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ABSTRACT
Background and Objectives: Occupational accidents are recognized as one of
the major concerns in the mining industry. The purpose of this study was to analyze
the incidence of occupational accidents in a mine for 10 years using Human Factor
Analysis and Classification System (HFACS).
Methods: This cross-sectional study was carried out on 664 mining accidents
during 2009-2018. The tools used in this study included accident reporting checklists,
human factors analysis and classification system (HFACS), and a team approach to
analyze these accidents. Data analysis was performed using SPSS 23.
Results: The accident frequency rate (AFR) was 15.10±3.34. The results of 10years accident analysis in this mine based on HFACS model showed that the highest
contribution of each parameter to the four layers including unsafe acts, preconditions
for unsafe acts, unsafe supervision and organizational influences were respectively
devoted to perceptual error (64.4%), Physical environment (29.5%), inadequate
supervision (59.6%), and organizational process (65.6%). The results of structural
equation modeling showed that the AFR is directly and indirectly affected by the
layers of the HFACS model (P<0.05). The most significant impact on the AFR was
related to the unsafe acts layer.
Conclusion: The findings of this study indicated that all four causal layers of
human factors were effective in mine accidents. Since the HFACS model is highly
effective for unsafe acts-based accidents analysis, it can be used for future planning
to reduce accidents in the mining sector.
Keywords: Occupational accidents, Mine, Human factor analysis and
classification system, Structural equation modeling
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مقالۀ پژوهشی

واکاوی حوادث شغلی براساس سیستم تجزیه و تحلیل و طبقهبندی عوامل انسانی ()HFACS
مطالعۀ موردی :معدن مس
امین امیری ابراهیمآبادی ،1احمد

سلطانزاده*2

 ،سمیرا

قیاسی3

 .1کارشناسی ارشد ،گروه بهداشت ،ایمنی محیطزیست ( ،)HSEدانشکدة فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
 .2استادیار ،گروه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار ،دانشکدة بهداشت ،دانشگاه علومپزشکی قم ،قم ،ایران
 .3استادیار ،گروه مهندسی محیطزیست ،دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران
اطالعات مقاله

خالصه

دریافت1398/11/19 :
پذیرش1399/03/17 :
انتشار آنالین1399/04/13 :

زمینه و هدف :حوادث شغلی یکی از نگرانیهای اصلی در صنعت معدن است .این مطالعه با هدف تجزیه
و تحلیل حوادث شغلی طی  10سال در یکی از معادن با استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل طبقهبندی
عوامل انسانی انجام شده است.

نویسندۀ مسئول:

روشکار :مطالعة مقطعی حاضر به بررسی  664حادثة شغلی طی سالهای  1388تا  1397در یک معدن

احمد سلطانزاده

پرداخته است .ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل چکلیست گزارش حوادث ،الگوریتم سیستم تجزیه و
تحلیل طبقهبندی عوامل انسانی ( )HFACSو رویکرد تیمی برای تحلیل این حوادث بود .تجزیه و تحلیل
دادههای این مطالعه با استفاده از نرمافزار  IBM SPSS AMOSنسخة  23انجام شده است.

استادیار ،گروه مهندسی بهداشت
حرفهای و ایمنی کار ،دانشکدة بهداشت،
دانشگاه علومپزشکی قم ،قم ،ایران
تلفن09120187486 :
پست الکترونیک:
soltanzadeh.ahmad@gmail.com

برای دانلود این مقاله ،کد زیر را
با موبایل خود اسکن کنید.

یافتهها :شاخص تکرار حادثه در این مطالعه  15/10±3/34حادثه بود .نتایج تحلیل این حوادث نشان
می دهد بیشترین میزان مشارکت هر یک از پارامترها در الیههای چهارگانة اعمال ناایمن ،پیششرایطی
برای اعمال ناایمن ،نظارت ناایمن و تأثیرات سازمانی بهترتیب به خطای درک ( 64/4درصد) ،محیط
فیزیکی ( 29/5درصد) ،نظارت و سرپرستی ناکافی و ناکارآمد ( 59/6درصد) و فرایند سازمانی (65/6
درصد) اختصاص داشت .نتایج مدلیابی معادالت ساختاری نشان میدهد شاخص تکرار حادثه بهطور
مستقیم و غیرمستقیم متأثر از الیههای مدل  HFACSاست .بیشترین تأثیرگذاری بر شاخص  AFRبه
الیه اعمال ناایمن مربوط بود.
نتیجه گیری :یافتههای این مطالعه نشان می دهد چهار الیة عوامل انسانی در بروز حوادث مورد مطالعه
در معدن تأثیرگذار است .همچنین مدل  HFACSبرای تحلیل حوادث بر مبنای اعمال ناایمن بسیار کارا
و اثربخش است و میتوان از آن برای برنامهریزیهای آینده بهمنظور کاهش حوادث در بخش معدن
استفاده کرد.
کلیدواژهها :حوادث شغلی ،معدن ،سیستم تجزیه و تحلیل و طبقهبندی عوامل انسانی ،مدلیابی معادلة
ساختاری

مقدمه
حوادث صنعتی یکی از مشکالت عمدة جوامع امروزی است.
مطالعات انجامشده در زمینة حوادث نشان میدهد مهمترین و
اصلیترین علت در بروز حوادث عامل انسانی است [ .]1-4براساس
مطالعات گذشته ،عامل بیش از  80درصد حوادث در صنایع مختلف
خطای اپراتور است .همچنین دلیل بیش از  90درصد حوادث
صنعتی اعمال و فعالیتهای کارکنان است .همچنین گزارشها نشان
. Gross National Product

1

میدهد هزینة این حوادث بسیار قابلتوجه است؛ بهطوریکه
خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث برابر با 2/6
درصد تا  3/8درصد از کل تولید ناخالص داخلی ( 1)GNPاست و این
مقدار رقمی برابر با  127میلیارد دالر است [.]5
تلفات ناشی از فعالیتهای موجود در معادن و معدنکاری در
ایالت متحده از بیش از  3هزار نفر در سال  1980به  55نفر در
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سال  2004کاهش یافته است .با این حال نرخ مرگومیر در
معادن هنوز شش برابر بیشتر از سایر بخشهای صنعت است.
کمتوجهی به اصول ایمنی و گاهی اوقات آشنانبودن با تجهیزات،
روشها و خطرات معدن کاری به از دست رفتن سالمتی و زندگی
هزاران نفر در معادن سطحی و زیرزمینی ،از بین رفتن حجم
عظیمی از داراییها ،ورود صدمات جبرانناپذیری به محیطزیست
و خدشهدارشدن اعتبار چندین سالة معادن منجر شده است [.]6
در مطالعة  Aghilinejadو همکاران تعداد حوادث شدید
گزارششده در معادن و صنایع معدنی ایران در دورة  12ساله
( 10.032 )1392-1380مورد و تعداد مرگ  197مورد بوده
است [ .]7همچنین ،بررسی اپیدمیولوژی حوادث ناشی از کار در
کارگران معادن زغالسنگ استان کرمان در طول سالهای 1370
تا  1385نشان میدهد ،درمجموع  3642مورد حادثه و بهطور
متوسط در هر سال  228حادثه رخ داده است []8؛ بنابراین اگرچه
اطالعات مربوط به این حوادث در بسیاری از کشورهای جهان و
بهویژه کشورهای درحالتوسعه مانند ایران بهدلیل نبود
سیستمهای ثبت و تحلیل مناسب حوادث و گزارش استاندارد
شده نیست ،اما همین میزان اطالعات ارائهشده نیز میتواند پایه
و اساس فعالیتهای ایمنی در محیطهای صنعتی باشد [.]9
نتایج برخی مطالعات نشان میدهد نقش عوامل انسانی در
بروز انواع حوادث و آسیبهای مختلف در بخش معدن بسیار مهم
است [ .]10-13یافتههای این مطالعات نشان میدهد که نبود
سیستم جامع سازمانی برای ایجاد فرهنگ ایمنی در بین کارکنان
معدن که بیشتر دارای سطح سواد و تحصیالت پایین هستند و
در زمینة رفتارهای ایمنی فقر فرهنگی دارند ،یکی از علل عمدة
بروز انواع حوادث شغلی در بخش معدن و فعالیتهای معدنکاری
است .این مطالعات نشان میدهد بیشتر حوادث یا بهطور مستقیم
درنتیجة رفتار ناایمن کارگران ،یا بهواسطة عوامل محیطی و
سازمانی تأثیرگذار بر رفتارهای ایمنی کارگران رخ میدهد [-12
]10؛ بنابراین ،با توجه به این موضوع بسیار مهم که حوادث
مرتبط با کار در معدن را میتوان جزء جداییناپذیر از این صنعت
دانست و اینکه این حوادث افزون بر سالمت جسمانی ،سالمت
روانی فرد را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و با تحمیل هزینه و صرف
زمان ،خسارتهایی را به کارگران ،کارفرما و جامعه وارد میکند،
این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل حوادث شغلی در بخش معدن
براساس نقش عوامل انسانی و اعمال ناایمن در بروز این حوادث و
بر مبنای سیستم تجزیه و تحلیل و طبقهبندی عوامل انسانی

ابزار جمعآوری دادهها در این مطالعه شامل چکلیست و
گزارش تفصیلی حوادث مورد مطالعه و همچنین آمار مربوط
به فراوانی این حوادث طی ده سال مورد مطالعه بود .تجزیه و
تحلیل فنی دادهها در این مطالعه با استفاده از الگوریتم
سیستم تجزیه و تحلیل و طبقهبندی عوامل انسانی ()HFACS
و تحلیل جامع این حوادث بر مبنای این الگوریتم با استفاده
از رویکرد تیمی صورت گرفت .تیم مطالعه شامل  8نفر (4
متخصص در زمینة ایمنی و  4متخصص در زمینة معدن)
بودند .تیم مطالعه براساس چکلیست و گزارش تفصیلی
حوادث مورد مطالعه ،دادههای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل
را استخراج کردند .در صورت بروز هرگونه اختالفنظر در
برداشت متخصصان از گزارشهای مورد نظر ،تنها مواردی
پذیرفته شد که حداقل نسبت  5به  3در آرای آنها رعایت
شده بود .همچنین ،شرط دیگر در این زمینه نظر موافق
حداقل  3متخصص ایمنی بود.
عملکرد ایمنی در این مطالعه نیز با استفاده از شاخص
تکرار حادثه ( 3)AFRارزیابی شد .برای تعیین  AFRدر این
مطالعه ،تعداد حوادث ثبتشده منجر به از دست دادن زمان
کاری در دورة زمانی معین یکساله بر تعداد واقعی ساعت
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( 2)HFACSبهعنوان یکی از معتبرترین روشهای شناسایی و تجزیه
و تحلیل اعمال ناایمن و خطای انسانی طراحی و انجام شده است.

روش کار
مطالعة حاضر توصیفی-تحلیلی است که دادههای حوادث
شغلی را طی یک بازة دهساله ( )1397-1388در یکی از
معادن بزرگ ایران و با استفاده از الگوریتم سیستم تجزیه و
تحلیل و طبقهبندی عوامل انسانی ( )HFACSبراساس رویکرد
تیمی طی سال  1398بررسی کرده است.
جامعه و نمونۀ مطالعه
جامعة آماری این مطالعه شامل  768حادثه در معدن مورد
مطالعه طی  10سال مطالعه بود .روش جمعآوری دادهها نیز
بهکمک سرشماری صورت گرفت .معیار ورود به این مطالعه ارائه
و در دسترس بودن گزارش تفصیلی حوادث بود .بر این اساس،
درنهایت  664حادثه بهعنوان نمونه برای این مطالعه در نظر
گرفته شد.
جمعآوری و تحلیل فنی دادهها

). Accident Frequency Rate (AFR
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کاری کارکنان برای همان دورة زمانی شده و سپس در 200
هزار ضرب شده است [.]14
𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑠 𝑜𝑓 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑑 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 × 2 × 105
𝑠𝑟𝑒𝑘𝑟𝑜𝑊 𝑓𝑜 𝑠𝑟𝐻 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑡

مهارت و خطای تصمیمگیری و زیرسطح تخلفات شامل دو
بخش تخلفات روتین و استثنایی است.
سطح دوم (پیششرایط برای اعمال ناایمن) :سطح
شرطی بروز اعمال ناایمن و شامل سه زیرسطح فاکتورهای
محیطی ،شرایط اپراتورها و فاکتورهای پرسنلی است .زیرسطح
فاکتورهای محیطی شامل بخشهای محیط فیزیکی و محیط
صنعتی ،زیرسطح شرایط اپراتورها شامل حالتهای ذهنی
نامطلوب ،حالتهای روانشناختی نامطلوب و محدودیتهای
ذهنی یا فیزیکی و زیرسطح فاکتورهای پرسنلی شامل
مدیریت کارکنان (منابع انسانی) و آمادگی فردی است.

= 𝑅𝐹𝐴

با توجه به بزرگی معدن و گستردگی فعالیتها در بخشهای
مختلف ،شاخص  AFRبرای هر بخش معدن و براساس سال و
میزان ساعات کاری کارکنان در هر سال محاسبه شده است .در
مدلسازی نیز هر حادثه با شاخص متناظر آن تجزیه و تحلیل شد.
مدل  HFACSدر سال  2000را  Shappellو Wiegmann
معرفی کردند .این روش در مطالعات مختلف ارزیابی شده و در
بیشتر این مطالعات بهعنوان روشی خوب و کاربردی برای تجزیه و
تحلیل حوادث با رویکرد منابع انسانی و فرهنگ ایمنی دارای پایایی
و قابلیت کاربردی شناخته شده است [ .]15این مطالعه مبتنی بر
چارچوب الگوریتم  HFACSو شامل سطوح زیر انجام شده است:

سطح سوم (نظارت ناایمن) :سطح نظارت و سرپرستی
ناایمن شامل چهار زیرسطح نظارت ناکافی و ناکارآمد،
برنامهریزی عملیات نامناسب و ناکارآمد ،شکست یا نقص در
تصحیح مشکل و تخلفات در فعالیتهای نظارتی است.
سطح چهارم (تأثیرات سازمانی) :سطح تأثیرات سازمانی
ریشهایترین سطح در بروز حوادث و اعمال ناایمن و شامل
سه زیرسطح مدیریت منابع ،جو سازمانی و فرایند سازمانی
است (شکل .)1

سطح اول (اعمال ناایمن) :نزدیکترین سطح به بروز
حوادث و شامل دو زیر سطح خطای انسانی و تخلفات است.
زیرسطح خطای انسانی شامل سه بخش خطای درک ،خطای

تا یرات سازمانی

فرآیند سازمانی

مدیریت منابع

جو سازمانی

نظارت ناایمن

ت ل

نق

نظارتی

در ت حیح
مشکل

برنامهریزی عملیات
نامناس

نظارت ناکاف

پیششرایط اعمال
ناایمن
فاکتورهای
پرسنلی
آمادگ فردی

شرایط
اپراتورها
محدودیتهای
هن /جسمانی

مدیریت
کارکنان

فاکتورهای
محیطی

حالت فیزیولوژیکی
نامطلو

حالتهای هن
نامطلو

محیط
تکنولوژیک

محیط فیزیکی

اعمال ناایمن
ت لفات

خطای مهارت

خطای در

خطای انسانی

خطای ت میم

خطای مهارت

خطای در

شکل  .1مدل HFACS

15

مجله ارگونومی | سال  ،8شماره  ،1بهار | 1399

تجزیه و تحلیل آماری دادهها
تجزیه و تحلیل آماری دادههای این مطالعه براساس
رویکرد مدلیابی معادالت ساختاری ( 4)SEMو بهکمک
نرمافزار آماری )SPSS Inc., Chicago, Ill., USA( SPSS
نسخة  23انجام شده است .سطح معنیداری همة آزمونها در
این مطالعه  0/05در نظر گرفته شده است .نیکویی برازش 5در
این مطالعه با استفاده از شاخصهای کلی  )2-3( χ2/dfو
 )0/05-0/08( 6RMSEAو شاخصهای تطبیقی -1/0( CFI7
 )0/95-1/0( 8NFI ،)0/95و  9NNFIیا )0/95-1/0( 10TLI
انجام شد .مدلیابی معادالت ساختاری تکنیک تحلیل
چندمتغیری بسیار کلی و نیرومندی از خانوادة رگرسیون
چندمتغیری است که میتواند ارتباطات پیچیدة متغیرها را
آشکار کند؛ زیرا این مدل توانایی بهکارگیری و اجرای ارتباط
همزمان عوامل داخلی و خارجی را دارد و عالوه بر این میتواند
عوامل و متغیرهای پنهان را وارد مدل کند .استفاده از SEM
برای درک ارتباطات پیچیدة متغیرها و عوامل مختلفی که
مستقیم و غیرمستقیم ،پنهان و آشکار در بروز حوادث دخیل
بوده و مشارکت دارند بسیار سودمند است [.]16
یافتهها
نتایج  664حادثه طی ده سال ،نشان می دهد که در این
حوادث  712نفر آسیب دیده اند .میزان شاخص تکرار حادثه
نیز  15/10±3/34بود .نتایج مربوط به میانگین و انحراف
معیار سن و سابقة شغلی افراد حادثهدیده در حوادث شغلی
معدن مورد مطالعه بهترتیب  36/12±6/45و 7/34±6/77
سال است .حدود سهچهارم افراد حادثهدیده سطح
تحصیالتی دیپلم و پایینتر داشتند و حدود  60درصد افراد
آنها مجرد بودند .نتایج بررسی توصیفی الیة اعمال ناایمن در
بروز حوادث در معدن مورد مطالعه نشان میدهد که هر یک
از عوامل سهگانة خطای انسانی و عامل دوگانة تخلفات در
بروز اعمال ناایمن و حوادث مورد مطالعه مشارکت داشتند.
خطای درک ،خطای مبتنی بر مهارت و خطای تصمیمگیری
بهترتیب در  24/4 ،64/4و  10/8درصد حوادث نقش داشتند.
مشارکت تخلفات روتین و استثنایی در بروز این حوادث
بهترتیب  10/2و  1/2درصد بود .نتایج بررسی توصیفی الیة
پیششرایط برای اعمال ناایمن در بروز حوادث مورد مطالعه
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در معدن نشان میدهد همة پارامترهای هفتگانة آن در بروز
اعمال ناایمن و درنتیجه وقوع حوادث مورد مطالعه
تأثیرگذارند .همچنین پارامترهای فاکتورهای محیطی شامل
محیط فیزیکی و محیط فناورانه بهترتیب در  29/5و 13/3
درصد حوادث تأثیرگذار بودهاند .پارامترهای شرایط اپراتورها
شامل حاالت ذهنی ،حاالت فیزیولوژیکی و محدودیتهای
جسمی /ذهنی بهترتیب در  13/5 ،26/2و  22/9درصد
حوادث نقش داشته و فاکتورهای پرسنلی شامل مدیریت
کارکنان و آمادگی فردی بهترتیب در  6/6و  12/7درصد
حوادث مشارکت داشتهاند .نتایج الیة نظارت ناایمن در بروز
حوادث معدن مورد مطالعه نشان میدهد که هر یک از عوامل
چهارگانة این الیه شامل نظارت و سرپرستی ناکافی و
ناکارآمد ،برنامه ریزی عملیات نامناسب ،نقص در تصحیح
مشکالت شناساییشده و تخلف نظارتی بهترتیب در ،59/6
 14/8 ،22/9و  11/4درصد این حوادث تأثیرگذار بودهاند.
نتایج مربوط به الیة تأثیرات سازمانی در بروز اعمال ناایمن
و حوادث معدن مورد مطالعه نشان میدهد هر یک از این
پارامترها شامل مدیریت منابع ،جو سازمانی و فرایند سازمانی
بهترتیب در  26/5 ،32/5و  65/6درصد این حوادث نقش
داشتهاند (شکل .)2
یافتههای تحلیلی این مطالعه به ارزیابی ارتباط الیههای
مدل  HFACSو شاخص تکرار حوادث مورد مطالعه ()AFR
مربوط است (شکل .)3
نتایج مدلسازی براساس مدلیابی معادالت ساختاری نشان
میدهد همة الیههای مدل  HFACSبهعنوان الیههای علی و
تأثیرگذار بر فراوانی و تکرار حوادث معدن مورد مطالعه شناخته
میشوند ( .)P>0/05همچنین این نتایج نشان میدهد شاخص تکرار
حادثه بهطور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از الیههای علی مدل
 HFACSاست .بیشترین و کمترین تأثیرگذاری بر شاخص  AFRبه
الیة اعمال ناایمن (ضریب تأثیر=  )0/67و تأثیرات سازمانی (ضریب
تأثیر=  )0/32مربوط بود .نتایج مربوط به سنجش شاخصهای
نیکویی برازش مدلیابی معادلة ساختاری شاخص تکرار حادثه نیز
نشان میدهد مقادیر شاخصهای  CFI ،RMSEA ،χ2/dfو
) NNFI (TLIبهترتیب  0/982 ،0/034 ،2/081و  0/990درصد
برآورد شده است؛ بنابراین براساس این نتایج و مقایسة آن با معیارهای
مورد نظر ،این مدل قابلقبول و مناسب است (جدول.)1

4.

8.

5.

9.

)Structural Equation Modeling (SEM
Goodness of Fit
6. Root Mean Square Error of Approximation
7. Comparative Fit Index

Normed-Fit Index
Non-Normed Fit Index
10. Tucker-Lewis Index
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90

68

72
خطای ت میم گیری

8

فرآیند سازمانی

جو سازمانی

نظارتی

مدیریت منابع

ت ل

نق
د ر ت ح ی ح م ش ک ال ت

برنامه ریزی عملیات نامناس

نظارت ناکافی

محیط تکنولوژیک

محیط فیزیکی

مدیریت کارکنان

آمادگی فردی

محدودیت های جسمی /هنی

ح ا ال ت ف ی ز ی و ل و ژ ی ک ی

ح ا ال ت
هنی

خطای مهارت

خطای در

شکل  .2نتایج توصیفی میزان مشارکت عوامل انسانی در بروز حوادث معدن براساس مدل HFACS

پیششرایط
اعمال ناایمن

/

اعمال ناایمن

/ 7

/ 2
شاخ تکرار حاد ه
()AFR

/ 8
/38

/32
تا یرات
سازمانی

/ 7

نظارت ناایمن

شکل  .3نتایج مدلیابی معادالت ساختاری ارتباط شاخ

 AFRو الیههای HFACS

جدول  .1نتایج توصیفی مطالعۀ ب ش دادههای فردی ( 712نفر)

متغیر

سطح تحصیالت

وضعیت تأهل

فراوانی (درصد)

سن (سال)

36/12±6/45

سابقة کار (سال)

7/34±6/77

دیپلم و پایینتر

(512 )71/9

لیسانس و باالتر

(200 )28/1

متأهل

(288 )40/4

مجرد

(424 )59/6
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بحث
نتایج این مطالعه نشان میدهد میزان شاخص تکرار
حادثه باالتر از مقادیر قابلقبول تعیینشده برای این شاخص
است []17-18؛ بنابراین میزان تکرارپذیری این حوادث بسیار
است و باید اقدامات الزم برای مدیریت ایمنی در معدن مورد
مطالعه با رویکرد توجه به علل بروز این حوادث طراحی و
انجام شود .همچنین یافتههای دموگرفیک افراد آسیبدیدة
ناشی از حوادث مورد مطالعه نیز نشان میدهد جمعیت
حادثهدیده در این مطالعه نسبتاً جوان و دارای تجربه نسبتاً
کمی هستند که این یکی از دالیل باالبودن شاخص تکرار
حادثه است [.]19
نتایج این مطالعه نشان میدهد چهار الیة علی عوامل
انسانی در مدل الگوریتم سیستم تجزیه و تحلیل و طبقهبندی
عوامل انسانی و پارامترهای نوزدهگانة آن در بروز حوادث مورد
مطالعه در معدن مشارکت داشته و تأثیرگذار بودهاند.
یافتههای مربوط به الیة اعمال ناایمن بیانگر این بود که نقش
خطای انسانی بسیار بیشتر از تخلفات در بروز حوادث در
معدن بوده است .همچنین خطای درک که بیشتر بهدلیل نبود
آگاهی یا کمبود آن و بهواسطة آموزش ناکافی بروز میکند،
بیشترین مشارکت را در بروز این حوادث دارد .در بسیاری از
مطالعات مرتبط ،نبود آگاهی یا آگاهی کم افراد به مسائل
ایمنی یکی از عواملی است که با حوادث مرتبط معنیدار است.
سطح مورد نظر تخصص در ارتباط با مسائل ایمنی بهصورت
ترکیبی از پارامترهای مختلف در نظر گرفته شده است .افرادی
که مواجهة مستقیم با انواع مخاطرات شغلی دارند ،باید
آموزشهای الزم را ببینند و توانایی کافی برای استفاده و
بهرهگیری از این آگاهیهای بهدستآمده را کسب کرده
باشند .همچنین بهروزکردن آموزشها و افزایش آگاهی
کارگران یکی از پارامترهای مهم کاهش نرخ بروز و شدت
حوادث است [ .]20نتایج مربوط به الیة پیششرایط برای
اعمال ناایمن در بروز حوادث معدن نشان میدهد که محیط
فیزیکی در یکسوم این حوادث تأثیرگذار بوده است .با توجه
به اینکه کار در معدن در بسیاری از متون ،سختترین و
زیانآورترین شغل شناخته میشود ،این یافته نیز مورد تأیید
قرار میگیرد که محیط فیزیکی و شرایط موجود در آن یکی
از مهمترین ریسک فاکتورها در بروز حوادث در معدن شناخته
و ارزیابی میشود [ .]21یافتههای الیة نظارت و سرپرستی
ناایمن در بروز حوادث معدن نشان میدهد که نظارت و
سرپرستی ناکافی و ناکارآمد در بیش از نیمی از این حوادث
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مشارکت دارد .همچنین بررسیهای میدانی در این مطالعه
نشان میدهد که ساختار مدونی برای نظارت بر ایمنی و ایمنی
مبتنی بر رفتار در این صنعت وجود ندارد .همانطور که در
برخی مطالعات نیز نشان داده شده است که نظارت و
سرپرستی ناکارآمد از نظر کمی و کیفی میتواند بر
تکرارپذیری رفتارهای ناایمن تأثیرگذار و بهطور غیرمستقیم
بر میزان حوادث مؤثر باشد [ .]22همچنین نتایج مربوط به
الیة تأثیرات سازمانی بهعنوان ریشهایترین الیه در بروز اعمال
ناایمن و حوادث معدن مورد مطالعه ،دیگر یافتههای این
مطالعه را تأیید میکند و نشان میدهد فرایندهای سازمانی
بیشترین نقش را در بروز اعمال ناایمن ،خطای انسانی و
درنتیجه حوادث دارد [.]23
نتایج این مطالعه با استفاده از رویکرد مدلیابی معادالت
ساختاری نشان میدهد که شاخص تکرار حادثه بهطور
مستقیم و غیرمستقیم متأثر از الیههای علی در مدل HFACS
است .همچنین این نتایج بیانگر این است که بیشترین
تأثیرگذاری بر شاخص  AFRبه الیة اعمال ناایمن بهدلیل
نزدیکبودن و بیواسطهبودن آن با بروز حوادث مربوط است.
براساس مدل  ،HFACSتنها الیة اعمال ناایمن اثری مستقیم
بر حوادث دارد و الیههای سهگانة دیگر تأثیرات غیرمستقیمی
دارند .در این مطالعه ،عالوه بر بررسی این فرضیة مشخص،
فرضیة دیگری آزموده شد که نشاندهندة اثر مستقیم
الیههای تأثیرات سازمانی ،فاکتور سرپرستی و نظارت و
همچنین فاکتور پیششرایط ناایمن است؛ بنابراین نتایج نشان
میدهد که این الیهها عالوه بر نقش غیرمستقیم بر حوادث،
تأثیرات مستقیمی بر حوادث دارند .همچنین ،یافتههای این
مدلسازی بیانگر این است که هرچه از الیة اعمال ناایمن دور
میشویم ،میزان تأثیرگذاری الیههای غیرمستقیم کمتر
میشود و بهکمک تأثیرات غیرمستقیم بر حوادث مؤثر است.
این یافته با نتایج برخی مطالعات همخوانی مناسب دارد [.]24
اعمال ناایمن جزء مهم و الینفک حوادث شغلی است که
بهصورت گسترده از سوی محققین مطالعه و بررسی شده
است .اعمال ناایمن دارای بیشترین سهم در حوادث شغلی و
خطای انسانی یکی از دالیل کلیدی حوادث در بخش معدن
است [ .]25نتایج برخی مطالعات نشان میدهد کارگر یا تیم
کاری در  70درصد حوادث بهدلیل بروز انواع خطای انسانی و
اعمال ناایمن نقشی مستقیم دارند .رفتارهای فردی ناایمن
میتواند متأثر از دیگر فاکتورهای مهم مانند الیههای علی
پیششرایط اعمال ناایمن ،فاکتورهای نظارت و سرپرستی و
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بهوجودآورندة حوادث شغلی و همچنین علل بروز این اعمال
ناایمن را شناسایی و براساس آن اقدامات پیشگیرانه را
.برنامهریزی کرد
تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از پایاننامة کارشناسی ارشد رشتة
) در دانشگاهHSE(  ایمنی و محیطزیست،مدیریت بهداشت
 نویسندگان مراتب.آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی است
قدردانی خود را از معاونت پژوهش این دانشگاه و همچنین
 متخصصان شرکتکننده در مطالعه و کارکنان،HSE مدیریت
.معدن مورد مطالعه اعالم میکنند
تعارض منافع
.بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد
منابع مالی
.منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تامین شده است

 هنگامی که رفتار.]26-27[ همچنین تأثیرات سازمانی باشد
 باید توجه به بحث فرهنگ یا،ایمن موضوعی مهم تلقی شود
 به عبارت دیگر.جو ایمنی در هر سازمان بیشتر شود
 جو و فرهنگ، رفتار ایمنی،موضوعاتی مانند نگرش ایمنی
ایمنی هرکدام بخشهایی از یک زنجیرة کامل هستند که باید
.]28[ به همة آنها در یک چهارچوب توجه و آن را بررسی کرد
نتیجه گیری
 یافتههای این مطالعه که بهکمک بررسی،بهطورکلی
 بیانگر،تیمی حوادث و مدلسازی بروز این حوادث انجام شد
این بود که حوادث شغلی در معدن میتواند تحت تأثیر
پارامترهای مختلف عوامل انسانی شامل اعمال ناایمن و بهویژه
 پیششرایط بهوجودآورندة اعمال ناایمن مانند،خطای انسانی
 نظارت و سرپرستی ناایمن بهویژه نبود نظارت،محیط فیزیکی
یا نظارت ناکافی و ناکارآمد و همچنین تأثیرات سازمانی اعم
.از فرهنگ سازمانی یا فرایندهای موجود در سازمان رخ دهد
همچنین یافتههای این مطالعه بیانگر این بود که با استفاده از
 میتوان اعمال ناایمن و خطای انسانیHFACS روش
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