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بررسی ریسک بیولوژیکی و شیمیایی در بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید
پیمان چاه

شوری 1

 1کارشناس ارشد مهندسي بهداشت ،ايمني و محيط زيست

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي ريسک بيولوژيکي و شيميايي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد انجام گرفته است.
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف ،کاربردي و از نوع پژوهش هاي توصيفي  -پيمايشي ميباشد .جامعه آماري پژوهش حاضر کليه
کارکنان بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد و کارشناسان بهداشت ،ايمني و محيط زيست مي باشند(حدودا  250نفر)
که از بين آنان تعداد  145نفر بر اساس فرمول نمونه گيري کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد.در اين تحقيق جهت جمعآوري
اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد .نتايج دادهها توسط نرمافزار اس پي اس اس تحليل شدند .به طور کلي در
سطح آمار توصيفي از شاخص ه ايي همچون جداول توزيع فراواني ،ميانگين و انحراف استاندارد ،و در سطح آمار استنباطي از
آزمون هايي همچون آزمون تي تک گروهي استفاده شد .بر اساس نتايج به دست آمده ميانگين به دست آمده براي ريسک
بيولوژيکي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد بيشتر از مقدار نقطه آزمون (ميانگين  )3مي باشد( .)4.329لذا ميزان
ريسک بيولوژيکي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد در سطح مطلوبي نمي باشد .همچنين بر اساس نتايج ميزان
ريسک شيميايي ،سطح نامطلوب مي باشد.
واژههای کلیدی :ريسک بيولوژيکي ،ريسک شيميايي ،بخش عملياتي ،پتروشيمي مرواريد
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مقدمه و بیان مساله
فعاليتهاي صنعتي و توسعه اي بخشي از تالش انسان براي رسيدن به رفاه بيشتر است اما در اثر اين تغييرات و گسترش
اين نوع فعاليتها مخاطرات خاصي که ناشي از تغيير در نظام رايج طبيعت است نيز ميشود .کارکنان شاغل در بخش صنعت
در سطوح مختلف ،با توجه به فعاليتهايي که انجام ميشود ،در معرض خطرهاي ايمني و بهداشتي قرار ميگيرند .پيشرفت روز
افزون صنايع و ايجاد محيطهاي کاري جديد ،نياز به ارتقاي سطح ايمني و پيشگيري از بروز حوادث را افزايش داده است.
هرگونه فعاليتهاي مرتبط با توسعه ،مخاطراتي را بر محيطزيست طبيعي تحميل ميکند که بهمنظور پيشگيري از بروز اين
گونه حوادث ،ارزيابي و مديريت ريسکهاي م حيط زيستي امري الزامي ميباشد.
پيشرفت روز افزون صنايع و ايجاد محيط هاي کاري جديد ،نياز به ارتقاي سطح ايمني و پيشگيري از بروز حوادث را افزايش
داده است .هرگونه فعاليت هاي مرتبط با توسعه ،مخاطراتي را بر محيط زيست طبيعي تحميل ميکند که به منظور پيشگيري از
بروز اين گونه حوادث ،ارزيابي و مديريت ريسک هاي زيست محيطي امري الزامي مي باشد[.]1
مديريت ريسک با ارايه راهکارهاي مناسب با توجه به شرايط هر سازماني مي توانند وضعيت را به سمت حفظ و نگهداري
محيط زيست و اقدامات پيشگيرايه هدايت نمايد .در اين راستا ارايه راهکارهاي منطق و هدفدار جهت کاهش و مديريت
ريسک ،نيازمند شناخت صحيح از وضعيت موجود سازمان و ريسک ها مي باشد .لذا شناسايي و ارزيابي ريسک در اولويت بندي
و ارايه راه حل صحيح جهت اقدامات اصالحي و پيشگيرانه بسيار اهميت دارد .ريسک عاملي اجتناب ناپذير در پروژه ها بوده و
اگر نادي ده گرفته شود و به طور صحيح مديريت نشود ،کنترل کار از دست خواهد رفت.ارزيابي ريسک يکي از ارکان اصلي
سيستم مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست مي باشد.
کارکنان شاغل در بخش صنعت در سطوح مختلف ،با توجه به فعاليت¬هايي که انجام مي شود ،در معرض خطرهاي ايمني و
بهداشتي قرار مي گيرند .ارزيابي ريسک يک روش منطقي براي بررسي خطرات مي باشد که به شناسايي خطرات و پيامدهاي
بالقوه آن ها بر روي افراد ،مواد ،تجهيزات و محيط مي پردازد .در حقيقت از اين طريق داده هاي بسيار با ارزشي براي تصميم
گيري در زمينه کاهش ريسک خطرات ،برنامه ريزي براي شرايط اضطراري ،سطح ريسک قابل قبول ،خط مشي هاي بازرسي و
نگهداري در تاسيسات صنعتي و موارد ديگر فراهم مي کند .ارزيابي ريسک يکي از ارکان اصلي سيستم مديريت بهداشت،
1
شناسايي ،ارزيابي و کنترل عوامل مخاطره آميزي است که سالمت و ايمني
ايمني و محيط زيست مي با شد که در آن هدف

کارکنان را در صنعت تحت تاثير قرار مي دهد .تحقيق حاضر به منظور شناسايي جنبه ها و ريسک هاي بارز ايمني ،بهداشت و
محيط زيستي در بخش عملياتي پتروشيمي مرواريد در سال  1399انجام مي پذيرد.
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مبانی نظری
مفهوم ریسک:
ايده ايمني از همان سالهاي نخست زندگي بشري شکل گرفت .انسانهاي اوليه داليل خوبي براي اتخاذ احتياط و تدابير دفاعي
داشتند .عدم اطالع از علل واقعي از خطرات طبيعي ،حيوانات وحشي ،منابع غذايي محدود و. ..باعث شد ،تا آنها خطرات را
ارزيابي کنند و در مقابل آن واکنش دفاعي نشان دهند [.]2
از کلمه ريسک بر حسب موارد استفاده اش در زمينه هاي مختلف تعبيرات متفاوتي به عمل آمده است و مولفين تعاريف
متعددي از آن را بدست داده اند .در بدو امر چنين به نظر ميرسد که لغت" ريسک" مفهوم روشني به ذهن متبادر مي کند
.زماني که گفته مي شود که دريک عمل و يا وضعيت خاص ريسک وجود دارد ،شنونده در مي يابد که عدم اطميناني که در
رابطه با نتايج حاصل از آن عمل وجود داشته و اين امکان مي رود که حداقل يکي از نتايج محتمل نا مطلوب باشد .به عبارت
ديگر گوينده با استعمال اين لغت به طور ضمني اشاره بر نامعلوم بودن و غير قابل پيش بيني بودن نتايج آتي دارد .به همين
علت نيز زمانيکه از توانايي بيشتري در پيش بيني آينده برخوردار مي باشد ،با ريسک کمتري مواجه مي شود و يا بالعکس با
کاسته شدن توانايي در پيش بيني آينده ،ريسک بيشتر مي شود .درک مفهوم ريسک به صورت فوق به علت انتقال کامل
منظور گوينده به شنونده در محاو ات روزمره مفيد واقع مي شود [.]2
پس مفاهيم گوناگون ريسک عبارتند از :


ريسک عبارتست از ،امکان وقوع حادثه بر حسب احتمال وقوع و شدت آن.



ريسک ،احتمال رويدادي است که در بردارنده خسارت و شدت حاصل از آن خسارت ميباشد (انتقال محصوالت
خطرناک توسط خط لوله گاز نمونه اي از اين ريسک است ،چون اين محصوالت بطور بالقوه قادر به ايجاد خسارت
هستند و هم احتمال آزاد شدن از لوله گاز را دارند [.]3



ريسک ،تابعي از دو متغير مستقل شامل ،احتمال و شدت تشکيل شده است اگر احتمال رخ دادن اتفاقي خيلي کم
بوده ولي شدت آن زياد باشد ،در نت يجه ارزش ريسک پايين خواهد آمد .اما اگر احتمال رخ دادن اتفاقي باال باشد و
شدت آن نيز زياد باشد ميزان ارزش ريسک باال خواهد بود.



ريسک ،احتمال وقوع يک خسارت (ضرر) است.



ريسک ،يک تابع است که احتمال و اندازه خسارت را تعيين مي کند.



ريسک ،از نظر تئوري به معناي احتمال انحراف از نيل به هدف مطلوب در زماني مشخص است .در تئوري
ريسک اصطالحاتي نظير نامعلومي يا نامشخص بودن وضعيت ،شرايط عدم اطمينان از آينده و  ...تعريف مي
شود.



ريسک عبارت است از ،حاصل ضرب احتمال وقوع در شدت پيامدهاي ناشي از وقوع يک رويداد مخاطره آميز
مشخص.
شدت × احتمال= ریسک

در زندگي روزمره ،معموال به ريسک بعنوان بعضي از انواع رويدادهاي نامعلوم که پي آمدهاي ناخوشايند و ناگوار دارد ،نگريسته
مي شود .اگر چه در بعضي مواقع ،ريسکها بعنوان رويدادهاي مثبت و با پي آمد خوشايند نيز تعريف مي شود .در اين حالت،
ريسکها بعنوان فرصتها تعبير مي شوند و در حقيقت آناليز ريسک ،هم جنبه هاي مشخص ناخوشايند و هم جنبه هاي
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نامشخص خوشايند را در برميگيرد .دراين تحقيق منظور از ريسک تهديد هايي است که پروژه با آن رو به رو است .ولي چيزي
که مهم است نبايستي ريسک را با عدم قطعيت و قطعيت يکسان فرض نمود.
واحد ريسک ،بر اساس پيامد يا خطر تعيين مي شود اگر پيامد واقعه مرگ باشد واحد ريسک مرگ در سال خواهد بود .در
صورتي که پيامد ضرر و زيان اقتصادي باشد ريسک بصورت خسارت مالي در سال بيان ميشود .اگر پيامد اثرات ژنتيکي باشد
واحد ،تعداد جهش هاي ژنتيکي در سال خواهد بود[.]4
پیشینه تحقیق
عليمرادي و همکاران [ ]5در تحقيقي با عنوان ارزيابي ريسک ايمني و بهداشت به روش  HEISTو  Heartبا رويکرد ايمني
(مطالعه موردي در صنعت نفت)  ،از متخصصين فرآيند و اپراتورهاي اتاق کنترل و آناليز سلسله مراتبي وظيفه استفاده شده
است.رويکرد پيش بيني و کاهش خطاي انساني براي شناسايي خطاهاي انساني بالقوه در هر يک از وظايف اتاق کنترل استفاده
گرديد و راهکارهاي کنترلي ارائه شد .در مجموع  4۸0خطاي انساني شناسايي شده است .در اين ميان سه عامل تنهايي ۸0
درصد از عوامل موثر در بروز خطاي انساني در اپراتورهاي اتاق کنترل را به خود اختصاص داده اند .همچنين  ۷0درصد از
خطاهاي انساني به تنهايي رخ داده است .نتايج مطالعه حاضر با آشکار ساختن انواع سناريوهاي احتمالي مربوط به خطاهاي
کاربران اتاق کنترل و پيامدهاي نامطلوب ناشي از آن را ارائه مي دهد .بارزترين خطايي که در اتاق کنترل پااليش نفت اتفاق
مي افتد مربوط به خطاي عملکردي و بازديد مي باشد.لذا آموزش کارکنان و تدوين و ترجمه دستورالعمل هاي کاري جهت
نظارت و بازرسي دقيق اپراتورها و انجام اقدام مناسب در صورت بروز نقص در واحد ،در اولويت اقدامات اصالحي قرار گرفت.
رضواني و همکاران[ ]6در تحقيقي با عنوان ارزيابي ريسک ايمني و بهداشت پااليشگاه گاز ايالم با استفاده از تکنيک ارزيابي
چند معياره و روش تاپسيس بيان مي کنند که در ارزيابـي ريسـک ايمنـي ،آسـيبهاي جانـي ،مالـي ،سـوختگي و مـرگ
ناشـي از آتـش سـوزي در اثـر نگهـداري مواد قابـل اشـتعال در انبار ،با عدد مشـابهت به راه حـل ايده آل بـه ميـزان  0/56به
عنوان باالترين ريسک ايمني مشخص گرديـد.
ميرزايي و همکاران [ ]۷در تحقيقي با عنوان ارزيابي و اولويت بندي ريسک هاي ايمني  ،بهداشت و محيط زيست در محيط
بيمارستان با استفاده از روش  FMEAو ( FUZZY ANPمطالعه موردي :بيمارستان امام خميني استان ايالم)  ،در اين
تحقيق در قدم اول ريسک هاي اصلي در بيمارستان ها شناسايي شده و بر اساس منطق  FMEAبراي هر ريسک سه شاخص
شدت ،احتمال و آسيب پذيري مشخص گرديد .سپس معيارهاي اولويت بندي تعيين گرديده و با استفاده از فرآيند تحليل
شبکه فازي( )FANPنسبت به اولويت بندي ريسک ها اقدام گرديد .نتايج اين مطالعه نشان داد که از نظر عدد اولويت ريسک
در بيمارستان ها باالترين ميزان عدد الويت ريسک با ميزان  ۸5/32مربوط به عوامل بيولوژيکي موثر بر انسان و کمترين عدد
اولويت ريسک با ميزان  6۸/11مربوط به عوامل فيزيکي موثر بر انسان بود .هم چنين نتايج نشان داد که ميزان اولويت ريسک
عوامل مختلف موثر بر شهرت سازمان نيزاز اولويت هاي نسبي بااليي برخوردار بود .بحث و نتيجه گيري :نتايج نشان داد که
مديريت بيمارستان بايد در خصوص کنترل عوامل شيميايي و بيولوژيکي برنامه هاي مديريتي خاصي را با دو رويکرد سالمت و
شهرت سازماني پيش بگيرد .هم چنين با توجه به نتايج مشخص مي گردد که برنامه هاي ارگونوميکي محيط کار الزم است مد
نظر مديريت قرار گرفته و اقدامات کنترلي در آن حوزه تعريف شود.
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فرضیههای تحقیق
ميزان ريسک بيولوژيکي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد در سطح مطلوب مي باشد.
ميزان ريسک شيميايي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد در سطح مطلوب مي باشد.
روش تحقیق
تحقيق حاضر از لحاظ هدف کاربردي  ،از نظر ماهيت توصيفي و به روش پيمايشي انجام شد.
جامعه آماری
جامعه آماري پژوهش حاضر کليه کارکنان بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد و کارشناسان بهداشت  ،ايمني و محيط
زيست مي باشند .حجم نمونه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي ساده و با استفاده از فرمول کوکران  145نفر برآورد شد.

تجزیه و تحلیل دادهها
قبل از بررسي فرضيات پژوهش الزم است آزمون آماري مناسب جهت تجزيه و تحليل آنها انتخاب شود .در اين زمينه يکي از
پيششرطهاي اساسي براي انتخاب آزمونهاي آماري پارامتريک ،نرمال بودن توزيع دادهها بر اساس متغير مورد بررسي
ميباشد .با اين رويکرد ابتدا جهت بررسي نرمال بودن عاملها از آزمون کلموگروف ـ اسمينرف تکنمونهاي استفاده شد .در
آزمون کلموگروف ـ اسمينرف تکنمونهاي ،فرض صفر بيانگر نرمال بودن توزيع دادهها و فرض خالف بيانگر غيرنرمال بودن آن
است .براي بررسي طبيعي بودن نمرات به دست آمده از آماره هاي چولگي و کشيدگي استفاده شد .در قسمت آمار استنباطي
از آزمون تي تک گروهي استفاده شد .همچنين جهت الويت بندي ريسک ها از آزمون فريدمن استفاده مي شود .اين آزمون بر
اساس ميانگين رتبه اي که براي هر بعد محاسبه مي کند ،به ترتيب باال بودن ميانگين ها ،ابعاد و مولفه ها را اولويت بندي مي
کند.
آمار توصیفی
توزیع فراوانی نمونه ها بر حسب متغیرهای جمعیتشناختی
به منظور ارائه ديدگاهي مناسب در مورد ويژگيهاي افراد مورد مطالعه ،در اين قسمت توزيع فراواني افراد نمونه بر حسب برخي
متغيرهاي اساسي ارائه گرديده است .همچنين به منظور مقايسه بهتر چگونگي توزيع افراد مورد مطالعه ،عالوه بر بيان تعداد
افراد بر حسب متغيرهاي جمعيتشناختي ،اين ارقام به صورت درصدي نيز بيان شده است .نهايتاً نمودارهاي مربوط به توزيع
افراد نيز در زير جدول مربوط به آن آمده است تا از اين طريق ديدگاه کلي و مقايسه قابل فهمتري را به تصوير بکشد.
توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت:
جدول و نمودار شماره  ، 1ويژگي نمونه آماري بر حسب جنس را نشان مي دهد .با توحه به جدول  ،1-4مشخص مي شود که
( 10۷نفر) معادل  ۷3درصد افراد نمونه را کارکنان مرد و ( 3۸نفر) معادل  2۷درصد از کارکنان را زنان تشکيل ميدهند .اين
تعداد افراد در نمودار شماره ،1به صورت عيني قابل مشاهده مي باشد.
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جدول شماره :1درصد و فراواني نمونه ها بر حسب جنس
جنس

مرد

زن

مجموع

تعداد

10۷

3۸

145

درصد

۷3

2۷

100

نمودار شماره  :1وضعيت جنسيت افراد نمونه
تحلیل استنباطی پژوهش
بررسی پیشفرضها
نرمال بودن دادهها
براي بررسي طبيعي بودن نمرات به دست آمده از آمارههاي چولگي و کشيدگي استفاده شد که نتايج آن در جدول (شماره )2
ارائه شده است .همانطور که در جدول(شماره  ،)2مشاهده مي شود همه متغيرهاي فوق از آنجا که آمارهاي بين  +2تا -2
دارند ،داراي توزيع نرمال و طبيعي ميباشند .بنابراين اين پيش فرض در پژوهش حاضر رعايت شده است.
جدول شماره  :2چولگي و کشيدگي براي بررسي نرمال و طبيعي بودن متغيرهاي پژوهش
متغير ها

چولگي

کشيدگي

ریسک بیولوژیکی

0/۸69

0/۷19

ریسک شیمیایی

0/6۷۸

1/۸69

در ادامه و قبل از بررسي فرضيات پژوهش الزم است آزمون آماري مناسب جهت تجزيه و تحليل آنها انتخاب شود .در اين
زمينه يکي از پيششرطهاي اساسي براي انتخاب آزمونهاي آماري پارامتريک ،نرمال بودن توزيع دادهها بر اساس متغير مورد
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بررسي ميباشد .با اين رويکرد ابتدا جهت بررسي نرمال بودن عاملها از آزمون کلموگروف ـ اسمينرف تکنمونهاي استفاده شد.
در آزمون کلموگروف ـ اسمينرف تکنمونهاي ،فرض صفر بيانگر نرمال بودن توزيع دادهها و فرض خالف بيانگر غيرنرمال بودن
آن است .بر اساس نتايج جدول شماره ( ،)3مقادير سطح معناداري تمام عاملهاي پژوهش ،بيشتر از  0.05بود .لذا فرض نرمال
بودن توزيع عامل ها را تاييد و فرض خالف مبني بر غيرنرمال توزيع دادهها رد گرديد .بنابراين با توجه به نرمال بودن توزيع
دادهها ،در تحليلهاي بعدي از آزمونهاي پارامتريک استفاده شده است.
جدول شماره  :3آزمون کلموگروف ـ اسميرنوف تکنمونهاي براي تعيين نرمال بودن عاملها
ايمني

ابعاد

محيط زيست

بهداشت

شاخص
145

145

145

تعداد
پارامترهاي

ميانگين

4.21

3.5۸

4.05

نرمال

انحراف معيار

0/۸۷6

0/559

0/6۸۷

مقاديرکلموگروف -اسمينرف

1.241

0/9۸4

0/542

سطح معناداري (دو دامنه)

0/124

0/421

0/36۸

.1میزان ریسک بیولوژیکی در بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید در سطح مطلوب می باشد.
فرض صفر :ميزان ريسک بيولوژيکي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد در سطح مطلوب نمي باشد.
فرض یک :ميزان ريسک بيولوژيکي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد در سطح مطلوب مي باشد.
ميانگين آماره هاي توصيفي نشان مي دهد که ميزان ريسک بيولوژيکي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد بيشتر از
مقدار نقطه آزمون (ميانگين  )3مي باشد( .)4.329همچنين خروجي آزمون تي نشان مي دهد که مقدار تي محاسبه
شده( )24.496بزرگتر از تي استاندارد شده ( )1.96مي باشد و در منطقه  H0قرار گرفته است و مي توان گفت در سطح معني
داري  %95فرض صفر مورد تأييد قرار مي گيرد و اين بدين معني است که ،ميزان ريسک بيولوژيکي در بخش عملياتي شرکت
پتروشيمي مرواريد در سطح مطلوبي نمي باشد و از ديدگاه پاسخ دهندگان بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد از لحاظ
ريسک بيولوژيکي در سطح بااليي مي باشد.
جدول شماره  :4آماره هاي توصيفي آزمون تي بعد ميزان ريسک بيولوژيکي
ميانگين انحراف معيار

انحراف معيار

ميانگين

تعداد

متغير

0.03451

0.569۸

4.329

145

ریسک بیولوژیکی

جدول شماره :5آمار استنباطي تي تک نمونه اي بعد ميزان ريسک بيولوژيکي
نقطه برش آزمون3 :
نتيجه

فاصله اطمينان 95

ميانگين

سطح

۷

درجه

تي
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آزمون

درصدي تفاوتها
حد باال

تفاوتها

معنيداري

آزادي

دو طرفه

حد

متغير

محاسبه
شده

پايين
تائيد H0

1.4465

1.1025

1.329۸

.000

144

ریسک

24.496

بیولوژیکی

 .2میزان ریسک شیمیایی در بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید در سطح مطلوب می باشد.
فرض صفر :ميزان ريسک شيميايي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد در سطح مطلوب نمي باشد.
فرض یک :ميزان ريسک شيميايي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد در سطح مطلوب مي باشد.
ميانگين آماره هاي توصيفي نشان مي دهد که ميزان ريسک شيميايي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد بيشتر از
مقدار نقطه آزمون (ميانگين  )3مي باشد( .)4.329همچنين خروجي آزمون تي نشان مي دهد که مقدار تي محاسبه
شده( )31.062بزرگتر از تي استاندارد شده مي باشد( )1.96و در منطقه  H0قرار گرفته است و مي توان گفت در سطح معني
داري  %95فرض صفر مورد تأييد قرار مي گيرد و اين بدين معني است که ،ميزان ريسک شيميايي در بخش عملياتي شرکت
پتروشيمي مرواريد در سطح مطلوبي نمي باشد و از ديدگاه پاسخ دهندگان بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد از لحاظ
ريسک شيميايي در سطح بااليي مي باشد .ميزان ريسک شيميايي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد در سطح
مطلوب مي باشد.
جدول شماره  :6آماره هاي توصيفي آزمون تي بعد ميزان ريسک شيميايي
ميانگين انحراف معيار

انحراف معيار

ميانگين

تعداد

متغير

0.0542

0.۷652

4.463

145

ریسک شیمیایی

جدول شماره  :۷آمار استنباطي تي تک نمونه اي بعد ميزان ريسک شيميايي
نقطه برش آزمون3 :
نتيجه

فاصله اطمينان 95

ميانگين

سطح

درجه

تي

آزمون

درصدي تفاوتها

تفاوتها

معنيداري

آزادي

محاسبه

حد باال

دو طرفه

حد

متغير

شده

پايين
تائيد H0

1.6۸93

1.2541

1.4635

.000

۸

144

31.065

ریسک شیمیایی
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بحث و تفسیر فرضیه ها
نتایج فرضیه ها
 میزان ریسک بیولوژیکی در بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید در سطح مطلوب می باشد.بر اساس نتايج به دست آمده ميانگين به دست آمده براي ريسک بيولوژيکي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد
بيشتر از مقدار نقطه آزمون (ميانگين  )3مي باشد( .)4.329لذا ميزان ريسک بيولوژيکي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي
مرواريد در سطح مطلوبي نمي باشد و از ديدگاه پاسخ دهندگان بخش عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد از لحاظ ريسک
بيولوژيکي در سطح بااليي مي باشد .نتايج به دست آمده با پژوهش ميرزايي و همکاران( )139۸همسو مي باشد.
 میزان ریسک شیمیایی در بخش عملیاتی شرکت پتروشیمی مروارید در سطح مطلوب می باشد.نتايج آزمون تي تک نمونه اي براي اين فرضيه نيز نشان داد که ميزان ريسک شيميايي در بخش عملياتي شرکت پتروشيمي
مرواريد بيشتر از مقدار نقطه آزمون (ميانگين  )3مي باشد( .)4.329لذا بدين معني است که ،ميزان ريسک شيميايي در بخش
عملياتي شرکت پتروشيمي مرواريد در سطح مطلوبي نمي باشد و از ديدگاه پاسخ دهندگان بخش عملياتي شرکت پتروشيمي
مرواريد از لحاظ ريسک شيميايي در سطح بااليي مي باشد.
نتايج به دست آمده با پژوهش ميرزايي و همکاران( )139۸همسو مي باشد.
پیشنهادها
 پيشنهاد مي شود ،با آموزش هاي مثبت شغلي ميزان ريسک رواني ناشي از فعاليت در بخش هاي عملياتي کاهش يابد. پيشنهاد مي شود ،شاخص هاي ارگونوميک محيط کار همچون شيوه فعاليت و چينش دستگاه ها و استاندارهاي الزمه برايآنها در درجه باالي اولويت و اهميت قرار گيرد.
 پيشنهاد مي شود ،کارکنان توانمند و آگاه همواره در فعاليت هاي پرريسک راهنما و ياريگر ديگر کارکنان باشند ،تا با اعتمادو همدلي بيشتر ميزان ريسک هاي غيراصولي کاهش پيدا کند.
 پيشنهاد مي شود ،با مشاوره و راهنمايي از روانشناسان و مشاوران خبره ،ميزان ريسک هاي عملياتي و کاري شرکت کاهشپيدا کند.
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]4[Skorupka, Dariusz., 2008, Identification and Initial Risk Assessment of Construction
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Biological and chemical risk assessment in the operational
department of Morvarid Petrochemical Company
Peyman Chahshouri

Abstract
The aim of this study was to investigate the biological and chemical risk in the operational
department of Morvarid Petrochemical Company. The present research is applied in terms of
purpose and descriptive-survey research. The statistical population of the present study is all
employees of the operational department of Morvarid Petrochemical Company and health,
safety and environmental experts (approximately 250 people) from whom 145 people were
selected as a sample based on Cochran's sampling formula. In this study to collect Data were
used from a researcher-made questionnaire. The data were analyzed by SPSS software. In
general, at the level of descriptive statistics, indicators such as frequency distribution tables,
mean and standard deviation, and at the level of inferential statistics, tests such as one-group
t-test were used. According to the results, the average obtained for biological risk in the
operational department of Morvarid Petrochemical Company is higher than the test point
value (average 3) (4.329). Therefore, the amount of biological risk in the operational
department of Morvarid Petrochemical Company is not at the desired level. Also, based on
the results of chemical risk, the level is unfavorable.
Keywords: Biological risk, Chemical risk, Operational department, Pearl Petrochemical
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