فصلنامه علمی تخصصی طب کار
دوره پنجم /شماره دوم /تابستان  /92صفحات 01-09

اثر بخشی اقدامات کنترلی در کاهش سطح ریسک خطرات ناشی از کار در
1

امیرحسین خوش اخالق ،1غالمحسین حلوانی ،*2امیرهوشنگ مهرپرور ،3فریدون لعل
 .1دانشجوی کارشناس ارشد بهداشت حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 .2عضو هیأت علمی گروه بهداشت حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 .3عضو هیأت علمی گروه طب کار و مرکز تحقیقات بیماریهای ناشی از صنعت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
تاریخ دریافت91/12/21 :

تاریخ پذیرش92/33/11 :

چکیده
مقدمه :روش چه میشود اگر؟ ابزاری نظام یافته و سیستماتیک بر پایه کار تیمی است که قادر است انحرافات مربوط به
فرایند کاری ،عملکردهای انسانی و نقصهای تجهیزاتی را به شیوه بارش افکار شناسایی و ارزیابی کند .به دلیل اینکه استان
یزد از حیث داشتن واحدهای تولید کاشی و سرامیک در کشور رتبه اول را داراست ،لذا این مطالعه با هدف بررسی میزان
اثربخشی اقدامات کنترلی در کاهش سطح ریسک خطرات ناشی از کار در یکی از صنایع سرامیک انجام پذیرفت.
روش بررسی :این مطالعه قبل و بعد (نیمه تجربی) است که از بین کارخانههای سرامیکسازی استان یزد یکی از کارخانهها
به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردید .پس از ارزیابی اولیه توسط تیم کارشناسی ،راهکارهای اصالحی اجرا و
 RAC2به دست آمد .برای آنالیز دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  11استفاده گردید.
یافتهها :تعداد  139خطر در کل بخشها شناسایی گردید ،کمترین و بیشترین خطرات شناسایی شده به ترتیب مربوط به
واحد نگهبانی و واحد تعمیرات و نگهداری بود .تعداد ریسکهای قابل قبول قبل و بعد از مداخالت به ترتیب از 9به ،93
پایینترین حد قابل قبول  30به  19و غیر قابل قبول  10به  3رسید.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که اقدامات مهندسی -مدیریتی توأم با هم ،نسبت به هر یک از این اقدامات به
تنهایی ،تأثیرپذیری بیشتری نسبت به کاهش عدد ریسک داشته است .با استفاده از این روش ،میتوان میزان خطر
محیطهای مخاطرهآمیز را کاهش داد یا کنترل کرد و همچنین این ابزار مدیریت ریسک مناسب ،برای کلیه صنایع مشابه
میباشد.
کلید واژهها :ارزیابی ریسک ،صنایع سرامیک ،چه میشود اگر؟

*نویسنده مسئول :آدرس :یزد ،بلوار دانشجو ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ،تلفن39131033390 :
پست الکترونیکی:

Halvani39@gmail.com
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یکی از صنایع سرامیک سازی

فصلنامه علمی تخصصی طب کار /دوره پنجم /شماره دوم /تابستان 02 /92

امیرحسین خوش اخالق و همکاران

مقدمه
قابلقبول ،خطمشیهای بازرسی و نگهداری در تاسیسات

در عصر امروز با توسعه فناوری و به کارگیری

صنعتی و موارد دیگر مفید واقع گردد(.)1

گسترده وسیع انواع مواد خطرناک ،حضور و نقش نیروی
همین امر منجر به افزایش بروز حوادث و در نتیجه

نظامیافته و مفید در واکاوی ایمنی سامانه میباشد که بر

تحمیل خسارات سنگین انسانی ،اقتصادی و زیست

پایه کار تیمی است که به شناسایی و ارزیابی خطرات و

محیطی گردیده است( .)1صنعتی شدن مانند شمشیر

در نهایت به ارائه پیشنهادات جهت اقدامات کنترلی و

دولبهای است که از یک طرف باعث ارتقای سطح

اصالحی میپردازد که از عبارت "اگر این امر رخ دهد

اقتصادی ،بهداشتی و رفاهی شده و از سوی دیگر ممکن

چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت" مشتق شده

است باعث معلولیت یا مرگ انسانها شود ،این موضوع

است(.)9

در کشورهای در حال توسعه که به منظور افزایش سطح

مراحل اجرای این روش بدین صورت میباشد :تعیین

تولید ،بدون توجه به اصول ایمنی ،مانند آییننامههای

حیطه مطالعه و تعریف اهداف ،انتخاب تیم عملیاتی،

ایمن کار ،آموزش کارگران و استفاده از وسایل حفاظت

اجرای مطالعه با طرح سواالت چه میشود اگر....؟ و

فردی و  ...عمل میکنند ،جلوه بیشتری دارد(.)2

یافتن پاسخ مناسب ،مستندسازی نتایج ،پیگیری اقدامات

بر اساس گزارش سازمان بینالمللی کار میزان بروز

کنترلی و اصالحی ،بررسیهای "چه میشود اگر...؟" به

ساالنه صدمات شغلی غیرکشنده در ایران  103هزار مورد

منظور ممیزی ایمنی در یک طرح یا پروژه تکمیل شده و

و صدمات منجر به مرگ  1113مورد است ،یعنی به ازای

یا پروژهای که در حال اصالح جهت حذف یا کاهش

هر مورد مرگ ،حدود  133مورد بیماری شغلی که منجر

احتمال وقوع حادثه و یا پیامدهای ناشی از آن تا سطحی

به غیبت از کار میشود ،رخ میدهد( .)3علت اصلی وقوع

قابلقبول ،انجام میگردد .یک تیم بررسی مجرب با

حوادث اعمال غیرایمن میباشند به طوری که آقای

استفاده از این روش تحلیلی میتواند انحرافات ممکن در

هنریچ اعمال ناایمن را عامل  %33حوادث ،دریو خطای

طراحی ،ساخت و اصالح که باعث بروز پیامدهای بالقوه

انسانی را علت  33تا  %93حوادث و بیلینگ و رینارد نیز

میشوند ،بیابد .با به کارگیری روشها و اقدامات مقتضی

 93تا  %93حوادث را ناشی از خطای انسانی معرفی

و مناسب میتوان از این پیامدهای بالقوه جلوگیری کرد

میکنند(.)1

یا تبعات آنها را کاهش داد( .)3،9نتایج مطالعه  Bozekو

صنایع سرامیکسازی یکی از صنایع بومی در کشور

همکاران (شناسایی خطر منابع تامین آب اضطراری) نشان

تلقی میشود( .)0ارزیابی ریسک یک روش منطقی برای

داد که روش چه میشود اگر؟ یک روش ایدهآل جهت

بررسی خطرات بوده که به شناسایی خطرات و پیامدهای

شناسایی و ارزیابی خطرات در کلیه مراحل سیستم

بالقوه آنها بر روی افراد ،مواد ،تجهیزات و محیط

میباشد ،همچنین در این مطالعه به وجود تیم کارشناسی

میپردازد.

مجرب در پیادهسازی این روش تاکید شده است(.)13

در حقیقت به کمک اجرای روشهای ارزیابی ریسک

با توجه به اینکه در منابع تخصصی مدیریت و

میتوان دادههای ارزشمندی بدست آورد که برای

ارزیابی ریسک نیز این تکنیک را به عنوان یک روش

تصمیمگیری در زمینه کاهش ریسک خطرات ،بهسازی

مکمل و اثربخش جهت شناسایی و ارزیابی خطرات

محیط اطراف تاسیسات خطرناک ،برنامهریزی برای

معرفی مینمایند ما نیز این تکنیک را به عنوان یک روش

شرایط خطرناک و اضطراری ،کاهش ریسک به سطح

مناسب جهت اهداف مورد نظر (شناسایی و ارزیابی) در
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انسانی در محیطهای صنعتی نمایانتر شده است(.)1

روش چه میشود اگر؟ (?  ،)What-Ifابزاری

 /03اثر بخشی اقدامات کنترلی در کاهش سطح ریسک خطرات ناشی از کار

این صنعت در نظر گرفتیم( )3-11و با توجه به اهمیت

تجهیزات ،عدم آموزش کافی پرسنل ،قطع برق ،گاز ،بخار

شناسایی و ارزیابی خطرات جهت بهبود شرایط و کاهش

یا هوای فشرده سیستم ،مناسب نبودن روشهای کنترلی

ریسک در محیطهای کاری و با توجه به این که استان

موجود که ممکن است باعث بوجود آمدن خطر شود،

یزد از حیث داشتن واحدهای تولید کاشی و سرامیک در

مطرح شد.

سرامیک) و همچنین تاکنون هیچ مطالعهای در زمینه

عملیاتی نرمال و غیر نرمال ،شرایط اضطراری و بحرانی،

ارزیابی ریسک در صنایع کاشی و سرامیک کشور صورت

نصب و راهاندازی در طول عملیات تعمیرات و نگهداری

نپذیرفته و یا حداقل چاپ نشده است ،لذا این مطالعه با

و نیز رفع معایب انجام پذیرفت .در هر یک از شرایط

هدف بررسی میزان اثربخشی اقدامات کنترلی در کاهش

فوق حالتهایی که میتواند منجر به بروز یک حادثه نظیر

سطح ریسک خطرات ناشی از کار در یکی از صنایع

آتشسوزی ،انفجار ،سقوط ،نشت گاز سمی و دیگر

سرامیک انجام پذیرفت.

خطرات برای پرسنل یا تاسیسات و ماشینآالت گردد،

روش بررسی

مطرح شد و کلیه موارد در فرم شناسایی خطرات و
ارزیابی ریسک ثبت گردید .به منظور ارزیابی خطرات

این مطالعه قبل و بعد (نیمه تجربی) است که به

شناسایی شده از روش امتیازدهی نیمه کمی استفاده

منظور ارزیابی ریسک یکی از کارخانههای سرامیک در

گردید(جدول  .)1بدین صورت که با استفاده از سوابق

استان یزد در سال  1391اجرا گردید .به طور کلی

حوادث ،پرونده پزشکی کارکنان و با توجه به ماهیت

تکنیکهای ارزیابی ریسک عمدتاً فرایندی بوده و

ریسک و مستندات موجود در کارخانه بر اساس نرخ

پروسههای کار و شغل را مد نظر قرار میدهند لذا مطالعه

نقص و تکرارپذیری نقص ،احتمال نقص و همچنین بر

بر روی افراد صورت نمیگیرد و در این مطالعه از بین

اساس گزارشهای مربوط به حوادث و رویدادها و

کارخانههای سرامیکسازی استان یزد یکی از کارخانهها

پیامدهای حاصله نتایج مربوط به شدت حاصل شد و در

به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردید .جهت

نهایت دو پارامتر شدت و احتمال وقوع خطر رتبهبندی

انجام این پروژه ،یک تیم کارشناسی  0نفره از افراد

گردیدند و مقادیر آن در فرم شناسایی و ارزیابی خطرات

مجرب (مجری طرح ،نماینده بخش ایمنی و بهداشت

ثبت شد.

کارخانه ،کارشناس بهداشت حرفهای با تجربه ،سرپرست

پس از تعیین شدت و احتمال وقوع خطر ،این دو

تولید ،کارگر ماهر) که سابقه کار و تجربه کافی در

پارامتر در یکدیگر ضرب شده و نمره ارزیابی ریسک1

خصوص فرآیندهای کاری کارخانه داشتند ،تشکیل

( )RAC1:Risk Assessment Codeتعیین گردید و

گردید .سپس توسط تیم کارشناسی از کارخانه بازدید به

اعداد ریسک بین عدد  1تا  11رتبهبندی شد.

عمل آمد .بازدید از بخشهای اداری ،آزمایشگاه ،انبارها،

ریسکها در  3سطح قابلقبول ،پایینترین حد

واحد بستهبندی ،سالن دیسک ،کورهها ،نگهبانی ،واحد

قابلقبول ( ALARA: As Low As Reasonably

نگهداری و تعمیرات و سالن تولید (تجهیزات اسپری

 )Achievableو غیرقابلقبول دستهبندی شدند.

درایر ،بالمیل ،پرس) صورت پذیرفت.

پایینترین حد قابلقبول ( )ALARAسطحی از ریسک

در جلسات کار گروهی با استفاده از روش بارش
افکار ( )Brain Stormingسواالتی در موارد خطاهای
انسانی ،نوسانات فرآیند ،از کار افتادن دستگاهها و

است که به طور معقول قابل دستیابی است(.)11
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کشور رتبه اول را دارا است ( 12واحد تولید کاشی و

طرح سواالت فوق با در نظر گرفتن کلیه شرایط
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جدول  -1جدول مربوط به نمره ارزیابی ریسک
شدت و نوع حادثه /امتیاز
خیلی شدید

متوسط
بسیار کم

حادثه منتهی به مرگ و میر ،توقف واحد یا دستگاه بیش از  13روز1 /

همواره اتفاق میافتد و
احتمال وقوع آن باال1 /

حادثه منتهی به جراحت و آسیب های شدید یا نقص عضو یا بیماری شغلی توقف

احتمال باال3 /

واحد یا دستگاه بین  3تا  13روز3 /
آسیب جزیی به پرسنل یا معالجه پزشکی توقف واحد یا دستگاه بین  1تا  3روز2 /
آسیب جزیی به پرسنل یا درمان سرپایی رفع عیبی که حداکثر تا  12ساعت طول
میکشد 1 /

احتمال کم2 /
به ندرت اتفاق میافتد1 /

سپس برای کلیه خطرات ،اقدامات اصالحی الزم ارائه

پس از ورود اطالعات در نرمافزار  spssنسخه ،11

گردید .در بعضی از موارد که عدد ریسک باال بود ،در

ابتدا نرمال بودن یا نبودن دادهها با استفاده از آزمون

مورد خطر مربوطه ،سناریوی مناسب تدوین و پس از

اسمیرنوف – کولمروف مورد بررسی قرار گرفت و از

اجرای مانور ،توسط تیم کارشناسی نمرات ریسک برآورد

آنجایی که دادهها از توزیع نرمال پیروی نمیکردند ،از

گردید .اقدامات اصالحی در دو گروه مدیریتی و مهندسی

آزمونهای نانپارامتریک استفاده گردید ،بنابراین از

(طراحی ،فردی) ارائه شد که از اقدامات مهندسی میتوان

آزمونهای آماری توصیفی ،ویلکوکسون و  LSDبرای

به نورسنجی ،تامین روشنایی ،اصالح صندلی و ...و از

آنالیز دادهها استفاده شد .سطح معنیدار در این مطالعه

اقدامات مدیریتی نیز به بررسی ،اجرا و تدوین

برابر  3/30در نظر گرفته شده است.

دستورالعملهای ایمنی کار ،نظارت بر داشتن و یا صدور

یافتهها

کارت بهداشت کارگران و ...اشاره کرد و سپس اقدامات
اصالحی و پیشگیرانه به اجرا درآمد( .)11پس از گذشت

در صنعت مورد بررسی با استفاده از روش چه

 1ماه از اجرای اقدامات اصالحی ،بار دیگر سیستم مورد

میشود اگر؟ تعداد  139خطر در کل بخشها شناسایی

ارزیابی قرار گرفت و بدین ترتیب کد ارزیابی ریسک 2

گردید.

( )RAC2محاسبه گردید.

نمودار -1درصد فراوانی تجمعی ریسکها به تفکیک واحدهای کاری
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نسبتاً شدید

احتمال وقوع خطر /امتیاز

 /00اثر بخشی اقدامات کنترلی در کاهش سطح ریسک خطرات ناشی از کار

نتایج بدست آمده در برگه کاری مربوطه درج شدند

بر اساس نمودار کمترین و بیشترین خطرات شناسایی

که نمونهای از فرم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در

شده  3و  29به ترتیب مربوط به واحد نگهبانی و واحد

جدول  1ارائه شده است ،همچنین درصد فراوانی تجمعی

تعمیرات و نگهداری میباشد .تعداد کل خطرات شناسایی

ریسکها در واحدهای فعالیت نیز در نمودار  1آورده

شده در بخشهای مختلف با حداقل و حداکثر نمره

شده است.

ریسک در جدول  2ارائه شده است.

ردیف

محل ارزیابی

تعداد

حداقل نمره ریسک

حداکثر نمره ریسک

خطر

قبل از اقدام /بعد از اقدام

قبل از اقدام /بعد از اقدام

1

اداری

0

1

2

12

3

2

سالن تولید–اسپری درایر

9

1

2

12

1

3

سالن انبارها

9

1

2

9

1

1

سالن تولید–آزمایشگاه

12

3

2

9

1

0

سالن تولید-بالمیل

13

3

3

12

3

1

سالن تولید-بسته بندی

9

1

2

12

1

9

سالن تولید-پرس

9

1

2

9

1

3

سالن تولید-دیسکها

3

1

2

9

1

9

سالن تولید–کورهها

3

1

2

9

1

13

نگهداری و تعمیرات

29

1

2

12

3

11

نگهبانی

3

1

2

9

1

بیشترین  RACنمره  12و کمترین آن  2بدست آمد،
در واقع محدوده  RACبدست آمده در فاصله 2-12

ریسک غیرقابلقبولی مشاهده نگردید ،که به صورت
درصد در نمودارهای  2و  3نشان داده شده است.

میباشد .رتبهبندی سطح ریسک به سه صورت قابلقبول،

با استفاده از آزمون ویلکوکسون نمره ارزیابی ریسک

کمترین حد قابلقبول ( )ALARAو غیرقابلقبول،

قبل و بعد از مداخله (1و )RAC 2مقایسه گردید و با

تقسیمبندی گردید .در قبل از مداخالت ،تعداد

توجه به مقدار  p- value=3/3331به دست آمده میتوان

ریسکهای قابلقبول  ،9پایینترین حد قابلقبول

نتیجه گرفت که اختالف معنیداری بین ارزیابی ریسک

( 30 )ALARAو غیرقابلقبول  10بود .پس از اجرای

قبل و بعد از مداخله وجود دارد و این معنیداری در

مداخالت تعداد ریسکهای قابلقبول به  93و پایینترین

جهت مثبت میباشد.

حد قابلقبول به  19رسید و پس از اجرای مداخالت هیچ
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نمودار  -2نتایج نهایی سطح ریسک قبل از مداخالت

جدول  -3میانگین و انحراف معیار نمره ارزیابی ریسک  1و  2به تفکیک واحدهای کاری

نمره ارزیابی ریسک)RAC1(1

نمره ارزیابی ریسک)RAC2(2

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین
1±2/323

ردیف

محل ارزیابی

1

اداری

9/3±2/331

سالن تولید– اسپری درایر

3/11±1/910

3/93±1/232

3

سالن انبارها

9/22±1/131

3/19±3/939

1

سالن تولید–آزمایشگاه

0/19±1/923

2/19±3/333

0

سالن تولید-بالمیل

3/1±2/311

1/2±1/393

1

سالن تولید-بستهبندی

3/11±2/213

3/91±1/33

9

سالن تولید-پرس

9±2

2/31±3/9

3

سالن تولید-دیسکها

3/12±1/301

3/33±3/911

9

سالن تولید–کورهها

9/12±1/300

3/12±1/332

13

نگهداری و تعمیرات

9/10±2/111

1/13±1/021

نگهبانی

9±1/932

3±1

2

11

برای تعیین اینکه کدامیک از اقدامات اصالحی تاثیر

آموزش و نصب حفاظ) با  p-value=3/321دارای تاثیر

بیشتری بر نمره ارزیابی ریسک داشته است از آزمون

بیشتری نسبت به اقدامات مهندسی و مدیریتی به صورت

 LSDاستفاده گردید .نتایج این آزمون نشان داد که

تنها میباشد و پس از اقدامات توام مدیریتی و مهندسی،

تاثیرپذیری اقدامات توام مهندسی -مدیریتی (مانند

اقدامات مهندسی و پس از آن مدیریتی قرار گرفتند.
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نمودار  -3نتایج نهایی سطح ریسک پس از مداخالت

 /09اثر بخشی اقدامات کنترلی در کاهش سطح ریسک خطرات ناشی از کار

جدول  -1نمونه تکمیل شده کاربرگ چه میشود اگر؟
محل ارزیابی :سالن تولید  -بالمیل

احتمال

شدت

از حد باشد؟

و تنفسی

RAC1

چه میشود اگر گردوغبار بیش

بیماریهای ریوی

3

3

9

اندازه گیری– تهویه مناسب-
PPE

چه میشود شرایط ایمنی و
2

ارگونومی در حین تخلیه رعایت

صدمه به عضو

1

0

چه میشود اگر دمای محیط کار

مشکالت گرما

مناسب نباشد؟

زدگی و برودتی

چه میشود اگر از تجهیزات
حفاظت فردی استفاده نشود؟

3

3

9

دستورالعمل -آموزش

3

2

1

ریوی و افت

3

3

9

ایمن باشد؟

به مرگ

بیماری تنفسی

9

3

9

استفاده از مایعات مناسب

احتمال 2

آموزش– دستورالعمل ایمنی
بازدید ایمنی– تست ایمنی–

3

1

12

1

3

3

حد مجاز باشد؟

بدن تماس داشته باشد؟

قفل ضامن (شیطونک) داشته

شدت 2

شدت 1

باشد -آموزش

احتمال 2

اندازه گیری– نصب سیستم

شدت 1

تهویه مناسب

احتمال 3

1

1

1

3

3

شدت 2
بیماری پوستی

چه میشود اگر ایمنی کار در

مرگ و سقوط از

ارتفاع رعایت نشود؟

ارتفاع

چه میشود اگر روشنایی

خستگی چشم و

نامناسب باشد؟

افت بینایی

3

2

1

آموزش -تهیه MSDS

3

1

12

آموزش– نصب حفاظ

2

3

1

نورسنجی– تامین نور

افت شنوایی-فشار
13

احتمال 2

استفاده از وسیله سرمایشی و

شنوایی

چه میشود اگر جرثقیل غیر

چه میشود اگر مواد شیمیایی با

1

احتمال 2

چه میشود اگر بخارات مواد
1

احتمال 2

شدت 2

سوختگی– بیماری

بروز حادثه و منجر

شیمیایی در سالن بالمیل بیش از

شدت 2

شدت 2

نشود؟
3

تحلیل

چه میشود اگر صدا بیش از حد

خون -ناراحتی

مجاز باشد؟

اعصاب

احتمال 2

1

شدت 1
احتمال 1
شدت 3
احتمال 1

1

3

شدت 2
3

3

9

1

صداسنجی -جایگزینی
احتمال 2

بحث
با توجه به اینکه استان یزد از حیث داشتن واحدهای

از اهمیت باالیی برخوردار میکند .در این پژوهش نتایج

تولید کاشی و سرامیک در کشور رتبه اول را داراست و

ارزیابی ریسک به روش چه میشود اگر؟ در صنعت

همچنین به علت عدم وجود مطالعات گسترده در مورد

سرامیک بیانگر آن است که بیشترین فراوانی ریسکهای

خطرات موجود در محیطهای کاری خشن کاشی و

شناسایی شده در واحد تعمیرات و نگهداری میباشد،

سرامیک ،انجام چنین مطالعاتی در زمینه ارزیابی ریسک را

نتایج این پژوهش با یافتههای دیگر مطالعات مقایسه
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1

سؤال

پیامدها  /عواقب

اقدامات اصالحی و کنترلی

تجزیه و

RAC2

ردیف

فرم شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

گردید که با مطالعات آقای  Pareekو همکاران()12

جدید بسیار اثربخش بوده و عالوه بر پرسنل

 Celikو ( Cicekکه باالترین سطح ریسک را در واحد

جدیدالورود ،برای کارکنانی که پس از یک وقفه طوالنی

تعمیرات و نگهداری در صنعت ،معرفی کردند) همخوانی

به کار خود برمیگردند (مانند افراد حادثه دیده) و نیز

داشت( .)13برای توجیه عوامل مسبب افزایش خطرات

افرادی که پست کاری آنها تغییر یافته ،دورههای

در واحد تعمیرات و نگهداری میتوان به انجام کلیه

آموزشی باید برگزار گردد که این اقدام میتواند پس از

کارهای تاسیساتی ،جوشکاری ،تعمیرات و روغنکاری

ایجاد هر گونه تغییر در فرآیند یا ورود تجهیزات جدید

دستگاهها و در نتیجه آن مواجهه توأم با انواع عوامل

به کار گرفته شود ،که در این زمینه با نتایج مطالعات

زیانآور محیط کار از قبیل صدا ،روشنایی ،فیومها ،گازها

 Odeaو  Flinدر انگلستان( )23و  Pintoو همکاران در

و بخارات ناشی از فرآیندهای مختلف که ریسک مواجهه

پرتغال همسو میباشد( )21پیشنهاد میگردد تعداد اعضای

با خطرات را افزایش میدهند اشاره کرد( .)13در این

تیم بررسی نباید کمتر از  1نفر یا بیش از  3نفر باشند

راستا تعمیر و نگهداری پیشگیرانه ( PM: preventive

بدین دلیل که ممکن است فرآیند بررسی را کند کنند،

 )maintenanceمیتواند به عنوان یکی از ابزارهای

چنانچه تعداد اعضا در حدود  0نفر حفظ شود ،خواهیم

مدیریتی ،نقش عمدهای در کنترل خطرات و عملکرد

دید که بررسی کاراتر و مقرون به صرفهتر خواهد بود(.)9

مناسب تجهیزات سیستم و کاهش خطرات بخصوص در

نتیجهگیری

واحد تعمیرات و نگهداری داشته باشد(.)11
همچنین یافتههای دیگر این مطالعه نشان داد که

در نهایت بر اساس یافتههای این مطالعه میتوان

اختالف معنیداری بین  RAC1و  RAC2وجود دارد که

چنین نتیجهگیری کرد که روش چه میشود اگر؟ ،یک

با نتایج پژوهش قاسمی (مقایسه سطح ریسک بعد از

ابزار مفید در واکاوی ایمنی سامانه و قادر به تعیین

اقدام اصالحی در کارگران اتاق کنترل صنعت

انحرافات احتمالی پارامترهای فرآیندی از حالت عادی
بوده و همچنین روشی بسیار مناسب ،برای پیشگیری یا

پتروشیمی)( )10مطالعات  Liaoو  )11(Hoو  Lioو
 ،)19(Tsaiهمخوانی داشت که جهت توجیه معنادار

کاهش خطر محیطهای مخاطرهآمیز و یک ابزار مدیریت

بودن این مطالعه با مطالعات دیگر میتوان چنین بیان کرد

ریسک ایدهآل برای کلیه صنایع مشابه میباشد .همچنین با

که انجام ارزیابی ریسک و متعاقب آن اقدامات اصالحی،

توجه به اینکه اقدامات اصالحی همیشه جزء وظایف

راهکاری برای کاهش  RACمیباشد .در نتیجه میتوان

مدیریت سیستم میباشد و ما به عنوان مهندسان بهداشت

گفت که ارزیابی ریسک ،یک ابزار مناسبی جهت

حرفهای عمدتاً در شناسایی و ارزیابی خطرات نقش

شناسایی و کنترل خطرات میباشد(.)13

داریم بنابراین از اجرای اقدامات اصالحی مداخلهای به

همچنین کاهش معنیدار نمره  RAC2نسبت به

روشهای ذاتاً ایمن که جزء خاص و اولویت باال

 ،RAC1بیانگر مؤثر بودن اقدامات اصالحی میباشد که

بهداشت حرفهای میباشد معذوریت اجرا داشتیم ،ضمناً

در این پژوهش اقدامات مدیریتی و مهندسی توأم با هم

چون اعضاء تیم کارشناسی از کارکنان سیستم بوده و

تاثیرپذیری بیشتری در کاهش نمره ریسک نسبت به هر

برگزاری جلسات نیاز به همکاری مدیران رده باال صنعت

یک از این اقدامات به تنهایی داشتند ،که در این مورد با

بود لذا ما نیز همانند سایر ارزیابی کنندگان ریسک در

مطالعه آقای  VinodKumarمقایسه گردید که همخوانی

سازمانهای مختلف با محدودیت هزینه و زمان روبرو

داشت( .)19همچنین یافتهها نشان داد که ارزیابی ریسک

بودیم.

در برهههای زمانی مختلف جهت شناسایی ریسکهای
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