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  چکیده
ن یک امر مهم در نظر هاي پاالیش نفت به عنوا در شرکت )HSE(زیست محیط و ایمنی بهداشت، :مقدمه

لذا این پژوهش با هدف .  را از اولویت هاي کلیدي خود می دانندHSE و ها فرهنگ ایمنی گرفته می شود و این شرکت
 . انجام شدHSE سازمان پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهران با استفاده از نردبان فرهنگ HSEارزیابی فرهنگ 
 مورد یتجمع.  باشدی ميکاربرد  ویاز نوع مقطع  ویلی تحل-یفی توصي پژوهش مطالعه اینا : هاروشمواد و 

مسئولین اداري و عملیاتی پاالیشگاه نفت شهید تندگویان تهران می باشد که با استفاده از راهنمایی هاي  یهمطالعه کل
ولین ارشد  نفر از مسئ10 توسط HSEنردبان فرهنگ چک لیست چنین نوع مطالعه،  اساتید و مشاور آماري و هم

اي  بعد از مطالعات کتابخانهمربوطه  چک لیست.  و توسط مشاور آماري تجزیه و تحلیل شدتکمیلواحدهاي پاالیشگاه 
است که هر کدام از مراحل  شده بندي طبقه خالقانه تا بیمارگونه از سطح پنج به فرهنگ مدل این. تهیه گردید

   .خصوصیات منحصر به فرد خود را دارند
 پاالیشگاه سازمان ،HSE فرهنگ ارزیابی خود بررسی پژوهش و هاي یافته به توجه با: ي پژوهشیافته ها

 می زودي به شده ذکر مسائل از برخی رعایت به توجه با که باشد می پیشگیرانه مرحلهدر  نفت شهید تندگویان تهران
   .ه خالقانه شود و وارد مرحلبیاورد دست به را HSE فرهنگ نردبان پیشگیرانه جایگاه تواند

 در HSE فرهنگ سطح ارتقا جهت الزم اقدامات باید آمده، دست به نتایج به توجه با: نتیجه گیريبحث و 
    .گیرد صورت پاالیشگاه این در کارکنان و نگرش مدیریت عملکرد بهبود چنین هم و پاالیشگاه محیط
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  مقدمه
حرکت شتابان صنعتی شدن و عدم توجه جدي به   

اصول ایمنی صنعتی باعث باال رفتن نرخ حوادث شغلی 
 عصر در .)1(،در کشورهاي در حال توسعه گردیده است

 وري،آ فن و صنعت شتابان پیشرفت با همراه جدید
 با مرتبط سوء پیامدهاي مورد در بسیاري هاي نگرانی

 این تخریبی اثرات). 2(،کند می تهدید را بشر زندگی آن
 مکزیکوسیتی ،)فرانسه(فیزن حوادث همانند ها پیشرفت

 صورت به که) روسیه(چرنوبیل و) انگلستان(پایپرآلفا و
 طور به و محیطی زیست هاي آلودگی و انسانی فجایع

 تامل سبب است آمده پدید اکوسیستم زدن مه بر کلی
 ایمنی، مسائل رعایت عدم پیامدهاي در بشر تر عمیق

 صنعتی هاي فعالیت در زیست محیط و بهداشت
 اعتماد انسانی، خطاهاي نظیر عواملی، )3(،است گردیده

 در اشکاالت تاسیسات، بودن ایمن به اندازه از بیش
 کشورهاي در و بحرانی شرایط در آمادگی عدم طراحی،

 فن انتقال در موازین رعایت عدم یافته توسعه کمتر
 و انسانی اصول HSE فجایع بروز عمده دالیل از آوري

 در باال شده یاد عوامل همه. اند بوده محیطی زیست
 حوادث بروز سبب که دارند وجود نیز ما کشور صنایع
از طرفی متخصصان ایمنی، ). 4(،اند شده بزرگی

 زیست دریافته اند که اغلب حوادث، بهداشت و محیط
به علت رفتارهاي ناایمن افراد رخ می دهد و با وجود 

مهندسی و وضع قوانین و مقررات -تالش هاي فنی
چنان بر دوش کشورها سنگینی  هزینه هاي حوادث هم

 روز به روز HSE فرهنگ ءمی کند به همین دلیل ارتقا
 HSEرهنگ ف). 5،3(،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است
هاي فردي، گروهی،  عبارت است از مجموعه ارزش

ها، قابلیت ها و الگوهاي رفتاري که تعهد ایجاد  نگرش
 یک سازمان را تعیین HSEو خط مشی و برنامه هاي 

 در که است چیزي HSE  ایمنی وفرهنگ. )6(،می کند
 ایمنی مسایل نگران گیرد می قرار کسی هر آن

 و افراد دارد  مثبتHSE گفرهن که سازمانی). 7(،است
 این در تا نماید می تشویق سطوح تمامی در را ها گروه
 مدیریت و بینی پیش: باشند پاسخگو و فعال موارد

 و توسعه جانبه، همه موفقیت براي تهدیدها و ها ریسک
 و بخشی اثر عملیات، مستمر بهبود ایمنی، سطح ارتقاء
سیله تغییر  به وHSE  ایجاد فرهنگ ایمنی و).8(،تولید

انگیزه هاي افراد بدون توجه به جنبه هاي شغلی و 
سازمانی و یا تغییر رفتار افراد بدون توجه به انگیزه هاي 

ها  هاي سازمانی و نیز تغییر سیستم ها و سیستم آن
بدون در نظر گرفتن به هم کنش عوامل روانشناختی 

 ).9(،رفتاري و سازمانی محکوم به شکست خواهد بود
 قوي فرهنگ یک جادیا که است داده نشان تجربه
HES کارگران، مانند جامعه در کاري سطوح کلیه براي 

 و مفید اندازه یک به ها دولت چنین هم و کارفرمایان
 در پیشگیري هاي روش اعمال. باشد می ضروري

 حوادث بروز از جلوگیري در سزاییه ب تاثیر HSEزمینه
 قطعی هاي روش از یکی. است رسانده اثبات به را

 .)10(،باشد می HSE فرهنگ ءارتقا حوادث، کاهش
 بهداشت، ایمنی و محیط زیستخود ارزیابی فرهنگ 

ها  یک بازنگري جامع، سیستماتیک و منظم از فعالیت
 یک سازمان با استفاده از تعالی HSEو دستاوردهاي 
بهداشت، فرایند خود ارزیابی فرهنگ . سازمانی است

تشخیص صریح نقاط قوت و ، ایمنی و محیط زیست
زمینه هایی که قابل بهبود هستند را براي سازمان 

در ارزیابی و خود ارزیابی هاي اولیه . ممکن می سازد
HSE سازمان روند بهبود را طی دوره هاي عملیاتی ،

متوالی در درون خود می سنجد و در سطوح باالتر 
ی، تعالی، این کار را از طریق مقایسه خود با رقباي محل

 HSEهاي تراز اول در  سازمان هاي الگو و سازمان
در این بررسی ها هم به سوابق و هم . صورت می دهد

خود ارزیابی فرهنگ . به برنامه هاي آینده توجه دارد
 با هدف بررسی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

وضعیت سازمان و یا شرکت در دسترسی به خواسته 
د انگیزه مشارکت هاي معین انجام می شود و در ایجا

بهداشت، ایمنی و  .)11،12(،در پرسنل بسیار مفید است
در شرکت هاي پاالیش نفت به عنوان محیط زیست 

ها  یک امر مهم در نظر گرفته می شود و این شرکت
 را از اولویت هاي کلیدي خود HSE و فرهنگ ایمنی

بهداشت، هاي فرهنگ   مدلایی که از آنج. می دانند
 زمینه ساز روش هاي بررسی و زیستایمنی و محیط 
ضرورت   در سازمان می باشند،HSEارزیابی فرهنگ 

از طرفی اساس . تحقیق در این زمینه پر واضح است
  به کار گیري نظریه ها و الگوهاکار آموزش بهداشت

براي برنامه ریزي موثرتر و مداخله آموزشی با موفقیت 
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فرهنگ لذا این پژوهش با هدف ارزیابی بیشتر است 
HSE سازمان پاالیشگاه نفت با استفاده از نردبان 

  .  انجام شده استHSEفرهنگ فرهنگ 
  مواد و روش ها

 نوع از و تحلیلی-توصیفی اي مطالعه پژوهش این  
مسئولین  کلیه مطالعه مورد جمعیت. باشد می مقطعی

 تندگویان شهید نفت پاالیشگاه عملیاتی و اداري ارشد
 مورد استفاده در این پژوهش چک ابزار. باشد می تهران

 که  می باشدHSEخود ارزیابی نردبان فرهنگ لیست 
 هم و آماري مشاور و اساتید هاي راهنمایی از استفاده با

 نفر 10 توسط  آماده شدهچک لیست مطالعه، نوع چنین
س با  و سپتکمیل پاالیشگاه واحدهاي ارشد مسئولین از

،  چک لیستطاطالعات جمع آوري شده توستوجه به 
از کتاب  چک لیست .تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد

محمد حسین  تالیف آقاي دکتر HSEمهندسی فرهنگ 
آموزش بهداشت (و پس از تایید متخصصین امر تقدیسی

چنین متخصیصین ایمنی در  و هم) و بهداشت حرفه اي
 .مورد استفاده قرار گرفت پاالیشگاه و رفع برخی نقایص

 ذکر 1 این چک لیست در جدول شماره نحوه محاسبه
 مرحله است 5 شامل HSEنردبان فرهنگ . شده است

که هر مرحله داراي یکسري خصوصیات منحصر به فرد 
این نردبان . بوده و در امتداد سطح قبلی خود می باشد

چون نقشه راهی است که می گوید سازمان از  هم
دي  در کجا قرار گرفته و مرحله بعHSEلحاظ فرهنگ 

. )11،12،13(،جا خواهند رفت چه خواهد بود که به آن
  :پنج پله این نردبان عبارتند از

 در این سطح افراد نست به بهداشت، : بیمارگونه-1
ایمنی و محیط زیست بی توجه بوده، تنها از قوانین 

  .  را درك نکرده اندHSEمتابعت نموده و به درستی 
ي گرفته  زمانی جدHSE در این سطح : واکنشی-2

افراد . می شود که حادثه یا اشتباهی رخ داده باشد
کسب و کار خطرناکی است، باید (جمالتی از قبیل

مراقب خود باشید یا افرادي که حادثه می بینند خود 
در این . را بیان می نمایند) عامل ایجاد آن می باشند

 را جدي می گیرند، اما احساس می HSEسطح مدیران 
ها گفته اند عمل نمی  چه که آن ه آنکنند که افراد ب

  . کنند

.  در این سطح سازمان داراي سیستم است: حسابگر-3
 با موفقیت استقرار یافته است و HSEسیستم مدیریت 

 بسیار جدي گرفته می شود، تمرکز اصلی HSEچون 
تعداد زیادي ممیزي انجام می . بر آمار و ارقام می باشد

در . یه و تحلیل می شودداده ها جمع آوري و تجز. شود
این سطح هنوز مرگ میر رخ می دهند و هنگام وقوع 

  . مرگ و میر سازمان دچار تعجب و شگفتی می شود
 بر پایه رخ دادهاي HSE در این سطح : پیشگیرانه-4

گذشته مدیریت نمی شود، نه تنها بر پیشگیري از وقوع 
مجدد حوادث گذشته تاکید می شود بلکه اشتباهات 

لی که در آینده رخ خواهند داد مورد توجه قرار می احتما
هاي داراي سطح پیشگیرانه فرهنگ،  در سازمان. گیرند

در این سطح تعداد .  درگیر می باشندHSEافراد در 
 کاهش یافته و تنها نقش HSEافراد شاغل در زمینه 

با باال رفتن سازمان از نردبان، . مشاور را بر عهده دارند
 نیز افزایش یافته و افراد بهتر و راحت آگاهی و اعتماد

  . ها را می پذیرند تر مسئولیت
 سازمان هاي خالق، داراي استاندارد هاي : خال قانه-5

بسیار باال بوده و سعی دارند فراتر از قوانین و مقررات 
ها درباره نقص، بسیار رفتار  این سازمان. عمل نمایند

ود استفاده می صادقانه اي دارند و از نقص ها جهت بهب
ها انتظار کار درست را  آن. نمایند نه براي سرزنش

. ندارند بلکه انتظار کارهاي بهتر را در سر می پرورانند
مدیریت می داند که کار کنان به او اعتماد داشته و 

  )1.(مسایل را با او در میان خواهند گذاشت
   ي پژوهش هایافته

العه عالقه ـبر اساس یافته هاي این مط         
وزشی در ـوعات آمـ موضسبت بهـگاه نـرکنان پاالیشکا

و ) HSEنگ ـمرحله دوم نردبان فره(شیــمرحله واکن
گاه ــدر پاالیش ادثهــح یک وقوع از ملکردهاي بعدــع

گ بان فرهنــجم نردــله پنــمرح(له خالقانهــدر مرح
HSE(داده ها مع آوري ـپس از ج. تـته اسـ قرار گرف

 HSE، وضعیت فرهنگ و تجزیه و تحلیل داده ها
ت که بعد ـگیرانه قرار گرفـله پیشـگاه در مرحـاالیشپ

از اقدامات الزم سازمان پاالیشگاه می تواند از این 
رین مرحله یعنی ـرده و وارد آخـبور کـله عـمرح
  )1ماره ـدول شـج(.انه شودـله خالقـمرح
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  ه گیري آن و نحوه اندازHSEبرگه خود ارزیابی فرهنگ . 1جدول شماره 
  

   و نتیجه گیريبحث 
ایجاد و استقرار یکپارچه و دقیق سیستم مدیریت       

یکی از عوامل اصلی و بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
عملکرد بارز .  استHSEضروري براي بهبود عملکرد 

و بهبود مستمر تنها هنگامی به دست خواهد آمد که 
به گونه اي بهداشت، ایمنی و محیط زیست فرهنگ 

 گیرد که در آن تمامی عناصر سیستم مدیریت شکل
. شکوفا شده باشندبهداشت، ایمنی و محیط زیست 

گونه که توضیح داده شده است بر اساس این  همان
مدل فرهنگ به پنج سطح از بیمارگونه تا خالقانه طبقه 

در روش ارائه شده ویژگی سازمان . بندي شده است
ها   توان از آن بعد تشریح شده که می18پاالیشگاه در 

بر اساس . در شناسایی سطح فعلی سازمان بهره برد
نتایج به دست آمده از این مطالعه در بررسی خود 

بهداشت، ایمنی و محیط زیست ارزیابی فرهنگ 
کارکنان نسبت به موضوعات آموزشی عالقه زیادي 

نشان نمی دهند که در مرحله واکنشی قرار گرفته می 
هاي  که کالس  خاطر اینبه نظر می رسد به .شود

 HSEآموزشی صرفاً براي گذراندن دوره از طرف واحد 
تمایل و به صورت اجباري برگزار می گردد کارکنان 

که  ها را ندارند این کالس ي نسبت به شرکت درزیاد
براي رفع این مشکل می توان از مطالب جدید و همراه 

اً صرففقط (با وسائل آموزشی جذاب و به دور از اجبار
) هاي آموزشی از سوي پاالیشگاه براي گذراندن کالس

 در این راستا باید دانست که کارکنان به .استفاده کرد
چه نوع آموزشی متناسب با کار یا در جهت انجام کار 

در این مورد سرپرست مستقیم و خود . نیاز دارند
 بر اساس ).14(کارکنان می توانند ثمر بخش باشند،

 وقوع حوادث مدیریت ارشد مستقیماً  در هنگامیافته ها
درگیر می شود و همه کارکنان زمانی که دیگران دچار 
حادثه می شوند شخصاً احساس مسئولیت می کنند که 

در این زمینه می .  می شودنردبان را شامل پنجممرحله 

  HSEبرگه خود ارزیابی فرهنگ 
  خالقانه  پیشگیرانه  رحسابگ  واکنشی  بیمارگونه  :تارخ ارزیابی: سازمان/نام واحد  ردیف

      *       به کارکنان؟HSEاطالع رسانی موضوعات و مسائل   1
      *      میزان تعهد گروههاي کاري؟  2
    *         چیست؟HSEپاداش اجراي الزامات   3
      *      چه کسی عامل اصلی وقوع حوادث است؟  4
    *         و توانایی سودآوري چگونه است؟HSEتوازن بین   5
    *        ؟مدیریت پیمان کاران  6
        *    آموزشی عالقمند هستند؟/آیا کارکنان به موضوعات شایستگی  7
      *       چگونه است؟HSE وضعیت واحد/اندازه  8
      *      طرح ریزي کار شامل مجوز کار می باشد؟  9

    *         مشاغل محل کار؟HSEتکنیکهاي   10
    *        هدف از روشهاي اجرایی؟  11
    *        حادثه؟/یدادگزارش، بررسی و تجزیه و تحلیل رو  12
    *        گزارش خطرات و اعمال ناایمن؟  13
  *          بعد از وقوع یک حادثه چه اتفاقی رخ می دهد؟  14
    *         را بررسی میکند؟HSEطور روزانه و مستمر مسائل ه چه کسی ب  15
    *         وجود دارد؟HSEچه احساسی نسبت به جلسات   16
      *      ممیزي ها؟  17
      *      مقایسه، روندها و آمارها؟  18

 aخانه هاي عالمت زده شده در هر ستون                   
  N = ∑a                 N = 55                  کل خانه هاي عالمت زده شده در هر ستون

 
  b  1  2  3  4  5فاکتور وزنی                                                 

  )b(فاکتور وزنی )* a(مت زده شده در هر ستونخانه هاي عال
 ∑ =(a*b)مجموع امتیازهاي وزن داده شده                              

  2  21  32  5  

 60/18  کل امتیاز وزنی / HSE                           :Nمتوسط امتیاز فرهنگ   3/5  
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توان بیان کرد که سیاست گذاري مدیریت براي ایمنی، 
مدیریت به ایمنی، ارتباط بین مدیریت و پرسنل، تعهد 

ل جزو عوامل ئارتباط بین مدیریت و پرسنل و سایر مسا
  ارتباطات).15(،موثر بر رفتار افراد در سازمان می باشد

 عملکرد و ایمنی فرهنگ ایمنی، رهبري بین دقیق
 پویا مطرح پژوهش یک نوانه عب تواند می ایمنی
بهداشت،  یکی از موضوعات مهم در مورد .)16(،باشد

 اطالع رسانی موضوعات و  و محیط زیست،ایمنی
، در این مطالعه به کارکنان می باشد که HSEمسائل 

در این مرحله . قرار گرفتپاالیشگاه در مرحله حسابگر 
 ارائه ي برایادي زي صحبت هایریتمداز نردبان، 

 ارتباط از سطوح یجاد ايکردن دارد اما فرصت ها برا
که بعد از مرحله  چنان.  باشدی به باال، کم میینپا

حسابگر مرحله پیشگیرانه می باشد، یکی از راهکارها 
دعوت براي بردن این مرحله به مرحله پیشگیرانه، 

که مدیران باید به   یا این به استمرار گفتگو هایریتمد
هاي کاري  این نگرش دست بیابند که گفتگو با گروه

وه ید جریانی دو طرفه باشد، عالمفید می باشد و این با
آن دخالت دادن کارکنان در تصمیم گیري ها و بر 

ها موجب ایجاد حس  خواستن ارائه راه حل از آن
ها به نوبه خود  ها می شود که همه این مالکیت در آن

می توانند منجر به ایمن شدن رفتارها، مثبت شدن جو 
بر اساس یافته هاي پژوهش ). 6(،و فرهنگ ایمنی شود

متعلق به مرحله  مربوطه گاه در پاالیشHSEنقش واحد 
    براي رهایی . سوم نردبان یعنی مرحله حسابگر می باشد

همه افراد از این مرحله و رسیدن به مرحله پیشگیرانه، 
شوند و  HSE تجربه ي داراید بایات عملیهارشد در کل

بهداشت، ایمنی و محیط  یرگزارشات مدچنین  هم
 شرکت  ارشدیران مدي برایمبه طور مستقباید زیست 

 در کل از بررسی خود ارزیابی .)11(، شودیفرستاده م
با استفاده از بهداشت، ایمنی و محیط زیست فرهنگ 

نردبان فرهنگ به این نتیجه رسیده شد که سازمان 
مرحله پیشگیرانه می باشد که با توجه به در پاالیشگاه 

رعایت برخی از مسائل ذکر شده به زودي می تواند 
بهداشت، ایمنی و ه نردبان فرهنگ جایگاه پیشگیران

 و وارد مرحله خالقانه را به دست بیاوردمحیط زیست 
بهداشت، ایمنی به طور کلی روش نردبان فرهنگ . شود

 به مدیران، کارشناسان و متخصصان و محیط زیست
خود را ارزیابی   سازمانHSEکمک می کند تا فرهنگ 

یط بهداشت، ایمنی و محدر یک فرهنگ موثر . کنند
ها چه انتظاراتی  از آن) الف:  افراد می دانند کهزیست

نجام ادقیقاً می دانند که چه کاري را باید ) ب. می رود
ها بین دیگران و  اعتقاد دارند که اقدامات آن) ج. دهند

  )6(. تمایز ایجاد می نماید،ها آن
جهت دستیابی به یک محیط ایمن، امنیت خاطر          

ایش بهره وري و رسیدن به براي کارکنان و مدیران، افز
اهداف تجاري و مالی بی شک به فرهنگ ایمنی مثبت 
نیاز داریم که در این بین از ابزارهاي اصلی مانند ارتباط 
مناسب بین مدیران و پرسنل، مشارکت دادن کارکنان، 

پاداش و تنبیه و دوري از دیدگاه استفاده از سیستم 
. استفاده کنیممقصریابی که می تواند به ما کمک نماید 

در نتیجه این موارد را می توان با کاربرد مدل هایی که 
  ، این زمینه هستند

  سپاسگزاري
:  به کد طرحیقاتی مقاله حاصل طرح تحقینا       

 یمصوب معاونت پژوهش 90-02-132-12965
 از یله وسینبد. می باشد تهران یدانشگاه علوم پزشک

 کار و مرکز تحقیقات بهداشت معاونت و ینمسئوالن ا
چنین مسئوالن شرکت پاالیشگاه تقدیر و تشکر  هم

  . می شود
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 in a Oil Refinery Organization By HSE Culture Ladder 
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Abstract 

Introduction: Health, safety and enviro-
nment (HSE) is considered as an important 
matter in oil refining companies and also as 
one of the key priorities for the companies. 
Hence, this research employed the HSE 
culture ladder in order to assess the HSE 
culture in the Shahid Tondgooyan oil refi-
ning company of Tehran.  
Materials & Methods: Current research was 
a descriptive-analytical, sectional and 
practical study. The population under study 
included all the administrative and oper-
ative officials of Shahid Tondgooyan oil 
refining company of Tehran. With the ass-
istance of the professors and statistical 
consultants, as well as the type of the study, 
a check list of the HSE culture ladder was 
completed and analyzed by the statistical 
consultants. The mentioned check list was 
gathered after intensive literature review. 
This culture model has been categorized 

into five levels with unique characteristics 
from pathological to creative ones.  
Findings: According to the results and self-
analysis of the HSE culture by using of the 
culture ladder model, Shahid Tondgooyan 
oil refining company of Tehran was in the 
proactive level. By observing some of the 
noted factors, it could be reached into the 
proactive level, and then enter to the 
creative level. 
Discussion & Conclusion: With regarding 
to the obtained results, necessary measures 
must be taken to progress the level of HSE 
culture in the refinery area, as well as to 
progress the operations of the workers and 
the management’s attitude. 
Keywords: HSE culture, culture ladder mo-
del, oil refining 
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