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ارزیابی میزان آمادگی یک صنعت فرایندی برای مقابله با یک حریق احتمالی
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هقذهِ :ةا جّزَ ةَ صؼیقُای رخ داده قغه در مٍایؽ فؼایٍغی نؽوم پیادهؿازی دؿحگاهُای ىغیؼیث
ةضؼان در ایً مٍایؽ و ةاال ٌگَ داقحً ىیؽان آىادگی ایً دؿحگاهُا اىؼی صیاجی اؿثُ .غف از اٌسام ایً
ىعانؿَ ارزیاةی ىیؽان آىادگی جیوُای ىلاةهَ ةا قؼایط اضعؼاری ةؼای ىلاةهَ ةا یک صؼیق اصحيانی در
یک مٍؿث فؼایٍغی اؿث.
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ٌفؼی اٌسام قغ .از ظؼیق ىعانؿات کحاةعاٌَای و ىیغاٌی ةؼای ُيَ جیوُای قؼکثکٍٍغه در فؼایٍغ ىلاةهَ
ةا صؼیق یک پؼؿكٍاىَ ةا ظیف نیکؼت ظؼاصی قغ .از قاظلُای ٌـتث روایی ىضحّا ( Content
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ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ زِث ؿٍسیغن پایایی پؼؿكٍاىَُا اؿحفاده قغ .اظالؾات زيؽآوری قغه وارد
ٌؼمافؽار ٌ SPSSـعَ  24قغٌغ و جسؽیَ و جضهیم آىاری در ؿعش ىؿٍاداری  95درمغ ةا اؿحفاده از
آزىّن  One Way ANOWAمّرت پػیؼفث.
یافتِّاٌ :حایر ٌكان داد کَ آىادگی ایً پاالیكگاه ةؼای ىلاةهَ ةا یک صؼیق اصحيانی  68/3درمغ
ىیةاقغ کَ از ىیان  11جیو قؼکثکٍٍغه در ایً فؼایٍغ جیو صؼاؿث ةا  53/48درمغ کيحؼیً و جیو
نسـحیک ةا  77/5درمغ ةیكحؼیً آىادگی را دارٌغ ( .)P-value= 0/028ةاالجؼیً ىیؽان  CVRةؼای
پؼؿكٍاىَ جیو ایيٍی ( )0/77ىیةاقغ و ةؽرگحؼیً ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ىؼةّط ةَ جیو راةط ةا 0/92
ةغؿث آىغ.
ًتیجِگیزیٌ :حایر ایً ىعانؿَ ٌكان داد آىادگی ایً پاالیكگاه گازی در فؼآیٍغ ىلاةهَ ةا صؼیق در صغ
ىعهّةی ىیةاقغ ُؼ چٍغ ةؼظی از جیوُا از زيهَ جیو صؼاؿث آىادگی کيحؼی ٌـتث ةَ ةلیَ جیوُا دارٌغ.
از ایً رو ةِحؼ اؿث ُؼ چَ ؿؼیؽجؼ اكغاىات ىغاظهَای از زيهَ فؼاُو کؼدن جسِیؽات ىّرد ٌیاز و ارائَ
آىّزشُا و ىاٌّرُای ىعحهف در راؿحای ةاال ةؼدن آىادگی ایً جیو اٌسام پػیؼد.
کلیذٍاصُّا :قؼایط اضعؼاری ،ةضؼان مٍؿحی ،پاالیكگاه ،ىغیؼیث ةضؼان.
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ةِغاقث کار و ارجلاء ؿالىث

 )Validity Ratioو قاظل روایی ىضحّا ( )Content Validity Indexزِث ؿٍسیغن روایی و از

ارسیاتی هیشاى آهادگی یک صٌعت فزایٌذی....

اسواعیل احوذیاى ٍ ّوکاراى

هقذهِ
رقغ روز افؽون مٍایؽ ُؼ چٍغ ةاؾخ افؽایف کیفیث زٌغگی

ٌكان ىیدُغ کَ پیكگیؼی و آىادگی در ةؼاةؼ ةضؼان دو فاز

ةكؼیث قغه اؿث اىا ىكکالجی از زيهَ صّادث مٍؿحی را

اؿحؼاجژیک ىغیؼیث پیف فؿال ةضؼان ُـحٍغ و واکٍف ةَ

ایساد کؼده اؿث کَ در کكّرُای در صال جّؿؿَ ایً ىكکالت

ةضؼان و ىغیؼیث ةؿغ از ةضؼان دو فاز واکٍكی ىغیؼیث ةضؼان

چكيگیؼجؼ اؿث [ ]1و ةكؼ را ةا صّادث زیادی ٌؼیؼ صؼیق و

ُـحٍغ .ؿاظحار غیؼ ظعی ایً ىغل جأکیغ ىیکٍغ کَ پاراىحؼُا

اٌفسار و  ...روةؼو ؿاظحَ اؿث [ .]2مٍایؽ ةـیار پیچیغه ىـحؿغ

ةایغ ةَ مّرت دؿحَُای ىؼجتط و یکپارچَ دیغه قٌّغ ٌَ ةَ

ایساد صّادث مٍؿحی ُـحٍغ و در واكؽ ُؼچَ یک مٍؿث

ؾٍّان ىؼاصهی کَ ةایغ ةَ جؼجیب و پكث ؿؼُو اٌسام قٌّغ .در

پیچیغهجؼ اؿث ،ةیكحؼ ىـحؿغ وكّع صّادث مٍؿحی اؿث .ةَ

صانی کَ دو ٌیو کؼه فاز ىغیؼیث پیف فؿال و فاز ىغیؼیث

ؾٍّان ىذال رُایف ٌفث در ؿال  2010در زؽیؼه ىکؽیکّ ةَ

واکٍكی ،راةعَ زىاٌی ىكعنی دارٌغ ،پاراىحؼُا ىيکً اؿث

دٌتال یک اٌفسار و آجف رخ داد .ایً صاددَ دو روز اداىَ داقث

ُيپّقاٌی داقحَ ةاقٍغ یا ةَ مّرت ُيؽىان پیاده ؿازی قٌّغ.

و ةاؾخ غؼق قغن ؿکّی ٌفحی قغ و الیَای ٌفحی ةَ فامهَ 5

ةَ ؾٍّان ىذال پاراىحؼُای پیكگیؼی و آىادگی در ةؼاةؼ ةضؼان

ىایم ةؼزا گػاقث [ ]4 ,3و یا اٌفسار و صؼیق ؿکّی ٌفحی

ةِحؼ اؿث ةَ مّرت ُيؽىان ازؼا گؼدٌغ [.]9

ظّد را از دؿث دادٌغ [ .]5ایً گٌَّ صّادث ىیجّاٌٍغ ٌحایر

پیچیغه ،جسؽیَ و جضهیم قکاف ( )Gap Analysisاؿث کَ در

فازؿَ ةاری را ةَ ُيؼاه داقحَ ةاقٍغ ،کَ ةَ اُيیث ارزیاةی

مٍایؽ ىعحهف ةؼای ةِتّد فؼآیٍغُا اؿحفاده ىیقّد .جسؽیَ و

ؿیـحوُای ىغیؼیث ةضؼان در مٍایؽ ةا ریـک ةاال جأکیغ دارد.

جضهیم قکاف یک ىعانؿَ ؿیـحياجیک اؿث کَ جكؼیش ىیکٍغ

ایً ارزیاةیُا ىؿهّم ىیدارد کَ آیا ایً ؿیـحوُا دارای

یک ؿازىان در چَ وضؿیحی كؼار دارد ،در چَ وضؿیحی

اؿحاٌغاردُای كاةم كتّل ُـحٍغ کَ ةحّان از صفاػث ىؼدم

ىیظّاُغ ةاقغ و چگٌَّ ىیجّان قکاف ةیً ایً دو زٍتَ را از

اظيیٍان پیغا کؼد یا ظیؼ [.]6ظعؼات ةضؼانُای كؼیبانّكّع

ةیً ةؼد .اگؼ فؼآیٍغ جسؽیَ و جضهیم قکاف كّی ةاقغ ،در ٌِایث

(ةضؼانُایی کَ ةؿیغ اؿث اجفاق ةیفحٍغ ونی ىيکً اؿث در

ةَ ىغیؼان ایً جّاٌایی را ىیدُغ جا جؿییً کٍٍغ کَ وضؿیث آٌِا

ٌِایث اجفاق ةیفحٍغ) ُيَ ؿازىانُا و مٍایؽ را ةَ ظؼیلی

در چَ زایگاُی كؼار دارد و چعّر ىیجّاٌٍغ ایً قکاف را جا

جِغیغ ىیکٍغُ .يَ ؿازىانُا ٌّؾی از ىغیؼیث ةضؼان را ٌیاز

زایی کَ ىيکً اؿث کاُف دٍُغ [ُ .]10ؼ چٍغ رویکؼدُای

دارٌغ جا ادؼات ةضؼان ةَ وكّع پیّؿحَ را ىضغود کٍٍغ [.]7

ىحٍّع دیگؼی ٌیؽ ةؼای جسؽیَ و جضهیم فؼایٍغُای پیچیغه

ىعانؿات ٌكان داده اؿث ةضؼانُا پیفةیٍی ىیقٌّغ

وزّد دارد ةَ ؾٍّان ىذال جسؽیَ و جضهیم  SWOTکَ یک

(صغاكم كاةم پیفةیٍی اٌغ) ،اىا از نضاظ جاریعی و آىاری ةؿیغ

جکٍیک ىضتّب ىّزّد در مٍؿث اؿثٌ SWOT ،لاط كّت و

ةَ ٌؼؼ ىیرؿٍغ کَ اجفاق ةیفحٍغ در ٌحیسَ اكغاىات پیكگیؼاٌَ و

ضؿف در یک ؿاظحار قؼکث را ىكعل ىیکٍغ و آٌِا را ةَ

اصحیاظی در ةؼاةؼ آنُا ٌادیغه گؼفحَ ىیقّد؛ ةٍاةؼایً ضؼوری

ؾٍّان فؼمث و جِغیغ ىؿؼفی ىیکٍغ [.]11

اؿث کَ اؿحؼاجژیُای آیٍغهٌگؼ ةیكحؼی را ةَ کار ةؼد جا

ُغف از اٌسام ایً ىعانؿَ جؿییً ىیؽان آىادگی جیوُای
قؼایط اضعؼاری ةؼای ىلاةهَ ةا یک صؼیق اصحيانی در یک

در ؿال  2007ىغنی ةَ ٌام ىغل ارجتاظی ىغیؼیث ةضؼان

پاالیكگاه گازی در ایؼان ىیةاقغ و در اداىَ ةَ جؿییً ةؼظی از

( )Relational model of crisis managementجّؿط ژاك

اكغاىات کٍحؼنی ةَ ىٍؼّر صفغ و ارجلاء ؿیـحو ىغیؼیث ةضؼان

ارائَ قغ .ایً ىغل زغیغ جنّیؼی زاىؽ از ىغیؼیث ةضؼان را

ایً ىسيّؾَ ىیپؼدازد.
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ىغیؼیث ةضؼان ىؤدؼ را در ؿازىانُا پیاده ؿازی کؼد [.]8
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پایپؼ آنفا در قكو زّالی  1988کَ ظی آن ٌ 167فؼ زان

یکی از ىِيحؼیً جکٍیکِا ةؼای جسؽیَ و جضهیم فؼآیٍغُای

ارسیاتی هیشاى آهادگی یک صٌعت فزایٌذی....

اسواعیل احوذیاى ٍ ّوکاراى

رٍش کار

نضاظ جئّری و چَ ؾيهی داقحٍغ ،کيک گؼفحَ قغ .قف ٌفؼ از

ایً ىعانؿَ جّمیفی-جضهیهی در ؿال  1398در یک

ایً ىحعننان در واصغ ایيٍی و ةِغاقث پاالیكگاه ىكغّل ةَ

پاالیكگاه گازی در ایؼان کَ یک مٍؿث فؼایٍغی ةا ریـک ةاال

کار ةّدٌغ و ةا جّزَ ةَ ٌؼؼات آٌِا ةؼظی از ؿؤاالت جغییؼ یافحٍغ

ىیةاقغ ،اٌسام قغ.

و ةؼظی ٌیؽ ةا ُو جؼکیب قغٌغ و ؿؤاالت زغیغی را قکم

در ىؼصهَ اول از ظؼیق ىعانؿات کحاةعاٌَای و ىیغاٌی ُيَ

دادٌغ .در اداىَ پؼؿكٍاىَُا ةؼای ُفث ىحعنل داٌكگاُی کَ

جیوُایی کَ در فاز ىلاةهَ اكغاىی را ةایغ اٌسام دٍُغ قٍاؿایی

در صّزه ایيٍی ماصب ٌؼؼ ةّدٌغ ،از ظؼیق ایيیم ارؿال قغ

قغٌغ .در اداىَ ةا اؿحفاده از ىعانؿات گػقحَ ،چک نیـثُا و

کَ ىحأؿفاٌَ فلط پٍر ٌفؼ آٌِا پؼؿكٍاىَُا را جکيیم و ایيیم

دؿحّرانؿيمُای ىّزّد در زىیٍَ ىغیؼیث ةضؼان و صؼیقُای

کؼدٌغ.

مٍؿحی اةؿاد ىعحهف پؼؿكٍاىَُا اؿحعؼاج و پؾ از ةؼرؿی در

در ةؼرؿی ىیؽان روایی ىضحّایی پؼؿكٍاىَ از دو قاظل

زهـات ىحؿغد جّؿط اؾضای گؼوه ،در ٌِایث پؼؿكٍاىَُای

ٌـتث روایی ىضحّا ( )Content Validity Ratioو قاظل

اونیَ ظؼاصی قغ کَ ؾتارجٍغ از:

روایی ىضحّا ( )Content Validity Indexاؿحفاده قغ .ةؼای

ةا صؼیق کَ ةؼای آجفٌكاٌان ظؼاصی قغه اؿث .3 ،جیو

آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده قغ .ایً روش ىؿيّلجؼیً روش جؿییً

صؼاؿث ىؼةّط ةَ ٌگِتاٌان پاالیكگاه ىیقّد کَ در زىان آجف

دتات داظهی اؿث کَ در ةیكحؼ ىعانؿات از آن اؿحفاده ىیقّد

ؿّزی ةایغ اىٍیث ىسيّؾَ را صفغ کٍٍغ .4 ،جیو نسـحیک کَ

و ىیؽان جٍاؿب گؼوُی از آیحوُایی کَ یک ؿازه را ىیؿٍسٍغ،

از ةعفُایی ُيچّن اٌتار ،ىعاةؼات ،صيم و ٌلم و جؿيیؼات

ٌكان ىیدُغ .پایایی ةؼاةؼ ةا  ،0/7دتات  70درمغی اىحیازات

جكکیم قغه اؿث .5 ،جیو ایيٍی کَ وػیفَ جأىیً ایيٍی

یا ٌيؼات ةغؿث آىغه از یک اةؽار را ٌكان ىیدُغٍُ .گاىی کَ

جیوُای ؾيهیاجی ةؼ ؾِغه اوؿث .6 ،جیو راةط کَ ةَ فؼىاٌغه

از ٌّع ىلیاس نیکؼت در پؼؿكٍاىَ اؿحفاده ىیقّد ،ىضاؿتَ

صاددَ کيک ىیکٍغ جا او ةحّاٌغ ةِحؼ ةا جیوُای ؾيهیاجی ارجتاط

ایً ضؼیب زِث جؿییً پایایی دتات دروٌی اىؼی ضؼوری اؿث.

ةؼكؼار کٍغ .7 ،پؼؿٍم ةِؼهةؼداری ىؼةّط ةَ اكغاىاجی ىیقّد

در ؿال  2003ىلغار آنفای ةیف از  0/9را ؾانی 0/8-0/9 ،را

کَ پؼؿٍم ةِؼهةؼداری ةایغ در ىّاكؽ آجفؿّزی ازؼا کٍٍغ.8 ،

ظّب 0/7-0/8 ،را كاةم كتّل 0/6-0/7 ،را كاةم ةضخ0/5-0/6 ،

فؼىاٌغه صاددَ کَ ىـئّنیث ُيَ اجفاكاجی کَ ىؼةّط ةَ صؼیق

را ضؿیف و کيحؼ از  0/5را غیؼ كاةم كتّل ىؿؼفی کؼدٌغ [.]12

اؿث ةؼ ؾِغه اوؿث .9 ،جیو ىّاد ظعؼٌاك ()HAZMAT

ةؼای اظيیٍان از ایٍکَ پؼؿكٍاىَُا پایایی ىّرد ٌیاز را دارا

وػیفَ ىلاةهَ ةا ٌكث و اٌحكار ىّاد قیيیایی ظعؼٌاك را دارٌغ،

ُـحٍغ ،از ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده قغ .پؼؿكٍاىَُا

 .10جیو اىغاد و ٌسات کَ ةایغ ىسؼوصیً و گوقغگان اصحيانی

جّؿط پؼؿٍم جیوُای ىعحهف جکيیم گؼدیغ کَ ٌحایر ایً

را یافحَ و ةَ ٌلاط ایيً ةؼؿاٌغ و  .11جیو ةؼٌاىَریؽی ىّػف ةَ

ضؼیب در زغول قياره  1آورده قغه اؿثُ .ؼ پؼؿكٍاىَ

جِیَ دؿحّرانؿيمُای ازؼایی ىؼةّط ةَ صاددَ ىیةاقغ.

جّؿط صغاكم ٌ 14فؼ و صغاکذؼ جّؿط ٌ 56فؼ جکيیم گؼدیغ

ىؿیار ىّرد ٌؼؼ یؿٍی آىادگی را ىیؿٍسٍغ ،ؿؤاالت ةؼای

جیو ةِؼه ةؼداری ةّدٌغ .زاىؿَ آىاری در ایً ىعانؿَ ُيَ

ىحعننیً کَ جؼکیتی از ىحعننان مٍؿحی و داٌكگاُی

پؼؿٍم جیوُای درگیؼ در فؼایٍغ ىلاةهَ ةا صؼیق اصحيانی ةّدٌغ

ةّدٌغ ،ارؿال گؼدیغ .ةؼای ةغؿث آوردن روایی از یازده ٌفؼ

کَ ةا جّزَ ةَ جؿغاد ةاالی پؼؿكٍاىَ ،ىعانؿَ ةَ مّرت

ىحعنل کَ در زىیٍَ ایيٍی و آجفٌكاٌی داٌف ةاالیی چَ از

ؿؼقياری (ٌ 200فؼ) مّرت پػیؼفث.
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ةَ ىٍؼّر اظيیٍان از ایٍکَ ؿؤاالت ظؼاصی قغه دكیلا ُيان

کَ ةَ جؼجیب پؼؿكٍاىَ واصغ ىعاةؼات نسـحیک و پؼؿكٍاىَ
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 .1پؼؿكٍاىَ جیو ىـحلؼ در ىؼکؽ آجفٌكاٌی .2 ،جیو ىلاةهَ

جؿییً ىیؽان پایایی پؼؿكٍاىَ ایً پژوُف از روش آزىّن

اسواعیل احوذیاى ٍ ّوکاراى

ارسیاتی هیشاى آهادگی یک صٌعت فزایٌذی....

ةؿغ از اظيیٍان از روایی و پایایی پؼؿكٍاىَُای ظؼاصی

جفاوت ةیً ایً دو ىلغار ةَ ىغیؼان کيک ظّاُغ کؼد جا جنّیؼ

قغه ،پؼؿكٍاىَُا ةیً پؼؿٍم واصغُای ىعحهف پعف قغ .در

ةِحؼی از وضؿیث جیوُای ىلاةهَ ةا صؼیقُای ةؽرگ را داقحَ

ىعانؿَ صاضؼ ،اىحیاز ىیؽان آىادگی ُؼ جیو ةا اؿحفاده از

ةاقٍغ و اكغاىات الزم را اجعاذ کٍٍغ .جسؽیَ و جضهیم آىاری

پؼؿكٍاىَُای ظؼاصی قغه ةَ مّرت زغا جؿییً قغ و

جّؿط ٌؼم افؽار ٌ SPSSـعَ  24ةا اؿحفاده از قاظلُای

ىیاٌگیً اىحیاز ایً جیوُا ةَ ؾٍّان اىحیاز کم ؿیـحو در ٌؼؼ

جّمیفی و آزىّن آىاری  One way ANOVAمّرت پػیؼفث

گؼفحَ قغ .ىیؽان فامهَ جا رؿیغن ةَ صغ ىعهّب آىادگی ةؼ

و ؿعش اظيیٍان در ایً ىعانؿَ  95درمغ در ٌؼؼ گؼفحَ قغ.

اؿاس اظحالف ةیً ىیؽان آىادگی كاةم دؿحؼس ؿیـحو (اىحیاز
 )100و اىحیاز صال صاضؼ کم ؿیـحو ةغؿث آىغ .در واكؽ

تعییي رٍایی ٍ پایایی

قکم قياره  1ىؼاصم اٌسام کار را ةَ مّرت ظالمَ ٌكان
ىی دُغ.

طزاحی پزسشٌاهِ ّا

شٌاسایی تین ّای درگیزدر
فزایٌذ هقاتلِ

تعییي هیشاى آهادگی کل ٍ فاصلِ تا
حذ هطلَب

تعییي اهتیاس ّز تین

یافتِّا
ىعانؿَ صاضؼ ةا ُغف جؿییً ىیؽان آىادگی جیوُای قؼایط

ةؽرگحؼیً ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ىؼةّط ةَ جیو راةط و کيحؼیً

اضعؼاری ةؼای ىلاةهَ ةا یک صؼیق اصحيانی در یک پاالیكگاه

ىؼةّط ةَ جیو ىعاةؼات نسـحیک کَ ةَ جؼجیب ةؼاةؼٌغ ةا 0/923

گازی در ایؼان در ؿال  1398مّرت پػیؼفث .ظتق ةؼرؿیُای

و .0/706

ُـحٍغ جا آىادگی ؿیـحو ىغیؼیث ةضؼان را در صغ ةاالیی

آىادگی ةاالجؼی ٌـتث ةَ ةلیَ جیوُا داراؿث کَ ةؼاةؼ ةا 77/5

ٌگِغارٌغ کَ ةؼای ُؼ کغام از جیوُا یک پؼؿكٍاىَ ظؼاصی قغ.

درمغ ىیةاقغ ( .)P-value= 0/028جیو نسـحیک از چِار

زغول قياره  1اظالؾات ىؼةّط ةَ روایی و پایایی

كـيث ىعحهف جكکیم قغه اؿث کَ اةحغا اىحیاز ُؼ چِار

پؼؿكٍاىَُای ظؼاصی قغه ةؼای اٌسام ىعانؿَ را ٌكان ىیدُغ.

كـيث جّؿط پؼؿكٍاىَ جؿییً قغ و ؿپؾ ىیاٌگیً ایً چِار

کيحؼیً ىیؽان  CVRةؼای جیو ىـحلؼ در ىؼکؽ آجفٌكاٌی

گؼوه ةَ ؾٍّان اىحیاز جیو نسـحیک در ٌؼؼ گؼفحَ قغ .در ةیً

( )0.62اؿث و ةیكحؼیً ىیؽان ةؼای جیو ایيٍی ()0/77

ایً چِار گؼوه واصغ ىعاةؼات در ىسيّع  88/1درمغ آىادگی

ىیةاقغُ .ياٌعّر کَ در زغول قياره ٌ 1كان داده قغه اؿث

دارد ،واصغ ةؿغی واصغ صيم و ٌلم ىیةاقغ کَ ىّػف اؿث در
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کحاةعاٌَای و ىیغاٌی ىؿهّم قغ کَ  11جیو ىعحهف در جالش

آزىّن ٌ One way ANOWAكان داد جیو نسـحیک از
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قکم  :1ىؼاصم اٌسام ىعانؿَ

ارسیاتی هیشاى آهادگی یک صٌعت فزایٌذی....

اسواعیل احوذیاى ٍ ّوکاراى

قؼایط اضعؼاری جسِیؽات و ىاقیًُای ىّرد ٌیاز را جغارك

واصغ جغارکات ىیةاقغ کَ وػیفَ ىِیا کؼدن جسِیؽات و وؿایم

دیغه جا پؼؿٍم و جسِیؽات را از ٌلعَای ةَ ٌلعَ دیگؼی

اؿحؼاصث جیوُای ؾيهیاجی را ةؼ ؾِغه دارد ،اىحیاز ایً واصغ

ةؼؿاٌٍغ .اىحیاز ایً واصغ ةؼاةؼ ةا  77.2درمغ ةغؿث آىغ .واصغ

 70.4درمغ ىیةاقغ .در آظؼ از ایً اىحیازات ىیاٌگیً گؼفحَ

اٌتار کَ وػیفَ اٌتار ىّاد و وؿایم ىّرد ٌیاز را ةؼ ؾِغه دارد

قغ و ةَ ؾٍّان اىحیاز جیو نسـحیک ىعؼح قغ.

ىیؽان آىادگی  74درمغ را دارد .آظؼیً واصغ جیو نسـحیک
زغول  :1روایی و پایایی پؼؿكٍاىَُای ظؼاصی قغه

پزسشٌاهِ

شاخص
رٍایی هحتَا
()CVI

شاخص ًسثت
رٍایی هحتَا
()CVR

پایایی
( Cronbach's
)Alpha

0/838

0/677

0/729

0/8

0/65

0/923

0/79

0/68

0/717

جیو اىغاد

0/8

0/64

0/767

جیو ةِؼه ةؼداری

0/79

0/8

0/666

0/727

جیو ىـحلؼ در ىؼکؽ
آجفٌكاٌی

0/791

فؼىاٌغه
صاددَ
جیو راةط
جیو ةؼٌاىَ
ریؽی
جیو اٌتار
جیو
جؿيیؼات
نسـحیک

جیو
ىعاةؼات

جیو ىّاد ظعؼٌاك
()HAZMAT
جیو صؼیق

0/79

0/69

0/718

0/812

0/70

0/858

0/80

0/66

0/918

0/666

0/918

0/616

0/72

پزسشٌاهِ

0/8

0/65

0/719

جیو صؼاؿث

0/785

0/686

0/71

0/833

0/666

0/706

جیو ایيٍی

0/846

0/769

0/776

جیو صؼاؿث کيحؼیً آىادگی را دارد و اىحیازی کَ ایً واصغ

جأدیؼگػار ُـحٍغ آىّزش و ىاٌّر ةیكحؼیً ىلغار را دارد ةؼاةؼ ةا

کـب کؼده اؿث ةؼاةؼ ةا  53.5درمغ ىیةاقغ .اؾضای جیو

 71درمغ ،فؼایٍغ ةؼٌاىَ ریؽی و واگػاری ىـئّنیثُا ةؼاةؼ ةا

صؼاؿث ىّػف ُـحٍغ افؼاد غیؼ ىـئّل از ىضم صاددَ را ةَ

 67/5درمغ و جسِیؽات و ؿیـحوُا ةؼاةؼ ةا  66/5درمغ.

ةیؼون ُغایث کٍٍغ و ةؼ ورود و ظؼوج ٌؼارت داقحَ ةاقٍغ،

ةَ ىٍؼّر ةغؿث آوردن اىحیاز کم ؿیـحو ىغیؼیث ةضؼان از

ُيچٍیً آٌِا ىّػف ُـحٍغ جا ةؿغ از آجف ؿّزی ازازه ٌغٍُغ

اىحیاز ُيَی جیوُا ىیاٌگیً گؼفحَ قغ و ایً ىیؽان ةؼاةؼ ةا

چیؽی در ىضم صاددَ زا ةَ زا و یا از ةیً رود و فؼایٍغ جضهیم

 68.3درمغ ةّد.

صاددَ و ریكَ یاةی آن ةَ ىكکم ةعّرد.

ٌيّدار قياره  2آىادگی جیوُای ىعحهف را ٌكان ىیدُغ.

ىلاةهَ کٍغ و آجف را کٍحؼل کٍغ ىیؽان آىادگی  68/4درمغی

جا صغ ىعهّب و ایغه آل ٌیؽ ٌكان داده قغه اؿث کَ ایً ىلغار

دارد .از ةیً ؿَ پاراىحؼی کَ در ىیؽان آىادگی ایً جیو

ةؼاةؼ ةا  114/12درزَ یا  31/7درمغ ىیةاقغ.
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جیو آجفٌكاٌی کَ وػیفَ دارد ةَ مّرت ىـحلیو ةا آجف

در ایً ٌيّدار کَ ةؼصـب درزَ جؼؿیو قغه اؿث ىیؽان فامهَ
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جیو صيم و
ٌلم
نسـحیک

شاخص رٍایی
هحتَا
()CVI

شاخص ًسثت
رٍایی هحتَا
()CVR

پایایی
( Cronbach's
)Alpha

اسواعیل احوذیاى ٍ ّوکاراى

ارسیاتی هیشاى آهادگی یک صٌعت فزایٌذی....

آهادگی تین ّای هختلف تزحسة درصذ
90.000
80.000

68.287

70.871

67.500

68.382

77.500

73.3

74.725

72.000
60.791

70.000
60.000

64.583

50.000

53.484

40.000
30.000
20.000
10.000
0.000

ٌيّدار  :1آىادگی جیوُای ىعحهف ةؼصـب درمغ
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ٌيّدار  :2ىیؽان آىادگی جیوُای ىعحهف ىلاةهَ ةا صؼیقُای ىِیب ةؼصـب درزَ و ىیؽان اٌضؼاف از قؼایط ایغه آل

ارسیاتی هیشاى آهادگی یک صٌعت فزایٌذی....

اسواعیل احوذیاى ٍ ّوکاراى

تحث
در ایً ىعانؿَ ىیؽان آىادگی جیوُای قؼایط اضعؼاری در

روش ظّد ارزقیاةی اؿحفاده قغ .ظّد ارزقیاةی رایرجؼیً و

ىلاةهَ ةا صؼیقُای ةؽرگ اصحيانی در یک پاالیكگاه گازی

ىلؼون ةَ مؼفَجؼیً روش اؿث کَ ةؼای ارائَ ةازظّرد از

جؿییً قغ .پّالرد و ُاجّ اػِار ىیکٍٍغ کَ ُؼ چلغر ؿازىاٌی

ؾيهکؼد صؼفَای ةَ کار گؼفحَ ىیقّد[ُ .]17يچٍیً از ؿایؼ

در ةؼاةؼ قؼایط ةضؼاٌی آىادگی ةیكحؼی داقحَ ةاقغ ،ةَ ٌضّ

روشُا ٌیؽ ةؼجؼ اؿث زیؼا ةَ ىؼدم ایً اىکان را ىیدُغ جا ٌلاط

ةِحؼی ىیجّاٌغ جنيیوگیؼی در وضؿیث ةضؼاٌی را ىغیؼیث

كّت و ضؿف ظّد را ةَ ظّر واضش ةِتّد ةعكٍغ[ .]18افؼاد

کٍغ .ةؼای ؿازىانُای اكغام کٍٍغه در زىان ةضؼان ،آىادگی از

وػیفَ دارٌغ ارزیاةی و ةِتّد قایـحگیُای ظّد را ةؼای اٌسام

اُيیث دو چٍغاٌی ةؼظّردار اؿث؛ زیؼا اوالً ،از جياىی ىؼاصم

ىـئّنیثُا اٌسام دٍُغ  ،ةٍاةؼایً ةایغ فؼمثُایی ةؼای ظّد

ىغیؼیث ةضؼان ادؼپػیؼ جؼ ةّده و ةؼ جياىی آٌان ىؤدؼ اؿث و در

ارزیاةی فؼاُو قّد جا قایـحگیُای ظّد را جّؿؿَ داده و ةِتّد

داٌی ،ةَ قغت ةا ىؼصهَ واکٍف در ُو آىیعحَ اؿث[.]13

ةتعكٍغ[.]19

ىّرد ٌیاز را زيؽ آوری کؼدٌ .حایر ٌكان داد روایی

قؼکث کٍٍغه در فؼایٍغ ىلاةهَ ةا صؼیق ىیةاقغ .پؼؿٍم ةِؼه

پؼؿكٍاىَُای ظؼاصی قغه صغ ىعهّةی داقحٍغ ةَ ظّری کَ

ةؼداری از زيهَ افؼادی ُـحٍغ کَ ؿؼیؿحؼ از ُيَ در ىّاكؽ

اگؼ روایی ةؼظی از پؼؿكٍاىَُا کيحؼ از صغ ىّرد كتّل ةّد

اضعؼاری ىحّزَ آجفؿّزیُا ىیقٌّغ و ایٍِا ُـحٍغ کَ

ةؼظی ؿؤاالت صػف قغٌغ[ .]11ةَ ؾٍّان ىذال پؼؿكٍاىَ جیو

ىؿيّالً ةَ پایگاه آجفٌكاٌی گؽارش صؼیق را ىیدٍُغ[.]20

ىـحلؼ در ىؼکؽ آجفٌكاٌی کَ صاوی  15ؿؤال ةّد ،ؿَ ؿؤانف

رفحار اٌـان در مّرت قیّع آجف ةَ ؾٍّان یکی از ؾٍامؼ ىِو

صػف گؼدیغ و ةا دوازده ؿؤال پؼؿكٍاىَ ةَ روایی ىّرد كتّل

ةؼای ىغیؼیث صّادث آجف ؿّزی قٍاظحَ قغه اؿث [ .]21در

رؿیغ .کيحؼیً ىیؽان  CVRةؼای جیو ىـحلؼ در ىؼکؽ

ىعانؿَای کَ جّؿط  Kihilaو  J.Mواکٍف اٌـان در مّرت

آجفٌكاٌی ( )0/62اؿث و ةیكحؼیً ىیؽان ةؼای جیو ایيٍی

قیّع آجف ؿّزی ىّرد ةؼرؿی كؼار گؼفثٌ ،حایر ٌكان داد کَ

( )0/77ىیةاقغ .ىحغیؼُای ةَ دؿث آىغه از اةؽارُای آزىایكی

 63/1درمغ از افؼاد در مّرت قیّع آجف ؿّزی ةا فؼار واکٍف

فلط زىاٌی ىعيئً ىیقٌّغ کَ پاؿطُای پایغار و كاةم اؾحياد

ٌكان ىیدٍُغ و  22/1درمغ از ٌیؼوُای آجفٌكاٌی کيک

را در ىّرد جکؼار آزىّن ارائَ دٍُغ[ ]15 ,14کَ ةَ ىٍؼّر

ىیگیؼٌغ .ایً ةغان ىؿٍی اؿث کَ ،در مّرت وكّع آجف

ؿٍسیغن پایایی پؼؿكٍاىَ از ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده

ؿّزی ،واکٍفُای گیرکٍٍغهای ایساد ىیقّد کَ ىٍسؼ ةَ

قغ .ةؼای ةغؿث آوردٌغ ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ و اظيیٍان از

اظحالل در ؾيهیات ٌسات و واکٍف ىیقّد .ىضللان ةیان

ایٍکَ پؼؿكٍاىَُا پایایی ىّرد ٌیاز را دارا ُـحٍغ ،پؼؿكٍاىَُا

داقحٍغ از آٌسا کَ ىیجّان رفحار را از ظؼیق آىّزش و زهـات

جّؿط پؼؿٍم جیوُای ىعحهف جکيیم قغٌغ[ .]16ةؽرگحؼیً

ىعحهف ةِتّد ةعكیغ ،ىؼدم ةایغ از ظؼیق جيؼیًُای

ضؼیب آنفای کؼوٌتاخ ىؼةّط ةَ جیو راةط و کيحؼیً ىؼةّط ةَ

آجفٌكاٌی ىاٌّرُای ىعحهف آىادگی الزم را کـب کٍٍغ جا

جیو ىعاةؼات نسـحیک ةّد کَ ةَ جؼجیب ةؼاةؼٌغ ةا  0/923و

ةحّاٌٍغ در مّرت قیّع آجف ؿّزی ةَ ظّر ىٍاؿب ؾيم

.0/706

کٍٍغ[ .]22پؼؿٍم ةِؼه ةؼداری از زيهَ افؼادی ُـحٍغ کَ در

روشُای ىعحهفی ةؼای ارزیاةی مالصیثُای صؼفَای در

ىؼاصم اونیَ صؼیق در مٍایؽ ةایغ اكغاىات اونیَ را اٌسام دٍُغ؛

ةیً جیوُای ىلاةهَ ةا صؼیق وزّد دارد کَ در ایً ىعانؿَ از

ةٍاةؼایً آىّزش و ةؼگؽاری ىاٌّرُای ىعحهف ةَ ىٍؼّر ةاال ةؼدن
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ؿعش آىادگی آٌِا اىؼی ضؼوری ىیةاقغ کَ در ایً پاالیكگاه

دؿحّرانؿيم ُای ازؼایی ىؼةّط ةَ صاددَ ىیةاقغ 72 ،درمغ

ىیؽان آىادگی پؼؿٍم ةِؼه ةؼداری ةؼای ىّاكؽ آجف ؿّزی

آىادگی دارد.

 70/87درمغ جؿییً قغ کَ ىیؽان كاةم كتّنی ىیةاقغ ةا ایً

ًتیجِگیزی

ُيَ ایً ىیؽان آىادگی ىیجّاٌغ جا  29درمغ دیگؼ ةِتّد یاةغ.

ٌحایر ایً ىعانؿَ ٌكان داد آىادگی جیوُای قؼکث کٍٍغه

از زيهَ راُکارُایی کَ ىیجّان ةَ آن اقاره کؼد ؾتارجٍغ از.1 :

در فؼآیٍغ ىلاةهَ ةا صؼیقُا در ایً پاالیكگاه گازی در صغ

ىِیا کؼدن وؿایم ىّرد ٌیاز اظفاء و وؿایم اظفاء صؼیق ىاٌٍغ

ىعهّةی ىیةاقغ ُؼ چٍغ ةؼظی از جیوُا از زيهَ جیو صؼاؿث

کپـّلُای اظفاء صؼیق و جسِیؽات داةث آجفٌكاٌی ىاٌٍغ

آىادگی کيحؼی ٌـتث ةَ ةلیَ جیوُا دارٌغ .از ایً رو ةِحؼ اؿث

ُّزریم ُا ،و  .2ةؼگؽاری زهـات آىّزقی در ظنّص ٌضّه کار

ُؼ چَ ؿؼیؿحؼ اكغاىات ىغاظهَای از زيهَ فؼاُو کؼدن

ةا ایً جسِیؽات و راهُای ىعحهف ظاىّش کؼدن صؼیقُا و

جسِیؽات ىّرد ٌیاز و ارائَ آىّزشُا و ىاٌّرُای ىعحهف در

ىاٌّر ةؼای پؼؿٍم ةِؼه ةؼداری.

راؿحای ةاال ةؼدن آىادگی ایً جیو اٌسام پػیؼد .از ظؼف دیگؼ،

گؼوه دیگؼی کَ در ىتضخ آىادگی ةؼای ىلاةهَ ةا صؼیقُای

ایً ىعانؿَ ٌكان داد روش ظّد ارزقیاةی ىیجّاٌغ روقی ةـیار

ىِیب دظیم ُـحٍغ ،گؼوه نسـحیک ىیةاقغ .نسـحیک کَ در

کارآىغ در زيؽ آوری اظالؾث ةَ ویژه ةؼای ىعانؿاجی ةا جؿغاد

ایً ىعانؿَ ظّد از چِار كـيث ىعحهف جكکیم قغه اؿث از

پؼؿكٍاىَ زیاد ،ةاقغ.

ةیكحؼیً ىیؽان آىادگی در ةیً گؼوهُای ىعحهف ةؼظّردار

پیكٍِاد ىیگؼدد در ىعانؿات آجی آىادگی ؿیـحو ىغیؼیث

اؿث ( 77/5درمغ) .وػیفَای کَ ایً گؼوه ةؼ ؾِغه دارد

ةضؼان در مٍایؽ دیگؼ ُيچّن پحؼوقیيی ،فّالد و ىؿغن ةَ مّرت

ةؼآورده ؿازی ُيَ ٌیازُای ىؼةّط ةَ صاددَ اؿث[ .]23ىیؽان

ُيؽىان ىّرد ارزیاةی كؼار گیؼد و ٌحایر ةا ُو ىلایـَ قٌّغ.

آجفٌكاٌی  68/28درمغ ،جیو ىلاةهَ ةا صؼیق  68/38درمغ،

ٌّیـٍغگان از ُيَ قؼکث کٍٍغگان در ایً ىعانؿَ كغرداٌی

جیو صؼاؿث ىؼةّط ةَ ٌگِتاٌان پاالیكگاه ىیقّد کَ در زىان

ىیکٍٍغ .ایً ىلانَ صامم ظؼح جضلیلاجی ىنّب داٌكگاه ؾهّم

آجف ؿّزی ةایغ اىٍیث ىسيّؾَ را صفغ کٍٍغ 53/48درمغ،

پؽقکی زٌسان ةا کغ اظالق IR.ZUMS.REC.1397.87

جیو ایيٍی کَ وػیفَ جأىیً ایيٍی جیوُای ؾيهیاجی ةؼ ؾِغه

ىیةاقغ.

اوؿث  68/79درمغ آىادگی ،جیو راةط کَ ةَ فؼىاٌغه صاددَ

هشارکت ًَیسٌذگاى

کيک ىیکٍغ جا فؼىاٌغه ةِحؼ ةا جیوُای ؾيهیاجی ارجتاط ةؼكؼار

ظؼاصی پژوُف :ا.ا ،ح.م

کٍغ  64/58درمغ ،فؼىاٌغه صاددَ کَ ىـئّنیث ُيَ اجفاكاجی

زيؽ آوری دادهُا :ا.ا

کَ ىؼةّط ةَ صؼیق اؿث ةؼ ؾِغه اوؿث  74/72درمغ،جیو

جضهیم دادهُا :ح.م

 73/30HAZMATدرمغ ،جیو اىغاد و ٌسات کَ ةایغ

ٌگارش و امالح :ف.س ،ح.م

ىسؼوصیً و گو قغگان اصحيانی را ةَ ٌلاط ایيً ةؼؿاٌغ

تضاد هٌافع

 67/50درمغ آىادگی و جیو ةؼٌاىَ ریؽی کَ ىّػف ةَ جِیَ

ُیچگٌَّ جضاد ىٍافؿی در ایً ىعانؿَ وزّد ٌغارد.
] [ DOI: 10.18502/ohhp.v5i3.7788
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Introduction: Due to occurrence of fires in process industries, it is vital to
implement crisis management systems in these industries and keep the
readiness of these systems high. The purpose of this study is to evaluate the
readiness of emergency response teams to deal with a possible fire in a
process industry.
Methods: This descriptive-analytical study was performed in 2019 in a gas
refinery with a statistical population of 200 people. A questionnaire with
Likert scale was designed through library and field studies for all teams
participating in the firefighting process. Content Validity Ratio (CVR) and
Content Validity Index (CVI) were used to measure validity and Cronbach's
alpha coefficient was used to measure the reliability of the questionnaires.
The collected data were entered into SPSS software version 24 and statistical
analysis was performed at 95% significance level using One Way ANOWA
test.
Results: The results showed that the readiness of this refinery to deal with a
possible fire was 68.3%, which among the 11 teams participating in this
process, the security team with 53.48% had the lowest and the logistics team
with 77.5% had the highest preparedness (P-value = 0.028). The highest CVR
was for the safety team questionnaire (0.77) and the highest Cronbach's alpha
coefficient was for the liaison team (0.92).
Conclusion: The results of this study showed that the readiness of this gas
refinery in the firefighting process is satisfactory, although some teams,
including the security team, are less prepared than other teams. Therefore, it
is better to take intervention measures as soon as possible, including
providing the necessary equipment and providing various trainings and
maneuvers in order to increase the readiness of the teams.
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