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سلطان زاده

 1دانشــجوی کارشناســی ارشــد ،گــروه مدیریــت ســامت ،ایمنــی و محیــط زیســت ،دانشــکده
ســامت ،ایمنــی و محیــط زیســت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تهــران ،ایــران
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 3گــروه مدیریــت ســامت ،ایمنــی و محیــط زیســت ،دانشــکده ســامت ،ایمنــی و محیــط زیســت،
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ،تهــران ،ایــران
 4گروه مهندسی بهداشت حرفهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران
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تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی
همدان محفوظ است.

چکیده
مقدمــه :ســاالنه حــدود  250میلیــون حادثــه شــغلی و تعــداد زیــادی ناتوانیهــای موقــت یــا دائمــی ناشــی
از آنهــا در جهــان رخ میدهــد کــه قســمت عمــده آنهــا قابــل پیشــگیری هســتند .صنایــع نفــت و گاز جــزو
پرحادثهتریــن صنایــع دنیــا بــه حســاب میآینــد .هــدف مــا در ایــن مطالعــه واکاوی نقــش و تأثیــر گــذاری
متغیرهــای مختلــف مدیریــت ریســک بــر شــاخص روزهــای کاری از دســت رفتــه در صنعــت لــرزه نــگاری
میباشــد.
روش کار :مطالعــه بــه صــورت توصیفــی -تحلیلــی بــر روی حــوادث شــغلی طــی دوره هشــت ســاله در
پروژههــای مختلــف لــرزه نــگاری انــرژی دانــا انجــام شــده اســت .حجــم نمونــه اولیــه مــورد مطالعــه از طریــق
سرشــماری  487حادثــه بــود .جهــت تجزیــه او تحلیــل حــوادث رخ داده از روش (RCA: Root Cause
 ،)Analysisو مــدل ســازی دادههــا از از مــدل یابــی معــادالت ســاختاری ( )AMOSاســتفاده شــد .از نــرم
افزارهــای  SPSS23و  AMOS23بــرای مــدل ســازی و تحلیــل اســتفاده شــد.
یافتههــا :میانگیــن شــاخص روزهــای کاری از دســت رفتــه  49/57روز بــوده اســت .مــدل نهایــی بــه دســت
آمــده از مــدل یابــی معــادالت ســاختاری نشــان داد متغیرهــای پنهــان آمــوزش ایمنــی ( ،)-0/33ارزیابــی
( )-0/55و کنتــرل ریســک ( )-0/61بــه عنــوان عللهــای مســتقیم بــه طــور معنــی داری بــر شــاخص روزهــای
کاری از دســت رفتــه در صنعــت لــرزه نــگاری تاثیرگــذار میباشــد.
نتیجهگیــری :بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش متغییرهــا و مؤلفههــای قابــل رد یابــی مختلفــی روی
شــاخص روزهــای کاری از دســت رفتــه در صنعــت نفــت تاثیرگــذار میباشــد .بنابرایــن خــوب اســت کــه نقــش
ایــن متغییرهــا در وقــوع حــوادث بررســی گــردد و برنامــه ریــزی مناســبی جهــت پیشــگیری از وقــوع حــوادث
اتخــاذ گــردد.

انجــام شــده در چندیــن کشــور از جملــه بریتانیــا و ایــاالت متحــده
آمریــکا تعــداد باالیــی از عــوارض و پیامدهــای نامطلــوب ایمنــی و
بهداشــتی را بــه صنعــت نفــت و گاز نســبت داده اســت [ .]2ایــران
بــه عنــوان کشــور در حــال توســعه ،دارای صنایــع کوچــک و بــزرگ
در عرصــه نفــت و گاز میباشــد .آمارهــا نشــان میدهنــد در حــدود
 210هــزار نفــر نیــروی کار در ایــران در صنعــت نفــت وگاز مشــغول
بــه کار هســتند ،امــا شــدت حــوادث شــغلی و آســیبهای ناشــی
از آن بســیار بــاال و شــدید گــزارش میشــود .در مطالعــه محمدفــام
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مقدمه
صنعــت نفــت و گاز یکــی از صنایعــی اســت کــه همــواره از لحــاظ
عملکــرد ایمنــی و بهداشــت و پیامدهــای ناشــی از عــدم یــا نقــص
در فرایندهــا و فعالیتهــای ایمنــی بــا چالــش روبــرو بــوده اســت،
بــا توســعه روز افــزون تولیــدات نفتــی در دنیــا بــه خصــوص در
چندیــن ســال اخیــر بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بــه فرآینــد
تولیــد ،موجــب وقــوع حــوادث شــدیدتر نیــز شــده [ .]1حــوادث
عمدهتریــن و بارزتریــن علــل ایجادکننــده هزینههــای هنگفــت در
صنایــع نفــت و گاز و مــگا پروژههــای کشــور مــا هســتند ،مطالعــات
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روش کار
ایــن مطالعــه یــک بررســی گذشــته نگــر از نــوع توصیفــی -تحلیلــی
میباشــد کــه بــا هــدف مــدل ســازی شــاخص روزهــای کاری
از دســت رفتــه بــر اســاس حــوادث صنعتــی رخ داده طــی یــک
دوره  8ســاله  1387-1394جهــت ارائــه مدلــی بــرای تعییــن و
تحلیــل عوامــل و فاکتورهــای پنهــان مدیریــت ریســک بــر حــوادث و
آســیبهای شــغلی انجــام شــده اســت .اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه
تنهــا درصــد کمــی از حــوادث شــغلی گــزارش میگــردد [ .]18بــا
ایــن وجــود جامعــه آمــاری در ایــن پژوهــش شــامل تمــام حــوادث
شــغلی روی داده طــی دوره  8ســاله در پروژههــای لــرزه نــگاری
میباشــد .نمونــه آمــاری ایــن مطالعــه شــامل حــوادث شــغلی بــود
کــه بــه آســیبهای انســانی و روزهــای کاری از دســت رفتــه منجــر
شــده بــود و مــکان انجــام مطالعــه  8پــروژه بــزرگ اکتشــافی نفــت
وگاز کــه درموقعیــت هــای جغرافیایــی مختلــف ایــران اجــرا شــده
اســت (جــدول.)1
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و همــکاران ،حــوادث شــغلی منجــر بــه فــوت در اســتان تهــران
بیــش از  7552ســال زندگــی و  3656ســال مشــارکت اقتصــادی
را از بیــن بــرده و هزینــه انســانی آن بیــش از  777میلیــارد ریــال
بــوده اســت .ســرانه هزینههــای انســانی بــرای هــر فــوت 3/36
میلیــارد ریــال و مجمــوع هزینــه انســانی حــوادث شــغلی منجــر
بــه فــوت ســاالنه معــادل  0/03درصــد کل تولیــد ناخالــص داخلــی
بــوده اســت [ .]3صنعــت لــرزه نــگاری بــه عنــوان یکــی از مراحــل
اســتخراج نفــت دارای محیطــی بــا ریسـکهای ایمنــی و بهداشــتی
شــدید و بعض ـاً فاجعــه بــار بــوده اســت [ .]4لــذا اجــرای سیســتم
مدیریــت ســامت ،ایمنــی و محیــط زیســت ( )HSEدر صنعــت
لــرزه نــگاری و توجــه بــه فاکتورهــای مهــم ایــن سیســتم میتوانــد
در عملکــرد بهینــه شناســایی نظامــدار خطــرات و ریســکهای
پــروژه و مدیریــت آنهــا کمــک نمــوده و وقــوع و انــدازه حــوادث
و آســیبهای شــغلی پروژههــا را بــه شــکل معنــی داری کاهــش
دهــد یکــی از نقصهــای ســاختاری در مدیریــت فعالیتهــای
لــرزه نــگاری ،تجزیــه و تحلیلهــای ناقــص فعالیتهــای آمــوزش
و مدیریــت ریســک انجــام شــده در حــوادث شــغلی میباشــد [.]5
در اهمیــت فراینــد مدیریــت ریســک  HSEبایســتی اذعــان داشــت
کــه طراحــی ،تبییــن و اســتقرار فراینــد ارزیابــی و مدیریــت ریســک
 HSEموجــب آشــکار شــدن اطالعاتــی میشــود کــه دانــش بهتــری
نســبت بــه موقعیتهــای خــاص و مخاطــره آمیــز را بــه همــراه
خواهــد داشــت .معمــوالً متخصصــان  HSEو همچنیــن مدیــران
و تصمیــم گیرنــدگان از ایــن کــه اطالعــات بــه دلیــل اســتفاده از
منابــع مختلــف ،ذات ـاً مبهــم ،ســردرگم کننــده ،فــراوان و یــا حتــی
گاهــی متضــاد و بــه طــور کلــی نامعلومانــد و مانــع آگاهــی بهتــر
نســبت بــه حقایــق و تصمیــم گیــری مناســب میشــود ،رنــج
میبرنــد [ .]6بنابرایــن ،ایــن هــم یــک نکتــه کلیــدی اســت کــه
بایســتی از سیســتمی خــاص بــرای تجزیــه و تحلیــل آمــوزش و
مدیریــت ریســک و همچنیــن خــاص صنعــت لــرزه نــگاری اســتفاده
شــود ،زیــرا متغیرهــا و پارامترهــای ایــن فاکتــور از مهمتریــن
متغیرهایــی اســت کــه میتوانــد در پیشــگیری از حــوادث شــدید
و آســیب زا مؤثــر باشــد [ .]7از ایــن رو مباحــث تحلیــل و پیــش
بینــی تأثیــر گــذاری و مشــارکت ایــن پارامترهــا جایــگاه ویــژهای
در بررســی حــوادث شــغلی پیــدا نمــوده و در مطالعــات مختلــف
نیــز توســعه داده شــدهاند [ .]10-8یکــی از ایــن روشهــا رویکــرد
مدلیابــی معــادالت ســاختاری ( )SEMمیباشــد .مــدل معــادالت
ســاختاری میتوانــد ارتباطــات پیچیــده بیــن متغیرهــا را آشــکار
کنــد ،ایــن مــدل توانایــی بکارگیــری و اجــرای ارتبــاط همزمــان بین
عوامــل داخلــی و خارجــی را داشــته و عــاوه بــر ایــن میتوانــد

عوامــل و متغیرهــای پنهــان را وارد مــدل نمایــد .اســتفاده از SEM
بــرای درک ارتباطــات پیچیــده بیــن متغیرهــا و عوامــل مختلفــی
کــه بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم ،پنهــان و آشــکار در
بــروز حــوادث دخیــل بــوده و مشــارکت دارنــد بســیار ســودمند
میباشــد [ SEM .]13-11یکــی از قویتریــن و مناســبترین
روشهــای تجزیــه و تحلیــل در تحقیقــات علــوم رفتــاری و علــوم
اجتماعــی ،تجزیــه و تحلیــل چنــد متغیــره اســت [ ،]14زیــرا
ماهیــت ایــن گونــه موضوعــات ،چنــد متغیــره بــوده و نمیتــوان
آنهــا را بــا شــیوه دو متغیــری (کــه هــر بــار تنهــا یــک متغیــر
مســتقل بــا یــک متغیــر وابســته در نظــر گرفتــه میشــود) حــل
نمــود تجزیــه و تحلیــل ســاختارهای کوواریانــس یــا مــدل ســازی
علّــی یــا مــدل معــادالت ســاختاری یکــی از اصلیتریــن روشــهای
تجزیــه و تحلیــل ســاختارهای دادههــای پیچیــده اســت [.]15
بنابرایــن از آنجایــی کــه در تحقیــق حاضــر متغیرهــای مســتقل
مختلفــی وجــود دارد کــه میبایســتی اثــر آنهــا بــر روی متغیــر
یــا متغیرهــای وابســته مــورد بررســی قــرار گیــرد اســتفاده از مــدل
معــادالت ســاختاری ضــرورت مییابــد [ .]16مطالعــات مختلفــی
در زمینههــای اجتماعــی [ ،]15روانشناســی ،اســترس ،ارتباطــات
و حمــل و نقــل [ .]17 ,16بــا اســتفاده از مــدل معــادالت ســاختاری
انجــام شــده اســت.این مطالعــه بــا هــدف تجزیــه و تحلیــل و مــدل
ســازی حــوادث شــغلی و همچنیــن واکاوی نقــش و تأثیــر گــذاری
فاکتورهــا و متغیرهــای مختلــف بــر شــاخص روزهــای کاری از
دســت رفتــه در صنعــت لــرزه نــگاری انجــام شــده اســت.
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جدول  :1پروژههای لرزه نگاری مورد بررسی در مطالعه
نوع توپوگرافی

وسعت (کیلومتر مربع)

نام پروژه

کوهستانی

277

دو بعدی تنگ بیجار کرمانشاه

کوهستانی شدید

4500

دو بعدی تنگ همام کرمانشاه

کوهستانی

2850

دشت

1519

کوهستانی

2056

کوهستانی شدید

4000

سه بعدی نصر آباد ،کاشان

دشت

300

دو بعدی گلستان

دشت

1205

سه بعدی دالپری ایالم

سه بعدی اهواز
سه بعدی بی بی حکیمه ،شیراز
دو بعدی بهار ،شیراز
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یافتهها
تعــداد  524نفــر حادثــه دیــده بــه عنــوان جامعــه آمــاری وجــود
داشــت کــه بــا معیارهــای ورورد بــه مطالعــه  478حادثــه بــه عنوان
حــوادث قابــل بررســی در ایــن مطالعــه ثبــت گردیــد .میانگیــن
ســنی افــراد مــورد بررســی  30/7 ± 7/4ســال و میانگیــن ســابقه
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در ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از فاکتورهــای مدیریــت ریســک
(موجــود در ســوابق ایــزوی شــرکت انــرژی دانــا) شــامل فاکتورهای
آمــوزش ایمنــی ،ارزیابــی و کنتــرل ریســک ،متغیرهــای تأثیــر
گــذار بــر روزهــای کاری از دســت رفتــه بــه وســیله مدلســازی
مــورد بررســی قــرار گرفــت .دادههــای مــورد نیــاز بــر اســاس
گــزارش حادثــه تهیــه شــده از واحــد  HSEدر پروژههــای
لــرزه نــگاری جمــع آوری گردیــد .ســپس بــا تشــریح و بررســی
حادثــه رخ داده شــده ،تحلیــل مقدماتــی حــوادث و آســیبهای
شــغلی بــر اســاس روش و دســتورالعمل رویکــرد تجزیــه و تحلیــل
علــل ریش ـهای ( )RCAانجــام شــد .در ایــن رویکــرد فاکتورهــای
پنهــان یــا ریش ـهای متغیرهــای ارزیابــی ریســک ،کنتــرل ریســک
و آمــوزش مشــخص گردیــد .پــس از تکمیــل و اطمینــان از صحــت
اطالعــات بــرای تجزیــه و تحلیــل دادههــای گــردآوری شــده ایــن
مطالعــه از نــرم افــزار آمــاری  SPSSو بــرای تجزیــه و تحلیــل و
مــدل یابــی معــادالت ســاختاری شــاخصهای حــوادث شــغلی از
نــرم افــزار  AMOSاســتفاده شــد .پــس از ورود دادههــا بــه نــرم
افــزار ،دادههــای موجــود مــورد ارزیابــی و بررســی قــرار گفتــه و
تصحیــح دادههــای ورودی انجــام گرفــت .آزمونهــای آمــاری بــکار
گرفتــه شــده در ایــن مطالعــه دو طرفــه بــوده و ســطح معنــی داری
کمتــر از  0/05در نظــر گرفتــه شــد.

کار  5/3 ± 6/8مــاه بــود .تصویــر  1یافتههــای مــدل یابــی
معــادالت ســاختاری ( )SEMشــاخص روزهــای کاری از دســت
رفتــه ناشــی از حــوادث شــغلی در صنعــت لــرزه نــگاری بــر اســاس
فاکتورهــای پنهــان مدیریــت ریســک شــامل فاکتورهــای آمــوزش
ایمنــی و بهداشــت شــغلی ،ارزیابــی و کنتــرل ریســک را نشــان
میدهــد .عــدد نوشــته شــده در پیکانهــا عبارتســت از مقــدار
تخمینــی تأثیــر هــر یــک از متغیرهــای نشــانگر بــر فاکتــور پنهــان
یــا هــر یــک از فاکتورهــای پنهــان بــر فاکتــور پنهــان دیگــری و یــا
متغیــر وابســته نهایــی کــه شــاخص روزهــای کاری از دســت رفتــه
میباشــد [.]16
بــا توجــه بــه نتایــج نشــان داده شــده در تصویــر  1فاکتــور کنتــرل
ریســک ( )-0/61دارای بیشــترین تأثیــر و پــس از آن فاکتورهــای
ارزیابــی ریســک ( )-0/55و آمــوزش ایمنــی و بهداشــت شــغلی
( )-0/33قــرار داشــتند کــه همگــی دارای ارتبــاط معنــی داری
بــا شــاخص روزهــای کاری از دســت رفتــه بودنــد (.)P > 0/05
در بررســی فاکتورهــای پنهــان معیــن شــد متغیــر آموزشهــای
تخصصــی ارائــه شــده ( )2/70تاثیرگذارتریــن متغیــر بــر فاکتــور
پنهــان آمــوزش ( HSEتصویــر  ،)2متغیــر نشــانگر شناســایی
خطــرات محیــط کار ( )1/00تاثیرگذارتریــن متغیــر بــر فاکتــور
پنهــان ارزیابــی ریســک (تصویــر  )3و متغیــر بکارگیــری اجــرای
دســتورالعملهای  )1/72( HSEتاثیرگذارتریــن متغیــر بــر فاکتــور
پنهــان کنتــرل ریســک (تصویــر  )4میباشــند .ایــن رویکــرد
مدلســازی تحلیلــی نشــان داد کــه فاکتورهــای مهــم مدیریــت
ریســک در صنعــت لــرزه نــگاری بســیار مهــم بــوده و دارای ارتبــاط
مشــخص ،متقــن و معنــی داری بــا روزهــای کاری از دســت رفتــه
در پروژههــای لــرزه نــگاری میباشــد.

حیدری و همکاران
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معیار پذیرش

نتایج

بررسی متون

--

753/40

χ

2-3

3/504

χ /df

)Steiger & Lind (1980

0/06-0/01

0/052

RMSEA

)Bentler (1989,1990

0/90-1/0

0/912

CFI

)Bentler & Bonett (1980

0/90-1/0

0/881

)NNFI (TLI

-)Marsh and Hancover (1985

60

2

محمــد فــام و همــکاران در ســال  2016در مطالــه ای بــا عنــوان
مــدل ســازی عوامــل فــردی و ســازمانی مؤثــر بــر آســیبهای
شــغلی بــا اســتفاده از مــدل معــادالت ســاختاری بــه ایــن نتیجــه
رســیدن کــه عوامــل فــردی ،ســازمانی و نــوع حادثــه بــه طــور قابــل
توجهــی در شــدت آســیبهای شــغلی تأثیــر گــذار میباشــد [.]13
در مطالع ـهای بــا عنــوان ارتبــاط ســن و ســابقه کار بــا آســیبهای
ناشــی از حــوادث شــغلی توســط دکتــر ماشــااله عقیلــی نــژاد و
همــکاران بــه ایــن نتیجــه رســیدن کــه حــوادث شــغلی صنایــع
ایــران در ســنین پایینتــر و در افــراد کــم ســابقه فراوانــی باالتــری
دارد ،در ایــن مطالعــه  76درصــد حادثــه دیــدگان ســن زیــر
40ســال و  49/9درصــد آنهــا ســابقه کار کمتــر از  5ســال داشــتند
[ .]22نبــی الــه منصــوری و همــکاران در ســال  90مطالعــهای را
بــا عنــوان بررســی نقــش پارامترهــای اقلیمــی در میــزان حــوادث
در صنایــع پتروشــیمی انجــام دادن و بــه ایــن نتیجــه رســیدن کــه
تعــداد کل حــوادث در اقلیــم گــرم باالتــر بــود ،لیکــن آنالیزهــای
آمــاری همبســتگی بیــن پارامترهــای اقلیمــی و بــروز حــوادث،
ارتبــاط معنــی دار و قــوی بیــن آنهــا را نشــان نــداد و ایــن مطلــب
حاکــی از آن اســت کــه نقــش پارامترهــای اقلیمــی بــر بــروز
حــوادث در صنعــت نفــت و گاز مســتقیم نیســت ،بلکــه ایــن پدیــده
دارای تاثیــری غیــر مســتقیم اســت .بــه طــوری کــه اســترسهای
گرمایــی امــکان بــروز شــرایط نــا ایمــن را کــه میتوانــد منجــر
بــه بــروز رفتارهــای نــا ایمــن و در نتیجــه وقــوع حادثــه شــود
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بحث
در بســیاری از کشــورها ،انجــام تحقیــق در خصــوص حــوادث
صنعتــی ،پــس از رخــداد آنهــا ،یــک الــزام قانونــی محســوب
میشــود .در ایــن بررســیها ،اطالعــات مربــوط بــه ســناریوهای
حــوادث ،علــل ریش ـهای ،علــل ســهیم ،پیامدهــای واقعــی و بالقــوه
حــوادث و ...منتشــر میشــوند [ ،]19هــدف اصلــی بررســی حــوادث،
یافتــن علــل ریشـهای حادثــه ،درک واقعــی از چیــزی کــه روی داده
و پیشــگیری از بــروز مجــدد حــوادث مشــابه اســت [ .]20تحلیــل
حــوادث بــزرگ فرآینــدی ،نشــان دادهاســت کــه بخــش بزرگــی از
آســیب و خســارتهای حــوادث و احتمــال وقــوع آنهــا ،نــه تنهــا قابــل
پیشــگیری اســت ،بلکــه قابــل پیــش بینــی نیــز میباشــد ،مشــروط
بــر اینکــه اقداماتــی ماننــد شناســایی علــل ریشــهای و پیامدهــای
نهایــی آنهــا و کنتــرل آنهــا بــه موقــع انجــام گیــرد [ .]21دکتــر
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نتایــج مربــوط بــه ســنجش و بــرآورد شــاخصهای نیکویــی بــرازش
مــدل یابــی معادلــه ســاختاری شــاخص روزهــای کاری از دســت
رفتــه ناشــی از از حــوادث شــغلی بــر اســاس فاکتورهــای مدیریــت
ریســک در جــدول  2نمایــش داده شــده اســت .مقادیــر شــاخصهای
 CFI ،RMSEA ،χ2/dfو ) NNFI (TLIبــه ترتیــب ،3/540
 0/912 ،0/052و  /881محاســبه و بــرآورد گردیــده اســت .بنابرایــن،
براســاس ایــن نتایــج و مقایســه آن بــا معیارهــای پذیــرش مــورد
نظــر ،ایــن مــدل یــک مــدل خــوب میباشــد.

شاخصها
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را فراهــم مــیآورد [ .]23دکتــر رســتم گل محمــدی و همــکاران
مطالعــهای بــا عنــوان بررســی ارتبــاط بیــن وضعیــت مواجهــه
بــا صــدا و اســترس شــغلی مؤثــر بــر اعمــال ناایمــن و حــوادث
رانندگــی را در همــدان انجــام دادن و بــه ایــن نتیجــه رســیدن
کــه  % 76راننــدگان اســترس بــاال دارنــد ،درصــد اعمــال ناایمــن
انجــام شــده توســط راننــدگان %42/71،بــود و مواجهــه صوتــی
آنهــا در محــدوده ریســک بــاال قــرار دارد همچنیــن نتایــج نشــان
داد بــا افزایــش میــزان مواجهــه صوتــی و میــزان اســترس شــغلی
راننــدگان درصــد اعمــال ناایمــن و احتمــال رخــداد حادثــه افزایــش
مییابــد [ .]24یافتههــای نهایــی ایــن مطالعــه کــه در قالــب مــدل
شــاخص روزهــای کاری از دســت رفتــه ارائــه شــده اســت ،نشــان
داد کــه مجموعــهای از فاکتورهــای پنهــان آمــوزش  ( HSEبــدو
اســتخدام ،دورهای ،تخصصــی ،زمــان ،صالحیــت آمــوزش دهنــده،
آمــوزش پــس از وقــوع حادثــه ،محتــوای آمــوزش) ،ارزیابــی ریســک
(شناســایی خطــر ،ارزیابــی ریســک دورهای ،بررســی حــوادث ،چــک
لیســت ،ممیــزی ،بازرســی ،گــزارش دهــی) ،کنتــرل ریســک (حــذف
مخاطــره ،کاهــش مخاطــره ،اقــدام اصالحــی ،اجــرای دســتورالعمل
ایمنــی ،اجــرای  ،HSE Meeting ،TBMتحویــل تجهیــزات
حفاظــت فــردی مناســب) بــه عنــوان مجموعـهای از علــل در فراینــد
و زنجیــره منتهــی بــه آســیبهای شــغلی ناشــی از حــوادث لــرزه
نــگاری مطــرح بــوده و مشــارکت داشــتهاند کــه ایــن متغیرهــا بــا
شــاخص روزهــای کاری از دســت رفتــه ناشــی از حــوادث شــغلی
مطالعــه دارای ارتبــاط مســتقیم ،معکــوس و معنــی دار بــود .برخــی
از مطالعــات نیــز نشــان دادهانــد کــه کاهــش حــوادث میتواننــد
بــا مداخلههــای آموزشــی و شناســایی خطــرات بهبــود یابــد [.]25
فاکتورهــای پنهــان در ایــن مطالعــه بــه دلیــل نقششــان در پیامــد
حــوادث بــه عنــوان یکــی از پارامتــر در حــوادث شــغلی مطــرح بــوده
و در تشــخیص و تحلیــل فاکتورهــا و عوامــل علّــی شــدت و پیامــد
حــوادث شــغلی دارای نقــش مهمــی میباشــند .ایــن مطالعــه نشــان
علیتــی
داد کــه چگونــه فاکتورهــا و متغیرهــای مختلــف در فراینــد ّ

حــوادث شــدید و آســیب زا در صنعــت لــرزه نــگاری مشــارکت
نمــوده و دخیــل هســتند.در نتیجــه ،یافتههــای ایــن مطالعــه
نشــان داده اســت کــه ایــن نــوع حــوادث بــه عنــوان یــک پدیــده
علیتــی ناشــی از فاکتورهــا و متغیرهــای مختلــف در ســطوح
چنــد ّ
متفــاوت ،دیــدگاه سیســتمی تحلیــل علیــت حادثــه را بــه خوبــی
منعکــس مینمایــد کــه در یافتههــای بیــان شــده و همچنیــن
مدلهــای گرافیکــی نمایــش داده شــده بــه خوبــی نمایــش داده
شــده اســت .مدلهــای ارائــه شــده در بخــش یافتههــا برگرفتــه از
ابــزار فنــی ،ریاضــی و نــرم افــزاری اســتنتاج شــده کــه یــک رویکــرد
سیســتمی بــرای ارزیابــی و تحلیل مســائل و مشــکالت  HSEناشــی
از تأثیــر و میــزان مشــارکت علــل و عوامــل مختلــف را معرفــی
نمــوده اســت .بــر اســاس یافتههــا و نتایــج ارائــه شــده و همچنیــن
واقعیــات موجــود و گــزارش شــده در برخــی مطالعــات ،محققــان
نتیجــه گیــری نمودهانــد کــه کاربــرد هــر یــک از ابزارهــای معرفــی
شــده و اســتفاده شــده و بــه ویــژه تحلیــل مســیر انجــام گرفتــه بــا
اســتفاده از رویکــرد مــدل یابــی معــادالت ســاختاری بــرای تجزیــه
و تحلیــل و مــدل ســازی حــوادث شــغلی آســیب زا بســیار زیــاد و
گســترده بــوده و خواهــد بــود [ .]6بنابرایــن ،پیشــنهاد میشــود
کــه بــا اســتفاده از کاربــرد ایــن نــوع ابزارهــا و روشهــا بــرای
تجزیــه و تحلیــل مســائل ایمنــی و بهداشــت شــغلی و همچنیــن
طراحــی و تدویــن یــک ســاختار قــوی بــرای جمــع آوری و ثبــت
همــه دادههــای مرتبــط بــا حــوادث و دیگــر پیامدهــای مرتبــط بــا
ایمنــی و بهداشــت در محیطهــای شــغلی اقــدام شــود تــا بتــوان
بــه هــدف غایــی ارتقــاء ایمنــی و بهداشــت در همــه محیطهــای
کاری و بویــژه صنایــع و پروژههــای نفــت و گاز از طریــق بررســی
و تحلیــل سیســتماتیک ایمنــی و بهداشــت شــغلی دســت یافــت.
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Abstract
Introduction: Based on estimations, each year about 250 million work-related injuries and
many temporary or permanent disabilities occur, most of which are preventable. Oil and
gas industries are among industries with high incidence of injuries around the world. The
aim of this study was the investigation of the role and effect of different risk management
variables on Lost Working Days (LWD) in the seismic projects.
Methods: This study was a retrospective cross-sectional and systematic analysis, which
was carried out on occupational accidents between 2008 and 2015 (an 8-year period)
in different seismic projects for oilfield exploration at Dana Energy (Iranian Seismic
Company). The preliminary sample size of the study was 487 accidents. A systems analysis
approach was applied by using Root Case Analysis (RCA) and Structural Equation
Modeling (SEM). Tools for the data analysis included the SPSS 23 and AMOS 23 software.
Results: The mean Lost Working Days (LWD) was calculated as 49.57 and the final model
of structural equation modeling showed latent variables of safety and health training factor
(-0.33), risk assessment factor (-0.55) and risk control factor (-0.61) as direct causes that
significantly affected LWD in seismic industries (P < 0.05).
Conclusions: The findings of the present study revealed that combination of variables
affected LWD. Therefore, the role of these variables on accidents should be investigated
and suitable programs should be considered for them.

