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مقاله پژوهشي

طبقه بندي خطاهاي انساني در فرایند صدور پروانه کار در یک صنعت پتروشیمي با استفاده از روش
SHERPA
آرش قاسمي ،1فريده عتابي ،*2فريده گلبابايي
تاريخ دريافت1331/8/6 :

تاريخ پذيرش1331/11/22 :

چكیده
زمینه و هدف :حوادث شغلي ممكن است در هر نوع فعاليتي رخ دهند .يكي از فازهاي كاري با ريسك باالي بروز حوادث شغلي ،انجام فعاليتتهتاي
غير روزمره نظير عمليات تعمير و نگهداري است .عليرغم وجود سيستمهاي صدور پروانه كار يا مجوز كار جهتت كنتترخ راترات فعاليتهتاي غيتر
روزمره ،آمار باالي حوادث در زمان اين فعاليت نشاندهنده عدم كفايت اين سيستمها است .بخش اصلي ناكارآمدي سيستمهاي پروانه كار به رااهتاي
انساني بازميگردد .بنابراين الزم است رااهاي محتمل در فرايند صدور پروانه كار به روبي شناسايي و كنترخ شوند.
روش بررسي :در اين ماالعه با استفاده از روش  SHERPAرااهاي احتمتالي چهتار نتوع پروانته كتار شناستايي شتدند .ست م تيمتي متشتكل از
كارشناسان  05522پروانه كار صادرشده در يك بازه زماني حدوداً يك ساله در يك صنعت پتروشيمي را متورد بررستي اترار داده و بيشتترين تعتداد
رااها و نوع آنها شناسايي شدند.
یافته ها :پروانه كارهاي حفاري و ورود به محيطهاي محصور داراي بيشترين راا بودند .پروانه كارهاي حفاري به تنهايي  02/5درصد همه رااها را
به رود ارتصاص دادند .پر تكرارترين رااها هم از نوع عملكردي يا اجرا بودند .براي هر چهار نوع پروانته كتار ،حتدود  02درصتد رااهتا از نتوع
رااهاي اجرايي بودند.
نتیجه گیري :يافتههاي اي ماالعه ميتواند نشان دهنده ضعف در آموزش عملي سيستم صدور پروانه كار باشد .براي كاهش رااهاي احتمالي در
عمليات صدور پروانه كار ميتوان از روشهاي شناسايي رااهاي انساني استفاده كرد.
کلیدواژه ها :رااي انساني ،پروانه كار ،پتروشيمي ،تعمير و نگهداري

 .1كارشناس ارشد مديريت ، HSEدانشكده محيط زيست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران ،ايران.
( *.0نويسنده مسئوخ) استاديار دانشكده محيط زيست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم وتحقيقات تهران ،ايران ،پست الكترونيكfar- :
.atabi@jamejam.net
 .3استاد ،گروه مهندسى بهداشت حرفه اى ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،ايران.
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مقدمه

نظير نگهداری و تعميرات اساسي ( )Overhaulميپردازنرد ] .[1در
فعاليتهای غير روزمره ،جهرت دنتررل خطررات و تر مين ايمنري
داردنان ،تجهيشات و محي معمروالً از فراينرد صردور پروانره درار
(مجوز دار) استفاده ميشود ] .[2مطالعرات اداره اجرايري ايمنري و
بهداشت حرفهای انگلستان ) ،(HSEپروانه درار را بره صرورت زيرر
تعريف مي دند" :يک سيستم مدون و رسمي ده برای دنترل انواع
خاص فعاليتهای غيرمعمول و خطرناک اسرتفاده دارد" .در واقر
سيستم صدور پروانه دار ،تالشي است ،جهت جلوگيری از مواجهه
ناخواسته داردنان برا انرر یهرايي دره ممکرن اسرت بره صرورت
ناخواسته از مدار خودشان خارج شوند ] .[3عدم دنترل انر یهای
خطرناک ميتوانرد منجرر بره برروز حروادث بشرگري شرود .نرين
پيامدهايي ميتوانند علل مختلفي داشته باشند .خطاهای انساني يا
عملياتي و تجهيشاتي ميتوانند سبب بروز حوادث فراينردی شروند.
در صناي نفت ،گاز و پتروشيمي ،نرين خطاهرايي اغلرب سربب
رهايش مواد خطرناک به محي ميشوند ].[1
حوادث بشرگي رویدادهاند ده به طور روشن ،ضعف در سيسرتم
مديريت عمليات غير روزمره و از جمله تعمير و نگهداری را نشران
ميدهند .بروز حادثه پايپرآلفا در سال  1388در سکوهای دريرايي
انگلستان با  162نفر جان دشته ] [2و حوادث ديگری مثل سقوط
هواپيمای امبرار در تگرشا و حادثره بوپرال هنرد هرم بره ضرعف
سيستم های تعمير و نگهداری نسبت داده ميشوند ] .[6در آذرماه
 1388هم يک آتشسوزی گسترده در دانال آبهای سطحي زيرر
نگهدارنده خطوط لوله ( )Pipe rackسرويسهای جانبي در منطقه
پتروشيمي ماهشهر روی داد .يکي از داليل اصلي بروز ايرن حادثره
وجود خطا در سيستم صدور پروانه دار بود .مطالعات اداره اجرايري
ايمني و بهداشت حرفهای انگلسرتان ) (HSEنشران مريدهرد دره
حرردود  31درصد از حوادث رویداده در صناي شيميايي به دليل
ضعف در سيستم تعمير و نگهداری رویدادهاند .بررسي پايگاه داده

(Systematic Human Error Reduction and Prediction

) Approachانواع خطاهای محتمل در فرايند صدور پروانه درار در
يکي از شردتهای پتروشيمي ايران ،پيشبيني و طبقهبندی شرده
و سپس خطاهای مختلف در يک بازه زماني شناسرايي و مرديريت
شوند.

روش بررسي
انواع پروانه دارهايي ده در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند
عبارت بودند از پروانه دارهايي ده در دسرتورالعمل صردور پروانره
دارگرم ،سرد ،ورود به فضای محصور ،حفاری و ورود خودرو لحرا
شده و پروانه دار پرتونگراری بره دليرل نبرودن در دسرتورالعمل و
صادر نشدن در بازه زماني مورد نظر (بيشتر در زمران ساختوسراز
صادر ميگردند) مورد بررسي قرار نگرفته اسرت .شرکل  ،1فراينرد
دلي صدور پروانه دار را نشان ميدهد.
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يکي از علل اصلي بروز حوادث  ،انجام ناصحيح فعاليتهای غيرر
روزمره از جمله تعمير و نگهداری است .با توجه به ماهيت موقت و
پرخطر فعاليتهای غير روزمره ،امکان بروز حوادث در زمان انجرام
اين نوع فعاليتها باال بوده و يا امکان بروز حوادث در نتيجه انجرام
نادرست اين دسته از فعاليتها باال ميرود .از طرف ديگرر ،قروانين
ايمني سازمانها عمدتاً بر شرراي عرادی توليرد تمردرش داشرته و
دمتر به دنترل خطرات در زمان انجام فعاليرتهرای غيرر روزمرره

انجمن مهندسان شيمي آمريکا هرم نشران ميدهرد دره از 2111
هشار حادثه ليسرت شرده در ايرن پايگراه ،حرداقل  011مرورد آن
مرتب با تعمير و نگهداری سيستم بودهاند ] .[0بخش فراوان ای از
حوادث مرتب برا تعميرر و نگهرداری سيسرتم ،ريشره در ايررادات
سيستم صدور پروانه دار داشتهاند .بر اسا آمار آ انرس ايمنري و
بهداشت اتحاديه اروپا 11-12 ،درصرد مررو و ميرهرای شرولي و
 12-21درصد همه حوادث اين اتحاديه در سال  2116به فعاليت-
های تعميراتي مرتب بودهاند ] .[2تحقيقات  Scottهم نشران داده
است ده حدود  21درصد حوادث در صناي شريميايي و فراينردی
ريشه در خطای سيستم در صدور پروانه دار داشتهاند ].[8
با توجه به مطالب ذدرشده ميتوان گفت ،خطاهای مختلفي ده
ممکن است در فازهای مختلف صدور پروانه دار روی دهنرد ،ايرن
سيستم را آسريبپذير دردهانرد .بنرابراين ،جهرت تقويرت فلسرفه
پيشگيرانه پروانه دارها ،الزم است ده خطاهای احتمالي در فازهای
مختلف شناساييشرده و برا روشهرا و اقردامات مناسرب آنهرا را
دنترل درد.
با توجه به نقصان مطالعرات در زمينره شناسرايي و پيشبينري
خطاهای محتمل در سيستم دنترل فعاليتهرای غيرر روزمرره ،در
ايرن مقالره سرعي شرده اسرت برا اسرتفاده از روش SHERPA
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انواع خطاهای احتمالي در اين فرايند با روش  SHERPAمرورد
مطالعه قرار گرفتند .روش  SHERPAتوسر  Embreyدر سرال
 1386ابررداع شررده اسررت ] .[3ايررن روش يکرري از پردرراربردترين
روشهای مورد استفاده در شناسايي خطاهرای انسراني بروده و در
بسياری از فعاليتها مورد استفاده قرار گرفته است و به شناسايي
خطاها بر مبنای اصول روانشناسي انساني حاصل از آناليش وظرايف و
به پيشبيني خطای انساني ،ارزيابي و شناسايي راهحلهای داهش
خطاها بر مبنای رفتار ميپردازد .بر اسا اين روش ،ابتدا فعاليرت
مورد نظر با تجشيه تحليل سلسله مراتبري (HTA: Hierarchical
) Task Analysisبه مراحل تشکيلدهنده شکسرته شرده ،سرپس
نوع هرر دردام از فعاليرتهرا مشرخم ميشروند .انرواع فعاليتهرا
ميتوانند شامل انجام ،بررسي ،انتخاب ،ارتباط و بازيابي باشرند .در
مرحله بعد ،با استفاده از ليست طبقهبندی خطاها ،انواع خطاهرای
محتمل در هر فعاليت پيشبيني ميشروند .در مراحرل بعردی ،برا
معيارهای معين ،اهميت هر نوع خطا تعيرين ميشروند .جردول 1
طبقهبندی خطاهای مورد استفاده در اين روش را نشان ميدهد.
پررس از شکسررتن فراينررد صرردور پروانرره دررار برره مراحررل
تشکيلدهنده ،هيئتي از روسای مجراز بره صردور پروانره درار ،برا

اسررتفاده از طبقهبنرردی روش  SHERPAماهيررت هررر يررک از
فعاليتها و خطاهای محتمل در هرر مرحلره را شناسرايي دردنرد.
پس از اينکه مهمترين خطاهای هرر نروع پروانره درار شناسرايي و
طبقهبندی شدند 22211 ،پروانه دار صادرشده از هر هرار گرروه
در يک بازه زماني حدوداً يک ساله مورد بررسي قرار گرفتنرد .ايرن
بررسي ،معمرولترين خطاهرای سيسرتم مرديريت پروانره درار در
شردت را نمايان ساخت.
نتایج
با روندی ده در شرح داده شد ،خطاهای هار گروه پروانره درار
شناسايي شدند .بيشترين تعداد خطاها مربوط به صدور پروانه دار
حفاری بود .دومين فراواني تعداد خطاها هم به فرايند صدور پروانه
دار ورود به فضای محصور مربوط ميشد .پروانه دارهای دار گرم و
سرد هم دارای خطاهرای مسراوی بروده و در رتبره سروم فراوانري
خطاها قرار گرفتند .جدول  2اطالعات بيشتر مربوط بره خطاهرای
هر هار گروه پروانه دار را نشان ميدهد.
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طبقه بندي خطاهاي انساني در فرایند صدور پروانه کار در یک صنعت پتروشیمي با استفاده از روش 61 / SHERPA
جدوخ  -1فهرست رااهاي محتمل در روش SHERPA

A

خطاهاي عملکردي

C

خطاهاي چک و بازدید

A1

عمل ريلي زود يا دير انجام ميشود

C1

بررسي فراموش ميشود (از الم ميافتد)

A2

عمل مورد نظر بيمواع انجام ميشود

C2

بررسي به طور نااص انجام ميشود

A3

عمل مورد نظر در جهت اشتباه انجام ميشود

C3

بررسي صحيح بر روي گزينه اشتباه انجام ميشود

A4

عمل كمتر يا بيش از حد الزم انجام ميشود

C4

بررسي بر روي گزينه صحيح انجام ميشود

A5

عمل تغيير انجام ميشود.

C5

بررسي در زمان نامناسب انجام ميشود

A6

عمل صحيح بر روي گزينه اشتباه انجام ميشود

C6

بررسي اشتباه بر روي گزينه اشتباه صورت ميگيرد

A7

عمل اشتباه بر روي گزينه صحيح انجام ميشود

R

خطاهاي بازیابي

A8

انجام عمل مورد نظر فراموش شود

R1

اطالعات الزم در دسترس نيست

A9

عمل به طور ناتمام (نااص) انجام شود

R2

اطالعات به صورت اشتباه ارائه شده است

A10

عمل اشتباه بر روي گزينه اشتباه انجام ميشود

R3

بازيابي اطالعات ،نااص انجام ميشود

I

خطاهاي ارتباطي

S

خطاهاي انتخاب

I1

تبادخ اطالعات صورت نميگيرد

S1

انتخاب حذف ميشود (از الم اندارتن)

I2

اطالعات اشتباه تبادخ ميشود

S2

انتخاب اشتباه انجام ميشود

I3

تبادخ اطالعات به طور نااص انجام ميگيرد
جدول  .2خطاهاي شناسایيشده پروانه کارها و دستهبندي آنها

#

وظیفهشناسي

عملکردي

بررسي

بازیابي

ارتباطي

انتخابي

کل خطاها

درصد

1

صدور پروانه كار گرم

6

3

0

3

0

16

00/2

0

صدور پروانه كار سرد

6

3

0

3

0

16

00/2

3

صدور پروانه كار ورود به فضاي بسته

7

3

0

3

3

12

05/7

0

صدور پروانه كار حفاري

2

3

0

0

3

02

02/5

بررسي  11حادثه مرتب با پروانه دار شردت مشخم نمود دره
سه حادثه مرتب با عمليات حفاری ،سه حادثه مرتب به عمليرات
ورود به فضای بسته و  1حادثه مرتب با ساير عمليات سرد و گرم
بوده است ده خوشبختانه ادثر حوادث شبه حادثه بوده و خسرارت
جاني به دنبال نداشتند.
جهت حصول اطمينران از صرحت اطالعرات خروجري نرمافرشار،
دادههرا همشمرران در نرمافررشار ادسررل نيرش وارد و بررسرري شررد درره
گشارشها حادي از صحت اطالعات نرمافشار داشت.
همچنين انواع خطاهای محتمل به صورت مجشا مرورد تجشيره و

تحليل قرار گرفتند .بيشترين تکرر خطاها با خطاهرای عملکرردی
يا خطاهای اجرا در ارتباط بود .بررای هرر هرار نروع پروانره درار
بررسيشده ،خطای عملکردی بيشترين تکرار را نشان ميداد.
خطاهای شناساييشده برای هر دردام از پروانره دارهرا هرم بره
صورت مجشا مورد تجشيره و تحليرل و ارزيرابي قررار گرفتنرد .ايرن
خطاها برر اسرا اهميرت خطرا طبقهبنردی شردند .بررای تمرام
گروههای پروانه دارهای بررسيشده ،خطاها در سه سرطح ريسرک
باال ،متوس و ريسک دم طبقهبندی شدند .برای مثال ،جردول ،3
خطاهای طبقهبندی شده برای فراينرد صردور پروانره درار گررم را
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توصیف خطا

کد خطا

توصیف خطا
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نشان ميدهد.
جدول -3طبقهبندي خطاهاي انساني محتمل شناسایيشده در فرایند صدور پروانه کار گرم
ردیف
9

3
4
5
6
7

ثبت اشتباه ،مبهم و كلي محل انجتام كتار ،نتام و
شماره دستگاه
عدم انتخاب صحيح وسايل ايمني
شرايط محيط كار به شكل مناسب انتخاب نشتده
باشد.
ثبت اشتباه تاريخ
شرح كار براي بيش از يك كار مشتخص نوشتته
شده باشد.
ساعت /روز انجام كار به شكل مناسب ايد نشده
باشد.

R2

بازيابي

دارد

0

B

R1

دارد

1

C

R1

S2

انتخاب

دارد

0

A

R1

S2

انتخاب

دارد

0

A

R1

A9

عملكردي

دارد

0

D

R2

R2

بازيابي

دارد

0

D

R2

A9

عملكردي

دارد

0

D

R2

دارد

0

C

R2

دارد

3

B

R2

3

B

R2

D

R3
R3

C1

چك و
بررسي

چك و

6

عدم بازرسيها و پيشبينيهاي الزم

C1

1

عدم ثبتنام و امضاي صادركننده و مجري كار

A8

عملكردي

97

عدم ثبتنام و امضاي صادركننده و مجري كار

A8

عملكردي

دارد

99

شمارهگذاري نااص و نادرست

A9

عملكردي

ندارد

3

92

روانا نبودن پروانه كار

I3

ارتباطي

دارد

3

D

93

عدم گاز سنجي متناسب با محل مورد نظر

C2

دارد

1

E

R3

A9

عملكردي

دارد

0

E

R3

I1

ارتباطي

دارد

0

E

R3

A10

عملكردي

دارد

0

E

R3

94
95
96

تمديد پروانه كار به شكل مناسب صورت نگرفته
باشد.
عدم ارذ تأييديه از ساير واحدهاي مرتبط با كار
عدم داشتن مجوزهاي الزم جهت امضاء و تأييتد
پروانه كار

بحث
حوادث در هر فازی از فعاليتهای شردتها از جمله تعمير و
نگهداری ممکن است رخ دهند ] .[11مطالعات ديگری هم ده در
زمينه دنترل خطرات و خطاهای محتمل در فرايند صدور پروانه
دار و فعاليتهای تعميراتي انجامشدهاند بر جنبههای خاصي از
اين خطاها تمردش داشتهاند .برای مثال ،عدل و جهانگيری اشاره
ميدنند ده سيستم های پروانه دار فعلي در پيشگيری از حوادث
دفايت الزم را نداشته و الزم است ده توييراتي در فرم های موجود

بررسي

چك و
بررسي

انجام شوند ].[11
مطالعه قهرماني هم به عدم وجود انطباق بين الشامات يک
سيستم ايمن پروانه دار و شراي مورد مطالعه اشارهدرده و دمبود
آموزش و صالحيت را از مهمترين خطاهای فرايند مديريت پروانه
دار ميداند ].[12
صبری پور و شفاهي هم با ارائه يک سيستم نرمافشاری صدور
پروانه دار سعي دردهاند خطاهای محتمل را داهش دهند ].[13
در مورد ديگری هم  Kletzو همکارانش يک سيستم دامپيوتری را
جهت داهش خطاهای صدور پروانه دار پيشنهاد دادهاند ] .[11در
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شرح خطا
متناسب نبودن شرح كار با نوع كار

کد

ماهیت خطا

بازیابي

شدت

احتمال

ریسک

طبقه بندي خطاهاي انساني در فرایند صدور پروانه کار در یک صنعت پتروشیمي با استفاده از روش 79 / SHERPA

نتيجهگيري
عليرغم وجود سيستم های مديريت صدور پروانه دار ،بروز خطاهرا
و حوادث در زمان انجام فعاليتهای غير روزمره محتمرل هسرتند.
الزم اسررت درره خطاهررای احتمررالي در ايررن فراينررد پيشبينرري و
شناساييشده و از تحقق آنها پيشگيری شود .بررای ايرن منظرور
ميتوان از روشهای مرسوم شناسايي خطاهرای انسراني از جملره
 SHERPAاستفاده درد.
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بيشتر اين مطالعات از يک رويکرد جام در پيشبيني و
طبقهبندی خطاها استفادهنشده يا اينکه مطالعات به صورت
توصيفي انجامشدهاند .مطالعه ديگری هم ده توس  Leesانجام
شده است اثبات درده ده  31درصد پروانه دارهای صادرشده در
صناي فرايندی دارای خطاهايي در فازهای مختلف از جمله
سيستم طراحيشده صدور پروانه دار ،فرم پروانه دار ،آموزش
افراد ،شناسايي خطرات ،روشهای جداسازی ،وسايل حفاظت
فردی ،محدوديت زماني ،روش تويير نوبت داری و عملياتي دردن
تجهيشات تعمير شده بودهاند.
احتمال باالی بروز خطای انساني در پروانه دارهای ورود به
محي های محصور و حفاری ميتواند نشاندهنده غفلت از خطرات
اين فعاليتها باشد .فعاليتهايي مثل دار سرد و به ويژه دار گرم
به صورت دالسيک در صناي نفت گاز و پتروشيمي جا افتادهاند.
اين موضوع ميتواند اهميت تمردش بيشتر بر روی آموزش ساير
انواع پروانه دارها را پر رنگ تر نمايد.
از طرف ديگر ،تکرر خطاهای مربروط بره فعاليتهرای انتخراب،
بازيابي ،ارتباطات و بررسي تقريباً در يک سرطح قررار داشرتند امرا
خطاهای اجرايي يا عملکردی نسبت به ساير خطاها بسيار معمرول
تر بودند .در هر هار گروه پروانه دار بررسيشده (حفاری ،ورود به
فضای محصور ،دار گرم و دار سرد) حدود  11درصد از دل خطاها
به خطاهای رفتاری مربوط ميشود .اين نکته ميتواند تاديد دننده
دمبود مهارتهای رفتاری در افراد مورد مطالعه باشد .يادآوری اين
نکته ده همه افراد مورد مطالعره قربالً در خصروص فراينرد صردور

پروانه دار آموزشديده بودند ميتواند بيانگر اين موضوع باشرد دره
مهارتهای رفتاری در آموزشها به خوبي بحث نشده است .شرايد
بهتر باشد با تبديل دال های تئوريک آموزشري بره درال هرای
عملي اين نقيصه را تا حدی برطرف درد .نکته حايش اهميت ديگرر
اين است ده عليرغم خطاهای باالی شناساييشده ،سوابق حروادث
مرتب با خطاهای پروانه دار در شردت مورد مطالعه نادر بوده دره
اين موضوع ميتواند نشاندهنده قدرت باالی پيشگيرانه در بازيابي
خطاها باشد .به اين معنا ده اگر خطايي در مرحله ای رخ دهد اين
خطا در مراحل بعدی قابل تشخيم و برطرف سازی مي باشد .بره
غير از يک نوع خطا ،بقيه خطاها دارای بازيرابي مروثر بودنرد .ايرن
مطالعه تنها به مطالعه خطاهای انساني در فرايند صدور پروانه درار
پرداخته است .پيشنهاد ميشود برای ساير مطالعات تحقيقراتي در
اين زمينه ،خطاهای محتمل در ساير فازها مثل اجرا و نظارت هرم
مورد مطالعه قرار گيرند.
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Abstract
Background & objective: Occupational accidents may occur in any types of activities. Carrying out daily
activities such as repairing and maintaining are one of the work phases that have high risck. Despite the issuance
of work permits or work license systems for controling the risks of non-routine activities, the high rate of
accidents during activity indicates the inadequacy of such systems. A main portion of this lacking is attributed
to the human errors. Then, it is necessary to identify and control the probable human errors during issuing
permits.
Methods: In the present study, the probable errors for four categories of working permits were identified using
SHERPA method. Then, an expert team analyzed 25500 issued permits during a period of approximately one
year. Most of frequent human errors and their types were determined.
Results: The “Excavation” and “Entry to confined space” permit possess the most errors. Approximately, 28.5
present of all errors were related to the excavation permits. The implementation error was recognized as the
most frequent error for all types of error taxonomy. For every category of permits, about 40% of all errors were
attributed to the implementation errors.
Conclusion: The results may indicate the weakness points in the practical training of the licensing system. The
human error identification methods can be used to predict and decrease the human errors.
Keywords: Human Error, Permit to Work, Maintenance
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