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 معرفي نگرش نوين در ارتقاء فرهنگ ايمني و كاهش سوانح دريايي باتوجه به عامل انسانيمعرفي نگرش نوين در ارتقاء فرهنگ ايمني و كاهش سوانح دريايي باتوجه به عامل انسانيمعرفي نگرش نوين در ارتقاء فرهنگ ايمني و كاهش سوانح دريايي باتوجه به عامل انسانيمعرفي نگرش نوين در ارتقاء فرهنگ ايمني و كاهش سوانح دريايي باتوجه به عامل انساني

  سازمان بنادر و دريانوردي -رويا عميدي، كارشناس معاهدات جلوگيري از آلودگي 

  سازمان بنادر و دريانوردي -داود شريفي، كارشناس مسئول سوانح دريايي و كشتيراني 

از بروز سوانح در آينده، همواره بررسي سوانح دريايي براي يافتن علل بروز سانحه و استفاده از آن جهت جلوگيري 

ناپذير تالش  از آنجا كه عامل انساني، بخش جدايي. درصد داللت دارد 85تا  60به ميزان » عامل انساني«به نقش 

مي باشد، استفاده از روشهايي براي درس گرفتن از  براي ارتقاء ايمني دريانوردي و حفظ محيط زيست دريايي

يكي از اين روشها، بررسي . سوانح و اصالح مقررات، روشها، فرآيندها، تجهيزات، آموزش و غيره ضرورت دارد

علت و معلولي وقايعي است كه پس از بروز سانحه، با حركت به سمت دليل اوليه، سعي در يافتن علت اصلي و 

  .اتي براي جلوگيري از وقوع مجدد آن دارد سپس، تدوين تمهيد

اما باتوجه به اينكه دنياي امروز با عدم قطعيت، ابهام و پيچيدگي قرين است ، نوشتن نسخه براي آينده  برمبناي 

به همين دليل  پس از تحقيقات بسيار، نگرش  .اي كه در گذشته اتفاق افتاده، نمي تواند چندان صحيح باشد سانحه

مطرح مي شود كه  حاوي نكات جديد و نگرشي از ) مدار -فرهنگ عدالت( "just culture"عنوان نويني تحت 

جنس ديگر است از جمله اينكه انسان جائزالخطاست و اگر اشتباهي اتفاق نيافتد، يادگيري و توسعه نيز دست نمي 

باشد و بيشتر به دنبال ايجاد اين روش، مخالف ايجاد قوانين و مقررات بيشتر براي كاهش احتمال خطر مي . دهد

  . فرهنگ گروهي براي آشنايي با مخاطرات و اتخاذ تصميم درست در شرايط بحراني است

تهيه كنندگان اين مقاله پس از مطالعه و بررسي چندين سند مرتبط، از آنجا كه اين نگرش نوين را جهت ارتقا 

كاران امور دريا و دريانوردي مفيد مي دانند، درنظر ايمني دريانوردي براي شركتهاي كشتيراني و ساير دست اندر

 .دارند درباره نتايج و چارچوبهاي اين نگرش، مطالبي را به عنوان افتتاح بحث، مطرح نمايند

  

  ايمني - )Just culture (عادالنه  فرهنگ –عامل انساني  :كلمات كليدي 
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

و توسط كشتيها صورت مي پذيرد كه علي رغم پيشرفتهاي زيادي كه در و توسط كشتيها صورت مي پذيرد كه علي رغم پيشرفتهاي زيادي كه در و توسط كشتيها صورت مي پذيرد كه علي رغم پيشرفتهاي زيادي كه در و توسط كشتيها صورت مي پذيرد كه علي رغم پيشرفتهاي زيادي كه در حمل و نقل كاال در جهان از طريق دريا حمل و نقل كاال در جهان از طريق دريا حمل و نقل كاال در جهان از طريق دريا حمل و نقل كاال در جهان از طريق دريا % % % % ۹۰۹۰۹۰۹۰بيش از بيش از بيش از بيش از 

كه كه كه كه با اين حال حوادث و سوانح عمده به ميزان زيادي رخ مي دهد با اين حال حوادث و سوانح عمده به ميزان زيادي رخ مي دهد با اين حال حوادث و سوانح عمده به ميزان زيادي رخ مي دهد با اين حال حوادث و سوانح عمده به ميزان زيادي رخ مي دهد         به وقوع پيوستهبه وقوع پيوستهبه وقوع پيوستهبه وقوع پيوستهاحي و ساخت كشتيها و تجهيزات احي و ساخت كشتيها و تجهيزات احي و ساخت كشتيها و تجهيزات احي و ساخت كشتيها و تجهيزات ررررطططط

از اين حوادث به خطاي مستقيم  عامل انساني در حين عمليات يا ناتواني در از اين حوادث به خطاي مستقيم  عامل انساني در حين عمليات يا ناتواني در از اين حوادث به خطاي مستقيم  عامل انساني در حين عمليات يا ناتواني در از اين حوادث به خطاي مستقيم  عامل انساني در حين عمليات يا ناتواني در % % % % ۸۰۸۰۸۰۸۰بررسي آنها بيانگر اين مطلب است كه بررسي آنها بيانگر اين مطلب است كه بررسي آنها بيانگر اين مطلب است كه بررسي آنها بيانگر اين مطلب است كه 

% % % % ۲۰۲۰۲۰۲۰تمامي تمامي تمامي تمامي " " " " كه تقريباكه تقريباكه تقريباكه تقريباعالوه بر اين شايد كمتر باطالع رسيده باشد عالوه بر اين شايد كمتر باطالع رسيده باشد عالوه بر اين شايد كمتر باطالع رسيده باشد عالوه بر اين شايد كمتر باطالع رسيده باشد         ....مرتبط استمرتبط استمرتبط استمرتبط استبا سانحه پس از وقوع آن با سانحه پس از وقوع آن با سانحه پس از وقوع آن با سانحه پس از وقوع آن برخورد موثر برخورد موثر برخورد موثر برخورد موثر 

آناليز آناليز آناليز آناليز  .هرساله حوادث مختلفي ناشي از كار اتفاق مي افتد هرساله حوادث مختلفي ناشي از كار اتفاق مي افتد هرساله حوادث مختلفي ناشي از كار اتفاق مي افتد هرساله حوادث مختلفي ناشي از كار اتفاق مي افتد     ....    است است است است     به عامل انسانيبه عامل انسانيبه عامل انسانيبه عامل انساني    پنهان در مسائل مربوطپنهان در مسائل مربوطپنهان در مسائل مربوطپنهان در مسائل مربوط    ،،،،حوادثحوادثحوادثحوادثباقيمانده باقيمانده باقيمانده باقيمانده 

حوادث نشان دهنده اين است  كه اين حوادث عالوه بر ايجاد خسارتهاي مادي و اقتصادي، صدمه به محيط زيست ، فشار حوادث نشان دهنده اين است  كه اين حوادث عالوه بر ايجاد خسارتهاي مادي و اقتصادي، صدمه به محيط زيست ، فشار حوادث نشان دهنده اين است  كه اين حوادث عالوه بر ايجاد خسارتهاي مادي و اقتصادي، صدمه به محيط زيست ، فشار حوادث نشان دهنده اين است  كه اين حوادث عالوه بر ايجاد خسارتهاي مادي و اقتصادي، صدمه به محيط زيست ، فشار 

ارت يا تاخير، جرايم سنگين، صدمه ارت يا تاخير، جرايم سنگين، صدمه ارت يا تاخير، جرايم سنگين، صدمه ارت يا تاخير، جرايم سنگين، صدمه تعميرات كشتي ها، دعاوي بيمه جهت خستعميرات كشتي ها، دعاوي بيمه جهت خستعميرات كشتي ها، دعاوي بيمه جهت خستعميرات كشتي ها، دعاوي بيمه جهت خس    هنگفتهنگفتهنگفتهنگفتجهت تدوين قوانين بيشتر، هزينه هاي جهت تدوين قوانين بيشتر، هزينه هاي جهت تدوين قوانين بيشتر، هزينه هاي جهت تدوين قوانين بيشتر، هزينه هاي 

و به اين و به اين و به اين و به اين     - - - - فوت مي گردد فوت مي گردد فوت مي گردد فوت مي گردد " " " " از كار افتادگي دائم و موقت و بعضااز كار افتادگي دائم و موقت و بعضااز كار افتادگي دائم و موقت و بعضااز كار افتادگي دائم و موقت و بعضا" " " " به اعتبار سازمان و مشكالت جذب و نگهداري خدمه و نهايتابه اعتبار سازمان و مشكالت جذب و نگهداري خدمه و نهايتابه اعتبار سازمان و مشكالت جذب و نگهداري خدمه و نهايتابه اعتبار سازمان و مشكالت جذب و نگهداري خدمه و نهايتا

        ....زنندزنندزنندزنند    المللي ميالمللي ميالمللي ميالمللي مي    و بينو بينو بينو بين    هاي انساني در سطوح محلي، مليهاي انساني در سطوح محلي، مليهاي انساني در سطوح محلي، مليهاي انساني در سطوح محلي، ملي    صدمه مهمتري به سرمايهصدمه مهمتري به سرمايهصدمه مهمتري به سرمايهصدمه مهمتري به سرمايه    - - - - ترتيبترتيبترتيبترتيب

دليل دليل دليل دليل به حداقل رساندن آن از نظر به حداقل رساندن آن از نظر به حداقل رساندن آن از نظر به حداقل رساندن آن از نظر بر بر بر بر نيز همواره نيز همواره نيز همواره نيز همواره     ----به ويژه در حمل و نقل درياييبه ويژه در حمل و نقل درياييبه ويژه در حمل و نقل درياييبه ويژه در حمل و نقل دريايي    - - - - قلقلقلقلدر مورد سوانح در بخشهاي حمل و ندر مورد سوانح در بخشهاي حمل و ندر مورد سوانح در بخشهاي حمل و ندر مورد سوانح در بخشهاي حمل و ن

        ....تأكيد شده استتأكيد شده استتأكيد شده استتأكيد شده استعوامل وقوع و اينكه چگونه يك فرهنگ مي تواند كمك به جلوگيري آن نمايد عوامل وقوع و اينكه چگونه يك فرهنگ مي تواند كمك به جلوگيري آن نمايد عوامل وقوع و اينكه چگونه يك فرهنگ مي تواند كمك به جلوگيري آن نمايد عوامل وقوع و اينكه چگونه يك فرهنگ مي تواند كمك به جلوگيري آن نمايد     وقوع تصادفات،وقوع تصادفات،وقوع تصادفات،وقوع تصادفات،

مورد مورد مورد مورد هدف از توجيه اختالف بين رفتار هدف از توجيه اختالف بين رفتار هدف از توجيه اختالف بين رفتار هدف از توجيه اختالف بين رفتار . . . . همه افراد از جمله متخصصين هر روزه ممكن است اشتباه كنندهمه افراد از جمله متخصصين هر روزه ممكن است اشتباه كنندهمه افراد از جمله متخصصين هر روزه ممكن است اشتباه كنندهمه افراد از جمله متخصصين هر روزه ممكن است اشتباه كنند    كهكهكهكه    اين طبيعي استاين طبيعي استاين طبيعي استاين طبيعي است

مشکل مشکل مشکل مشکل . . . . و اصالح کنیمو اصالح کنیمو اصالح کنیمو اصالح کنیم    انتظار و رفتار سرزده ، آن است که بدین طریق می توانیم تصمیمات و اعمال خود را فراگرفتهانتظار و رفتار سرزده ، آن است که بدین طریق می توانیم تصمیمات و اعمال خود را فراگرفتهانتظار و رفتار سرزده ، آن است که بدین طریق می توانیم تصمیمات و اعمال خود را فراگرفتهانتظار و رفتار سرزده ، آن است که بدین طریق می توانیم تصمیمات و اعمال خود را فراگرفته

پیامدهای پیامدهای پیامدهای پیامدهای مي توانند مي توانند مي توانند مي توانند از اشتباهات از اشتباهات از اشتباهات از اشتباهات     برخي برخي برخي برخي آن است که آن است که آن است که آن است که     مانند دریانوردیمانند دریانوردیمانند دریانوردیمانند دریانوردیواقعي صنایعي كه ايمني در آنها نقش اساسي دارد واقعي صنایعي كه ايمني در آنها نقش اساسي دارد واقعي صنایعي كه ايمني در آنها نقش اساسي دارد واقعي صنایعي كه ايمني در آنها نقش اساسي دارد 

، ، ، ، اغلب اوقات اغلب اوقات اغلب اوقات اغلب اوقات . . . . از آنها جلوگيري كرداز آنها جلوگيري كرداز آنها جلوگيري كرداز آنها جلوگيري كردبه فاجعه به فاجعه به فاجعه به فاجعه     آنها آنها آنها آنها     که قبل از تبدیل شدنکه قبل از تبدیل شدنکه قبل از تبدیل شدنکه قبل از تبدیل شدنو به اين دليل الزم است و به اين دليل الزم است و به اين دليل الزم است و به اين دليل الزم است جدی برجای گذارند جدی برجای گذارند جدی برجای گذارند جدی برجای گذارند بسيار بسيار بسيار بسيار 

مر انجام نمي شود و مر انجام نمي شود و مر انجام نمي شود و مر انجام نمي شود و اين ااين ااين ااين ابا این حال، بعضاً، با این حال، بعضاً، با این حال، بعضاً، با این حال، بعضاً، بگيرند بگيرند بگيرند بگيرند خود و یکدیگر را خود و یکدیگر را خود و یکدیگر را خود و یکدیگر را     اشتباهاتاشتباهاتاشتباهاتاشتباهات    جلوي جلوي جلوي جلوي     دریانوردان با موفقیت می تواننددریانوردان با موفقیت می تواننددریانوردان با موفقیت می تواننددریانوردان با موفقیت می توانند

        . . . . بدليل ماهيت كاري كه انجام مي دهند نتايج مي تواند بسيار جدي باشدبدليل ماهيت كاري كه انجام مي دهند نتايج مي تواند بسيار جدي باشدبدليل ماهيت كاري كه انجام مي دهند نتايج مي تواند بسيار جدي باشدبدليل ماهيت كاري كه انجام مي دهند نتايج مي تواند بسيار جدي باشد

بررسي موارد اتفاق افتاده و حتي اتفاق  -يعني به حداقل رساندن بروز سوانح –يكي از راههاي تحقق اين مسئله 

آن، و نهايتاً بكارگيري اقدامات اصالحي در مورد تجهيزات، روشها و  درسهايو استخراج  (near misses)نيافتاده 

به تصويب رسيد و از اول  (��)���.���آئين نامه بررسي سوانح دريايي كه طي قطعنامه شماره . بوده است... 

ست در پي آن ا زموثر گرديد ني) ��OLAپس از الزم االجرا شدن اصالحيه مربوط در كنوانسيون ( 2010ژانويه 

به استخراج درسهايي كه منجر به  - در سوانح و بدون داخل شدن در آن موضوع رجدا از مسئله تعيين مقص -كه

  . پردازدبشوند،  جلوگيري از سوانح بعدي مي
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  :درباره اينكه چگونه از تبديل اشتباهات به فجايع جلوگيري كنيم ، وجود دارد مستقل " دو روش كامال

. بررسي سوانح دريايي، توجه به علتها است و به روابط علت و معلول مي پردازدروش مرسوم و سنتي در  -1

گرچه اين روش در اوايل، بيشتر به علل مستقيم و نزديك به سانحه مي پرداخت، اما با گذشت زمان و 

 .كنند اكنون سلسله علل را تا دستيابي به منشأ آن دنبال مي تحول ايجاد شده در اين نوع بررسي،

اهميت پيدا كرده ، فرض  را بر اين مي گذارد كه اغلب وقايعي كه اتفاق مي افتد  "يگر كه اخيراروش د -2

  .نتايج غير قابل پيش بيني رفتار سامانه هاي پيچيده هستند 

در روش سنتي كه هنوز بر نحوه تفكر ما درباره اشتباهات و سوانح حاكم است، پـس از وقـوع سـانحه،به بررسـي     

دسـتورالعملها و  نتايج اين بررسـيها منجـر بـه نشـر     . آنها كه نتايج بد داشته اند، مي پردازيم  ريشه علل و اصالح

منطق اين نگرش اين است كه به نقطـه اي  .مي شود كه هر روز بر حجم آنها افزوده مي شود ... قوانين و مقررات و

، دستورالعملها و قوانين و مقررات تهيه كرده برسيم كه تمام منابع ايجاد اشتباه را از بين برده باشيم يا در مورد آن 

 : در اين روش  چهار مشكل وجود دارد. باشيم كه از وقوع مجدد آن جلوگيري كند 

 "معمـوال  در تعـارض مـي افتنـد ،   به داليـل اقتصـادي   روشها  با نياز به كارايي و مقرات  ،جائيكه قوانين  -1

 .راههايي براي دور زدن آنها پيدا مي كنيم 

اگر بهينه سازي هايي كه براي برنامه هاي زمان بندي به سمت خطر گرايش پيدا مي كند ، كم كم ها رفتار -2

شده و اهدافمان مورد استفاده قرار مي گيرند در طول مدت زماني طوالني منجر به هيچ حادثه اي نشوند ، 

نها لغـزش و گـرايش   سازمان ممكن اغلب به صورت ناخودآگاه به سمت مرزهاي ايمني و يا حتي گذر از آ

 .اوقات با نام سهل انگاري  نيز ياد شده استاز اين حالت بعضي . پيدا كند

 اشتباهات تنها زماني مشاهده مي شوند كه منجر به يك فاجعه شده باشند ، -3

، هنوز هـم   مقررات و روشهاي جديد قوانين عليرغم تمامي اين توجيهات و يافتن ارتباط علت و معلولي و  -4

 .رخ مي دهنددر سطح جهان يكبار  اي  هفته سوانح بطور متوسط 

  است حياتي نقش  ايمني در آنها، نگرش جديدي در ساختار سازماني سازمانهايي كه  در چند سال اخير

 -critical) (�afety توجه  نگرش جديد سعي بر آن دارد كه با .است داشتهكه نتايج خوبي هم  ، مطرح شده است

انساني و درنظر گرفتن كليه مواردي كه بر اين عامل تأثيرگذار هستند، ميزان خطاي انساني منجر به بروز به عامل 

  .»انسان جايزالخطاست«سوانح را به سمت حداقل ببرد اگرچه بر اين اعتقاد است كه 
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توان  فارسي آن را مي معادل وشود  ميخوانده  "Just culture"نگرش جديد نسبت به ايجاد فرهنگ ايمني، به نام 

اين نگرش از حدود چند سال . دانست» فرهنگ مبتني بر عدالت«يا » محور - فرهنگ عدالت«، »فرهنگ عادالنه«

  .اجرا شده و نتايج مفيدي نيز گرفته شده است) شل ياز قبيل شركت نفت(پيش در برخي شركتهاي بزرگ 

بررسي عامل انساني و نقش آن در سوانح دريايي، بين بررسي عامل انساني و نقش آن در سوانح دريايي، بين بررسي عامل انساني و نقش آن در سوانح دريايي، بين بررسي عامل انساني و نقش آن در سوانح دريايي، بين . . . . استاستاستاست» » » » نينينينيعامل انساعامل انساعامل انساعامل انسا««««اين نگرش بر اين است كه هر فرد خودش اين نگرش بر اين است كه هر فرد خودش اين نگرش بر اين است كه هر فرد خودش اين نگرش بر اين است كه هر فرد خودش     سسسساسااسااسااسا

كه  كه  كه  كه          داردداردداردداردبه اين مسئله اشاره به اين مسئله اشاره به اين مسئله اشاره به اين مسئله اشاره     ۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰۲۰۱۰در سال در سال در سال در سال انگلستان انگلستان انگلستان انگلستان     ات انجام شده توسط ات انجام شده توسط ات انجام شده توسط ات انجام شده توسط نتايج تحقيقينتايج تحقيقينتايج تحقيقينتايج تحقيقي. . . . دانسته شده استدانسته شده استدانسته شده استدانسته شده است% % % % ۸۵۸۵۸۵۸۵تا تا تا تا % % % % ۶۰۶۰۶۰۶۰

        ::::به طرق زير به عامل انساني نسبت داده مي شود به طرق زير به عامل انساني نسبت داده مي شود به طرق زير به عامل انساني نسبت داده مي شود به طرق زير به عامل انساني نسبت داده مي شود ح ح ح ح كليه تصادفات و سوانكليه تصادفات و سوانكليه تصادفات و سوانكليه تصادفات و سوان" " " " تقريبا تقريبا تقريبا تقريبا 

        مستقيم در حين كار در جريان عملياتمستقيم در حين كار در جريان عملياتمستقيم در حين كار در جريان عملياتمستقيم در حين كار در جريان عملياتخطاي انساني خطاي انساني خطاي انساني خطاي انساني  •

        عدم انجام اقدام مناسب موثر در هنگام بروز سانحهعدم انجام اقدام مناسب موثر در هنگام بروز سانحهعدم انجام اقدام مناسب موثر در هنگام بروز سانحهعدم انجام اقدام مناسب موثر در هنگام بروز سانحه •

  موضوعات پنهاني در رابطه با عامل انساني   موضوعات پنهاني در رابطه با عامل انساني   موضوعات پنهاني در رابطه با عامل انساني   موضوعات پنهاني در رابطه با عامل انساني    •

و بدون ) انسان، جايزالخطا است(گذارد كه انسانها اشتباه مي كنند  اساس را بر اين مي» فرهنگ عادالنه«

اصل بر اين نيست كه اشتباهات را به صفر برسانيم، بلكه بايد از بروز . دهد اشتباه، يادگيري و توسعه رخ نمي

        .اشتباهاتي كه منجر به سوانح خطرناك مي شوند، كاست

اين است كه در نگرش جديد، تكيه بر بررسي سوانح گذشته و گرفتن درس از آن و اصالح حائز اهميت نكته ديگر 

دانيم كه بررسي سوانح به طريق سنتي فعلي، يك  مي. سؤال مي رودتا حدودي زير ... روشها، فرآيندها، تجهيزات و 

مقررات و . تأكيد مي كند... بررسي علت و معلولي است كه با استخراج درسهايي، نهايتاً بر مقررات بيشتر و 

از دستورالعملهاي بيشتر و بيشتر، فقط باري سنگين بر دوش دريانوردان، اضافه مي كنند و منجر به روحيه گريز 

شود، با  ل ميصنگرش جديد، ضمن قبول اينكه نتايج مثبتي از بررسي سنتي فعلي حا. آنها و زدن ميانبر مي شود

  .طرح سؤالي، آن را زير سؤال مي برد

اينگونه استدالل مي شود كه در دنياي امروز كه پر است از عدم قطعيت، ابهام، و پيچيدگي، آيا مي توان براساس 

ه قبلي گرفته شده، اقدام كرد؟ هر سانحه اي، ويژگي خودش را دارد و ممكن است اصالً درسي كه از يك سانح

را هم بداند، بعيد است كه در زمان بروز ... حتي اگر دقيقاً روشها و فرايندها و  -تكرار نشود، پس عامل انساني

ز سوانح قبلي، تصميم صحيح سانحه اي كه حتماً جديد است و ويژگي خودش را دارد، بتواند تنها براساس درسي ا

بنابراين، نگرش جديد به دنبال اين است كه با بررسي رفتار انساني و درك زمينه هاي روانشناختي، جامعه . را بگيرد
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ه با آن هارتقاء دهد كه فرد در لحظه بروز سوانح و در مواج يشناختي، و فرهنگي انسانها، فرد و سازمان را به طريق

  .و اطالعات موجود در آن لحظه، بهترين تصميم را بگيرد مكاناتابتواند با توجه به 

ها داشته باشيم، تفاوت هر يك را كامالً بدانيم،  بايد توجه داشت كه اگر اطالعات كاملي درباره تمام گزينه

معيارهايي داشته باشيم كه به رتبه بندي هر يك از گزينه ها كمك كند، و از همه مهمتر، زمان كافي براي تمام اين 

اما در مواجهه با يك سانحه فرضي، بايد از انسانها فقط . بررسيها داشته باشيم، مي توان يك تصميم صحيح گرفت

نداشت زمان كافي، ... كه با اطالعات ناكامل و عدم درك تفاوت هر يك از گزينه ها با ديگري و توقع را داشت اين 

تواند موثر  مي... اينجاست كه نقش آموزش فردي و سازماني، توجه به كسب تجربه و . بهترين تصميم را بگيرد

  .واقع شود

ا حياتي است، نياز به تربيت آدمهايي دارند كه بتوانند در آنهاغلب براي ايمني شركتها و سازمانهاي دريايي كه 

اگر وقت كافي براي گرفتن . تصميم درست را اتخاذ كنند -ترجيحاً گروهي و به صورت جمعي - لحظات حساس

يعني بذل توجه و دقت الزم و : در پروسه تصميم گيري اشاره كرد» جامعيت«تصميم وجود داشته باشد، مي توان به 

فرصتي براي بررسي جامع همه عوامل  -و به خصوص، در شرايط بحراني –اما در عمل . ت به كل عواملكافي نسب

  .تصميم را گرفت... نيست و بايد با تكيه بر دانش، تجربه، تخصص و 

» سازماني«و » فردي«سپس به بررسي اشتباهات انساني مي پردازد و آنها را به دو دسته » فرهنگ عادالنه«نگرش 

  :در اشتباهات فردي مي توان به . مي كندتقسيم 

  ؛خستگي و استرس زياد) 1

   آموزش و تجربه كم؛) 2 

  ؛عدم سرمايه گذاري در بخش آموزش) 3

  .ارتباط نادرست دو طرفه و درك واحد از موقعيت بحراني با نفرات ديگر اشاره نمود) 4 

  :در اشتباهات سازماني هم مي توان به موارد زير اشاره داشتو  

  ؛ كمبود زمان) 1 

  ؛طراحي ناكافي يا غلط) 2 
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  ؛پرسنل كمبود ) 3

  .فرهنگ ايمني ناكافي)4

اين مسئله . به فرهنگ عادالنه است» يابي -فرهنگ مقصر«گرش عادالنه، حركت از يكي از اصيلترين تغييرها در ن

  :از دو طريق زير به دست مي آيد

  پس، سازمان بايد راهي براي كنارآمدن با آن داشته باشد؛ و . است غير قابل اجتناب است اشتباه انساني -1

  .مورد مواخذه قرار گيرندافراد اگر دانسته، از روشهاي ايمني تخطي كنند، بايد -2

اصل اول نياز به يـك سيسـتم گـزارش دهـي و     . برآوردن هر دو مورد چالش بسيار بزرگي پيش رو قرار خواهد داد

اين اعتماد از طريق اصل دوم گسترش خواهد يافت . فرهنگي دارد كه به اندازه كافي اعتماد الزم به آن داشته باشند

اد فاش مي شود را تحت بازرسي و ارزيـابي قـرار   به خصوص از راهي كه سازمان ابداع كرده مواردي كه توسط افر

  . مي دهد

  :  بيان مي كندفرهنگ عادالنه را  افعناهداف و مموارد زير 

 . به حادثه منجر شوند در آينده  موارد كلي كه ممكن است منجمله نا ايمن  حوادثسوانح و گزارشات  يشافزا •

حركت سازمان به سمت بلوغ بيشتر ايمني مي شود موجب شتاب كه  كاركنانافزايش اعتماد بين تمام سطوح   •

.  

 .كاهش واقعي تعداد سوانح و حوادث ناگوار •

  . افزايش  بهره وريو نيروي كار ، انگيزه و روحيه ي باالتر  رفتار ايمن تربه دليل  هاي عملياتي كاهش هزينه  •

 -از جمله سازمان . ايمني آغاز شده است  به برنامه هاي مربوط به فرهنگ عادالنه در بسياري از سازمانهاي مربوط

اين برنامه ها معموالً به شكل يـك سـفر يـا يـك      .و صنايع هوانوردي  بهداشت و درمان دريانوردي ، بخش هاي 

اين برنامه ها با حمايت گرفتن از ابزارهاي مختلف براي تغييـر گـرايش بـه ايمنـي در كـل      . نردبان تعبير مي شوند

اين مسير ممكن است با يك مرحله آسيب شناسي آغاز شود چرا كه كسي توجهي به . ه اندنيروي كاري طراحي شد

در پايان اين مسـير مرحلـه ي توليـدي    . د شدن، اخراج خواه ندايمني ندارد و همه انتظار دارند كه اگر اشتباهي كرد

جديـد نظرهـايي بهتـري    قرار دارد كه افراد به صورت فعال در حال بدست آوردن اطالعات هستند و شكست بـه ت 

 . منجر خواهد شد
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 (Pathological)» آسيب شناس«، به تدريج از يك سازمان »فرهنگ ايمني«نگرش عادالنه با طرح يك نردبان لذا 

  : د كه طرح كلي آن به شرح ذيل استشو پنجم تبديل ميدر پله  (generative)» خالق«در پله اول، به يك سازمان 

        سازمان خالقسازمان خالقسازمان خالقسازمان خالق: : : : پله پنجم پله پنجم پله پنجم پله پنجم 

 .گويد نيروي كار به آنها مي –دانند چه مي گذرد  مديران مي �

 .دنبال خبر بد مي گردند تا از اشتباهات، درس بگيرند �

 .همواره مي دانند چه چيزي ممكن است ايراد پيدا كند پرسنل �

 .مي بينند منبع درآمد ايمني را به عنوان يك  �

 (Proactive)سازمان فعال سازمان فعال سازمان فعال سازمان فعال : : : : پله چهارم پله چهارم پله چهارم پله چهارم 

 .بيني و جلوگيري از سوانح صرف مي شوندمنابع براي پيش  �

 مديريت گوش شنوا براي خبرهاي بد دارد، ولي بيشتر به آمار اهميت مي دهد �

 نيروي كار مورد اعتماد است و خود را در ايمني، سهيم مي داند �

 (�alucaltive)سازمان محاسبه گر سازمان محاسبه گر سازمان محاسبه گر سازمان محاسبه گر : : : : پله سومپله سومپله سومپله سوم

 .ود داردمميزي فراوان و اطالعات بسيار زيادي براي تشريح امور وج �

 .سيستم جديد مديريت ايمني، كافي تلقي مي شود �

 .آدمها از اينكه هنوز سوانح رخ مي دهد، تعجب مي كنند �

 .اخبار بد تحمل مي شود �

 (reactive)انفعالي انفعالي انفعالي انفعالي سازمان سازمان سازمان سازمان : : : : دوم دوم دوم دوم     پلهپلهپلهپله

 .هر وقت سانحه اي رخ مي دهد، مسئله ايمني جدي گرفته مي شود �

 .عملي كنندر وزمديران سعي مي كنند انطباق با مقررات و روشها را به  �

 .بحثهاي زيادي براي دسته بندي مجدد سوانح برگزار مي شود �

 .اخبار بد را پنهان مي كنند �

 (Pathologist)    آسيب شناسآسيب شناسآسيب شناسآسيب شناسسازمان سازمان سازمان سازمان : : : : پله اول پله اول پله اول پله اول 
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 .حقوقدانها و قانون گذاران بايد بگويند چه كاري خوب است �

 .اين يك فعاليت خطرناك است -گريزناپذير هستندسوانح،  �

 .اگر كسي آنقدر نادان است كه سانحه اي را ايجاد مي كند، اخراجش كنيد �

 .آورنده پيغام را بكشيد -خبر بد، خوشايند نيست �

جزء ضروري و اساسي موفقيت تجاري  فرهنگ عادالنهباتوجه به كلياتي كه در مورد فرهنگ عادالنه ايمن گفته شد، 

شما براي مديريت خطرها نياز به يك . موفقيت تجاري بستگي به مديريت موثر خطر ها دارد  .و شرايط ايمني است

براي يك فرهنگ . يادگيري هستيد براي داشتن يك فرهنگي ايمني نيازمند يك فرهنگ خوب . فرهنگ ايمني داريد

مـؤثر بـه هـيچ     داشتن يك فرهنگ عادالنهكه مورد آخر بدون . خوب نياز به يك فرهنگ خوب گزارش دهي هستيد

  . وجه امكان پذير نيست

  : به منظور  گسترش فرهنگ ايمني عادالنه پيشنهادات زير در اين راستا ارائه مي گردد

  شناخت واضح و روشن منافع تجاري و ايمني ناشي از فرهنگ عادالنه •

  گسترش راهكارهايي براي پياده سازي و پذيرش اين فرهنگ  •

  نقشه كار براي پياده سازي و پذيرش اين فرهنگ تهيه يك  •

  . ترغيب كردن و انگيزه دادن به تمامي سازمانها براي پياده سازي و پذيرش فرهنگ عادالنه •

اميد نگارندگان اين مقاله اين است كه شركتها و سازمانهاي دخيل در امر دريانوردي و كشتيراني بتوانند با مراجعه   

قيقات منتشرشده در اين زمينه، آشنايي خود را نسبت به اين نگرش جديد باال برند و در آينده به منابع، ادبيات و تح

  .شوند، اين روش را به كار گيرند اي كه منجر به سوانح دريايي مي نزديك، در بحث كاستن از اشتباهات انساني
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Abstract: 

Study of marine incidents to find the causes of incidents and using it to prevent incident in 

future, always implies the role of “human factor” by 60 to 80 percent. Since human factor is, an 

integral part of attempt for enhancement of the maritime safety and preservation of the marine 

environment, using the method of learning from incidents and amendment of regulation, 

methods, processes, equipment, training and etc…is required. One of these methods is the 

investigation of cause and effect of events that after the incidents occurrence by moving to the 

primary reason trying to find the root cause and then development of preparations to prevent 

their recurrence. But given the fact that in today's world with uncertainty, ambiguity is conjoined, 

prescriptions for the future based on the incidents occurred in the past, cannot be correct. For this 

reason after lots of research, new approach as “just culture” is proposed, which contains new tips 

and the attitude of other genera including "We all make mistakes" and if a mistake does not 

happen, learning and also development does not gain. This method opposes the creation of laws 

and regulations for reducing the probable risk and is looking more to establish group culture for 

identifying the risks and making the right decision in critical condition. 

The providers of this article after studying several related documents since they consider this 

new attitude beneficial for the promotion of maritime safety of shipping companies and other 

stakeholders of marine and maritime and have plan to present  some statements as opening 

discussion about the results and the frameworks of this attitude.   

Key words: Human factor, Just culture, Safety 
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