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3

چكیده

زمینه و ا داف :برنامه تعميرات اساسي (اورهال) يكي از برنامههاي حساس ،مخاطرهآميز و گسترده در صنعت نفت ميباشد كه به علت باال
بودن ميزان وقوع حوادث در طول اجراي برنامه ،نياز به بررسيدقيق علل و عوامل ايجاد کننده و پيشگيري از وقوع آن ميباشد .مطالعه حاضر
بصورت توصيفي-تحليلي جهت بررسي ميزان و علل وقوع حوادث شغلي رخداده در طول يک دهه اجراي برنامههاي تعميرات اساسي يكي از
شركتهاي صنايع نفتي طراحي گرديد.
مواد و روش ا :ابتدا دادههاي مطالعه شامل پارامترهاي دموگرافيك (سن و وضعيت تأهل) ،سابقه كار و سال وقوع ،عضو ،نوع ،ماهيت
آسيبديدگي و علت حادثه ميباشد ،از پرونده افراد حادثهديده استخراج گرديد .سپس دادههاي جمعآوري شده وارد نرمافزار  SPSS 11شده و با
استفاده از تستهاي آماري تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ا :نتايج بررسي دادهها نشان داد که در مدت ده سال 32فقره حادثه در طول برنامههاي تعميرات اساسي اتفاق افتاده که بيشترين ميزان
حادثه ( )%32/5در سال  68و كمترين ميزان ( )%3/2در سال 63به وقوع پيوسته است .ميانگين سني افراد حادثهديده  23/3 ± 11/3سال بوده که
بيشترين ميزان ( )%58/5افراد حادثهديده در رده سني 31-23سال و کمترين ميزان ( )%12در رده سني 21-33و باالي 53سال رخ داده است .اندام-
هاي تحتاني %53/3و فوقاني  %34/6اعضاء حادثهديده را تشکيل داده که بيشترين علت وقوع ( )%42/9حادثه اعمال ناايمن (بياحتياطي ،کار ناايمن
و عدم وجود مهارت) و کمترين علت وقوع ( )%3/2شرايط محيطي (لغزندگي محيط) گزارش شده است.
بحث و نتیجهگیری :در اين مطالعه اعمال ناايمن مهمترين فاکتور ايجادکننده حوادث شغلي بودند .لذا ضروري است جهت کاهش ميزان
حوادث در طول تعميرات اساسي ،برنامههاي آموزشي مرتبط با ايمني براي کارگران برگزار شود .هچنين استفاده از نظرات کارشناسان واحد HSE
و نظارت دقيق بر اجراي قوانين و فراهم کردن و استفاده بجا و مناسب از وسايل حفاظت فردي ميتواند در پيشگيري از حوادث مؤثر باشد.
كلیدواژه ا :حوادث شغلي ،تعميرات اساسي ،صنايع نفتي

 .1عضو مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ( )NPMCو استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز)Email:Nazari_j@yahoo.com( ،
 .2عضو مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ( )NPMCو دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 .3کارشناس ارشد HSE
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م دمه
برآوردها از ميزان حوادث رخداده در جهان نشان ميدهدد
که ساالنه در حدود 343ميليدون حادثده شدغلي و 183ميليدون
بيماري شغلي رخ ميدهد ( .)1اين آمار نشاندهنده ميزان بروز
باالي حوادث شغلي در كشورهاي مختلف جهان بهخصدو
در بخش صنايع بوده که به گذشت زمان روند آنها همچنان در
حال افزايش ميباشد .براساس آمار منتشدره از طدرس سدازمان
بينالمللي کار ( () International Labor Organization)ILO
در محيطهاي کاري ساالنه حدود  353ميليدون حادثده شدغلي
منجربه جرح و در حدود  233هدزار حادثده منجربده مدر در
جهان رخ ميدهد (1و )3که تقريبًا يکسوم مر هاي ناشي از
كدار بده موجدب حدوادث شدغلي رخ مديدهدد ( .)2همچندين
براساس آمارهاي موجود ،حوادث ناشدي از كدار را بده عندوان
سومين عامل مر و مير در جهان ،دومين عامل مر و مير در
ايران بعد از تصادفات راننددگي و يكدي از مهمتدرين ريسدك
فاكتورهاي مهدم ايمندي ،بهداشدتي ،اجتمداعي و اقتصدادي در
جوامع صنعتي و درحالتوسعه مطرح ميباشدد ( .)3مطدابق بدا
آمار منتشره ساالنه درحددود 13هدزار حادثده شدغلي در ايدران
اتفاق ميافتد كه اکثر اين حوادث نيز براي كاركنان صنايع رخ
ميدهد (5و .)8همچنين براسداس آمدار اعدممشدده از سدوي
سازمان تأمين اجتماعي ،ساالنه شدمار حدوادث ناشدي از عددم
بکارگيري اصول ايمني در حين كار رو بده افدزايش بدوده و از
 18262مورد حادثه در سال  ،63به  35هزار مورد در سدال 65
رسيده اسدت ( .)1از آنجدايي كده ماهيدت مدواد ،تجهيدزات و
فرآيندها صنايع نفتي سبب گرديده ،اين صنعت به عنوان يکدي
از صنايع مستعد وقوع حادثه مطرح شود .بندابراين برنامدههاي
تعميرات اساسي صنايع نفت و گاز بندابر ماهيدت كدار ،حجدم
سنگين فعاليتها ،تنوع اقدامات و بهويژه نيروي انساني زيادي
كه براي كوتاه نمودن زمان راهاندازي سريع واحدها در آن بكار
گرفته ميشود ،يكي از معدود برنامههاي حساس ،مخاطرهآميز
و گسترده در صنعت نفت بوده كه به مديريت سدنجيده ،همده-
جانبده و پرتعامدل كليده واحددهاي زيرمجموعده نيداز دارد .از
آنجداييکده اسدتفاده از نيدروي انسداني روزمدزد و كدمتجربده
اجتنابناپذير بوده و شرايط اقليمدي نامناسدب ،آب و هدوايي
نامسدداعد و وجددود اسددترسهدداي محيطددي ،احتمددال خطددر و
حادثهخيزي در طول تعميرات اساسي را صد چندان مينمايدد
( .)4بنابراين بهعلت باال بودن ميزان حدوادث در طدول مددت
تعميرات اساسي ( (اورهال)  ،)overhaulبررسدي دقيدق علدل
ايجادکنندده حدوادث ،در جهدت اقددامات پيشدگيرانه مبتندي
برشواهد علمي ،پژوهش پيرامون علل حوادث ضروري بهنظدر
ميرسد (6و .)9باتوجه به اينکه پژوهشهاي اندكي در ارتباط
با تعيين عوامل تأثيرگذار بدر وقدوع حدوادث شدغلي بده انجدام
رسيده است ( ،)13بنابراين پژوهش در مورد حوادث شغلي بده
يك اولويت تبديل شده ،بطوريكه ميتواندد منجربده شدناخت

دقيق عوامل و مكانيزمهاي تشديدكننده احتمال وقوع حدوادث
شود ،همچنين اثربخشي ابزارها و مداخمت پيشگيرانه موجود
را تعيين نمايد و به افزايش آگاهي رسانههاي جمعي ،سياست-
گذاران و جامعه كمك نمايد ( .)11گاهي بررسدي دقيدق علدل
بروز حوادث در طول برنامه تعميراتاساسدي ميتواندد نقدش
بسيار مهمي را در نگهداري و بهرهبرداري مطلدوب از سيسدتم
ايفا نمايد ،به همدين دليدل ريشدهيابي و انعكداس علدل بدروز
حوادث مذكور در طول برنامه كمدك شداياني در پيشدگيري و
تقليل حوادث مشابه خواهد نمود .لذا مطالعه حاضر بدا هددس
بررسي ميزان و علل وقوع حوادث شغلي رخداده در تعميرات
اساسي يکي از شركتهاي صنايع نفتي در طي ده سدال اخيدر
( )1263-1269طراحي و اجرا گرديد.

مواد و روش ا
مطالعه حاضر از نوع توصيفي-تحليلي است که بصدورت
مقطعي در سال 1293انجام گرفته اسدت .دادههداي مطالعده از
آمددار حددوادث ثبددتشددده در اداره Health Safety ( HSE
 )Executiveيک شرکت نفتدي جمدعآوري گرديدد .بطوريکده
كليه افراد حادثهديده در طول تعميرات اساسدي طدي ده سدال
اخير جامعه مورد مطالعه را تشكيل ميدهد .بدراي جمدعآوري
دادههاي مطالعه ،ابتدا کليه فرمهداي گدزارش حدوادث رخداده
تكميلشده توسدط كارشناسدان  HSEشدرکت کده بده عندوان
حادثه کار جزيي و يا کلي (ناتوانكننده) تشخيص داده شدده و
توسط سازمان تأمين اجتماعي منطقه به عنوان حادثه ناشدي از
کار نيز تاييد شده بودند ،بررسي و سپس دادههاي مربدوط بده
افراد حادثهديده شامل مشخصات دموگرافيك (سن و وضعيت
تأهل) ،سابقه كار ،سال وقوع حادثه ،عضدو حادثدهديدده ،ندوع
حادثه ،ماهيت آسيبديدگي و علت حادثه استخراج و بعدد از
انجام بعضي اصمحات اوليه ميزان و علدل ايجادکنندده وقدوع
حوادث مورد تجزيه تحليل قرار گرفت.

يافته ا
بررسي اطمعات حدوادث ثبدتشدده ده سدال شدرکت در
طول برنامههاي تعميدرات اساسدي نشدان داد تعدداد  32فقدره
حادثه در مدت فوق رخ داده که تمدامي افدراد حادثدهديدده از
نيروهاي پيمانكاري شركت بودند .بررسي حدوادث بدر مبنداي
سال وقوع نشان داد بيشترين ميدزان حادثده ( )%32/5در سدال
 68و كمترين ميزان ( )%3/2در سال  63به وقوع پيوسته است.
براساس نتايج بدستآمده ميانگين سني افراد حادثهديدده 11/3
 23/3 ±سال با رده سني  14-58سال ميباشد .بيشترين ميدزان
( )%58/5حوادث رخداده در رده سني 31-23سدال و کمتدرين
ميزان ( )%12در رده سدني 21-33و بداالي  53سدال گدزارش
گرديده است و ليكن هيچگونه حادثهاي از گروه سني31-53
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گزارش نشده است .جدول  1توزيع فراواني افراد حادثده-
ديده در طول برنامههاي تعميدرات اساسدي برحسدب سدن را
نشان ميدهد .از آنجاييکه ميانگين سني افراد حادثهديده 23/3

سال ميباشد انتظار ميرود بيشتر افراد حادثهديده متأهل باشد.
بررسي نتايج افراد حادتهديده برمبناي وضعيت تأهل نيز نشان-
دهنده بيشترين وقوع حادثه در افراد متأهل ( )% 89/8ميباشد.

جدول  :1توزيع فراواني افراد حادثهديده برحسب سن
فراواني افراد حادثهديده

گروه سني
تعداد

درصد

≥33

3

14/3

31-23

12

58/8

21-33

2

12

31-53
51-83

3
2

3
12

بررسي حوادث برحسب سابقه کار نشان داد بيشترين
ميزان حادثه ( )%64در افراد با سابقه كاري كمتر از  23روز
رخ داده درحاليکه در حدود  %3/2حادثه در افراد با سابقه
کاري بيش از ده سال رخ داده است .بررسي بيشتر نتايج
نشاندهنده اين واقعيت است که  %53/3از افراد حادثهديده
براي اولينبار در تعميرات اساسي شرکت کرده يا براي کار
خاصي در طول مدت تعميرات اساسي دعوت شده بودند که
اين نتايج نشاندهنده عدمتجربه کاري افراد شرکتکننده در
تعميرات اساسي

است .بررسي دادههاي جمعآوري شده برحسب عضو حادثه-
ديده مشخص نمود ،اندامهاي تحتاني %53/3و اندامهاي
فوقاني  %34/6اعضاء حادثهديده را به خود اختصا دادهاند
که از ميان اعضاء حادثهديده مچ پا ،دست و انگشتان دست
بيشترين ميزان ( )%23/3عضو حادثهديده را به خود اختصا
دادهاند .جدول  3فراواني و درصد حادثه رخداده برحسب
عضو حادثهديده را نشان ميدهد.

جدول  :2توزيع فراواني افراد حادثهديده برحسب عضوحادثهديده
فراواني افراد حادثه ديده
درصد
تعداد

عضوحادثه ديده

اندام فوقاني
اندام تحتاني

دست و انگشتان دست

4

2303

سر

3

604

كتف
مچ پا
زانو
ران
بازو
كمر

1
4
3
3
1
1

302
2303
604
604
302
302

بررسي حوادث برمبنداي ندوع حادثده در طدول تعميدرات
اساسي در شرکت مورد مطالعه (جددول  )2نشدان داد کده بده
ترتيب بيشترين و کمترين مورد حادثه مربوط به برخورد اشياء

( 12فقره) و برخورد با حرارت غيرمتعارس با يک فقره مدي-
باشد.
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جدول  :3توزيع فراواني افراد حادثهديده برحسب نوع حادثه
نوع حادثه
برخورد اشياء
سقوط از ارتفاع (شخص)
سقوط اشياء
برخورد با حرارات غيرمتعارف

بررسي حوادث رخداده از نظر ماهيت آسيبديدگي كه در
جدول  3ارايه شدده ،نشدان مديدهدد بده ترتيدب بيشدترين و

تعداد
12
4
3
1

كمترين ميزان حوادث مربوط به کوفتگيهداي مفصدلي و لده-
شدگي ( )%34/6و سوختگي( )%3/2ميباشد.

جدول  :4توزيع فراواني افراد حادثهديده برحسب ماهيت آسيبديدگي
تعداد
ماهيت آسيبديدگي
كوفتگيهاي مفصلي و لهشدگي
11
در رفتگي و شکستگي
5
آسيبديدگي سطحي
2
بريدگي
2
سوختگي
1

بررسي حوادث از نظر علت وقوع در طول تعميرات
اساسي (جدول )5نشان داد که بيشترين علت وقوع حوادث
( )% 42/9مربوط به عوامل انساني (بياحتياطي ،اعمال ناايمن

يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد که تمامي افدراد حادثده-
ديده از کارکنان شرکتهاي پيمانکاري با تجربه کاري کمتر از
يک ماه در محيط کاري شرکت مورد نظدر بدوده و جواندان بدا
رده سني 31-23سال بيشترين افدراد حادثدهديدده را بده خدود
اختصا دادهاند .اين مطلب مؤيدد ايدن نكتده مديباشدد کده
عواملي نظير كمتجربگي ،ريسكپذيري باال ،فعاليت بيشدتر در
اين امر دخيل ميباشد ( .)11المپرت باال بدودن آهندو وقدوع
حادثه در بين جوانان را در عواملي نظير بيدقتدي ،بدينظمدي،
شتابزدگي ،بيپروايي ،تشخيص غلط و برآورد بديش از حدد
قابليددت و غددرور مدديدانددد (11و .)13شدداهاني نيددز در نظريدده
آمادگي براي حوادث بر روي سن افراد تاكيد كرده و بيان مي

درصد
34/6
31/4
12
12
3/2

و عدموجود مهارت) و کمترين علت ( )%3/2وقوع حوادث،
شرايط محيطي (شرايط ناايمن از قبيل لغزندگي محيط) مي-
باشد.

جدول  :5توزيع فراواني افراد حادثهديده برحسب علل وقوع حادثه
علل حادثه
بياحتياطي
كار ناايمن
عوامل انساني
عدم وجود مهارت الزم
ابزار كار ناايمن
عوامل ماشين
نقص فني
عوامل محيطي
لغزندگي محيط كار

بحث و نتیجهگیری

درصد
58/5
23/3
6/4
3/2

تعداد
13
3
2
2
3
1

درصد
32/5
14/3
12
12
6/4
3/2

كند كه نسبت حوادث در بين كارگران جوانتر بسيار بيشدتر از
افراد مسن است (11و )12که اين ميتواند به دليل بداال بدودن
تعداد شداغمن در ايدن محددوده سدني كده فعدالتدرين قشدر
توليدكننددده كشددور را تشددكيل ميدهنددد ،باشددد .عددموهبددر آن
عواملي مانند كمسوادي و بيتجربگي ،بيباكي بديش از حدد و
بياحتياطي از جمله علل بروز حوادث در سنين پدايين باشدد،
که نتايج اين مطالعه با نتايج فوق همخواني دارد.
از آنجاييکه نتايج مطالعات متعدد نشدان داده بدا افدزايش
سن و به علت افزايش تجربه كاري و محتاطتر شدن شاغمن،
تعداد حادثده نيدز كداهش ميبايدد .همچندين براسداس نتدايج
پژوهشهاي انجامشده ميتوان با ارايه آمدوزشهداي مناسدب
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ميزان آسيبهاي شغل را بطور قابل توجهي كداهش داد (13و.)15
لذا جهت کاهش ميزان حوادث در شرکت فوق پيشنهاد ميگدردد،
گذراندن دورههاي آموزشي قبل از ورود به کار (انجدام تعميدرات
اساسي) براي تمدامي کارکندان بدهخصدو نيروهداي شدرکتي و
پيمانکاري اجباري گردد.
در اين مطالعه تعداد حادثدهديددگان متأهدل بيشدتر از حادثده-
ديدگان مجرد بوده ،كه اين امر ميتواندد بده علدت فزوندي تعدداد
كاركنان متأهل بر كاركنان مجرد در محيطهاي كاري باشد ،کده بدا
توجه به مسئوليت اجتماعي و خانوادگي باالي افراد متأهدل و نيدز
گرفتاريهاي خانوادگي آنها سبب عددمتمركدز فكدري در هنگدام
انجام كار ميشود ،لذا جهت کاهش حوادث بهخصو در افدراد
متأهل پيشنهاد مديگدردد بدا تشدکيل واحددهاي مشداوره و دادن
مشورتهاي بجا و مناسب در جهت حدل مشدکمت خدانوادگي
ميزان حوادث را کاهش داد.
براساس يافتههاي مطالعه حاضر اکثريت حدوادث در افدراد بدا
سدابقه كداري كمتدر از  23روز رخ داده اسدت کده بدا يافتدههدداي
سددالمينن ( ، )Salminenحلددواني و همكدداران و وزيددرينددژاد
همخواني دارد ( .)18-16يافتههاي مطالعات فدوق نشدان داده کده
بيشترين افراد حادثهديده داراي سابقه کار زيدر يكسدال مديباشدند.
همچنين نتايج مطالعه با يافتههاي وزيري نژاد که كمتدرين نسدبت
حادثه در افرادي با سابقه كار بديش از 15سدال رخداده ،همخدواني
دارد ( )18-16بر اين اساس پيشنهاد ميگردد که در طدول برنامده
تعميرات اساسي از کارگران داراي سابقه کار باال اسدتفاده گدردد و
در صورت نياز براي استفاده از نيروي کداري كدمسدابقه ،فعاليدت
آنها تحتنظارت افراد با سابقه باشد.
در بين حوادث رخداده ميزان جراحات و شكستگي در اندام-
هاي تحتاني(پاها ،زانوها و مچها) و فوقاني (انگشتان و دستهدا)
بسيار زياد بوده است .اين قبيل حوادث از يک طدرس اغلدب بده-
علت زمين خوردن ،وجود سطح نداهموار و لغزندده و كفشهداي
نامناسب رخ ميدهد و از طرس ديگر معموالً علت وقوع آندان بده
نوع و ماهيت كار بر ميگردد ،در طول برنامه تعميرات اساسي به-
علت كار با ابزار دستي و حجم سنگين فعاليتها بيشترين اعضداء
درگير اندامهاي تحتاني و فوقاني ميباشد ،بنابراين انتظدار مديرود
بيشترين آسيبها در اين اندامها باشد .که يافتههاي مطالعه حاضدر
با يافتههاي مطالعات شيفعي ( )3همخواني دارد .بنابراين به منظور
کاهش حوادث در شرکت بهخصو در طول تعميدرات اساسدي
پيشنهاد ميگردد ،عموهبر افزايش نظارت بر انجام کدار ايمدن ،بدر
تهيه ،استفاده بجا و مناسب از وسايل حفاظت فردي تاکيدد گدردد.
همچنين هنگام تهيه وسايل و ابزار دستي بدر کيفيدت آندان توجده
بيشتر نموده و نظر واحدد ايمندي و بهداشدت در خريددهاي ايدن
گونه ابزار ملحوظ گردد.
با توجه به حجم باالي کار در طول مددت برنامدههداي تعميدرات
اساسي و عدم اعمالنظر واحد ايمني و بهداشت در فراهم نمدودن
ابزارهاي دستي و عدم حضور افراد متخصص ايمندي و بهداشدت

در جلسات هماهنگي مربوط به اجراي تعميرات اساسدي موجدب
گرديده ميزان حوادث در طول برنامه نسبت به بقيه ماههداي سدال
افزايش را نشان دهد.
بررسي حوادث شغلي  145كشور نشان داد که سيستمهاي
ثبت حوادث شغلي در كشورهاي جهان سوم فاقد دقت و صحت
كافي ارزيابي بوده و توان اين سيستمها براي پيشبيني حوادث
شغلي و برنامهريزي الزم به منظور پيشگيري از وقوع آنها پايين مي
باشد ( .)3اين در حالي است كه در سال  1996از كل تعداد 383
ميليون حادثه شغلي ثبتشده ،تنها تعداد  253333مورد جبران-
ناپذير و مهلك بودهاند .آسيبهاي شغلي وقايع كاممً اتفاقي
نيستند؛ از اينرو ميتوان آنها را پيشبيني نموده و براي پيشگيري
از آنها اقداماتي به انجام رساند .که در اين راستا يك عامل
ضروري براي كاهش مخاطرات و ارايه خدمات مؤثر در جهت
تأمين سممت كاركنان ،توجه به محيط کار ،شرايط كار ،كيفيت
ابزار كار ،بررسي شرايط منجربه حادثه و ارتقاء سطح آموزش مي-
باشد ( .)1از طرس ديگر با در نظر گرفتن عوامل فردي و شغلي از
قبيل سن ،جنس ،سطح تحصيمت ،وضعيت شغلي يا سبك
زندگي به عنوان عوامل مرتبط با ريسك ابتم به حوادث شغلي
كشنده شناخته شدهاند ( ،)11-15جهت کاهش حوادث براساس
يافتههاي تحقيق حاضر و تحقيقات مشابه ديگر موارد ذيل
پيشنهاد ميگردد:
 برنامهريزي جامع آموزش ايمني با توجده بده شدرايط كدار و
مخاطرات موجود
 نظارت دقيق و علمي مسدئولين  HSEبدر اجدراي مقدررات
ايمني
 دادن حق نظارت مطلق به واحدد  HSEدر انتخداب نيدروي
انساني روزمزد
 بهبود ارتباطات بدينبخشدي و درونبخشدي واحدد  HSEبدا
ديگر واحدها
 افزايش مشاركت همگاني در امر بهبود ايمني محيط كار
 اصمح سيستم ثبت حوادث بصورت جامع و کنترل از باال
 ارايه گواهي سممت يا انجدام معايندات پزشدکي بددو ورود
براي کليه نفرات بهخصو مشاغل سخت
 ارايه برنامه زمانبندي معقول و مناسدب بدا ماهيدت کارهداي
تعميراتي و پرهيز از عجله و شدتابزدگدي در اتمدام کدار از
سوي دستگاه نظارت و مديريت ارشد
 تدوين و ابمغ  HSE-Planخا تعميرات اساسي از سدوي
اداره  HSEو حصول اطمينان از توجيده پيمانکدار مجدري و
دستگاه نظارت بر تعميرات اساسي از مفاد آن قبل از شدروع
به کار
 ارزيابي ريسک فعاليتهداي انجدامشدده در طدول تعميدرات
اساسي از سوي مجري با نظارت و تاييد اداره  HSEتا يدک
هفته قبل از شروع تعميرات
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