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  چکیده

پژوهش حاضر در دو فاز . ی در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان بوده استدر بروز حوادث شغل یانسان یخطا ام این مطالعه، بررسی تاثیرهدف از انج
 ی افاراد حادثاه دیاده باا اسات ادهانساان یدر فاز دو خطامورد بررسی قرار گرفت و  1399تا  1395ی کارخانه از سال حوادث شغل یکدر فاز انجام شد. 

دیاده باه میانگین سن و سابقه کار افاراد حادثه .ات اق افتاده استحادثه  19 جمعاساله  5دوره  ایندر ها نشان داد بررسی شد. بررسی HET یکتکناز
درصاد  42/64درصد ثبت شده بود. دست و انگشت دست باا فراوانای  57/31سال بود. بیشترین فراوانی حوادث در مهر ماه با  84/10و  21/37ترتیب 

درصد بیشتر از سایر پیامدها رخ داده است. برخورد اندام با اشیا تیز و  84/36بیشترین عضو آسیب بوده است. از نظر پیامد آسیب، بریدگی اندام با فراوانی 
ظهار رخ داده  12الای  9درصد حاوادث در سااعت  84/36درصد علت اصلی حوادث در صنعت تولید شیر پاستوریزه بوده است.  84/36برنده با فراوانی 

روز از دسته رفته کاری  254ساله مذکور منجر به  5حادثه دردوره  19روز برای هر حادثه بوده و رخداد  36/13کاری  رفتهازدستاست. میانگین روزهای 
از وضاعیت  مطالعاه ماوردث، کارخانه نشان داد که با توجه به کمیت و کی یت حواد یگانپگاه گلپا یزهپاستور یرش شده است. بررسی حوادث در کارخانه

 80شدت حوادث نسبت به صنایع لبنی مشابه داشته است. بررسی وضعیت خطای انسانی نشان داد بیش از نظر نرخ بروز حوادث و هم تری هم ازمطلوب
مات کنترلای و پیشاگیرانه از خطاهاای قبول بوده است. ولای انجاام اقاداشده در فرآیندهای مختلف کار در سطح قابلدرصد خطاهای انسانی شناسایی

 شناسایی شده با ریسک باال، با توجه به اهمیت خطای انسانی در بروز حوادث شغلی در این کارخانه الزامی می باشد. 

  یکلیدکلمات 
  "لبنی صنایع"، "ارزیابی ریسک"، "ایمنی "، "شغلی حادثه "، "انسانی خطای "

  مقدمه -1
 از ایمجموعاه شاامل اسات کاه بالقوه تخطرا از دوری میزان ایمنی
 کااهش و پیشاگیری منظورباه که است هاییفعالیت و مقررات اعمال،
 انجاااام خطااارات کنتااارل یاااا حاااذف طریااا  از حاااوادث وقاااو 
 در ایمنی اهمیت و حساسیت. (Rezapour et al., 2017)شودمی

 در را آن الزاماات و هااویژگی کشوری هر که است حدی تا هاسازمان
 مواردی در حتی و است کرده تدوین خود خاص مقررات و قوانین قالب
 شاااادهگنجانده کشااااورها اساساااای قااااانون در موضااااو  ایاااان
 مسائله و نگرانای اماروزه .(Mehdipour Rabori, 2019)است
 شناسایی صنعتی بهداشت و ایمنی زمینه در مسئول هایسازمان اصلی
 باه و کارده تهدید را افراد زندگی و تندرستی که است خطراتی حذف و

 وارد صااادمه نیاااز محصاااوالت و تجهیااازات هاااا،دارایی ابزارهاااا،
 واقعاه یاا ات ااق یاک حادثاه. (Rezapour et al., 2017)کناد
 سایر یا و صدمه جراحت، بیماری، مرگ، به منجر که باشدمی تهناخواس
. مطاب  گزارش سازمان (karimi et al., 2019)گرددمی خسارات

میلیاون مارگ در  4/2مشخص شد  2012( در سال ILOجهانی کار )
 ,Cioni and Savioli)اثار حاوادث شاغلی ات ااق افتااده اسات

 میلیاون120 سااالنه کاار، المللایبین سااازمان آماار طبا . (2015
 دنیاا سرتاسر در مرگبار حادثه هزار 210 و شغلی هایآسیب و جراحات

 فوت باه منجار کاار از ناشی حوادث بروز نرخ. دهندمی روی صنایع در
 مختلف صنایع در مورد 4600 از بیش ،2010 سال در متحدهایاالت در

 . آمارهاای(Khoshakhlagh et al., 2016)اسات شادهگزارش
 در کار از ناشی حوادث میزان طورکلیبه که دارد آن از حکایت منتشره
 زده تخمااااین مااااورد میلیااااون 15 از باااایش هرسااااال در دنیاااا

 ,TAGIK and KALHORI MOHAMMADI)شودمی

 کاار از ناشی حوادث میزان موجود آمار بر اساس نیز ایران در .(2001
 2003 سااال در مااورد16745 بااه 2000 سااال در مااورد 15552 از

 KARIMI et)است شده روبرو درصدی 67/7 رشد با و یافتهافزایش

al., 2017) . به استناد گزارش وزارت کار، تعاون و رفاه اجتمااعی تاا
مورد فاوت ناشای از حاوادث کاار باه  297، 1394پایان مهر ماه سال 

 Raznahan)مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاا  شاده اسات

and Taghipour, 2017). اثاار در ممکاان شااغلی جراحااات 
 روش شامل سازمانی فاکتورهای. دهند رخ فردی و سازمانی فاکتورهای

 فاکتورهای. باشدمی آورزیان عوامل با مواجهه و تجهیزات جانمایی کار،
 مصارف غیر شغلی، و شغلی هایاسترس کار، سابقه سن، شامل فردی
 و جاامع تحلیلوتجزیاه بارای. است شخصیتی هایویژگی انوا  و دارو

 الزامااای یادشاااده فااااکتور ناااو  دو هااار بررسااای حاااوادث دقیااا 
 در هااینری  بررسای دنبال . به(Mohammadfam, 2001)است
 کاه گرفات شاکل اندیشاه ایان دومیناو، ماادل ارائااه و 1931 سال
 خااود تحقیقاات در هاینری . است انسان حادثه، باروز عامل ترینمهم
 افراد ناایمن عملکرد علت به حوادث درصد 88 که رسید نتیجه ایان باه
 شاغلی، حاوادث نتاای  از جملاه .(Arghami, 2008)دهدمی روی
 اقتصاادی زیاان و کاری روزهای دادن دست از و گمر دائمی، ناتوانی
 باه منجار هااآن دائمای نااتوانی یاا و کاارگران مرگ ویژهبه. باشدمی

 و کاارگران کارفرمایاان، بارای اجتماعی مشکالت و اقتصادی خسارت
. (Mehdad and Ghasemi, 2018)شااودمی هااآن خاانواده

عنوان یکی از عوامل مهم در بروز حاوادث و خطای انسانی از دیرباز به
شده، مطرح بوده است. بر اساس نتاای  ریزیبر هم زدن عملکرد برنامه
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های پیچیاده مطالعات مختلف، خطاهای انسانی، در صانایع و سیساتم
مثل صنعت فرایند شیمیایی، صانایع هاوایی و ریلای، نیروگااه انار ی 

 ,.Kiani et al)اصالی و کلیادی حاوادث هساتند ، علالیاهساته

شاود. انسان موجودی است جایزالخطا که گاه دچار اشتباه می. (2013
هاا را وادار ها را عوض کنایم و آننسانبسیار مشکل است که طبیعت ا

های بدون اشتباه نماییم. در عوض، باید ساعی کنایم به پیروی از روش
گونه که هستند بپذیریم و آنگاه تالش کنیم که باا تغییار و ها را آنآن

هااای کاااری بهتاار اصااالح محاایط کااار، طراحاای تجهیاازات و روش
قباا  باا کااهش عواقاب هاا بگیاریم و متعاهای اشاتباه را از آنفرصت

های الزم برای رفع اشتباه امکان محیط کاری اشتباهات و ایجاد فرصت
 ,.Rahimi Kamal et al)هاا فاراهم کنایمتاری بارای آنایمن

ریزی اثاربخش ارزیابی عملکرد، رکن اصلی مدیریت و برنامه. (2010
تواند نقش کلیادی های زنجیره پاسخگویی است و میو یکای از حلقه

بنادی های اثربخش و اولویتدر تخصیص بهینه بودجاه ، انتخاب طرح
 AHMADVAND and)هاااای ایمنااای ای ااااا کنااادطرح

ABTAHI, 2009)وسایله . با توجه به اینکه انوا  رفتارهایی که به
شوند، تحت تاثثیر شارایط خااص قارار دارناد، لاذا اپراتورها انجام می

شناسایی و ارزیابی فاکتورهای مؤثر بر عملکرد انساان باه دلیال تاثثیر 
وظی اه، جهات بسیار ایان عوامال بار عملکارد اپراتاور در حاین انجام

بارای بهباود ایمنای در صانایع ،  پیشگیری یا کاهش خطاای انساانی
خطااای . (Park, 2011)شاودعنوان یک ضارورت محساوب میبه

انساانی فاصلاه بیان تصاور ذهناای انساااان از محیاااط پیراماااون 
شاااکاف بیااان ایاان  .اساات واقعیاات وجااودی جهااان خااود و

خطااا در فراینااد کاری  واقعیاات عیناای و درک مااا ساابب بااروز
کمتاار  هشود. بنابرایاان هرچقدر ایاان فاصاالگیری مااا میو تصمیم

 ,Pakdel and Omidvari)باشاد خطاای فاارد کمتاار اساات

 80طالعااات عواماال انسااانی نشااان داده کااه حاادود . م(2017
بااازرگ کاااه بااار ایمنااای،  ای حاااوادثاز علااال ریشاهدرصد 
انااد، مرتبااااط بااااا ارگونوماااای تثثیرگااذار بوده زیساات و یااااامحیط

ترین نقاااش را در عاماال انسااانی اصلی. خطااای انسااانی اساات
در صنایاااع  درصد حوادث 80لاات بیااش از حااوادث دارد. ع بااروز

 .باشدفرایناادی و پتروشاایمی، اشااتباهات و خطاهااای انسااانی می
ای حااااوادث فرایناااادی وتحلیل علاااال ریشااهنتایاااا  تجزیااه

دهاد کاااه نااارخ وقااااو  های گااز شاااهری نشاااان میایساتگاه
نااارخ وقاااو   های انسااانی در ساااال بیاااش از دو برابااارنقص
 ,.Azhdari et al)هاای فراینااادی و مکانیکااای اساااتنقص

های عملیااتی . لزوم شناسایی خطاهای انسانی در کلیه سیستم(2017
هاای کنتارل صانایع، یاک های بحرانای نظیار اتاقویژه در سیستمبه

یابی علال شود تا در سایه ریشهضرورت برای کل سازمان محسوب می
های ناشی از آن کاهش و رضایت شاغلی خطاها، میزان خطاها و هزینه

های متعددی برای شناسایی خطاهای روش در حال حاضرافزایش یابد. 
توان باه ماواردی نظیار روش اند که برای نمونه میشدهانسانی معرفی

، آناالیز خطاهاای (HEART)1تشخیص و کااهش خطاای انساانی 
، ابازار شناسااایی (CREAM)2شاناختی و قابلیات اطمیناان انساان 

نالیز بینی آسیستم برای پیش ،(HEIST)3ها خطای انسانی در سیستم

                                                           
1 Human Error Assessment & Reduction Technique 

2 Cognitive Reliability and Error Analysis Method 
3 Human Error Investigation Software Tool 

روش پایش بیناناه خطاهاای  ،(SPEAR)4 و کاهش خطای انسانی
(، HET)6 آناالیز الگاوی خطاای انساانی ،(TRACER)5 شناختی

،تکنیک تحلیال (TAFE)7انسانی آنالیز وظایف برای شناسایی خطای
و  بینایرویکرد سیساتماتیک پیش(، ATHEANA)8رویداد انسانی

 Azarnia).اشاااره کاارد (SHERPA)9 کاااهش خطااای انسااانی

Ghavam et al., 2019) .HET توسط  ،ی( انسان یخطا ی)الگو
در ، والدن و دکر  ی، دماگالسکسی، سالمون، هرانگیمارشال، استنتون، 

( HEI)10 یانساان یخطاا ییشناسا کیتکن کعنوان یبه 2003سال 
 کابیندر برای بررسی خطای انسانی طور خاص به که است شدهیطراح

 یخطاها ییاشناس یطور خاص برابه HET.کاربرد دارد مایپرواز هواپ
ها، توساعه آن زانیم نییو نه تع یرسم یهابا است اده از روش یاحتمال

 ییشناساا یبارای، صایابزار تشخ کی عنوانروش که به نیا داده شد.
از  ناماهیصادور گواه نادیو فرآ یاز طراحا یناش ی انسانیخطاها هیاول

 ,.Li et al)شود، به کار گرفته میاست شدهیطراح مایهواپ یپروازها

 یندهایفرآ در یانسان یخطاها ییشناسا یبراروش به  نیا از. (2009
. (Stanton et al., 2005)گارددیاسات اده ما ی نیازصنعت مختلف
شده اسات تشکیل یاساس یحالت خطا 12از  HETیطاخبندی طبقه

هاای و حالت یخلباان واقعا یباروز خطاا زانیم یکه بر اساس بررس
اند. دوازده شادهانتخاب HEI هایموجود مورداست اده در روش یخطا

نقص در اجرا، اجرا وظی ه باه شاکل  اند از:عبارت HETیخطاحالت 
اجرای وظی اه باه شاکل  ،اجرای وظی ه در مسیر و جهت غلطناکامل، 
وظی اه خیلای ، جای وظی ه دیگراجرای وظی ه به، تکرار وظی ه، اشتباه

، وظی ه خیلی زیاد اجرا شاود، وظی ه خیلی دیر اجرا شود، زود اجرا شود
و بقیاه  اطالعاات اشاتباه خواناده شاود، وظی ه خیلی کام اجارا شاود

در صانعت  کهآنجایی از. (Stanton et al., 2006)های خطاحالت
کاه  مختلاف ینادهایفرآ وجاود شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگاان

خطااا در  جااادیدارد و ا یبااه عملکاارد اپراتااور بسااتگ میطور مسااتقبااه
 ینیسانگ یو ماال یهای جانتواند خسارتوسط اپراتور میوظی ه تانجام

در باروز  یانساان یخطاا یابیارز. لذا مطالعه حاضر با هدف دینما جادیا
 ی در شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان انجام شد.حوادث شغل

 

   روش انجام تحقیق -2

مطالعه حاضر در شرکت تولید شایر پاساتوریزه گلپایگاان و در بهاار و 
ی یاک نخست حاوادث شاغلانجام شد. در مرحله  1400ان سال تابست
کارخاناه  (1399تا پایان سال  1395)از سال ابتدای سال  هسال 5 دوره
 یاکاز تکن یانساان یخطا عیینت یبرا سپسبررسی قرار گرفت و مورد

HET .جامعاه آمااری مطالعاه حاضار، تماامی کاارگران  است اده شد
بودند که  (1399تا پایان سال  1395ل سال )از ابتدای سا 5دیده حادثه

ی آورجمعبه روش سرشماری انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. برای 
های بررسی اسناد، مشااهده و ی مربوط به حادثه شغلی از روشهاداده

مصاحبه است اده شد. برای تعیین خطاای انساانی از کااربرگ تکنیاک 
د اولیه از کارخانه تولیاد پس از بازدیاست اده شد.  HETخطای انسانی 

                                                           
4 System for Predictive Error Analysis and Reduction 

5 Technique for the Retrospective and Predictive Analysis 

of Cognitive Errors in Air Traffic Control(ATC) 

6 Human Error Template 

7 Task Analysis For Error Identification 

8 A Technique for Human Error Analysis 

9 Systematic Human Error Reduction and Prediction 

Approach 

10 Human Error Identification 



    4843-4832، صفحه 1401مطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره دوم، فصل تابستان، سال 

 

4834 

 

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان و ارزیابی مقادماتی شارایط محایط کاار، 
یاک  5دیده به همراه گزارشات حوادث پرونده پرسنلی کلیه افراد حادثه
مورد بررسی  (1399تا پایان سال  1395دوره پن  ساله )از ابتدای سال 

در حادثه اساتخرا  و  قرار گرفت و فاکتورهای سازمانی و فردی دخیل
ثبت شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سن، سابقه کار، شغل، وضعیت 

دیده، علات حادثاه، سااعت و شای ت وقاو  حادثاه ، عضو حادثهتثهل
بود. معیاار ورود به مطالعه داشتن حداقل یک سال سابقه کار باشد. می
ه از آماار عملکرد ایمنی کارخانه در یک سال گذشته، با است اد تیدرنها
ی و ثبت شد. سپس بررسی خطای انسانی آورجمعی موجود هاپروندهو 

انجام شد. به طوری کاه ایساتگاه کااری  HET یکتکنبا است اده از 
دچار حادثه شدند  1399تا انتهای سال  1395افرادی که از ابتدای سال 

 ثبت شد.  HETانتخاب و خطای انسانی آنها بررسی و در کاربرگ 
 HETور بررساای خطااای انسااانی در ایاان مطالعااه از روش منظاابااه 

و همکاران انجام  Stantonی که توسط امطالعهشده است. در است اده
از اعتبار باالتری نسبت به سه روش  HETشد نتای  مطالعه نشان داد 

SHERPAی انسااان ی، خطاااHAZOP  وHEIST برخااوردار 
شاده در گزارش یواقع یرا با خطاها شدهینیبشیپ یو خطاها باشدمی

 ساهیخودکاار مقا اریمدرن و بسا یتجار یمایهواپ کیهنگام فرود در 
ااام و اجااارای جهاات انج. (Stanton et al., 2005)کرده است
 ریا: در ابتدا وظی اه باه زاصلی الزامیستمرحلااه شش ، HETروش 
  اهیوظ ریا، سپس خطاهاای انساانی در هار زشودیت کیک م فیوظا

در مرحلااه بعاد  شودیمرتبط با آن تعیاین م یامدهایشده و پمشخص
 رشیپاذرقابلیغ ایا رشیپاذاحتمال خطاا و شادت آن تخماین و قابل

باید برای حاذف  تحلیلگرکاه در حالات دوم  گرددیهار مبودن خطا اظ
 ,Najafi and Arghami)یا تقلیل خطاا پیشانهاداتی را ارائه دهد

 یکصورت است که به یستیلروش چک یک HET یکتکن. (2020
سااده  ستیل چک یکان عنوبه یکتکن ینشود. اخطا ظاهر می یالگو

 ییدر شناسا گرلیعمل نموده و به تحل HTA یمراتب شغل در سلسله
. کنادیوظی ه کماک ما از مراحل انجام یکباور در هر  قابل یخطاها

HET ،12 کندیکمک م گرلیکرده و به تحل یبندمینو  خطا را تقس ،
بنادی قهچهاارچوب طب ینباور هر مرحله از شغل را در ا قابل یخطاها
از مشاخص شادن  پس. (Najafi and Arghami, 2020)یدنما

خطا را مشخص کرده  یامدپ گرلیتحل یف،در هر مرحله از وظا ،نو  خطا
و  دیانمایم یینتع یادو احتمال بروز آن را در سه سطح کم، متوسط و ز

باودن آن در را در ساه  یبحرانا یازانخطا م یامدل و پاحتمابا توجه به
  .(Najafi and Arghami, 2020)دینمایم یبندمیسطح تقس
ی آماری هاآزمونو  25نسخه  SPSS افزارنرمبا  هادادهوتحلیل تجزیه

ی تحلیلاای )ضااریب هاااونآزمتوصاای ی)میانگین و انحااراف معیااار( و 
 .همبستگی پیرسون( مورد بررسی قرار گرفت

  نتایج -3

 الف( شیوع حوادث شغلی 

تا پایان  1395ساله از ابتدای سال  5بررسی حوادث شغلی در یک دوره 
حادثه و شبه حادثه در کارخانه تولیاد لبنیاات  19نشان داد  1399سال 
ساال باوده اسات.  21/37ده دیامیانگین سن افراد حادثهداده است. رخ

ن ار از افاراد  2دیاده نشاان داد کاه بررسی بر اساس سن افاراد حادثه
 40الای  35ن ر باین  5، 35الی  30ن ر بین  5سال،  30دیده زیر حادثه
. اندداشتهسال سن  45ن ر باالی  3سال و  45الی  40ن ر بین  4سال، 

 است.  شدهدادهنشان  1صورت شکل این نتای  به

 
بررسی درصد فراوانی تعداد حادثه بر اساس سن افراد  -1شکل 

 دیدهحادثه

 
درصد حوادث در  16دهد بررسی نتای  ازنظر سال وقع حادثه نشان می

درصاد حاوادث در  11، 1396درصد حوادث در ساال  21، 1395سال 
درصاد حاوادث در  26و  1398درصد حوادث در سال  26، 1397سال 
دهد که میزان حوادث نرخ است. بررسی نشان می شدهثبت 1399سال 

ی وقاو  حادثاه هاماهبررسی نتای  حوادث ازنظر صعودی داشته است. 
درصد حوادث در  5درصد حوادث در فروردین،  10نشان داده است که 

درصد  11درصد حوادث در مرداد،  21درصد حوادث در تیر،  21خرداد، 
ر مهر ات ااق افتااده اسات. باا درصد حوادث د 32حوادث در شهریور و 

توجه به نتای  بیشترین میزان حادثاه در مهرمااه ات ااق افتااده اسات. 
دیاده نشاان داده اسات بررسی حوادث ازنظار ساابقه کاار افاراد حادثه

سال بوده است. بار اسااس  84/10دیده میانگین سابقه کار افراد حادثه
 5دیده سابقه کاار زیار درصد از افراد حادثه 16شده، ی انجامبندمیتقس

الی  10درصد سابقه کار  21سال،  10الی  5درصد سابقه کار  37سال، 
درصاد هام  10ساال و  20الی  15درصد سابقه کار بین  16سال،  15

بررسی حاوادث ازنظار وضاعیت . اندداشتهسال  20سابقه کار بیشتر از 
افاراد  درصاد ن ار از 68دیاده نشاان داده اسات کاه افراد حادثه تثهل
بررسی حوادث ازنظر عضو اند. درصد مجرد بوده 32و  متثهلدیده حادثه
دیدگی دست و انگشت درصد آسیب 69دیده نشان داده است که آسیب
 5درصد آسیب به آرن  دسات و  5درصد آسیب پا/ م  پا و  21دست ، 

باا  رفتیمکه انتظار  طورهمانافتاده است.  ات اقدرصد آسیب به کمر 
ه به یدی بودن کار در خط تولید بیشترین آسیب باه ناحیاه دسات توج

  است. شدهدادهنشان  2است. این نتای  در شکل  واردشده

 
 دیدهبررسی درصد فراوانی حوادث ازنظر عضو حادثه - 2شکل 

 
درصد حاوادث  37بررسی نتای  ازنظر نو  آسیب وارده نشان داده است 

درصااد  11نجاار بااه پااارگی، درصااد م 5منجاار بااه ایجاااد بریاادگی، 
درصاد  5ی و دگیدضاربدرصد  21درصد سوختگی،  21ی، خوردگ یپ
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که مشاخص اسات  طورهمانمورد نیز منجر به قطع عضو شده است. 
و حوادث شدید مثل قطاع  اندشدهبیشتر حوادث منجر به ایجاد بریدگی 

 بندکصورت قطع یبه همآنعضو تنها یک مورد ات اق افتاده است که 
  است. شدهدادهنشان  3انگشت بوده است. این نتای  در شکل 

 
 . درصد فراوانی حوادث بر اساس نوع آسیب3شکل 

 
درصد حوادث باه علات  37بررسی علل وقو  حوادث نشان داده است 

درصد حوادث به علات برخاورد باا  16برخورد اندام با اشیا تیز و برنده، 
درصد به علت تماس باا ساطح  21ی دوار و گردنده دستگاه، هاقسمت
 5درصد حوادث حادثه به علت سرخوردن و سکندری خوردن،  10داغ، 

درصد حاوادث حادثاه باه  11درصد حوادث به علت سقوط از ارت ا  و 
ات اق افتاده است. این نتای   هادستگاهاندام بین قطعات  رکردنیگعلت 

 است.  شدهدادهنشان  4در شکل 

 
 حادثه بر اساس علل وقوع حادثه  . درصد فراوانی4شکل 

 

درصد  16بررسی حوادث ازنظر ساعت وقو  حادثه نشان داده است که 
، 12الی  9درصد حوادث در ساعت  37صبح،  9الی  6حوادث در ساعت 

درصد حاوادث در سااعت  32، 15الی  12درصد حوادث در ساعت  10
. داده اسااترخ 21الاای  18درصااد هاام در ساااعت  5و  18الاای  15

 12الای  9تعداد حادثه در ساعت  نیشتریبکه مشخص است  طورهمان
داده است. همچنین بر اساس وقو  حادثه در ساعت کااری صابح و رخ

درصاد در  29درصد حوادث در شای ت صابح و  71عصر مشخص شد 
 شی ت عصر ات اق افتاده است. 

یکی از فاکتورهاای بسایار مهام در بررسای حاوادث روزهاای کااری 
ی است که کارگر به علات حادثاه مجباور باه اسات اده از ارفتهازدست

. در باازگرددمرخصی استعالجی است تا با کسب بهبودی به محیط کار 
روز از دسته رفته کااری  254حادثه منجر به  19 درمجمو این مطالعه 

روز بوده است که به علت قطع  60شده است که بیشترین آن به مدت 
فتاااده اساات. همچنااین میااانگین روزهااای دساات ات اااق ا بندانگشاات
بررسی حادثه روز برای هر حادثه بوده است.  36/13کاری  رفتهازدست

درصاد حاوادث در ساالن  27ازنظر محل وقع حادثه نشان داده اسات 
درصاد حاوادث ساالن  16درصد حوادث در سالن آلیماا،  21پروسس، 
ی هاالنسا دردرصاد حاوادث  5درصد حوادث سالن پنیر و  11ماست، 

داده ی، تغلیظ، دوغ و کشک هرکدام یک حادثه رخبندبستهدیگ بخار، 
 است. 

 بررسی خطای انسانیب( 
 HETمنظور تعیااین خطااای انسااانی از روش در ایاان مطالعااه بااه

شده است. بدین منظور با مراجعه به محل فعالیت افرادی که در است اده
، HTAها به روش آن اند پس از واکاوی شغلدیدهسال اخیر حادثه 5

نو  و میزان خطای انسانی مورد بررسی قرار گرفت کاه نموناه میازان 
بررسای نتاای  نشاان داده  باشد.می 2خطای انسانی به صورت جدول 

خطااای انسااانی  168 شاادهیبررسااایسااتگاه  14 درمجمااو اساات 
شده گاه دارای ریسک شناسایی 29میان  نیدراشده است که شناسایی

ریسک در  139قبول و اند در سطح غیرقابلت باالیی بودهاحتمال و شد
 یااا یرشپااذ یااعتوز 5نمااودار شااکل  انااد. درقبول بودهسااطح قاباال

  .است شدهیانب شدهییشناسا هاییسکبودن ر پذیرشیرقابلغ

 

 

 

 

 

 

 
 

 قبول به روشقبول و غیرقابلی قابلهاسکیربررسی توزیع  -5شکل 
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 شغلی در کارخانه تولید لبنیات گلپایگان آمار حوادث -1  دول ج

 سن ردیف
ه سابق
 کار

وضعیت 
 تثهل

سال 
وقو  
 حادثه

ماه وقع 
 حادثه

عضو 
دیدهحادثه  

 علت حادثه نو  حادثه
 روزهای از
دست رفته 
 کاری

ساعت 
 حادثه

هشی ت حادث  شرح حادثه محل حادثه 

ا تیز و برندهبرخورد با اشی بریدگی انگشت دست فروردین 1395 متثهل 6 30 1 رسالن پنی صبح 14:05 6   برخورد انگشت با لبه تیغه برش 

ارعدم تعادل در نگهداری شیلنگ بخ سالن کشک عصر 17 7 تماس با سطوح داغ سوختگی لگن و پا مهر 1395 مجرد 9 35 2  

مپرسورانگشت بین تسمه ک رکردنیگ دیگ بخار صبح 10 5 برخورد با اشیا تیز و برنده بریدگی انگشت دست مهر 1396 متثهل 17 45 3  

 سالن ماست صبح 11 4 تماس با سطوح داغ سوختگی دست مهر 1395 متثهل 14 41 4
ه قرار گرفتن دست زیر المنت داغ ب

 هنگام تعمیرات

یدگیدضرب کمر مهر 1396 متثهل 10 37 5 رسالن پنی صبح 11:05 12 سقوط از ارت ا    سقوط از ارت ا  یک متری 

تثهلم 8 33 6  عصر 17:18 45 برخورد با اشیا تیز و برنده بریدگی انگشت دست مهر 1396 
سالن 
یبندبسته  

حلبی برخورد انگشت با لبه برنده قوطی  

 صبح 7 10 برخورد با اشیا تیز و برنده بریدگی انگشت دست مرداد 1396 مجرد 24 50 7
سالن 
 پروسس

ندهبرخورد انگشت دست با لبه تیز ر  

هلمتث 21 49 8 یدگیدضرب آرن  دست خرداد 1397   عصر 15:01 12 گیرکردن 
سالن 
 پروسس

 گیرکردن آرن  بین دستگاه

خوردگیپی  م  پا مهر 1397 متثهل 2 27 9 اسالن آلیم عصر 20 10 سرخوردن   
 عدم است اده از پله برای خرو  از روی

 نوار نقاله

اشیا تیز و برندهبرخورد با  بریدگی انگشت دست تیر 1398 متثهل 4 31 10  صبح 13:05 3 
سالن 
 پروسس

 برخورد دست با لبه تیز و برنده

 برخورد دست با لبه تیز و برنده سالن ماست عصر 16:20 3 برخورد با اشیا تیز و برنده بریدگی انگشت دست تیر 1398 متثهل 7 33 11

دیدگیضرب دست تیر 1398 مجرد 9 37 12 هاهای دوار دستگبرخورد با قسمت   برخورد با دستگاه سالن ماست صبح 6:25 3 

اههای دوار دستگبرخورد با قسمت پارگی دست شهریور 1398 متثهل 12 39 13 اسالن آلیم صبح 9:30 14  گاهبرخورد دستگاه با قسمت دوار دست   

ایمسالن آل صبح 10:30 2 برخورد با اشیا تیز و برنده بریدگی انگشت دست مرداد 1398 متثهل 15 43 14  برخورد دست با لبه تیز و برنده 

ظسالن تغلی صبح 10:15 5 تماس با سطوح داغ سوختگی دست فروردین 1398 متثهل 3 26 15  برخورد دست با سطح داغ 

 عصر 17:45 60 گیرکردن قطع عضو انگشت دست تیر 1399 مجرد 19 44 16
سالن 
 پروسس

 گیرکردن دست زیر دستگاه پرس

دیدگیضرب انگشت دست مرداد 1399 متثهل 8 35 17 اههای دوار دستگبرخورد با قسمت   صبح 11:40 10 
سالن 
 پروسس

 برخورد دست با دستگاه

خوردگیپی  م  پا مرداد 1399 مجرد 7 32 18 اسالن آلیم عصر 16:45 14 سرخوردن   لیز خوردگی 

ن دوغسال صبح 8:12 29 تماس با سطوح داغ سوختگی پا شهریور 1399 مجرد 11 40 19  برخورد با قسمت داغ دستگاه 
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 HETبا استفاده از روش  یانسان یخطا یابیارز یجنتا -2 جدول 

3ردیف حادثه:  ساتعنوان وظی ه اصلی: تکنسین فنی تثسی عنوان وظی ه جزئی: کنترل و تعمیرات دیگ بخار  وظی ه: دیگ بخارمحل انجام   

FAIL PASS نو  خطا توضیح پیامد شدت احتمال 

*  H H نقص در اجرا گیرکردن انگشت بین تسمه کمپرسور انگشت شماره پن  دست راست 

 * L M احتیاطی شاغل =عدم مهارت شاغلبی بروز حادثه شغلی و ایجاد خسارت املاجرای وظی ه به شکل ناک   

 * L M گرددیماحتیاطی شاغل مشاهده کامال  بی بروز حوادث متعدد توسط شاغل  
مسیر و جهت اجرای وظی ه در  

 غلط

 * M H بروز حادثه برای خود شاغل و تهدیدی دیگر شاغلین 
ت عدم رعایت موازین ایمنی و است اده از تجهیزا
ول فردی و نداشتن تمرکز کافی بروز حادثه در ا

 شرو  بکار

باهاجرای وظی ه به شکل اشت  

 * M L  مدتیطوالنایجاد عارضه جسمانی و است اده از استعالجی ل ه اصلی شاغل و عدم تسلط کافی شاغوظی   تکرار وظی ه 

 * M M 
زات تجهی و آالتنیماشها و کار با عدم توجه شاغل به دستورالعمل

 با ریسک خطر باال
 عدم انجام وظایف محوله خود شاغل و تلف شدن

 وقت دیگر شاغلین
هجای وظی ااجرای وظی ه به  

 دیگر

 * L H احتیاطی محض مشخص استبی  
رعایت زمان تعمیرات نگهداری تجهیزات عدم 

لیوسا  
 وظی ه خیلی زود اجرا شود

 * L M ثهی قبل از بروز حادریگمیتصمی شاغل اپراتور و عدم سردرگم  
رت تعمیرات باید توسط شاغلین دارای مها انجام

 خاص انجام شود
 وظی ه خیلی دیر اجرا شود

 * M H  ردهاز شاغل سلب ک ی راریگمیتصممواجهه با پیامدی که قدرت  
های و نظارت به سیستم موقعبهعدم حضور 
بر روز تجهیزات شدهنصب  

 وظی ه خیلی زیاد اجرا شود

 * L M آسیب جدی جسمی 
ی بر اپراتور تسلط کاف کهباشد می واضح کامال 

 شغل سازمانی نداشته است
 وظی ه خیلی کم اجرا شود

 * L M 
برای  لین خسارت مادی معنویایجاد حادثه ناشی از شغل توسط شاغ

 کارگر و کارفرما
انی کار همیشگی بوده عدم بررسی استعداد جسم

 شاغل بهنگام انتخاب
 اطالعات اشتباه خوانده شود

*  H H 
 جادیاعدم توجه به شاغلین داری موارد بر اساس خود اظهاری 

های زیاد برای کارگر و کارفرماحوادث و خسارت  

ر و بررسی استعداد عدم آموزش کافی اپراتو
ط جسمانی بر اساس دستورات بدو استخدام توس

 مرکز طب کار
 دیگر
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 ج( بررسی ارتباط بین خطای انسانی و حوادث شغلی

به منظور بررسی ارتباط بین خطای انسانی و خطای انساانی از آزماون 
ضریب همبستگی پیرسون اسات اده شاده اسات. بادین منظاور ساطح 

با میزان روزهاای کااری از  HETز طری  روش ریسک برآورد شده ا
دست رفته بعلت حادثه مورد آزمون قرار گرفت. نتای  آزمون در جادول 

 بیان شده است.  3
  شغلی حوادث و انسانی خطای بین ارتباط بررسی -3 جدول

 P-value ضریب همبستگی متغیر

یحوادث شغلخطای انسانی و   124/0  0/025* 

 
  یریگجهینت -4
ساله )آغااز ساال  5منظور انجام مطالعه حاضر، حوادث در یک دوره به

 19است کاه تعاداد  قرارگرفته( موردبررسی 1399تا پایان سال  1395
ساال باوده  21/37دیده میانگین سن افراد حادثهاست.  شدهثبتحادثه 

است. این در حالی است که در مطالعه حلوانی و همکاران که به بررسی 
رگاه های تحت پوشش سازمان تامین اجتمااعی پرداختاه حوادث در کا

 Halvani)سال بوده اسات 5/29دیده است میانگین سن افراد حادثه

et al., 2010). تاا  30دیده در گروه سنی بیشترین تعداد افراد حادثه
دیاده در ایان درصد افاراد حادثه 31/26اند و سال بوده 40تا  35و  35

نیمی از حاوادث  با یتقرکه مشخص است  طورهماناند. گروه سنی بوده
نشان  هایبررسهمچنین  داده است.سال رخ 40الی  30در افراد با سن 

انااد. در مطالعااه دیااده متثهاال بودهراد حادثهدرصااد افاا 42/64داد 
و همکاران کاه در شارکت گااز اساتان یازد انجاام شاد  اخالقخوش

ات ااق افتااده ساال  29تاا  20 فراوانی حادثه در گروه سانی نیترشیب
؛ ایان در حاالی اسات در (Khoshakhlagh et al., 2016)است

ساال ات ااق  40الای  30پژوهش حاضر بیشتر حوادث در گاروه سانی 
افتاده است. دلیل اصلی این ت اوت در این عامل می باشد که در صنعت 
گاز با توجه کارهای سخت و میدانی از نیروهاای جاوانتر اسات اده مای 

اال باوده گردد که با توجه به تجربه پایین شانس بروز حوادث در آنها با
است. اما در صنعت لبنی با توجه به مکانیزه بودن خاط تولیاد نیااز باه 
تجریه بر توانایی جسمانی اولویت داشته و این عامل در سن افراد حادثه 
دیده موثر بوده است. در مطالعه هاشمی نژاد و همکاران کاه باه آناالیز 

ری پرداخته حوادث شغلی در کارخانه تولید و بهره برداری ماهیان خاویا
ساال  50الای  45درصد از حادثه دیدگاه در محدوده سانی  54است،  
سانی بااالیی  محادودهاند که در مقایساه باا نتاای  ایان مطالعاه بوده
بررسی نتاای  ازنظار . (hashemi nejad et al., 2014)باشدمی

تعداد حادثه در دو ساال آخار  دهد بیشترینسال وقو  حادثه نشان می
درصاد  62/52( ات اق افتاده اسات و 1399و  1398مورد بررسی )سال 

حوادث در این دو سال ات اق افتااده اسات. همانناد مطالعاه حاضار در 
در  1390تاا  1387مطالعه عطاپور و همکاران فراوانی حوادث از ساال 

 ,Atapour Asyaber)صنایع غذایی روند افزایشای داشاته اسات

. اما در مطالعه امیدواری و همکاران که که به بررسی حاوادث (2013
روناد  1390تا  1385وادث از سال در صنایع غذایی پرداخته شد روند ح

که این یافته مغایر  (Omidvari et al., 2011)کاهش داسته است
پژوهش حاضر می باشاد. از جملاه مهمتارین دالیال افازایش  با نتای 

میزان حادثه در دو سال اخیر میتوان به افزایش تولیاد، افازایش تعاداد 
دستگاه ها و تجهیزات در سالن ها و کاهش فضای م ید کار اشاره کرد. 
بررسی های میدانی در کارخانه مورد مطالعه نشاان داده اسات میازان 

تن در  190به میزان  1398تن در سال  166میزان  تولید در کارخانه از
ن ار  212ن ر باه  185افزایش یافت و تعداد کارگران نیز از  1399سال 

افزایش یافته است. با توجه به اینکه نرخ حوادث روند افزایشای داشاته 
با توجه به تغییرات صورت گرفتاه و باا هادف  رسدیماست لذا به نظر 

ریسک مجدد فرآیندها و فعالیت های مختلف  مدیریت تغییرات، ارزیابی
و ریسک های ناشی ار خطای انسانی انجام گاردد و باا توجاه ریساک 

ها و اقادامات کنترلای جهات کنتارل های شناسایی شده دساتورالعمل
بررسای نتاای  حاوادث ازنظار خطرات به روز رسانی و اصالح گردناد. 

ی تنها در شش ماه از ی وقو  حادثه نشان داده حوادث مورد بررسهاماه
سال ات اق افتاده است که بیشترین تعداد حادثه در ماه مهر باا فراوانای 

درصد بوده است که بررسی های میدانی نشان داده است کاه ایان  31
در مااه مهار باوده اسات.  HSEعامل بخاطر کاهش نظاارت واحاد 

همچنین یکی دیگر از علت های مهم افزایش آمار حوادث در ماه مهار 
در سالن هاای مختلاف  1395نصب دستگاه برنده در در شهریور سال 

بوده است که  به دلیل عدم آموزش کافی منجر به ایجاد حادثاه شاده 
اکثر حوادث در ماه مهر، دی و است. در مطالعه هاشمی نژاد و همکاران 

در . (hashemi nejad et al., 2014)اساات دادهیبهماان رو
کاه باه بررسای حاوادث در کارگااه هاای تحقی  رشیدی و همکاران 

تیار و خارداد دارای  یهااماهمختلف در استان لرساتان پرداختاه شاد 
با توجه باه اینکاه در  .(Rajabi, 2001)بیشترین حوادث بوده است

پیاک فعالیات  ،هانو  فعالیت کارخاناهسال با توجه به  مختلف یهاماه
در صانعت متغیار ماورد مشتریان، نیاز عمومی و غیاره  کاری، تقاضای

توان انتظاار داشات وقاو  حاوادث در بنابراین نمی مطالعه متغیر است؛
از الگوی خاصی پیروی ماه های مختلف سال  سال در ی مختلفهاماه
و با تغییر هر یک از شرایط امکان بروز حوادث وجود دارد که باید  نماید

سای نتاای  برردر هنگام تغییرات نظارت های بیشتری صاورت گیارد. 
دیده نشان داد میانگین ساابقه کاار حوادث ازنظر سابقه کار افراد حادثه

سال بوده است. بیشترین تعداد حوادث در باین افاراد  84/10این افراد 
درصاد باوده اسات و  84/36ساال باا فراوانای  10تا  5کاری  باسابقه

ال بوده س 20باالتر از  باسابقهکمترین میزان حوادث نیز مربوط به افراد 
است که این امر نشان می دهد افراد با ساابقه کااری بااالتر باا توجاه 
تجریه کاری باال کمتر دچار حادثه شده اند. این در حالی اسات کاه در 

بیساترین  ساال 6تاا  4ساابقه کااری  و همکاران اخالقخوشمطالعه 
. (Khoshakhlagh et al., 2016)مشااهده شاد میازان حادثاه

تعداد حادثه با توجه به سابقه کار افراد کاهشی است و با افزایش سابقه 
بررسای حاوادث از نظار عضاو اسات.  افتاهیکاهشکار، میزان حوادث 

دیده دسات و انگشات دیده نشان داده است بیشترین عضو حادثهآسیب
 رفاتیمکه انتظار  طورهماندرصد بوده است.  42/64دست با فراوانی 

با توجه به یدی بودن کار در خط تولید بیشترین آسیب به ناحیه دسات 
 5/31انگشتان دست با است. در مطالعه حلوانی و همکاران نیز  واردشده
 ,.Halvani et al)باوده اساتدیاده عضاو حادثه یشاتریندرصد ب

. در مطالعااه هاشاامی نااژاد و همکاااران نیااز بیشااترین عضااو (2010
 hashemi nejad)درصد بوده است 79دیده دست با فراوانی حادثه
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et al., 2014). بررسی نتای  از نظر نو  و پیامد آسیب ناشی از حادثه
 84/36اند و صورت بریدگی بودهنشان داده بیشترین نو  آسیب وارده به

ژاد و درصاد را باه خااود اختصااص داده اسات. در مطالعااه هاشامی ناا
بدن بوده اسات و  یهادرصد حوادث مربوط بریدگی اندام 68همکاران 
ابازار کاار برناده  در اثر تمااس باا اجساام لباه تیاز و هایدگیعلت بر
نتااای   .(hashemi nejad et al., 2014)شااده اسااتگزارش

 رنگرز و همکاران در ساال، 1382مطالعات یاوری و همکاران در سال 
بادن  یهااین مطلاب اسات کاه بریادگی انادام کنندهانی، نیز ب1379

حااوادث در ایااران را بااه خااود اختصاااص داده  بیشااترین پیامااد
 YAVARI et al., 2003, RANGRAZ JEDI)اسات

and FARZANDIPOUR, 2002) و  اخالقخوش. در مطالعه
پیامادهای حادثاه، بریادگی و زخام شادگی  نیتارشیبهمکاران نیاز 

که با نتای   (Khoshakhlagh et al., 2016)بوده است( 7/56%)
  حوادث نشان داده است بررسی علل وقومطالعه حاضر همخوانی دارد.

بیشترین تعداد حادثه به علت برخورد اندام با اشیا تیز و برنده با فراوانی 
علل حوادث، عدم است اده از  نیترعیشادرصد ات اق افتاده است.  84/36

کاه  وظی ه کاری باودوسایل ح اظت فردی و عدم دقت الزم در انجام
ق افتااده اسات. همچناین اعمال ناایمن کاارگران ات اا به خاطربیشتر 

کمترین تعداد حادثه به علت سقوط از ارت ا  ات اق افتاده است. بررسای 
مطالعات مختلف در صنایع گوناگون نشان داده است در صنایع با توجه 
به ماهیت علل وقو  حادثه و نو  آسیب ناشی از حاوادث نیاز مت ااوت 

 ,.Halvani et al., 2010, Khoshakhlagh et al)باشدمی

2016, Leila M, 2016).  بررسای حاوادث ازنظار سااعت وقاو
 12الای  9حادثه نشان داده است که بیشترین تعداد حادثاه در سااعت 

ظهار  18الای  15ی هاساعتدرصد و بعد از در  84/36ظهر با فراوانی 
درصاد  15/63 بوده است. از طرفی بررسی حوادث مشخص کارد کاه

درصد حوادث در شی ت عصار ات ااق  85/36حوادث در شی ت صبح و 
افتاده است که علت این امر به این دلیل می باشد که در ساعت صابح 
پیک کاری و تولید در کارخانه مای باشاد. در مطالعاه هاشامی ناژاد و 
 10همکاران نیز همانند مطالعه حاضر بیشترین تعداد حادثه در سااعت 

. در مطالعاه (hashemi nejad et al., 2014)داده استصبح رخ
اسماعیلی و همکاران که به بررسی حوادث ثبت شده در اداره کار شهر 

ث در شی ت صابح باوده رفسنجان پرداخته شد، نیز بیشترین بروز حواد
یکی از فاکتورهای بسیار مهم در .(Esmaeili et al., 2015)است

ی است که کارگر باه علات ارفتهازدستبررسی حوادث روزهای کاری 
حادثه مجبور به است اده از مرخصی استعالجی است تا با کسب بهبودی 

 254حادثه منجر به  19 درمجمو . در این مطالعه بازگرددبه محیط کار 
ادث ازنظار محال وقاو  بررسی حو. است روز از دسته رفته کاری شده

دهد بیشترین تعداد حوادث در سالن پروسس با فراوانی حادثه نشان می
درصد بوده است. سالن پروسس در صنعت لبنی ماورد مطالعاه  32/26

یکی از شلوغ ترین سالن ها از نظر تراکم تجهیازات و تعاداد کاارگران 
ل بوده است که کار با سرعت زیادی انجام می گرفات کاه ایان عواما

منجر شده است میزن بروز حوادث بیشتر از سایر سالن ها باشاد و الزم 
است تمهیدات ایمنی بیشتری برای کنترل مخاطرات و کاهش حاوادث 

 انجام گردد. 

 1399تاا  1395ی هاساالبدین منظور وظایف شغلی افرادی که طای 
  بررسای نتاایاست.  قرارگرفتهمورد بررسی و آنالیز  اندشدهدچار حادثه 

ی هاساکیردرصاد  26/17ارزیابی خطاای انساانی نشاان داده اسات 
اناد. خطاهاای مرباوط باه قبول بودهشده در وضعیت غیرقابلشناسایی

فاکتور نقص در اجرا نظیر گیرکردن انگشت بین تسمه کمپرسور، عادم 
ی کردن دستگاه از حالت کاردستتوجه به پشت سر به هنگام حرکت، 

 براثارر دادن دسات در زیار جاک پنوماتیاک اتوماتیک به دستی، قارا
 مشااهدهی و برخی دیگر از موارد ازجمله خطاهای انساانی آلودگخواب
قبول در فرآیندهای کاری مورد بررسی بوده کاه ریساک غیرقابال شده
بررسی آزمون آماری باه روش ضاریب همبساتگی پیرساون . اندداشته

طاای انساانی و باروز نشان داده است رابطه معنی دار و مثبتی باین خ
وجود داشته است. این یافتاه نشاان  05/0حودث ناشی از کار در سطح 

هر چقدر خطای انساانی افاراد  پگاه یزهپاستور یرشمی دهد در کارخانه 
مورد بررسی افزایش یافته است تعاداد حادثاه افازایش بافتاه اسات و 

شاده افرادی که دارای خطای انسانی بیشتری در انجام وطایف محوله 
اند، پیامد حادثه ات اق افتاده برای آنها شدیدتر و منجر به تعداد روزهای 
کاری از دست رفته بیشتری شده است. در مطالعه عطاپور و همکااران 
عامل اصلی بروز حوادث شغلی خطای انسانی و بی احتیاطی کاارگران 

بررسای حاوادث .(Atapour Asyaber, 2013)دانسته شده است
ساله و مقایسه نرخ  5در دوره  یگانپگاه گلپا یزهپاستور یرش در کارخانه

حوادث با صنایع مختلف در مطالعات مختلف نشان داد که با توجاه باه 
تری از وضاعیت مطلاوب مطالعه موردکمیت و کی یت حوادث، کارخانه 

شادت حاوادث نسبت به سایر صنایع هم از نظر نرخ بروز حوادث و هم
تواناد دالیال ایان امار می نیتارمهمات اق افتاده قرار داشته است که 

مکانیزه بودن خط تولید و به حداقل رساندن دخالت نیاروی انساانی در 
کاه از  HSEواحد  باشد. همچنین با توجه به استقرارپروسه کاری می

 زیخحادثاهابتدای تاسیس صنعت وجود داشته اسات در صانعت نقااط 
است. بررسی حوادث و مقایساه  شدهکنترلشناسایی و خطرات احتمالی 

دیده سن و سابقه ی سایر مطالعات نشان داد افراد حادثههاافتهنتای  با ی
باه علات کااری  رفتهازدسات. با توجه به سااعات اندداشتهکار پایینی 

حوادث مشخص شد اکثر حوادث از شدت زیادی نداشته و افراد بعاد از 
ی این مطالعه نشان داده است هاافته. یاندبازگشتهمحل کار  روزبهچند 

یگاان پگااه گلپا یزهپاستور یرشکه علت اصلی بروز حوادث در کارخانه 
وجود سطوح تیز و برنده مانند درب قوطی های فلزی و یا ورقاه هاای 

لزی موجود برای ساخت قوطی هاا و برخاورد افاراد یاا ایان ساطوح ف
توان نارخ باشد که با انجام تمهیدات الزم و حذف شرایط ناایمن میمی

حوادث مربوط به این عامل را کاهش داد. از جمله این اقدامات میتوان 
به عدم قرار گیری ورق های فلزی در مسیر رفات و آماد و اسات اده از 

برش در هنگام کار می باشاد. باا توجاه باه اینکاه  دستکش های ضد
قسمت مهمی از حوادث نتیجه رفتاار و خطاای انساانی اسات کاه در 

تواند منجر باه ایجااد حادثاه شرایط هم وجود این عامل می نیترمنیا
درصاد خطاهاای  80گردد، بررسی وضاعیت خطاای انساانی بایش از 

قبول بوده ر سطح قابلشده در فرآیندهای مختلف کار دانسانی شناسایی
است. ولی با توجه به اهمیت و نقش خطاای انساانی در باروز حاوادث 

شده که ریسک باالیی دارند الزم است با اقدامات مؤثر خطای شناسایی
 کنترل و پیگیری شوند. 
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Abstract  

Introduction  
Safety is the distance from potential hazards, which includes a set of actions, regulations, and 

activities performed to prevent and reduce accidents by eliminating or controlling hazards. Human 

error has long been considered as one of the important factors in the occurrence of accidents and 

disruption of planned performance. Given that the types of behaviors performed by operators are 

affected by specific conditions, so the identification and evaluation of factors affecting human 

performance due to the great impact of these factors on the performance of the operator during the 

task, to prevent or reduce human error to improve safety In industry, it is considered a necessity. 

Since in the industry of Pegah Golpayegan pasteurized milk company, the existence of various 

processes that directly depend on the operation of the operator and creating errors in the performance 

of the task by the operator can cause heavy human and financial losses. Therefore, the present study 

was conducted to evaluate human error in the occurrence of occupational accidents in Pegah 

Golpayegan Pasteurized Milk Company. 

 

Methodology  
The present study was conducted in Golpayegan pasteurized milk production company in the spring 

and summer of 1400. In the first stage of occupational accidents for a period of 5 years (from the 

beginning of 2016 to the end of 2016), the factory was examined and then the HET technique was 

used to determine human error. The statistical population of the present study was all accident 

workers for 5 years (from the beginning of 2016 to the end of 2016) who were selected and surveyed 

by census method. Document review, observation and interview methods were used to collect data 

related to occupational accidents. The HET human error technique worksheet was used to determine 

human error. After an initial visit to the Pegah Golpayegan pasteurized milk production plant and a 

preliminary assessment of the working environment, the personnel files of all the victims along with 

the reports of accidents were reviewed over a period of five years (from the beginning of 2016 to the 

end of 2016). A person involved in the accident was extracted and registered. Factors examined 

include age, work experience, occupation, marital status, injured member, cause of accident, time and 

shift of the accident. Inclusion criteria were having at least one year of work experience. Finally, the 

safety performance of the factory in the past year was collected and recorded using available statistics 

and files. Then human error was investigated using HET technique. So that the workstation of people 

who had an accident from the beginning of 2016 to the end of 2016 was selected and their human 

error was investigated and recorded in the HET worksheet. 

 

Conclusion  
Studies showed that a total of 19 accidents occurred in this 5-year period. The mean age and work 

experience of the injured were 37.21 and 10.84 years, respectively. The highest frequency of 

accidents was recorded in October with 31.57%. Hand and finger with a frequency of 64.42% was the 

most injured organ. In terms of injury outcome, limb amputation occurred with a frequency of 36.84% 

more than other outcomes. Body contact with sharp and winning objects with a frequency of 36.84% 

has been the main cause of accidents in the pasteurized milk industry. 36.84% of accidents occurred 

between 9 and 12 noon. The average number of lost work days was 13.36 days per accident, and the 

occurrence of 19 accidents in the mentioned 5-year period resulted in 254 lost work days. The study 

of accidents in Pegah Golpayegan pasteurized milk factory showed that according to the quantity and 

quality of accidents, the studied factory was in a more favorable situation in terms of accident rate and 
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severity of accidents than the dairy industry. Examination of human error status showed that more 

than 80% of human errors detected in various work processes were at an acceptable level. However, it 

is necessary to take control and preventive measures against identified errors with high risk, due to the 

importance of human error in the occurrence of occupational accidents in this factory. Investigation of 

accidents in Pegah Golpayegan pasteurized milk factory in a 5-year period and comparison of 

accident rates with different industries in different studies showed that due to the quantity and quality 

of accidents, the studied factory is more favorable than other industries in terms of accident rates and 

There have been a number of accidents that have occurred, the most important reasons for which can 

be the mechanization of the production line and minimizing the involvement of manpower in the work 

process. Also, due to the establishment of the HSE unit, which has existed since the beginning of the 

industry, accident hotspots have been identified in the industry and potential hazards have been 

controlled. Investigation of accidents and comparison of results with the findings of other studies 

showed that the victims had a low age and work experience. Due to the hours lost due to accidents, it 

was determined that most of the accidents were not very severe and people returned to work after a 

few days. The findings of this study have shown that the main cause of accidents in Pegah 

Golpayegan pasteurized milk factory is the existence of sharp and sharp surfaces such as metal can 

lids or metal sheets available for making cans and colliding with people or these surfaces. Eliminating 

unsafe conditions can reduce the rate of accidents related to this factor. These measures include not 

placing metal sheets in the traffic lane and using anti-cut gloves when working. Considering that an 

important part of accidents is the result of human behavior and error, which in the safest conditions of 

this factor can lead to an accident, the study of human error status of more than 80% of human errors 

identified in various work processes has been at an acceptable level. However, due to the importance 

and role of human error in the occurrence of accidents, it is necessary to control and follow up with 

effective measures of identified errors that have a high risk. 
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