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 عبدالحسين رضايي
  پااليشگاه ششم,نشاني رئيس ايمني و آتششركت مجتمع گاز پارس جنوبي, 
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 چكيده
نگ ي اخير اعم از  انفجار پااليشگاه تگزاس, حادثه معدن زغـال سـ   مطالعات بر روي تعدادي بسياري از حوادث بزرگ چند دهه

سوزي و انفجـار و ... نشـان داده اسـت كـه بـر خـالف        مورادر مركز كوئينآيلند,ازبين رفتن سكوي نفتي پايپر آلفا به دليل آتش
انتظارات گذشته كه انگشت اتهام بر انسان برگشته و خطاي انجام گرفته شده توسط متصدي امر را علـت اصـلي بـروز حادثـه     

استقرار يافته و فرهنگ ايمني حاكم بـر آن سـازمان معرفـي كـرده و معتقدنـد ضـعف در        ي دانستند, اولين متهم را سامانه مي
در سـازمان,   يـك عامـل  متصدي امر را به خطا واداشته است. با توجه به اينكه براي بهبود  ,سامانه و فرهنگ جاري در سازمان

اده در اختيار گذاشته شده توسط شـركت مجتمـع   سنجيده شود در اين مطالعه با استفاده از پايگاه د عاملنياز است كه تا آن 
گاز پارس جنوبي, ابتداي امر, سعي بر تفكيك نوع حـوادث ناشـي از ضـعف فرهنـگ ايمنـي بـا اسـتفاده از تحليـل عـاملي در          

شده تا بتوان سهم اثرگذاري فرهنگ ايمني در رخداد حوادث در سطح مجتمـع را مشـخص كـرده و بـا      STATISCA7افزار نرم
رود تعداد بروز حوادث سـير نزولـي پيـدا كنـد, ميـزان صـحت انجـام         اين كه با ارتقاي سطح فرهنگ ايمني انتظار ميتوجه به 

 مطالعه سنجيده شده است.

 كاهش حوادث, ايمني, (SPGC)فرهنگ ايمني, تحليل عاملي, شركت مجتمع گاز پارس جنوبي  هاي كليدي: واژه
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 مقدمه

افزون تكنولوژي, پيشرفت علم و تكنولوژي بسـياري   و تسهيالت متنوع به علت پيشرفت روز آوري امكانات رفاهي در كنار فراهم
را بـا مشـكل مواجـه    سـازماني  سازماني و برون اي كه درك صحيح از روابط درون گونه بهاست, منجر شدهاز مشكالت كنوني ما را 

مواجـه  مشـكالت بسـياري   را بـا  كنندگانسـازمان   , تحليـل عوامل دخيل در يك رويدادساخته و به علت افزون شدگي بر تعداد 
 ساخته است.

سنجيدن آنـان بـه صـورت مسـتقيم     به قادر و ما ي كيفي داشته  بيشتر وجهتفاقات دنياي واقعيدر بسياري از اعوامل تاثيرگذار 
ر كنار تحليـل عوامـل   باشند كه د ترمي تحليل كنندگاني در اين امر موفقسازي آنان نمود. بايست سعي در كمي و مي باشيم نمي

 د. نها را در نظرگرفته و اثرگذاري داخلي عوامل را درك كن ها, بتوانند اثرات غيرمستقيم آن مستقيم بر رخداد رويداد

 كه شود ها الزم بوده وليكن نمي ها, وجود قوانين و اصول نوشته شده, استانداردها و رويه ايمني در سازمانسيستم براي استقرار 
بـراي تمـامي   را  "ايمنـي " و ارتقاي فرهنـگ ايمنـي خـود پرداختـه و    ها به گسترش  مان بايستساز ها اكتفا كرد و مي تنها به آن

 د.نبشناس "ارزش سازماني"كاركنان در هر رده سازماني به عنوان يك 

P0Fپايپر آلفـا ي ازبين رفتن سكوي نفتاز قبيل ايم.  هاي صنعتي روبرو بوده در چند دهه اخير با حوادث بسياري در حوزه

1
P   بـه دليـل

P1Fسوزي و انفجار, انحدامشاتل فضايي كشور كلمبيا در هنگام بازگشت آتش

2
P چلنجر, انفجار شاتل فضاييP2F

3
P در لحظه پرتاب, انفجار

P3Fپااليشگاه تگزاس

4
Pپرو در فيكس د شيميايي انگلستان, انفجار واحP4F

5
P حادثه معدن زغال سنگ مورا وP5F

6
Pدر مركز كوئينآيلند در سال 

هـا   هاي سنگين بـر ايـن شـركت    اين است كه علت اصلي بروز اين حوادث و تحميل هزينه كليديوليكن سئوال .. .و [1]1994
هـاي بـااليي برخـوردار      از تكنولوژيهاي فني پيچيده بوده و  هاي مذكور متشكل از سيستم چيست؟ در حالي كه تمامي شركت

 ؟اند بوده

از مشـكالت   .[2]ترينعاملمطرحبودهاسـت  بعنوانمهم,مربوطبهفرهنگايمنيكالتهامش دهدكهدرتماميآن يهايبعمآلمدهنشانم بررسي
گيري ميزان فرهنگ و مـوثر بـودن آن در عملكـرد ايمنـي      ها, عدم توانايي در اندازه اساسي در برخورد با فرهنگ ايمني سازمان

بـر عملكـرد ايمنـي     وليكن محسوس يمباشد. به اين معنا كه فرهنگ ايمني عاملي است كيفي و اثراتي غير مستق ميها سازمان
 هـا  گيري عامل فرهنگ ايمنـي در سـازمان   ي مدلي جهت اندازه ارائهآنچه كه در اين مقاله مطالعه خواهيد نمود ها دارد. سازمان

 سنجيد.در بروز حوادث توان ميزان اثرگذاري آن را  بوده و مي

 

                                                           
1- Piper Alpha,  1988جوالي سال  

 2003فوريه سال  -2
3- Challenger,  1986ژانويه سال  

 2005مارس سال  -4
5-Fixborough, 1974 جون سال  
6- Moura coil mine 
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 ي آن ايمني و تاريخچهفرهنگ تعريف  .1
 :شود به صورت زير تعريف مي شناسي هاز ديدگاه جامعفرهنگ 

را گويند.  هاونحوهزندگيافراددرجامعهها،نگرش بيني،تلقي ن،جها،دانش، زبانسنن،باورها،آدابوها الگوييازارزشفرهنگ به  .1
 [3]مشكالت.مرتفع كردن در روابط براي  فكر و صحيح براي ادراكاست روشي 

ونـاكوني از  هاي مختلف تعاريف گ كه در دوره بودهها العه مد نظر است, فرهنگ ايمني جاري در سازمانولي آنچه كه در اين مط
 تعاريف مختلفي براي فرهنگ ايمني وجود دارد كه عبارتند از:تر شده است. تر و جامع روزساده هبآن شده و روز

ـ  ياستلهاي ك ياطها و اقدامات درباره احت نگرشد،اياي از هنجارها، عق مجموعه .1 و  ينمحـل معـ   يـك افـراد در   ينكه ب
 )2004 ,( ليمر و همكاران .باشد يزمان مشخص مشتركم

دارند و هم كاركنان و هـم   ياپو و فعال يوقوع خطا، دانش عامل بالقوهسازمان درباره  يككه در آن، كاركنان  يفرهنگ .2
 .دهنـد  يامور انجـام مـ   يحرا براي انجام صح يها هستند و اقدامات آنيادگيري ازاشتباهات و  ييسازمان قادر به شناسا

 )2000 يمار،ب يمنياي آژانس مل(
و اتفـاق خواهنـد    يفتنـد توانند اتفاق ب يمدانند كه خطاها يدغدغه هر شخص است و افراد م يمنيكه در ان ا يفرهنگ .3

 )2005 ,( دنيس.افتاد
توسـط سـازمان    يمنـي كـه ا ينو اعتقـاد بـه ا   يمنبا تعهد مشترك به تفكر و رفتار ا هشده همرا يادگرفتهانواع رفتارهاي .4

 )2002 همكاران،(هاروي و. شود يميريگ اندازه
 .باشـند  يمـ يمنيها به طور خاص منعكس كننده سالمت و ا و ارزش يداست كه عقا ياي از فرهنگ سازمان مجموعهيرز .5

 )1999 ,(كالرك
 تعهد وتوانمندي و يزانگويرفتاري است كه مو ال ها، كارآمدي يشگراي،هايفردي و گروه محصول ارزش يمنيفرهنگ ا .6

ــك ــت كارايييـ ــه بهداشـ ــيو ا يبرنامـ ــازمان را تع يمنـ ــيينسـ ــازمانكند. يمـ ــگ ا سـ ــداراي فرهنـ ــوييمنيهايـ  قـ
و با اعتقاد به  يمني،ا يتاهم درباره اعتماد در روابط متقابل افراد، ادراكات مشترك افراد قبيل از ياتي(مثبت) خصوص

 )1998 ,انگلستانيمنيبهداشت و ا يسيونكم( شود. يمرانه شناختهيگ يشاقدامات پ ياثربخش

ازآنبهبعداينمفهومتوسطســـــــازمانگرديد.طرح 1988ســـــــال در واژهفرهنگايمنياولينبارپســـــــازوقوعحادثهاتميچرنوبيل
P6Fهايباقابليتاعتمادباال هايمتعدديخصوصاًسازمان

7
P هگرديدبهبودايمنياستفاد, براي ايباريسكباالودرعينحااليمنه و سازمان. 

P7Fسازمان 

8
PCCPSوجـود   يگر نظارهيچكه ه يسازمان، هنگام يكرفتار  يچگونگيمنيفرهنگ ا”: را ارائه كرده است يتر سادهيفتعر

 اسـت كـه آن را   يـزي بلكـه چ  يـده، خر ياكرده و  يافتسازمان آن را در يككه  يستن يزيچيمنيفرهنگ ا[4].“ باشد مي, ردندا
. ي باشـد خنثـ  يگـر د ييو در جـا  يمنفـ  يگـري مثبـت، در سـازمان د   يتواند در سـازمان  يمفرهنگ  ينرو ا يندارد. از ا هميشه
آنچـه كـه اعتقـاد     حتيفرهنگ ينبه آن معتقدند. ا يمنيا يتاست كه افراد سازمان در باب اهم يزيفرهنگ آن چ يني ا جوهره

 [5].گردد يمشامل  يزاست را ن يمنيبه ا يريتها و مد يهمكاران، باالدست يدگاهافراد درمورد د

                                                           
7- High Reliability Organization (HRO) 
8- Center for Chemical Process Safety 
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 كــارايي براي بهبــوديموضــوع اساســ يــديكبــه د يمنــي، فرهنــگ ايعاز صــنا ياريهــا و بســ از ســازمان ياريمشخصــا در بســ
 بـدي يزچ چيكـه هـ   تصور بـر ايـن اسـت   دهند يمكررا رخ نم[2]هاي اثر باال حوادثي با شدتكه يجائ از آن.شود يميستهنگريمنيا

از  گيـري  يشپيند. بنابراكنن يميتو بطور كاذب، احساس امن براي افزايش ايمني نكرده يمردم تالش يلدل يندهد. به هم نميرخ
شـود   يكه غالبـاً انجـام مـ    طور همان.خطرناك است هاي يتبه تبعات بالقوه فعال يتوجه الزم و كاف يازمندن يناگوار ينحوادثچن
پوشـش   يبـرا  يمنـي ا يلداشتن ابزار و وسـا  يعنياعمال نمود،  ويهمكاران يافرد و  يكاصالح رفتار را محدود نموده و به  يدنبا

 باشد. ينميافراد كاف يحفاظت يحصح

8Fتحليل عاملي .1

9 
پركـاربرد در  يها از روش ,يكـي تر كوچـك يها مشـاهدات در دسـته   يبنـد  بـه منظـور طبقـه    يآمار يبه عنوان روش يعامل يلتحل
چـارلز  بـه نـام    يشناسـ  توسـط روان  يشسـال پـ   100روش كـه حـدود    ين.ااست يريتو از جمله مد يعلوم اجتماع يقاتتحق

P9Fسپيرمن

10
Pاست. يآمار يها مشاهدات و دسته رتباطپنهان و ا يها شد به دنبال كشف مشخصه يمعرف 

 

 يرگـذار ثها را بر اساس عوامل تا آنتوان يميمارآدر مشاهدات  يادز يرهايروش فرض بر اين است كه در صورت وجود متغ يندر ا
 كرد. يبند ترطبقه كوچكيها در دسته يصلا

شده  يآور جمعيآمار يها آن در نمونه يرهستند كه توسط محقق مقاد ييها مشخصهي،سطح يها روش، مشخصه ينا ياتدر ادب
 ياصـل  يهـا  مشخصـه ينبـا ا  يارتبـاط  يدارا يمها هست به دنبال آن يعامل يلفاكتورها كه ما در تحل يااز عوامل و  يكاست، هر 

 .ندهست

 گيرد: يمرحله صورت مدودر  يعامل يلتحل

بـا   يرهامتغيهمبسـتگ  يباز ضـرا  يمربعيسـي ماتركـه   ينمونـه آمـار   يرهايمتغ يتمام يبرا يهمبستگ يسماترتوليد .1
 است. يكديگر

 [6].يرهامتغيهمبستگ يبفاكتورها بر اساس ضرا ياعوامل  استخراج .2

هـاي اوليـه    شود. داده ها استفاده مي اي از داده مجموعهتلخيصيازيربنايييكپدپدهمتغيرهايبردن به  جهت پي تحليلعاملياز روش 
اي نـدارد. مـوارد اسـتفاده     است. تحليلعاملي، متغيرهاي وابسته از قبـل تعيينشـده   متغيرهاهمبستگيبين، ماتريسبرايتحليلعاملي

و مقاصد تاييدي. اگر شما هيچ حدسي از ساختار روابط ميان  تشافياككرد: مقاصد تقسيمتوان تحليلعاملي را به دو دسته كليمي
P10Fها نداشته باشيد از تحليل عاملي اكتشافي گويه

11
P ها را براساس ابعاد شناسائي كرده باشيد بايد از  اما اگر گويه و شود استفاده مي

P11Fتحليل عاملي تائيدي

12
P [6].استفاده كنيد 

                                                           
9 - Factor Analysis 
10- Charles Spearman 
11- Exploratory Factor Analysis (EFA) 
12- Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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 ي در كاهش رخداد حوادثنقش فرهنگ ايمن .3
را  يمطلبـ  يفـرد  كـه  يـن . اگردد يبر م يساز جامعه به تالش فراوان در فرهنگ يكدر  يمنيگسترش ا يدر راستا يتمركز اصل

بـاز   يو يدرونـ  ياسـت و بـه باورهـا    يكامال خارج از بحث تخصـص شـغل   يبه انجام آن ندارد امر يليعالقه و تما يول داند يم
 يـن ا يـر اخ هاي دارند اما در سال يدر وقوع حوادث را افراد خاط يرتقص ترين يشكه ب شد يمواره عنوان م. در گذشته هگردد يم
بازگشـت كـرده اسـت. در     كننـد  يميزنـدگ  يـا كه افراد در آن كـار   اي هاومجموعه به مقصر بودن سازمان يلمتما يشترب يدگاهد

را  ييكسـان ها يـدگاه انتظـار رفتارهـا و د   توان ميوجود دارند و هرگز ن گوناگون يالتافراد با باورها و تما اي در هر جامعه يقتحق
كه عموم افراد آن جامعـه وادار بـه انجـام رفتـار درسـت       يدو رفتار نما يزير برنامهاي جامعه به گونه يستمياس يكداشت. اما اگر 

 اي گونه افراد را به هاي يدگاهبتواند باورها و د است كه  اي ترآنجامعه موفقي آن جامعه را موفق دانست. البته جامعه توان يشوند، م
 [7]به انجام رفتار درست داشته باشند. هاتمايل شكل دهد كه خود آن

 يبرا يابزار يمني،فرهنگ اهاست. هزينهدر ييجو بلكه صرفه يستن ينهنه تنها هز يمنيبه ا يابياختصاص منابع الزم جهت دست
شـود در حفـظ    يكه باعث نجات جان افراد م نانچ هميمني بهبود اباشد. يهام هيندر هز ييجو به حداكثر رساندن منافع و صرفه

 :شود چرا كه منجر به يه ميعث حفظ سرمابايمنيا ي فرهنگاجرا .دارد ينقش مهم يزشركت ن يهسرما

 كاهش تعداد رخداد حوادث .1
 كاركنان ياهش ساعات تلف شده كارك .2
 يمارستانيو ب يدرمان يها ينهكاهش هز .3
 ياستعالج يها يهش مرخصكا .4
 يمربوط به آلودگ يها ينهكاهش هز .5
 [8]كاهش خسارت به كاال .6
 كاري هاي صحيح و دقيق به دليل عدم وجود تفكر پنهان دسترسي به داده .7
 ايمنيواحدها از منظر هاي آماري بر روي ايمني و ارزيابي صحيح عملكرد  ارتقاي سطح تحليل .8

 

 مطالعه موردي .4
 هايايران و قطر و درآيد. اينميدان بر روي خط مرزيمشتركبينكشور ترينميادينگازي جهانبه شمارمي زرگپارس جنوبي در زمره ب

هايخليج فارس قرار دارد. بر اساس آخرين برآوردها، بخش مربوط بـه ايـران بـا     كيلومتري جنوب غربي بندر عسلويه در آب100
باشد. ايـن رقـم معـادل     ميلياردبشكهميعاناتگازيمي 18 ب گاز وتريليون متر مكع14 كيلومتر مربع داراي 3700مساحتي حدود 

ل حاضر مشتمل بر پنج پااليشـگاه  در حاو  استدرصد ذخايرگازي شناخته شده ايران 50 جهان و در حدود ذخايردرصد كلهشت
نظـارت بـر   و  HSEهاي كـالن   استسيباشد كه وظيفه تعيين  ستادي ميHSEمجتمع گاز پارس جنوبي داراي واحد .زنده است

ارزيـابي عملكـرد   آمـوزش و   "ستاد, زير واحـدي بنـام     HSEدر زيرمجموعه واحد . باشد ميHSEها از منظر  عملكرد پااليشگاه
P12Fآوري اطالعات تمامي رويدادهايي وجود دارد كه اين زيرواحد وظيفه جمع "ايمني

13
P را داشته و دهد كه در سطح مجتمع رخ مي

                                                           
13 - Incidents  
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 HSEحد اهاي متنوعي اقدام به ارزيابي عملكرد و نمايد و در نهايت با تحليل داريمي ه است, نگهاي كه طراحي شد در پايگاه داده
 پردازد. هاي زماني متفادتمي در دوره

رخداده تا كنون ) 3و  2 هايبرداري اولين پااليشگاه ( فاز هاي گوناگوني كه از ابتداي بهره ي مذكور تمامي رخداد در پايگاه داده
 قابل رويت است.كه در جدول زير اند بنديشده حوادث ثبت شده در هفت دسته طبقهت.ثبت گرديده اس

 بندي حوادث دسته)1-جدول(

 

 

 

 

 

 

 

ــد   ــاه داده واح در  HSEپايگ مجموع حوادث ثبت شده در 
د كه با توجه بـه  باش مورد مي  1732سـال اخيـر    12طول 

بـااليي   اطمينـان  هاي جمع آوري شده, تحليل ارائه شده در اين مطالعه از قابليت يل آماري به تعداد نمونهحساسيت باالي تحل
تـوان در دو مجموعـه    ي بـاال را مـي   گرديد كه هفت دسـته  ترؤيهاي باال  با مطالعه بر روي همبستگي دستهباشد. برخوردار مي

هاي بيشتري نسبت به يكديگر داشته و در عين حال با  همبستگيC6و  C1 ,C2 ,C3اي كه موارد  گونه داد بهتقريبا مستقل جاي
هـا قابـل روئـت اسـت.      در ماتريس همبستگي دسـته  STATISCA7افزار تري دارند. خروجي نرم ها همبستگي پايين ديگر دسته

 )2-(جدول

چـه   همبستگي مشـاهده شـده را توضـيح دهـد؟    تواند ال پيش آمده اين است كه چه علتي مي, سؤبر اين نتيجه با دقيق شدن
 و  "ليـز خـوردن  سـرخوردگي و   ", "حـوادث ماشـيني   ", "عدم اسـتفاده از تجهيـزات حفاظـت فـردي    "اي ميان حوادث  رابطه

 كند؟ چرايي اين همبستگي چيست؟ اي كه با افزايش يكي, ديگري نيز تاحدي افزايش پيدا مي گونه بهوجود دارد "سوزي آتش "

اند و همگي به  ها از يك عامل مشترك تأثير گرفته , نشان از اين دارد كه آنC6و  C1 ,C2 ,C3عدم استقالل كامل نوع حوادث 
نيـز صـادق اسـت. بـراي بررسـي بيشـتر بـر روي ايـن          C7و  C4 ,C5هـاي ديگـر    و همين رابطه در دستهاند  يك عامل وابسته

 پردازيم. توان از تحليل عاملي آماري استفاده كرد كه در ادامه به توضيح آن مي تاثيرپذيريمي

 )3-(جدولن داده شده است. هاي آن در زير نشا استفاده گرديد كه خروجي STATISCA7افزار براي انجام تحليل عاملي از نرم

 

كد 
 حادثه

 شرح نوع حادثه

C1   ــزات حفاظــت عــدم اســتفاده از تجهي
 فردي

C2 حوادث ماشيني 
C3 سرخوردگي و ليز خوردن 
C4 طرز ايستادن/ جابجايي تجهيزات 
C5 وقفه در توليد/ نشتي گاز 
C6 سوزي آتش 
C7 ايرس 
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C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1  
0,22 0,51 0,31 0,59 0,77 0,77 1 C1 

0,25 0,75 0,41 0,50 0,64 1 0,77 C2 

-  0,01  0,53 0,32 0,37 1 0,64 0,77 C3 

0,02 0,02- 0,11- 1 0,37 0,50 0,59 C4 

0,74 0,50 1 0,11- 0,32 0,41 0,31 C5 

0,42 1 0,50 0,02- 0,53 0,75 0,51 C6 

1 0,42 0,74 0,02 -  0,01  0,25 0,22 C7 
 

P13Fتوان ارتباط بين عوامل پنهان كه با روابط زير مي

14
PFactor1  وFactor2 هاي حوادث نشان داد: را با دسته 

 

)1(  

 

)2(  

 

 

P14Fودار مقدار مشخصهها از نم جهت تعيين تعداد عوامل مورد نياز براي توجيه همبستگي دسته

15
P    استفاده شده است كـه در ايـن

شـوند.   معيارِ انتخاب, تعداد عوامل مورد نياز با توجه به تعداد نقاط موثر در كم شـدن محسـوس شـيب نمـودار, مشـخص مـي      
است, تقريبا منحني با شيب  ي اول كه شيب منحني محسوس كم شده شود پس از دو نقطه ديده مي 2-كلگونه كه در ش همان

 است. ها را دو عامل شناسايي كرده يابد و بدين ترتيب تعداد عوامل تاثيرگذار بر روي همبستگي دسته تري كاهش مي كنواختي

را دربـر گرفتـه    C7و  C4 ,C5ي سه دسـته  ديگررا پوشش داده و عامل  C6و  C1,C2,C3ي چهار دسته "فرهنگ ايمني" عامل 
P15Fي مقادير است.حال با محاسبه

16
P  توان عملكرد آن را در طول دوازده سال نشان داد كه در  مي) 4-(جدول"ايمني فرهنگ" عامل

 شكل زير آورده شده است.

 

 

                                                           
14- Latent Factors 
15Plot of Eigenvalue  
16- Factor Source  

Factor 2 Factor 1  

 هاماتريس همبستگي دسته )2-جدول(
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 . Factor2و  Factor1ها در مختصات عوامل  ) ميزان ضرايبدسته3-جدول(
 هاي مربوطه با رنگ قرمز مشخص شده است.          , دستهFactorدر هر 

 

 

 

 

 

 

 

رود در خـالل آن   تري يافته كه انتظار مـي  هاي اخير رشد مناسب شود فرهنگ ايمني سازمان در سال گونه كه مشاهده مي همان
با توجـه بـه   تغيير حوادث كـامال مشـهود اسـت.    اين روند 3-و شكل 4-شكلي انساني كاهش يابد كه در  تعداد حوادث رخداده

از حـوادث   يمـي كـه ن  دهـد  ينشان داده شده است, آمار نشـان مـ   يرمختلف كه در جدول ز يها ر سالتعداد حوادث رخداده د
 )5-(جدول.باشد يسازمان م يمنياز فرهنگ ا يسازمان ناش

 

0,32915 0,86933- C1 

0,15238 0,90785 - C2 

0,31943 0,77953- C3 

0,64682 0,45835- C4 

0,67772- 0,60775- C5 

0,28924- 0,78097- C6 

0,71437- 0,46501- C7 

  (Factors)جهت تعيين نعداد عواملمستقل نمودار مقدار مشخصه عوامل اصلي )2-كلش(
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UFactor2U 
   

 

UFactor1U 
  

 سال (ميالدي)
1,33041 1,27221 2002 
0,87501 1,23602- 2003 
0,43800- 0,41163- 2004 
0,08985 0,74533 2005 
1,48280 1,15603- 2006 
0,12537- 1,20733- 2007 
0,01295 0,88293 2008 
0,55153- 0,40646- 2009 
0,83802- 0,30784- 2010 
0,28859- 0,33517 2011 
2,14581- 0,42808 2012 
0,59631 1,73193 2013 

 سال 12در طول ") Factor 2( فرهنگ استفاده از تجهيزات "و  "(Factor1)فرهنگ ايمني"مقادير دو عامل  )4-لجدو(

سـال   12در طـول   "فرهنگ استفاده از تجهيـزات  "و  "فرهنگ ايمني "روند تغييرات مقادير دو عامل )3-شكل(
     

سال C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

2002 12 4 6 14 10 7 13
2003 19 33 14 31 29 46 31
2004 15 20 7 8 25 45 51
2005 7 9 7 5 16 29 33

2006 22 26 16 59 32 23 42

2007 21 19 24 4 45 40 39
2008 9 11 2 1 25 22 23
2009 10 20 14 0 40 42 34
2010 12 20 8 2 44 36 41
2011 16 22 10 0 36 30 38
2012 6 8 0 2 50 22 72
2013 0 6 4 2 14 10 10

مجموع 149 198 112 128 366 352 427

811 مجموع كل 1732
0.468245

مجموع حوادث منتج شده از فرهنگ ايمني
درصد مشاركت جويي

 2013الي  2002هاي  هاي مختلف در طول سال تعداد حوادث به تفكيك دسته )5-جدول(
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 گيري بحث و نتيجه .5
تـوان بـا ارتقـاي     مـي .يك سـازمان در  يمنيدادن به ا يتايبرايدرك كردن، بها دادن و ارجح يوهعبارت است از ش يمنينگ افره

سطح فرهنگ ايمني سازمان تعداد رخداد حوادث را مديريت كرده و روند كاهشي را در آن فراهم نمود. در ايـن مقالـه ابتـداي    
هاي حوادث ايجاد شـده وجـود    ري نشان داده شود كه همبستگي زيادي ميان دستهبا استفاده از تحليل آماامر سعي گرديد تا 

P16Fها در يك عامل پنهان دارد كه آن همبستگي ناشي از مشترك بودن آن

17
Pفرهنگ ايمني "مقاله آن عوامل  باشد كه در اين مي" 

ي حـوادث   ي تحليل آمـاري از كليـه   رائهباشد با ا بعد از اثبات اين قضيه كه فرهنگ ايمني در بروز حوادث مؤثر مي معرفي شد.
نشان داده شد كه نرخ تعـداد حـوادث رونـدي نزولـي داشـته كـه بـا رونـد          2013الي  2002رخداده در سطح مجتمع از سال 

در ايـن مطالعـه اقـدام بـه شناسـايي نـوع       سال همخواني دارد. 12در طول اين  "فرهنگ ايمني "ي  صعودي مقادير براوردشده
هـاي   هاي بعد با توجه بـه اجـراي سياسـت    ج شده از ضعف فرهنگ ايمني سازماني است كرده تا بتوان در سالحوادثي كه منت

 ها را بر عملكرد ايمني سازمان, سنجيد. فرهنگي ايمنيِ در پيش گرفته شده, بتوان ميزان تاثيرگذاري آن

ايد رانيزنبايدناديدهگرفتكهبروزرفتارغيرايمنوعلآلنب،اينموضـوع بايست باشد ميضمناينكهتمركزمارويتغييررفتارغيرايمنبهرفتارايمن
 ي، مـديريت، سـازمانده  يچگـونگ  يـل آن از قب يجـاد علـل ا  يسـ فراد بـدون برر رفتار ا ييرتمركز كردن در تغ.تجزيهوتحليلگردد

 نخواهد داشت. يمناسب را در پ يجهكار آنها نت يطپاداش و مح يزش،انگ

                                                           
17- Latent Factor 

 حوادث نشأت گرفته از فرهنگ ايمني ) روند تغييرات تعداد بروز4-لشك(
C1+C2+C3+C6 تعداد حوادث در هر سال = 
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بهبود هـاي  باشدفلذاسياسـت  سطح مجتمع به فرهنگ ايمني سازمان مـرتبط مـي  ده در اين كه نيمي از حوادث رخدابا عنايت بر 
 بايست در اولويت اول مديران قرار گيرد. فرهنگ ايمني مي

 

 قدرداني .6
هاي مورد نياز براي انجام اين مطالعه  شركت مجتمع گاز پارس جنوبي, بابت در اختيار قرار دادن داده HSEتشكر ويژه از واحد 

روند انجام مطالعه را بـر مـا    خويش هاي معنوي مايتپااليشگاه ششم كه با تشويق و حHSEي همكاران واحد  كليهو همچنين 
 تسهيل نمودند.
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