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هحوذ حسیي خسایی ،1داٍد هژدکبًلَ

 1رئیظ داًؾگبُ ػلوی وبرثزدی ،هزوش ػلوی وبرثزدی خبًِ وبرگزٍ ،احذ هؾْذ
 2هؼبًٍت پضٍّؼ ٍ هذرط داًؾگبُ ػلوی وبرثزدی ،هزوش ػلوی وبرثزدی خبًِ وبرگزیٍ ،احذ هؾْذ
ًَیسٌذُ هسئَل:
هحوذ حغیي خشایی

چکیذُ
اهزٍسُ ٍ ،رَد هغــبئل ٍ هؾىالت فزاٍاى ٍ هحذٍدیت ّب آدهى را ثز آى داؽــتِ تب ضوــي هقزف
فحیــح هٌبثــغ اس ٍاردوزدى ّزگًَِ آعــیت ثِ هحیظ سیغــت خَددارى ًوــَدُ ٍ در رْت ثْجَد
ؽــزایظ ٍ عــالهت ًیــزٍى وبر تالػ رٍسافشًٍــى اًزبم دّذ .در ایي راعــتب هتٌبعت ثب ًیبس ؽــزوت
ّب ٍ فٌبیغ هزوَػِ اى ثِ ًبم  HSEؽــىل گزفتِ اعــت وِ هَفمیت ایي عیغتن هغتلشم هؾبروت ٍ
درگیز ؽذى ولیِ وبروٌبى در ارزای الشاهبت ثْذاؽتی ،ایوٌی ٍ هحیظ سیغتی ٍ ثِ ثیبى ثْتز ػولىزد
ثبالی وبروٌ بى اعت .ثِ گًَِ ای وِ ًیزٍی اًغبًی ثِ ػٌَاى یىی اس هْن تزیي ػَاهل تبحیز گذار ثز
ؽزایظ ( HSEایوٌی ،ثْذاؽت ٍ هحیظ سیغت) در ًظز گزفتِ هی ؽَد .لذا ثب تَرِ ثِ اّویت هَضَع
ایي همبلِ ثب ّذف ثزرعی هیشاى هذیزیت ػولىزد ثْذاؽت حزفِ ای ،ایوٌی ٍ سیغت هحیغی HSE
وبروٌبى عبسهبى اًزبم گزفتِ اعت .ربهؼِ آهبری ایي تحمیك تَفیفی را وبروٌبى ؽزوت لجٌیبت آهل
تؾىیل دادًذ وِ ثب اعتفبدُ اس ًوًَِ گیزی ً 250فز ثِ ػٌَاى ًوًَِ تؼییي گزدیذًذ .اثشار تحمیك
پزعؾٌبهِ اعتبًذارد ػولىزد  HSEوبروٌبى ثَد وِ رٍایی ٍ پبیبیی آى تَعظ پضٍّؼ ّبی لجلی تبییذ
گزدیذُ ٍ ضزیت آلفبی وزًٍجبخ پزعؾٌبهِ ػولىزد  HSEوبروٌبى  0/84ثذعت آهذ ٍ در ًْبیت
اعالػبت ٍ دادُ ّب در لبلت عیف لیىزت تٌظین ٍ ٍارد ًزم افشار  SPSSگزدیذ.
کلوبت کلیذی :وبروٌبى ،عبسهبى ،هذیزیت ػولىزد ،ثْذاؽت حزفِ ای ،ایوٌی ٍ سیغت هحیغی
(.)HSE
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هقذهِ
ثِ دًجبل پیؾزفت فٌؼتی ٍ ٍرٍد هبؽیي آالت ثِ ػزفِ سًذگی افزاد ٍ پزرًگ تز ؽذى ًمؼ تزْیشات ٍ دعتگبُ ّب در فزآیٌذ
ّبی وبری ٍ افشایؼ تؼبهل اًغبى ّب ثب ارشای هحیظ ّبی فٌؼتی ،عبسهبى ّب ثب چبلؼ ّبی رذیذ ٍ هغتوزی در راثغِ ثب
هَضَػبت عالهت ،ایوٌی ٍ هحیظ سیغت هَارِ ؽذُ اًذ  .اس عَى دیگز ٍرَد هحذٍدیت ّب آدهى را ثز آى داؽــتِ تب ضوــي
هقزف فحیــح هٌبثــغ اس ٍاردوزدى ّزگًَِ آعــیت ثِ هحیظ سیغــت خَددارى ًوــَدُ ٍ در رْت ثْجَد ؽــزایظ ٍ
عــالهت ًیــزٍى وبر تالػ رٍسافشًٍــى اًزبم دّذ .لذا ثزای ًزبت ٍ اػتالی عبسهبى ّبً ،یزٍی اًغبًی ،ثمبی هحیظ سیغت،
رلَگیزی اس خغبرات ٍاردُ ثِ تزْیشات ،تبعیغبت ٍ ثزای خبتوِ دادى ثِ توبهی دغذغِ ّبی هَرَد ،هذیزیت عالهت ،ایوٌی ٍ
هحیظ سیغت پب ثِ ػزفِ فٌؼت ًْبد .ثِ ػجبرت دیگز در ایي راعــتب هتٌبعت ثب ًیبس ؽــزوت ّب ٍ فٌبیغ هزوَػِ اى ثِ ًبم
 HSEؽــىل گزفتِ اعــت ّ.ذف افلى اس تؾــىیل ایي عبختبر ثِ حذالل رعبًذى آعیت ّبى ٍاردُ ثِ اًغبى ،تزْیشات ٍ
هحیظ سیغت هى ثبؽذ .ایي هْن تٌْب اس عزیك ٍضغ ٍ ثِ وبرگیزى لَاًیي ٍ همزرات فحیح ٍ ؽفبف ٍ ّن چٌیي ٍرَد
عبختبری هذیزیتى ثزاى وٌتزل فزآیٌذّب هیغز خَاّذ ثَد.
هَفمیت عیغتن هذوَر هغتلشم هؾبروت ٍ درگیز ؽذى ولیِ وبروٌبى در ارزای الشاهبت ثْذاؽتی ،ایوٌی ٍ هحیظ سیغتی ٍ ثِ
ثیبى ثْتز ػولىزد ثبالی وبروٌبى اعت .ثِ گًَِ ای وِ ًیزٍی اًغبًی ثِ ػٌَاى یىی اس هْوتزیي ػَاهل تبحیز گذار ثز ؽزایظ
( HSEایوٌی ،ثْذاؽت ٍ هحیظ سیغت) در ًظز گزفتِ هی ؽَدً .ظبم  HSEیه اثشار هذیزیتی ثزای وٌتزل ٍ ثْجَد عالهت،
ایوٌی ٍ هحیظ سیغت در ّوِ ی ثزًبهِ ّبی تَعؼِ فٌؼتی یب تؾىیالت عبسهبًی اعت .در ّز هحیظ وبرى ،عیغتن هذیزیت
 1HSEثبیذ ثب ؽزایظ هحیظ ٍ ًَع فؼبلیت ٍ حَادث هتٌبعت ثبؽذّ .ذف افلى اس تؾــىیل ایي عبختبر ثِ حذالل رعبًذى
آعیت ّبى ٍاردُ ثِ اًغبى ،تزْیشات ٍ هحیظ سیغت هى ثبؽذ.
ایي هْن تٌْب اس عزیك ٍضغ ٍ ثِ وبرگیزى لَاًیي ٍ همزرات فحیح ٍ ؽفبف ٍ ّن چٌیي ٍرَد عبختبری هذیزیتى ثزاى وٌتزل
فزایٌذّب هیغز خَاّذ ثَد .اس عَیی پذیزفتي عیغتن هذیزیت  HSEثِ ػٌَاى ثخؾی اس عیغتن هذیزیت تزبری اوتؾبف ٍ
تَلیذ ( ) E&Pثِ ربی ثزخَرد ثب آى ثِ ػٌَاى یه فؼبلیت اضبفِ ثِ عبسهبى یب احىبم لبًًَی ،اهزی همجَل یبفتِ در ول رْبى
اعت.
ایي ثذیي هؼٌی اعت وِ  HSEدر یه هزوَػِ ثبیذ ثِ ؽیَُ ای هغتحىن ،لَی ٍ ،پبیذار ٍ در وٌبر خظ هؾی ؽزوت ثِ
ٍعیلِ عزح ّب ٍ ث زًبهِ ّبی دلیك تؼزیف ؽذُ در رْت رعیذى ثِ اّذاف هَرد ًظز ثىبر گزفتِ ؽَد .اس آًزبیی وِ هؼیبر
هَفمیت ٍ فحت اًزبم ّز وبری ارسیبثی ثبسخَرد آى فؼبلیت هی ثبؽذ ،ارسیبثی ػولىزد عیغتن هذیزیت ً HSEیش اهزی
ضزٍری تلمی هی گزدد .پبراهتزّبی هختلفی رْت ارسیبثی ایي ػولىزد ٍرَد دارد وِ ثؼضی اس آًْب هختـ یه وبرخبًِ خبؿ،
ثؼضی هختـ یه فٌؼت خبؿ ٍ ثؼضی ًیش رْت هحه سًی ٍ همبیغِ در همیبط هلی ٍ ثیي الوللی هی ثبؽٌذ .اس عزفی ًحَُ
اًتخبة پبراهتزّب ،ػولىزد عیغتن ّب ٍ دعتَرالؼول ّبی ارسیبثی ثبیذ در همیبعی والى ٍ ول ًگز ثبؽذ .ثٌبثزایي اس آًزبیی وِ
وبروٌبى ثِ ػٌَاى یىی اس هْن تزیي هٌبثغ ٍ عزهبیِ ّبی ّز عبسهبًی هغزح هی ثبؽٌذ ٍ رفتبر ّبی آى ّب ّن هی تَاًذ ثغیبر ثب
اّویت تلمی گزدد ،در چٌذ دِّ اخیز هحممبى سیبدی ثِ تزشیِ ٍ تحلیل هذیزیت عالهت  ،ایوٌی ٍ هحیظ سیغت ٍ HSE
ػولىزد ّب ٍ رفتبرّبی وبروٌبى ًغجت ثِ ٍرَد ایي عیغتن هذیزیتی در عبسهبى پزداختِ اًذٍ ،لی هغبلِ ای وِ ربی تبهل دارد
ایي اعت وِ لجل اس تمَیت رفتبرّب ٍ ػولىزد  HSEوبروٌبى ،در ّز عبسهبًی ثبیذ ایي ثزرعی فَرت گیزد وِ آیب ایي رفتبرّب ٍ
ػولىزد ّب در راعتبی اّذاف عبسهبى ثَدُ ٍ هَرت ػولىزد ثْتز افزاد هی ؽَد ،یب خیز؟

تبریخچِ  HSEدر جْبى
اس اٍاخز لزى  20پزداختي ثِ هَضَػبت  HSEدر یه لبلت ًظبم هٌذ هَرد تَرِ لزار گزفتِ اعت .در ایي هیبى عیغتن
هذیزیت HSE-MSثِ ػٌَاى یه عیغتن هذیزیتی هٌبعت هَرد تَرِ لزار گزفتِ اعت.
ثْذاؽت ٍ ایوٌی لجل اس ایزبد تؾىیالت ًظبم یبفتِ ،اهزٍسُ تحت ػٌَاى  HSEدر دًیب ،در فٌبیغ هختلف ثب عبثمِ ای حذٍد دٍ
لزى تحت یه ٍاحذ فؼبلیت داؽتِ ٍ ٍظبیف آى ّب اس یىذیگز لبثل تفىیه ثَدُ اعت .در ایي هیبى ثْذاؽت حزفِ ای ،ثخؼ
هْوی اس عالهت وبروٌبى را تؾىیل هی دّذ ،ثغَری وِ ثب ارائِ خذهبت وبهال فٌی ٍ ثب وٌتزل ػَاهل سیبى آٍر در هحیظ وبر اس
ٍلَع ثیوبری در وبروٌبى پیؾگیزی ًوَدُ ٍ ثب ایزبد هحیظ ّبی وبری عبلن ،ریغه پذیزی فزد ٍ هحیظ را در ثزٍس خغز ثِ
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حذالل هوىي وبّؼ هی دّذ .عبسهبى  OSHAتبریخچِ ثْذاؽت ٍ ایوٌی را عبل  1812ارائِ ًوَدُ اعت .هتؼبلت تذٍیي
عیغتن ّبی هذیزیت هحیظ سیغتی ٍ ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ای در عبل  1999 ٍ 1996تَعظ عبسهبى ثیي الوللی اعتبدارد
 ٍ ISOوغت هَفمیت حبفل اس اعتمزار عیغتن ّبی هذیزتی فَق الذوز در عبسهبى ّبی هختلف ،فٌؼت ًفت ثب تَرِ ثِ
هَضَػبت ایوٌی ٍ ثْذاؽت حزفِ ای ٍ هحیظ سیغت در پی تذٍیي اعتبًذارد ّبی تخققی ثَدُ ٍ در ایي راعتب ؽزوت ّبی
هْن ًفتی ًظیز  )BP(British Petroleum،Total ،Shellاًزوي ثیي الوللی تَلیذ وٌٌذگبى ًفت ٍ گبس ٍ OGPغیزُ ثِ
تذٍیي راٌّوبی اعتمزار ٍ تَعؼِ عیغتن هذیزیت ایوٌی ٍ ثْذاؽت ٍ هحیظ سیغت  HSE-MSپزداختٌذ .در ایزاى ًیش ،در
اٍاخز عبل  1380پیزٍ تبویذ ٍسارت ًفت هجٌی ثز اعتمزار عیغتن هذیزیت  HSEدر ایي ٍسارت خبًِ ،ؽَرای هزوشی ًظبرت
ثز ایوٌی ٍ آتؼ ًؾبًیً ،غجت ثِ اًتخبة ٍ تزروِ خغَط راٌّوبی  HSE-MSتذٍیي ؽذُ تَعظ اًزوي ثیي الوللی ًفت ٍ
گبس ّ OGPوت گوبرد .ؽزوت هلی پبالیؼ ٍ پخؼ فزآٍردُ ّبی ًفتی ،در اداهِ عیبعت ّبی والى خَد در راعتبی رعیذى
ثِ اعتبًذاردّبی رْبًی فٌبیغ ًفتی ٍ تغییز ًگزػ دیذگبّْبی ًفتی عٌتی ًغجت ثِ هغبئل ایوٌی در هزوَػِ خَد اس عبل
 1380الذام ثِ تؾىیل هذیزیت عالهت ،ایوٌی ٍ هحیظ سیغت ً HSEوَدُ اعت .ایي تؾىیالت وِ ربیگشیي ادارات ایوٌی ٍ
آتؼ ًؾبًی ؽذُ اعتّ ،ز چٌذ ثغیبر ًَپب ٍ رَاى اعت ،لیىي در دٍرُ فؼبلیت وَتبُ خَد ،وبرًبهِ ای پز ثبر ٍ تبحیزی لبثل
تَرِ در هزوَػِ ّبی ػولیبتی ثز رب گذاؽتِ اعت.

پژٍّص ّبی اًجبم ضذُ بب تورکس بر عولکرد  HSEکبرکٌبى










ًبیزظ ربى ٍ ّوىبراى در عبل 0224 ،در هغبلؼِ ثب ػٌَاى هذیزیت عالهت ،ایوٌی ٍ هحیظ سیغت ( )HSEدر
فٌبیغ فزآیٌذی ثیبى ًوَدًذ وِ ٍضغ وًٌَی هذیزیت  HSEدر فٌبیغ وؾَرّبی ػضَ اًحبدیِ ارٍپب ،ثب توزوش ثز
یىپبرچِ عبسی عالهت ،ایوٌی ٍ هحیظ سیغت در یه عیغتن هذیزیتی هَرد ثبسًگزی لزار گزفتِ اعت .ایي
ثبسًگزیً ،گزؽی را اس اعتبًذاردّب ٍ الگَّب رْت عبسگبری ثب فٌبیغ ٍ رًٍذ ّب ٍ ًیبسّب ثزای ثْجَد فٌبیغ فزاّن هی
وٌذ .ثٌظز هی رعذ ثیؾتز فٌبیغ ثزًبهِ هذیزیت  HSEثز هجٌبی ّذف را ثزای هَفمیت ٍ تَعؼِ فٌبیغ خَد ثىبر
هی گیزًذً .تبیذ ایي تحمیك ًؾبى داد وِ هذیزیت  HSEهی تَاًذ راٌّوبی هَحزی رْت اعتفبدُ هَحز اس عیغتن
هذیزیت وًٌَی ٍ ّوچٌیي تَعؼِ ؽبخـّبی ػولىزد ایوٌی هؼٌب داری وِ هٌزز ثِ حَادث ٍ رٍیذاد ّب هی ؽَد،
را ارائِ دّذ.
آًی هیتِ در عبل  2009،در هغبلؼِ ای ثب ػٌَاى "آًبلیش ارتجبط رَ ٍ فزٌّگ هذیزیت  HSEثب حَادث ؽغلی" ثب
ّذف ثزرعی ارتجبط ثیي عالهت ،ایوٌی ٍ هحیظ سیغت پضٍّؾی اًزبم دادًذ .عپظ رْت ثزرعی تبحیز هتغیز ّبی
هزتجظ ثب  ٍ HSEحَادث ؽغلی در ثیي  8گزٍُ وبری فزاعبحلی هختلف ثب راُ اًذاسی هتفبٍت ٍ ؽزوت ّبی
هختلف ًزٍصِ هغبلؼِ اًزبم ؽذً .تبیذ ًؾبى داد وِ ّوجغتگی ثیي عالهت ،ایوٌی ٍ هحیظ وبر ثغیبر لبثل هالحظِ
اعت .تفبٍت ّبیی ًیش ثیي گزٍُ ّبی وبری ثب تَرِ ثِ هتغیز ّبی هزتجظ ثب  HSEهبًٌذ درن رَ ایوٌی وبر ٍ
هحیظ رٍاًی ،ارتوبػی وبر ؽٌبعبیی گزدیذً .تبیذ تحمیك پیؾٌْبد وزد وِ هذاخلِ گزّبی  HSEػالٍُ ثز ول
عبسهبى ثبیذ ثب ّذف عغَح هختلف وبری فَرت گیزد.
دهغىبی ٍ ّوىبراى در عبل 2008 ،در هغبلؼِ ای ثب ػٌَاى" تَعؼِ ؽبیغتگی وبروٌبى ٍ هؾبروت -تبحیز ؽگفت
اًگیش ثزٍی پبیذاری ،ػولىزدً ٍ HSE ،تبیذ التقبدی" ثیبى ًوَدًذ وِ رٍحیِ ٍ هؾبروت وبروٌبى ثِ ػٌَاى فبوتَر
ّبی ولیذی رْت ثْجَد ارزاء ٍ ػولىزد ثحغبة هی آیذّ .وچٌیي هؾبروت وبروٌبى ارتجبعی لَی ثب ػولىزد،
ً ٍ HSEتبیذ التقبدی ٍ ػولیبتی داردً .تبیذ تحمیك آى ّب ًؾبى داد وِ عغح هؾبروت وبروٌبى ،پیؼ ثیٌی
وٌٌذُ ؽغل ٍ ػولىزد  ٍ HSEثْجَد حفظ ٍ ًگْذاری آًْب در عبسهبى را ثبػج هی گزدد.
هزداًی ٍ ّوىبراى در عبل  1392،در هغبلؼِ خَد تحت ػٌَاى" ثزرعی راثغِ ثیي رضبیت ؽغلی ٍ ػولىزد HSE
وبروٌبى در فٌؼت لبلت عبسی" ٍ اًتخبة ً 275فز ثِ ػٌَاى ًوًَِ ٍ اثشار تحمیك پزعؾٌبهِ ثِ ایي ًتیزِ دعت
یبفتٌذ وِ؛ در سهیٌِ رتجِ ثٌذی ؽبخـ ّب ،رضبیت ؽغلی وبروٌبى ،هغئَلیت پذیزی ثبالتزیي رتجِ ٍ در سهیٌِ رتجِ
ثٌذی ؽبخـ ّبی ػولىزد  HSEوبروٌبى ًیش ،ػولىزد ٍ ارزاء ثبالتزیي رتجِ را ثِ خَد اختقبؿ دادًذّ ،وچٌیي
یبفتِ ّب ًؾبى داد وِ ثیي ػولىزد  HSEوبروٌبى ٍ رضبیت ؽغلی راثغِ هخجت ٍ هؼٌب داری ٍرَد دارد.
ًقیزی پَر ٍ ّوىبراى در عبل  1391در پضٍّؾی ثب ػٌَاى" راثغِ فزٌّگ عبسهبًی ثب ػولىزد  HSEوبروٌبى
هغبلؼِ هَردی :ؽزوت خَدرٍ عبسی عبیپب" ٍ اًتخبة ً 356وًَِ ٍ اعتفبدُ اس  3ثخؼ پزعؾٌبهِ ؽبهل؛ ٍیضگی
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ّبی دهَگزافیه ،فزٌّگ عبسهبًی ٍ ػولىزد  HSEوبروٌبى ًؾبى دادًذ وِ اس ثیي ؽبخـ ّبی هَرد هغبلؼِ،
ؽبخـ وٌتزل (ثب هیبًگیيٍ ) 0/55ضؼیت ثْتزی ًغجت ثِ عبیز هَلفِ ّب داؽتّ ،وچٌیي در ثیي ؽبخـ ّبی
هغلَة ػولىزد  HSEوبروٌبى ؽزوت هَرد هغبلؼِ ،ؽبخـ ػولىزد ٍ ارزاء (ثب ًوزُ هیبًگیي  )0/66دارای
ٍضؼیت هغلَة تزی ًغجت ثِ عبیز هَلفِ ّب ثَد ،ثیي ػولىزد  HSEوبروٌبى ثب ّز وذام اس هَلفِ ّبی فزٌّگ
عبسهبًی (ثِ غیز اس ؽبخـ پبداػ دّی) راثغِ هؼٌی داری هؾبّذُ ؽذ.

رٍش پژٍّص
هغبلؼِ حبضز یه پضٍّؼ وبرثزدی اس ًَع تَفیفی هی ثبؽذ وِ ثز رٍی وبروٌبى ؽزوت خقَفی لجٌیبت آهل اًزبم گزفت .در
ایي تحمیك اعالػبت ٍ هجبًی ًظزی هزثَعِ تَعظ پزعؾٌبهِ عٌزؼ ػولىزد  HSEوبروٌبى روغ آٍری گزدیذ.
ایي پزعؾٌبهِ تَعظ هزداًی ٍ ّوىبراى در عبل  1392عزاحی گزدیذُ اعت ٍ دارای  20عَالً ،وزُ گذاری ایي پزعؾٌبهِ در
یه عیف لیىزت پٌذ دررِ ای اعت ٍ ؽبهل  6ؽبخـ :تؼْذ ٍ هؾبروت آهَسػ ،ارتجبعبت ،آهبدگی ٍ ٍاوٌؼ در ؽزایظ
اضغزاری ،گشارػ دّی ٍ ػولىزد ارزا هی ثبؽذ .پزعؾٌبهِ هذوَر ،اس  5عغح ،خیلی ون ،ون ،هتَعظ ،سیبد ،خیلی سیبد،
تؾىیل ؽذُ وِ عجك ایي رٍػ ثِ گشیٌِ خیلی ون ،ػذد  ،1گشیٌِ ون ػذد  ،2گشیٌِ هتَعظ ػذد  ،3گشیٌِ سیبد ػذد  ،4گشیٌِ
خیلی سیبد ،ػذد  ،5اختقبؿ یبفت ٍ عپظ ٍارد ًزم افشار گزدیذ .ثب تَرِ ثِ ایي وِ ایي پزعؾٌبهِ دارای  20عَال ٍ ثیبًگز 6
ؽبخـ هی ثبؽذ .ثٌبثزایي ثِ تزتیت عَاالت  1 ،2 ،3 ،4 ،5ثیبًگز ؽبخـ (ػولىزد ٍ ارزاء) عَاالت  6 ،7 ،8 ،9ثیبًگز ؽبخـ
(ارتجبعبت) عَاالت  10 ،11ثیبًگز ؽبخـ (آهَسػ) ،عَاالت  12 ،13 ،14 ،15ثیبًگز ؽبخـ (آهبدگی ٍاوٌؼ در ؽزایظ
اضغزاری) عَاالت  16 ،17 ،18ثیبًگز ؽبخـ (تؼْذ ٍ هؾبروت) ٍ عَاالت  19 ،20ثیبًگز ؽبخـ (گشارػ دّی) هی ثبؽٌذ
رٍایی هحتَایی ٍ پبیبًی ایي پزعؾٌبهِ هَرد تبییذ لزار گزفتِ اعت وِ ضزیت آلفبی وزًٍجبخ ثزای ػولىزد  HSEوبروٌبى،
 0/84ثذعت آٍرد.

یبفتِ ّب
تَسیغ فزاٍاًی عٌی ًوًَِ آهبری ،ثِ تزتیت افزاد ردُ عٌی ووتز اس  30عبل ،افزاد ثیي  31تب  40عبل ،افزاد ثیي  41تب  50عبل
ٍ ثیؾتز اس  50عبل دارای تَسیغ فزاٍاًی  %0/18 ،،%18/4 ،%20/8 ،%20ثَدًذ وِ افزاد ردُ عٌی  31تب  40عبل ثب تَسیغ
 %20/8دارای ثیؾتزیي ٍ افزاد ردُ عٌی ثبالی  50عبل ثب تَسیغ  %0/8ووتزیي حزن را در ًوًَِ هَرد هغبلؼِ ثِ خَد
اختقبؿ دادًذ.
جذٍل ( :)1تَسیغ فزاٍاًی ًوًَِ آهبری ثز حغت عي
سي (سبل)

فراٍاًی

درصذ

ووتز اس 30

50

20

 31تب 40

152

60/8

 41تب 50

46

18/4

ثیؾتز اس 50

2

0/8

ول

250

100

ثب تَرِ ثِ رذٍل ( )1اس ول افزاد ًوًًَِ 50 ،فز ( 20درفذ) عي ووتز اس  30عبلً 152 ،فز ( 20/8درفذ)  31تب  40عبل،
ً 46فز ( 18/4درفذ) ٍ ً 2فز ( 0/8درفذ) ثیؾتز اس  50عبل عي داؽتِ اًذ.
جذٍل ( :)2تَسیغ حزن ًوًَِ آهبری ثز اعبط رٌغیت
جٌسیت

فراٍاًی

درصذ

هزد

238

95/2

سى

12

4/8

ول

250

100
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ثب تَرِ ثِ رذٍل ( )2اس ول افزاد ًوًَِ ً 238فز ( 95/2درفذ) را هزداى ٍ ً 12فز ( 4/8درفذ) را سًبى ثِ خَد اختقبؿ دادُ
اًذ.
جذٍل ( :)3تَسیغ فزاٍاًی ًوًَِ آهبری ثز حغت هذرن تحقیلی
هذرک تحصیلی

فراٍاًی

درصذ

سیز دیپلن

77

30/8

دیپلن

96

38/4

فَق دیپلن

28

11/2

لیغبًظ

39

15/6

فَق لیغبًظ

9

3/6

دوتزی

1

0/4

ول

250

100

ثب تَرِ ثِ رذٍل ( ) 3پظ اس ثزرعی ًوًَِ آهبری ثز اعبط هذرن تحقیلی (سیز دیپلن ،دیپلن ،فَق دیپلن ،لیغبًظ ،فَق
لیغبًظ ،دوتزی) ًتبیذ ًؾبى داد وِ افزاد ثب هذرن تحقیلی دیپلن ثب تَسیغ  %38/4ثیؾتزیي ٍ هذرن تحقیلی دوتزی ثب
تَسیغ  %0/04ووتزیي هیشاى را ثِ خَد اختقبؿ دادًذ.
جذٍل ( :)4تَسیغ حزن ًوًَِ آهبری ثز اعبط عبثمِ وبر
سببقِ کبر

فراٍاًی

درصذ

تب 5

26

10/4

 5تب 10

61

24/4

 10تب 15

136

54/4

ثیؾتز اس 15

27

10/8

ول

250

100

ثب تَرِ ثِ رذٍل (ً )4تبیذ ًؾبى دادوِ افزاد دارای عبثمِ وبر  10تب  15عبل ثب تَسیغ  %54/4ثیؾتزیي ٍ افزاد ثب عبثمِ وبر
ووتز اس  5عبل ثب تَسیغ  %10/4ووتزیي هیشاى را ثِ خَد اختقبؿ دادًذ.
جذٍل ( :)5ثزرعی هیبًگیي ٍسًی ٍ اًحزاف اعتبًذارد ًوزات ػولىزد  HSEوبروٌبى
هتغیر

هیبًگیي ٍزًی

اًحراف استبًذارد

ػولىزد  HSEوبروٌبى

3/8

0/5

تؼْذ ٍ هؾبروت

3/58

0/8

آهَسػ

3/57

0/8

ارتجبعبت

3/8

0/6

آهبدگی ٍ ٍاوٌؼ در
ؽزایظ اضغزاری

3/7

0/7

گشارػ دّی

3/59

1/02

ػولىزد ٍ ارزا

4/3

0/5

ثب تَرِ ثِ رذٍل ( )5هی تَاى هتَرِ ؽذ وِ هیبًگیي ٍسًی ًوزات ػولىزد  HSEوبروٌبى ( ٍ )3/8در ثیي اثؼبد ثیؾتزیي
هیبًگیي ٍسًی هزثَعِ ثِ هَلفِ ػولىزد ٍ ارزا ثب هیبًگیي ( ٍ )4/3ووتزیي هیبًگیي هزثَط ثِ هَلفِ آهَسػ ( )3/57هی ثبؽذ.
جذٍل ( :)6تؼییي ٍضؼیت ػولىزد  HSEوبروٌبى
هتغیر

هیبًگیي

اًحراف هعیبر

هیٌیون

هبکسیون

ػولىزد HSE

77/23

11/81

37

100

علوم اسالهی انسانی ،شواره  ،42زهستاى  ،9911ص 944 -941
ISSN: 2538-3671

http://www.johi.ir

جذٍل ( :)7آسهَى دٍ رولِ ای ػولىزد  HSEوبروٌبى
هتغیر

دستِ بٌذی

تعذاد

هقذار احتوبل

ػولىزد HSE

گزٍُ 50 ≥ 1
گزٍُ 50 < 2

14
236

0/00

ثب تَرِ ثِ رذٍل  7اس آًزب وِ همذار احتوبل ثِ دعت آهذُ ووتز اس عغح هؼٌبداری آسهَى هی ثبؽذ .چٌیي اعتٌجبط هی ؽَد
وِ هیشاى ػولىزد  HSEوبروٌبى در ؽزوت لجٌیبت آهل اس ٍضغ هغلَثی ثزخَردار اعت ٍ در عغح ثبالیی لزار دارد.
جذٍل ( :)8راثغِ ٍضؼیت ػولىزد  HSEوبروٌبى ثب ٍیضگی ّبی دهَگزافیه ()N;250
هتغیر

P value

رٌغیت

0//316

عي

0/113

هذرن تحقیلی

0/00

عبثمِ وبر

0/036

ثب تَرِ ثِ ًتبیذ آسهَى ّبی ضزیت ّوجغتگی ٍ رذٍل ( )8چٌیي اعتٌجبط هی ؽَد وِ هیبى هتغیز  ٍ HSEهتغیزّبی عبثمِ
وبر ٍ هذرن تحقیلی راثغِ هؼٌبدار ٍرَد دارد اهب هیبى  ٍ HSEرٌغیت ٍ عي افزاد راثغِ ٍرَد ًذارد.

بحث ٍ ًتیجِ گیری
تؼییي ٍضؼیت ػولىزد  HSEوبروٌبى ؽزوت فزعبى ًؾي داد وِ هیبًگیي ػولىزد  HSEوبروٌبى ( )77/23ثب حذالل37
حذاوخزّ ٍ 100وچٌیي اس آًزب وِ همذار احتوبل ثِ دعت آهذُ ووتز اس عغح هؼٌبداری آسهَى هی ثبؽذ ( )0/00چٌیي
اعتٌجبط هی ؽَد وِ هیشاى ػولىزد  HSEوبروٌبى در ؽزوت لجٌیبت آهل اس ٍضغ هغلَثی ثزخَردار اعت ٍ در عغح ثبالیی
لزار دارد .در ثزرعی ّبی فَرت گزفتِ هؾخـ گزدیذ وِ در ثیي اثؼبد هَرد هغبلؼِ ػولىزد HSE ،ؽبخـ ػولىزد ٍ ارزاء
ثبالتزیي رتجِ ٍ ؽبخـ گشارػ دّی پبییي تزیي رتجِ را ثِ خَد اختقبؿ دادًذ.
یبفتِ ّبی تَفیفی دادُ ّب ًؾبى داد وِ ّوِ هؼیبرّبی هَرد عَال هزتجظ ثب ّفت ؽبخـ ػولىزد هذیزیت  HSEدر ثیؼ اس
 %70هَارد اس عَی ؽزوت ّبی پیوبًىبر ارزا هی ؽًَذّ .وچٌیي ٍضؼیت ػولىزد هذیزیت  HSEدر حذٍد  %90ؽزوت ّبی
پیوبًىبر در ّوِ ی اثؼبد ّفتگبًِ لبثل لجَل ،خَة ٍ هغلَة ثَدُ اعت.
ثزرعی دیگزی فَرت گزفت وِ ًؾبى داد ،رْت ًیل ثِ هَفمیت ٍ ارزایی ًوَدى عزح ّب پظ اس ثزًبهِ ریشی ٍ ارزای آى ّب،
ثزرعی ٍ ثبسثیٌی هزذد ولیذ افلی ثزای هَفمیت خَاّذ ثَد .ثِ دلیل ایي وِ هذل حبضز ٍضؼیت ػولىزد عیغتن را در دٍ
ثخؼ ًتبیذ ٍ تَاًوٌذعبسّب هؾخـ هی عبسد ایي اهىبى را ثِ عبسهبى ّب هی دّذ وِ ثب درن ٍضؼیت ،ثزای رعیذى ثِ ٍضؼیت
ثْتز ٍ ثْجَد هغتوز ثزًبهِ ریشی ًوبیٌذ .تؼییي ارتجبط ثیي ػولىزد  HSEثب ٍیضگی ّبی دهَگزافیه ًؾبى دادوِ هیبى هتغیز
 ٍ HSEهتغیزّبی لَهیت ،عبثمِ وبر ٍ هذرن تحقیلی راثغِ هؼٌبدار ٍرَد دارد اهب هیبى  ٍ HSEرٌغیت ٍ عي افزاد راثغِ
ٍرَد ًذار د .ثز اعبط یبفتِ ّبی پضٍّؼ ،ثب تَرِ ثِ ایٌىِ عغح هؼٌبداری ( )0/00هزثَط ثِ هذرن تحقیلی وبروٌبى اس عغح
هؼٌبداری ( )0/05ووتز هی ثبؽذ ثٌبثزایي در ایي پضٍّؼ ثیي ػولىزد  HSEوبروٌبى ٍ هذارن تحقیلی آًْب ارتجبط هخجت ٍ
هؼٌبداری ٍرَد دارد ،ایي ًتیزِ ًؾبى دٌّذُ آى اعت وِ وبروٌبى دارای تحقیالت ،داًؼ ٍ آگبّی ثیؾتزی در سهیٌِ عالهت،
ایوٌی ٍ هحیظ سیغت در عبسهبى دارًذ ٍ لبػذتب ػولىزد ثْتزی ّن در ایي سهیٌِ خَاّذ داؽت.
ثز اعبط یبفتِ ّبی پضٍّؼ ،ثب تَرِ ثِ ایٌىِ عغح هؼٌبداری ( )0/036هزثَط ثِ عبثمِ وبر وبروٌبى ،وِ اس عغح هؼٌبداری
( )0/05ووتز هی ثبؽذ ،ثٌبثزایي در ایي پضٍّؼ ثیي ػولىزد  HSEوبروٌبى ٍ عبثمِ وبر آًْب ارتجبط هخجت ٍ هؼٌبداری ٍرَد
دارد ،ایي ًتیزِ ًؾبى دٌّذُ آى ّغت ّز هیشاًی وِ افزاد ثب عبثمِ وبر ثیؾتزی در عبسهبى ثبؽٌذ ،ایي اهىبى ٍرَد دارد وِ
آًْب آگبّی ،داًؼ ٍ آهَسػ ّبی ثیؾتز ی در سهیٌِ هَضَػبت عالهت ،ایوٌی ٍ هحیظ سیغت داؽتِ ثبؽٌذ ،وِ ایي اهز هٌزز
ثِ ػولىزد  HSEثْتزی در عبسهبى خَاّذ ؽذ.
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) ووتز0/05(  وِ اس عغح هؼٌبداری،) هزثَط ثِ لَهیت0/00(  ثب تَرِ ثِ ایٌىِ عغح هؼٌبداری،ثز اعبط یبفتِ ّبی پضٍّؼ
 ایي ًتیزِ ثیبًگز آى، ٍ لَهیت وبروٌبى ارتجبط هخجت ٍ هؼٌبداری ٍرَد داردHSE  ثٌبثزایي در ایي پضٍّؼ ثیي هتغیز،اعت
. عبسهبى هی ثبؽذHSE  ثِ ًَػی در رْت، وبر گزٍّی ٍ ّوىبری در وبر،اعت وِ ٍیضگی ّبی لَهیتی
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