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مقدمه

 یپزشک و نظامی شیمیایی، هسته ای، صنایع از بسیاری در امروزه

 رقرا استفاده مورد پیشرفته تکنولوژی با حساس هایسیستم

 ها انانس با متقابل تعامل در ها سیستم این که آنجایی از. گیردمی

 نایعص این در انسانی خطاهای از ناشی خطرات وقوع پتانسیل هستند

 و نفت صنایع مانند بزرگ صنایع عمومی ویژگی. [1]است  باال

 دواح یک در خطرناک مواد از زیادی مقادیر که است این پتروشیمی

 ینا در حوادث شود می کنترل اپراتور چند توسط و هستند متمرکز

 بلکه است آور زیان واحد همان افراد و تجهیزات برای تنها نه واحدها

دارد  باالیی اهمیت همسایه کشورهای حتی و مجاور نواحی برای

 دهد می نشان صنعتی حوادث زمینه در شده انجام مطالعات. [2]

 دارد حوادث بروز در نقش ترین اصلی و مهمترین انسانی عامل که

 در حوادث درصد 08 از بیش علت که داده نشان آمار طوریکه به

 در تقریبًا. [3]است  انسانی خطای پتروشیمی و شیمیایی صنایع

 ل،بوپا در کش آفت تولید کارخانه انفجار شامل اخیر حوادث تمامی

 قطار تصادف(، Hillsborough) هیلزبورو فوتبال استادیوم فاجعه

 فجایع(، Southall) هال ساوت و( Paddington) پدینگتون

 چلنجر فضایی شاتل فاجعه و آیلند مایل تری و چرنوبیل

(Challenger shuttle )[4]شود  می دیده انسانی خطای از ردپایی .

 با شرفتهپی های سیستم در انسان ناناطمی قابلیت اینکه به توجه با

 لقاب طور به هوافضا، و ای هسته های فعالیت: مانند باال حساسیت

 ااپراتوره  خطاهای نسبی اهمیت ، گرفته قرار استفاده مورد توجهی

 هیلاو یاست. روش ها افتهی شیافزا یدر خطرات مرتبط با بهره بردار

(HRA: Human Reliability Analysis) نسل " که به اصطالح

 یانانس ینرخ خطا ینیب شیپ کیشود مانند تکن یم دهینام "اول

(THERP: Technique for Human Error Rate 

Prediction)، حوادث ) یتوال یابیارز یزیبرنامه رASEP: 

  یمرپل مجتمع کنترل هاي اتاق در انساني خطاهاي ارزيابي و شناسايي

 CREAM تکنیک از استفاده با ساسول آريا
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 واژگان کلیدی:

 انسانی خطای

 کنترل اتاق

 پتروشیمی

CREA 

HTA 

  دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

 .است محفوظ همدان پزشکی علوم

 چکیده

  ار نقش ترین اصلی و مهمترین انسانی خطای که است داده نشان صنعتی حوادث زمینه در شده انجام مطالعات: مقدمه

  و خطاها مستقیم نتیجه در حوادث درصد 98 الی 68 گرفته صورت های بررسی طبق  طوریکه به. دارد حوادث بروز در

  خطای یابیارز و شناسایی سیستماتیک، طور به پژوهش این اصلی تمرکز بنابراین پیوندند می وقوع به انسانی اشتباهات

 .باشد می CREAM تکنیک به آریاساسول پلیمر مجتمع کنترل های اتاق اپراتورهای انسانی

  پلیمر پتروشیمی کنترل اتاق 4در که باشد می 1394 سال در مقطعی و توصیفی مطالعه یک حاضر، مطالعه :کار روش

  شغلی وظیفه 9 ،(HTA) مراتبی سلسله تحلیل و تجزیه روش از استفاده با ابتدا مطالعه این. گردید انجام آریاساسول

  خطاهای و کاربر محتمل های کنترل ،CREAM یافته توسعه  و اولیه نسخه از استفاده با سپس و گرفت قرار آنالیز مورد

 .گرفت قرار وتحلیل تجزیه مورد نتایج و شد تعیین شغلی وظایف برای شناختی احتمالی

  %22 مشاهده، خطای %22 اجرا، خطای به مربوط شده شناسایی خطاهای %45 تحقیق این نتایج اساس بر ها:یافته

 .باشد می ریزی برنامه خطای به مربوط شده شناسایی خطاهای %11 و تفسیر خطای به مربوط شده شناسایی خطاهای

  لیو است نیاز ای لحظه کنترل به افسایت اندازی راه برای که دهد می نشان پژوهش این از حاصل نتایج نتیجه گیری:

  روش و طاهاخ نوع تعیین برای مناسب روش تکنیک این از استفاده و باشد می تاکتیکی کنترل به نیاز وظایف سایر برای

 .باشد می کنترلی های
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Accident Sequence Evaluation Program)، نانیاطم تیقابل 

 حول ،(HCR: Human Cognition Reliability) یادراک انسان

 ،یاتکمبود ذ لیشکل گرفته اند. انسان ها به دل یانسان یمحور  خطا

و  یکیالکتر ،یکیدرست مکان یقادر به انجام کارها یعیبه طور طب

 از مطالعات یتجرب جینتا گر،ید یاز سو .ستندین یساختار یاجزا

 تیگسترده از عملکرد انسان در حوادث نشان داده اند که اهم

 فهیظو یها یژگیاز و شتریشود ب یانجام م فهیکه در آن وظ یطیشرا

ر شکست انسان شده است اگ زیآنال رییامر منجر به تغ نیخود است. ا

 نیموثر در شکست عملکرد انسان باشد، رابطه ب یعامل اصل نه،یزم

 یاصل اساس نیشود. ا یمدلساز دیو احتمال شکست انسان با نهیزم

 زیمثل روش آنال HRAاز  "نسل دوم"نسل  یبه اصطالح روش ها

 CREAM: Cognitive) یشناخت نانیاطم تیخطا و قابل

Reliability and Error Analysis Method) زیآنال کیتکن و 

 ATHEANA: A Technique for Human) یانسان یخطا

Error Analysis )روش .[9-5] است CREAM نیکه در ا 

نسل دوم که  یپژوهش مورد استفاده قرار گرفته است از روش ها

 ارساخت با و قیدق روش عنوان به 1990سال  در Hollangelتوسط 

 یصیتشخ یخطا و نانیاطم تیقابل لیتحل و هیتجز یبرا مناسب

 افتهینسخه توسعه  کیروش از  نیا (.0) دیگرد یمعرف یانسان

امل از تع هیاول یشده است و هدف از آن، نشان دادن غربالگر لیتشک

ست. شده ا یطبقه بند یتحت سبک کنترل فیانسان که در آن وظا

 به هیروش اول جهیاز نت یریبا بهره گ CREAM افتهی توسعهروش 

 یتعامل انسان م یتر برا قیدق لیو تحل هیبه تجز دنیمنظور رس

 لیتحل و هیتجز فه،یوظ یاصل زهبر سه حو یروش مبتن نیباشد. ا

 یکنترل مدل از و است انسان عملکرد بهبود و خطا کاهش فه،یوظ

( مشتق شده COCOM: Cognitive Control Model) یمتن

به منظور  یو عمل یارائه شکل مفهوم COCOMاست هدف از 

جهت  COCOMاصول  نی. بنابر[1] عملکرد اپراتور بود شیافزا

 اتیپاسخ انسان در عمل ستمیعمل و س انیم ایتعادل پو ینیب شیپ

مختلف مطابق با شناخت  یژگیحالت در چهار و نیاست. ا ستمیس

 یشده است. روش طبقه بند فیعمل تعر یانسان و محتوا

COCOM  و به نام  افتهیتوسعهCREAM استنباط  یبراHRA 

نگر  ندهیگذشته نگر و آ لیو تحل هیبه تجز یابیدست یدو طرفه برا

نسبت به  CREAMروش  یها تیمز نی. از مهمتر[0] باشد یم

توان به ساختار نظامند  یم یانسان یخطا یابیارز یروش ها گرید

 ندهیبه صورت آ یانسان یخطاها یساز یو کم فیتعر یروش برا نیا

 یناختش یشده، مدل کنترل یطبقه بند یها هینگر و گذشته نگر، رو

عوامل  هیبر پا یانسان یعلت خطاها فیو تعر تیبر حسب موقع

–MTO: Man)مدل  ایو سازمان  یمرتبط با انسان، فن آور

Organization–Technology) [11, 18, 0, 2] را نام برد. 

 کیتکن یریبا به کارگ 1309همکاران در سال  و یمظلوم

CREAM هیمطابق با روش اول ،یمیدر اتاق کنترل پتروش 

CREAM یعوامل CPCs شامل، عملکرد نانیمرتبط با کاهش اطم 

 آموزش تیفیک و کار انجام زمان همزمان، طور به کار چند ای دو انجام

 رلکنت سبک جادیا باعث که باشد یم یکار اتیتجرب و موجود یها

 CREAM افتهیبا روش توسعه  مطابق و گردد یم یا لحظه

 تیفعال نیاجرا و مهمتر یشامل خطا یشناخت یخطاها نیشتریب

ارتباط،  تیدر اتاق کنترل فعال یکنترل ندیمرتبط با فرا یشناخت یها

 نیوو تد هیبود که توجه به ته یزیو برنامه ر شیپا ص،یاجرا، تشخ

برنامه نوبت  ،یآموزش یدوره ها یبرگزار ،یکار یدستورالعمل ها

 یدر نرم افزارها راتییتغ جادیو ا یسامانه ارتباط یساز نهیبه ،یکار

 اتیعمل در همکاران و محمدفام مطالعه در. [12] الزم است یکنترل

 افتندیدر ،1394در سال  CREAM کیاستفاده از تکن با ییزدا نیم

 در زمان یساز متناسب جمله از عملکرد کاهنده عوامل کاهش با که

 شیافزا ای و نیماش و انسان یها ستمیس ،یکار طیشرا دسترس،

 ای دو انجام تعامل، و یهمکار شیافزا جمله از دهنده بهبود عوامل

 یخطا احتمال کاهش موجب ،یفرد توان حد از کمتر به کار چند

در  یگری. در مطالعه د[13] شود یم ییزدا نیم اتیعمل در یانسان

 ییقلب به شناسا ژهیو یدر پرستاران بخش مراقبت ها 1392سال 

پرداختند  CREAM کیبا استفاده از تکن یانسان یخطاها یابیو ارز

 یپرستاران، ارائه آموزش ها یکار فتیکه با اصالح ش افتندیو در

 یراه کارها نیاز مهمتر یاضاف فیو مداوم و کاهش وظا یکاربرد

 یکاهش نرخ خطاها جهیموجود و در نت طیدر بهبود شرا یشنهادیپ

 ایران پتروشیمی عیصنا در اینکه به توجه با .[14] باشد یم یانسان

 اپراتور توسط مکررا دفرآین کنترل حساس وظیفه دنیا نقاط اکثر و

 ییمطالعه شناسا نیاز انجام ا هدفشود،  می انجام کنترل اتاق های

 یاتاق کنترل ها یاپراتورها یانسان یخطاها لیو تحل هیو تجز

و ارائه راه  CREAM کیساسول با استفاده از تکن ایآر مریمجتمع پل

 نیو کاهش خطا در ا یریشگیمناسب جهت پ یکنترل یکارها

 باشد. یصنعت م

 کار روش

 یابیارز و ییبه منظور شناسا یو مقطع یفیتوصمطالعه به صورت  نیا

ال س درساسول  ایآر مریپل مجتمعاتاق کنترل  4 در یانسان یخطاها

 در موجود یها شغل و افراد هیکل یآمار جامعه. گرفت انجام 1394

نفر  28نوبت کار ارشد،  نفر 5 شامل که باشد یم کنترل یها اتاق

 هتجباشد  یم فتیدر هر ش یسرپرست نوبت کار نفر  4نوبت کار، 

 وردم ساسول ایآر مریپل شرکت کنترل اتاق ابتدا، ها داده یآور جمع

 و طراحی اسناد مطالعه از استفاده با سپس و گرفت قرار دیبازد

 نیهمچن و موجود کاری های دستورالعمل و سیستم عملکردی

 رل،کنت اتاق بخش یاپراتورها و فتیش ارشد کارشناس با مصاحبه

 کیکنو با ت شدکنترل مشخص  یافراد در اتاق ها هیکل یشغل فیوظا

HTA ، 9  روشسپس از  شد، زیآنال یشغل فهیوظمورد CREAM 

 تیو قابل یانسان یخطاها یابیارز یها کیاز تکن یکیبعنوان 

اده استف یانسان یخطاها یابیارز و ییشناسا جهت یانسان نانیاطم
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را   CREAM افتهی توسعهو  هیروش هر دو نسخه اول نی. ادیگرد

 دهد. یپوشش م

 ()وظایف مراتبی سلسه تحلیل

 کلیه لیتحل و هیتجز و یبررس ،یشغل وظایف تحلیل و تجزیه از هدف

 یک یاصل هدف به رسیدن جهت که است یفعالیتهای و مراحل

 برای یشغل فیوظا زیآنال از. [15] شود یم انجام شغلی وظیفه

 ینیازها ، ماشین و انسان بین کار تقسیم مثل یاطالعات به دستیابی

 عبارت به. شود می استفاده یانسان یخطاها یشناسای و یآموزش

 فعالیت جزء به جزء تصویر ارائه از عبارتست یشغل وظایف زیآنال دیگر

 عملکرد از اطمینان منظور به آنها زیآنال و سیستم یک در اپراتور یها

 یها روش. [16]دارد عهده به که یوظایف یاجرا در اپراتور صحیح

 روش روش جمله از دارد وجود یشغل فیوظا زیآنال یبرا یمختلف

 و آنت توسط که( HTA) یشغل یمراتب سلسله لیتحل و هیتجز

 سال در انگی و استنتون و دیگرد مطرح 1971 سال در همکاران

 دش گرفته بکار ییایمیش کارخانجات و یاتم یها روگاهین در 1999

 چارت قالب در دویگرد لیتحل و هیتجز یشغل فیوظا هیکل آن در که

 هیتجز روش نیا تیمز نیمهمتر. [10, 17] دیگرد ارائه جدول و

 نظورم نیا به باشد یم خطا ینیب شیپ جهت فیوظا ریز به فهیوظ

 در یکار ندیفرا مشاهده و اپراتورها با مصاحبه زو،یا یها فرم از

 لیتحل و هیتجز یاجرا مراحل. [19] دیگرد استفاده یمتوال یروزها

.است شده داده نشان 1 تصویر در یشغل فیوظا

 تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی وظایف شغلینمودار  :1تصویر 
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 اناطمین قابلیت تاکید با خطا تحلیل و تجزیه روش

 ()انسان شناختی

 یابیارز ندیفرا دوم نسل یها کیتکن از یکی عنوان به روش نیا

 از یکی و مشروح ینظر پشتوانه یدارا انسان، نانیاطم تیقابل

. [12]است یانسان یشناخت یها نهیزم بر تمرکز آن یها یژگیو

بودن ساختار نظام مند  دارا ،CREAM کیتکن یژگیو نیبارزتر

 یها کیو همانند تکن است یانسان یخطاها یساز یو کم فیتعر

ATHEANA و (MDTA: Misdiagnosis Tree Analysis )

 یها حالت یمعرف. [28] است دوم نسل یها کیتکن جزو

 CPCs: Common) عملکرد بر گذار اثر طیشرا و یکنترل

Performance Conditions): روش CREAM زانیبر اساس م 

 یانسان یکار خود دارد، احتمال خطا یکه اپراتور بر رو یکنترل

کنترل  بر اساس  یها حالت یاساس هینظرکند.  یرا محاسبه م

COCOM دانش و  ،یشخص اتیتجرب ن،یباشد. عالوه برا یم

 ریتواند سطوح کنترل را تحت تاث یم طیانتظارات در مورد شرا

به شرح  یح کنترلسط 4 یدارا  CREAM. روش [21]قرار دهد

 باشد: یم ریز

 آن در که است یطیشرا ای و طیمعرف مح :یا لحظه کنترل

 دهدیم انجام خود تجربه ای و عادت اساس بر را خود فهیوظ فرد

 .برنامه و طرح اساس بر نه

 تفکر بدون اپراتور آن در که است یطیمح انگریب :یاتفاق کنترل

 در ادیز زحمت با یوگاه برنامه بدون آن، کم اریبس مقدار با ای و

 .ردیگ یم میتصم دهد انجام خواهد یم که کاری مورد

 اپراتور آن در که است یتیوضع دهنده نشان :کییتاکت کنترل

 دارد اریاخت در که یمستندات و قواعد اساس بر را خود تیفعال

 برنامه در زین تهاییمحدود اوقات یگاه هرچند دهدیم انجام

 .دارد وجود زییر

 که است یاشده یسازمانده اریبس طیشرا :کیاستراتژ کنترل

, 1]دارد خود عملکرد روی بر موثری کنترل اپراتور آن موجب به

0 ,28]. 

 در یانسان یخطا احتمال مختلف یزمان فواصل با یکنترل یها سطح

 یم نشان را اپراتور کنترل یا هیپا یها حالت 2 تصویر است ارتباط

 :Determining HEP)یانسان ی. از فواصل احتمال خطا[0]دهد

Human Error Probability )از هیاول یغربالگر کیبه عنوان  غالبا 

[21]شود یاستفاده م یانسان یخطا یدادهایرو
.

 

 

 کنترل ضریب از استفاده با کنترلی سبکهای تعیین :2تصویر 
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 ()یکنترلسطحشاخص

مطرح  CREAM، CII هینسخه اول تیکم لیمنظور تسه به

دارد و  یارزش عدد CPCs یشاخص برا نیا .شده است

 تعداد قیتفر بااست که   4 تا 7- اعداد بازه در حیصح یعدد

 تعداد از شوند یم عملکرد بهبود باعث که ییها تیفعال

 یشوند بدست م یکه باعث کاهش عملکرد م ییها تیفعال

 .[22]دیآ

𝐶𝐼𝐼  : (1) فرمول = 𝛴Reduce −  𝛴Improve   

𝛴Reduce :عملکرد دهنده بهبود های فعالیت تعداد مجموع 

 :𝛴Improvعملکرد کاهنده یها تیفعال تعداد مجموع 

 CFP: Cognitive Failure)یشناخت یخطا احتمال

Probability :)و  2با توجه به شکل  نیبنابراCII، سطوح 

 یرلعملکرد کنت یکنترل به معن نیا  دیآ یبدست م یکنترل

 نآمد نییپا با کهصورت  نیباشد به ا یفرد در برابر خطا م

 یانسان یکارکرد فرد احتمال خطا یبررو فرد کنترل درجه

با  یکل یشناخت یاحتمال خطا سپس و ابدی یم شیافزا

 شود. یمحاسبه م ریاستفاده از فرمول ز

CFPt:  (2) فرمول =  0.0056 × 100.25𝐶𝐼𝐼 

(CII: Context Influence Index) :یکنترل سطح شاخص 

(CFPt: Cognitive Failure Probability Total) :

 یکل یشناخت یخطا احتمال

 يافته ها

 ی، مصاحبه با اپراتورها، بررسیکار ندیاساس مشاهده فرآ بر

 یاتاق ها یتیریو مد یو مطالعه اطالعات فن زویا یفرم ها

 HTAساسول با استفاده از روش  ایآر مریکنترل مجتمع پل

 هیانجام گرفت. انجام تجز ییاجرا یها تیفعال لیو تحل هیتجز

 در اتاق فینشان داده شده که وظا یسلسله مراتب لیو تحل

شده  لیتشک فهیروظیز 9و  یاصل فهیوظ 9کنترل مجتمع از 

 آورده 3تصویر در  یسلسله مراتب لیو تحل هیتجز جیاست. نتا

 .است شده

 9هر کدام از  یروبه صورت جداگانه بر   CREAM کیتکن

جدول  ، جداول بودن ادیز لتانجام شد به ع یشغل فهیوظ

 1 لجدودر  تیافسا فهیمربوط به وظ CPCs یعوامل لیتحل

 آورده شده است.

 در عملکرد بر اثرگذار کاری شرایط 9تکرار  تعداد بررسی با

 دهنده بهبود شرایط 25 تعداد موجود، کاری وظیفه 9 مجموع

 که شد شناسایی عملکرد کاهنده شرایط 31 تعداد و عملکرد

 زمان مورد، 0 با کاری تجربیات و آموزش کیفیت بین، این در

 ها برنامه به دسترسی و مورد 6 با کار انجام برای دسترس در

 دهنده بهبود عوامل موثرترین عنوان به مورد 5 با روشها و

 قابلیت و کاری شرایط عامل همچنین. شدند شناسایی عملکرد

 دسترس در زمان و مورد 6 با ها برنامه و ها روش به دسترسی

 .شدند شناسایی عمکرد کاهنده عوامل موثرترین مورد 3 با

 18 با کار انجام زمان و همکاران بین تعامل و همکاری نحوه

 در تاثیری گونه هیچ  مورد 9 با سازمان توانمندی و مورد

 یشناخت یخطا احتمال .اند نداشته عملکرد کاهش یا بهبود

 طیشرا ینظارت و بررس" یشغل فهیسه وظ یبرا (CFPt) یکل

در صورت عدم حضور  تیحضور پرم"، "نیدر واحد الف ندیفرآ

و  دیجهت انجام بازد تیحضور در سا"، "فتیسرپرست ش

به دست  889950/8، "الزم یها یو انجام هماهنگ یبازرس

ه ب یکیآن ها کنترل تاکت یآمده است و سبک کنترل برا

 یشغل فهیدو وظ یبرا CFPtمقدار  نیدست آمده است. همچن

 د،یجهت انجام بازد تیحضور در سا"، "یو دفتر یادار"

به دست  883149/8، "الزم یها یو انجام هماهنگ یبازرس

ه ب یکیتآن ها کنترل تاک یآمده است و سبک کنترل برا

حضور در " یشغل فهیدو وظ یبرا نیدست آمده است. همچن

از  یو چک و بازرس یراه انداز ،یجهت آماده ساز تیسا

برابر با  CFPtمقدار  "یو دفتر یادار"و  "یراتیتعم یکارها

 آن ها کنترل یبه دست آمده است و سبک کنترل برا 8856/8

نترل ک" یشغل فهیدو وظ یبه دست آمده است. و برا یکیتاکت

 CFPtمقدار  "تیافسا یراه انداز"و  "تیبخش افسا تیوضع

 یبرا یبه دست آمده است که سبک کنترل 88177/8برابر با 

 تیوضعکنترل " یبرا و یا لحظه کنترل "تیافسا یراه انداز"

 جیتان ی. و براآمد دست به یکیتاکت کنترل "تیافسا بخش

متناسب با  یشناخت یازهاین ،CREAM دوم گاممربوط به 

 یشناخت یخطاها ییشناسا ،یشغل یها فهیوظ ریاز ز کیهر 

 یشناخت یخطا احتمال یکم برآورد و یشغل فیوظا از کی هر

(CFPi )یآمد. از کل خطاها بدست 2 جدولاستفاده از  با 

 %22اجرا،  یخطا %45 ،یشغل فهیوظ 14 یشده برا ییشناسا

 یمربوط به خطا %11مشاهده و  یخطا  %22 ر،یتفس یخطا

نوع  4 تصویربا توجه به   نیباشد. همچن یم یزیبرنامه ر

 مریشرکت پل یدر اتاق کنترل ها فهیوظ 9 یشناخت تیفعال

ها مربوط به  تیاز فعال %22 که. دهد یرا نشان م اساسولیآر

 ،یزیر برنامه ،یابیارزش نوع از که ها تیفعال یو مابق شیپا

 باشد، یم صیتشخ و ینگهدار و حفظ ثبت، اجرا، ،یهماهنگ

 .اند داده صیتخص خود به را %11 کدام هر
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 نمودار آنالیز وظایف اتاق کنترل های شرکت پلیمرآریاساسول :3 تصویر

 

 اثرگذار بر عملکرد وظیفه کنترل وضعیت بخش افسایتشرایط کاری  :1جدول 

 شرح موارد/حدود CPCsشرایط اثرگذار بر عملکرد فرد  ردیف
اثر مورد انتظار بر روی سطح قابلیت 

 عملکرد اطمینان

 تاثیر شاخص

 عملکرد

 8 بی تاثیر کارآمد توانمندسازی سازمان 1

 1 کاهش نامتناسب شرایط کاری 2

3 
سامانه های انسان ماشین و حمایت متناسب بودن 

 های عملیاتی موثر
 1 کاهش نامناسب

 8 بی تاثیر قابل تحمل قابلیت دسترسی به روش ها و برنامه ها 4

 2/1 کاهش بیشتر از حد توان انجام دو یا چند کار بطور همزمان 3

 8 بهبود کافی زمان در دسترس برای انجام کار 6

 8 بی تاثیر )منظم(شیفت کار  زمان انجام کار 7

8 
کیفیت آموزش های موجود و تجربیات و تجربیات 

 کاری
 -4/1 بهبود کافی )با تجربه باال(

 8 بی تاثیر خوب نحوه همکاری و تعامل بین همکاران 1

 فعالیت های شناختی اتاق کنترل های شرکت پلیمر آیاساسول نمودار :4تصویر 
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 وظیفه شغلی 9برای  CREAMنتایج حاصل از گام دوم  :2جدول 

 وظیفه
نوع فعالیت 

 شناختی

نوع کارکرد 

 شناختی

نوع خطای 

 CFP0 PII CFPI شناختی

در واحد  شرایط فرایند نظارت و بررسی

 الفین
 8118943/8 0/8 887/8 شناسایی نادرست مشاهده خطای پایش

 بازدید، جهت انجام حضور در سایت

 هماهنگیهای الزم وانجامبازرسی 
 88796214/8 -6/1 82/8 ناردست تشخیص خطای تفسیر ارزشیابی

 برنامه ریزی اداری و دفتری
خطای برنامه 

 ریزی
 81770279/8 1 81/8 نقص برنامه ریزی

 خطای اجرا پایش بخش افسایت کنترل وضعیت
موارد  نقص در

 مورداجرا
883/8 2/2 81864448/8 

 عدم حضور صورت حضور پرمیت در

 سرپرست شیفت
 خطای اجرا هماهنگی

در  زمان نادرست

 اجرا
883/8 2 88940603/8 

 خطای اجرا اجرا افسایت راه اندازی
 توالی و نقص در

 ترتیب اجرا
883/8 0/1 88940603/8 

 جهت انجام بازدید، حضور در سایت

 هماهنگی های الزم بازرسی و انجام
 839985/8 2/1 82/8 شخیص نادرست خطای تفسیر تشخیص

 883936/8 -1 887/8 عدم مشاهده خطای مشاهده ثبت اداری و دفتری

آماده سازی، راه  حضور در سایت جهت

 چک و بازرسی از کارها اندازی و
 خطای اجرا حفظ و نگهداری

نقص در موارد مورد 

 اجرا
883/8 4/8- 882303/8 

 

 وظیفه شغلی 9برای  CREAMنتایج حاصل از گام اول  :3جدول 

 سبک کنترل CII CFPT وظیفه

 کنترل تاکتیکی 889950/8 1 فرآیند در واحد الفین نظارت و بررسی شرایط

 کنترل تاکتیکی 883149/8 -1 انجام هماهنگی های الزم انجام بازدید، بازرسی و حضور در سایت جهت

 کنترل تاکتیکی 8856/8 8 اداری و دفتری

 کنترل تاکتیکی 88177/8 -2 افسایتکنترل وضعیت بخش 

 کنترل تاکتیکی 889950/8 1 صورت عدم حضور حضور پرمیت در

 کنترل لحظه ای 88177/8 2 راه اندازی افسایت

 کنترل تاکتیکی 889950/8 1 انجام هماهنگی های الزم انجام بازدید، بازرسی و حضور در سایت جهت

 تاکتیکیکنترل  883149/8 -1 اداری و دفتری

 کنترل تاکتیکی 8856/8 8 از کارهای تعمیراتی چک و بازرسی آماده سازی، راه اندازی حضور در سایت جهت

 

 بحث

 یابیو ارز ییشناسا به  CREAM روش از استفاده با یادیز نیمحقق

 هب توجه با قاتیتحق نیا جینتا که اند پرداخته یانسان یخطاها

. باشد یم متفاوت یکار طیمح و طیشرا و نظر مورد سازمان

تصادف قطار  لیبه منظور تحل 1999و همکاران در سال  سکراندیو

استفاده کردند و  CREAM کیدر کشور سوئد از تکن یشهر نیب

 وسطتنبردن به اشتباهات  یسفر، پ یبرا یکه زمان ناکاف افتندیدر

از  یتیریو مشکالت مد یناکاف یفیراننده و سوزن بان، کنترل ک

در مطالعه محمد فام و  نی. همچن[23] بودندحادثه  نیبروز ا لیدال

 نیم اتیدر عمل یانسان یخطا یبررس به که 1394همکاران در سال 

 در تاثیر بیشترین پرداختند، CREAM کیبا استفاده از تکن ییزدا

 بر اثرگذار کاری شرایط سه به مربوط انسان اعتماد قابلیت کاهش

 و کار شرایط ماشین، و انسان های سیستم تناسب عملکرد،شامل

. [13]است  زدایی، مین عملیات در کار انجام برای دسترس در زمان

 تیقابل کاهش در ریتاث نیشتریمشخص شد ب حاضر مطالعه در

 اثر گذار بر عملکرد شامل یکار طیانسان مربوط به سه شرا نانیاطم

 در زمان و  ها برنامه و ها روش به دسترسی قابلیت کاری، شرایط

 و ویسکراند مطالعه نتایج تفاوت اصلی علل از یکیاست.  دسترس

 در ذاتی های تفاوت وجود توان می را حاضر مطالعه با فام محمد

 سوزن و قطار رانندگی و زدایی مین حرفه با یمیپتروش شغلی وظایف

 تفاوت دالیل از یکی وظایف، و مشاغل در تفاوت زیرا دانست، بانی

محمد فام و  مطالعه در. [24]باشد  می انسانی خطاهای بروز در

 مشخص ،ییزدا نیم اتیدر عمل یانسان یاهاخط یهمکاران بر  رو

 بکس نوع از ییزدا نیم فیوظا هیکل در پرسنل کنترل نوع که شد

 کیکاربرد تکن  Celikو  Akyuz. [13] باشد یم یکیتاکت

CREAM تانکر از محموله یریبارگ ندیفرا در راLPG یبررس 
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 فادهاست کاربر رداثرگذار بر عملک طیشروع کار از شرا یکردند، برا

 ،-2LOP 1گام  ،-1LOP 3گام  CII  که افتندیدر وکردند  استفاده

ترتب  نیباشد بد یم -3برابر با  4LOPگام  CIIو  -3LOP 3 گام

و گام  ،3LOPگام  ،2LOPگام   ،1LOPگام   یبرا ینوع سبک کنترل

4LOP پژوهش حاضر با انجام  در. [21] باشد یم یکیکنترل تاکت

سه  یبرا CFPtقدار م 3 جدولتوجه به  با CREAMگام اول روش 

، "نیدر واحد الف ندیفرآ طیشرا ینظارت و بررس" یشغل فهیوظ

 حضور در"، "فتیدر صورت عدم حضور سرپرست ش تیحضور پرم"

، "الزم یها یو انجام هماهنگ یو بازرس دیجهت انجام بازد تیسا

آن ها کنترل  یبه دست آمده است و سبک کنترل برا 889950/8

 فهیدو وظ یبرا CFPtمقدار  نیبه دست آمده است. همچن یکیتاکت

 د،یجهت انجام بازد تیحضور در سا"، "یو دفتر یادار" یشغل

 به دست آمده 883149/8، "الزم یها یو انجام هماهنگ یبازرس

است.  به دست آمده یکیآن ها کنترل تاکت یاست و سبک کنترل برا

 ،یجهت آماده ساز تیحضور در سا" یشغل فهیدو وظ یبرا نیهمچن

و  یادار"و  "یراتیتعم یاز کارها یو بازرس یبررس ،یراه انداز

به دست آمده است و سبک  8856/8برابر با  CFPtمقدار  "یدفتر

 یشغل هفیدو وظ یاست. برا ودهب یکیآن ها کنترل تاکت یکنترل برا

مقدار  "تیافسا یراه انداز"و  "تیبخش افسا تیکنترل وضع"

CFPt  اه ر" یبرا یشده  که سبک کنترل محاسبه 88177/8برابر با

 بخش تیکنترل وضع" یو برا یکنترل لحظه ا "تیافسا یانداز

که  دش حاصل جهینت نیبه دست آمد و ا یکیکنترل تاکت "تیافسا

 ریسا یبرا یاست ول ازین یبه کنترل لحظه ا تیافسا یراه انداز یبرا

 .است یکیبه کنترل تاکت ازین فیوظا

 هر باشد یم یکیتاکت یکنترل سبک نوع از خطاها شتریب نیبنابرا

 یزیر رنامهب بر یمبتن عملکرد ،یکیتاکت کنترل سبک در که چند

 یرویپ یا شده شناخته شیب و کم قواعد  از و ردیگ یم شکل

 ترلکن سمت به یکیتاکت کنترل از دیبا کار تیماه اما شود یم

 یانسان یخطا کیاستراتژ کنترل در که ابدی ارتقا کیاستراتژ

 بوده محدود یکیتاکت کنترل در یزیر برنامه . باشد یم محدودتر

 یم موجود طیشرا در مشابهت علت به شتریب موجود قواعد و

و  ییشناسا یبراو همکاران  یکه مظلوم یا مطالعه. [0] باشد

 عیکنترل صنا یها اتاق یاپراتورها یانسان یخطاها یابیارز

 CREAM افتهی توسعه با اسـتفاده از روش اولیه و یمیپتروش

انجام دادند، کنترل های محتمل کاربر و خطاهای احتمالی 

شناختی برای وظایف شغلی تحلیل شده را تعیین کردند در 

 ییاشناس ییکل خطاها نیکه از ب دندیرس جهینت نیبه ا تینها

 نیمهمتر و اجرا یخطا به مربوط یشناخت یخطا نیشتریبشده 

 تیعالف کنترل، اتاق در یکار ندیفرا با مرتبط یشناخت تیفعال

. در [12] باشد یم یزیر برنامه و شیپا ص،یتشخ اجرا، ارتباط،

 فهیوظ 9 یشده برا ییشناسا یمطالعه حاضر از کل خطاها

 یدو مورد خطا ،ییاجرا یچهار مورد مربوط به خطا ،یشغل

 یزیبرنامه ر یمورد خطا کیو  ریتفس یمشاهده، دو مورد خطا

 یشغل فیاز وظا کیدر هر زین یکل یانسان یاست. احتمال خطاها

 ییشناسا یخطاها %45کنترل با هم تفاوت دارد ،  یدر اتاق ها

شده مربوط  ییشناسا یخطاها %22اجرا،  یشده مربوط به خطا

 یشده مربوط به خطا ییشناسا یخطاها %22مشاهده،  یبه خطا

برنامه  یشده مربوط به خطا ییشناسا یخطاها %11و  ریتفس

 9 یبرا یشناخت یازهاین یبا بررس نیهمچنباشد.  یم یزیر

ها  تیاز فعال %22 که شد مشخصشده  لیتحل یشغل فهیوظ

امه برن ،یابیها که از نوع ارزش تیفعال هیبقو  شیمربوط به پا

 یم صیو تشخ یاجرا، ثبت، حفظ  نگهدار ،یهماهنگ ،یزیر

 نیا جهیداده اند. در نت اختصاصرا به خود  %11باشد، هر کدام 

 یراب اجراقابل  یانسان نانیاطم تیقابل یابیروش ارز کیروش 

 یم یدنیفرا عیصنا هیکل در ها نگرش ای یشناخت اقدامات یبررس

 .باشد

 يریگ جهینت

 یانواع خطا یابیو ارز ییمطالعه حاضر منجر به شناسا جینتا

 CREAM افتهی توسعهروش  براساس. است شده یانسان

، اجرا یمربوط به خطا بیبه ترت یشناخت یخطاها نیشتریب

باشد و  یم یزیبرنامه ر یو خطا ریتفس یمشاهده، خطا یخطا

 نیا جینتاباشد.  یم شیمربوط به پا یشناخت یازهاین نیمهمتر

 شده مربوط ییشناسا یخطاها نیشتریب دهد، یم نشان مطالعه

نوع خطا  نیکاهش ا یراستا برا نیو در هم بودهاجرا  یبه خطا

 نیتدو و هیته جمله از الزم یاصالح اقدامات ازتوان  یم

برنامه نوبت  ،یآموزش یدوره ها یبرگزار ،یکار یها دستورالعمل

 ،یارتباط لیوسا یساز نهیبه کارکنان، عملکرد بر نظارت ،یکار

 استفاده هوشمند یها نیماش از استفاده و زاتیتجه مداوم شیپا

 اجرا را کاهش داد. یتوان خطاها یامر م نیبا ا کرد

 گزاريسپاس

 در ارشد یکارشناس مقطع نامه انیپا قالب در پژوهش نیا

 انیپا در و است دهیگرد انجام زاهدان واحد یاسالم آزاد دانشگاه

 نیمسئول و ساسول ایآر مریپل مجتمع محترم رتیمد یهمکار از

.گردد یم تشکر و ریتقد کنترل اتاق یاپراتورها و ها فتیش
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Abstract 

Introduction: Studies in the field of industrial accidents have shown that human errors 

have the most important and significant role in accidents. According to the related studies, 

60% to 90% of the accidents occur as a result of direct human errors. The aim of this 

study was to identify and evaluate human errors in control rooms of the Arya Sasol 

Polymer Company using the CREAM technique. 

Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted using the hierarchical 

task analysis in 2016. Nine job tasks were analyzed in four control rooms of the Arya 

Sasol Polymer Company. Then, by using the basic and extended version of the CREAM, 

common performance conditions and cognitive failure probability were determined and 

the results were analyzed. 

Results: The results of this study showed that 45% of the identified errors were related 

to execution errors, 22% observation errors, 22% interpretation errors and 11% planning 

errors. 

Conclusions: The findings of this study show that the opportunistic control mode seems 

to be required for initiating the off-site section, but for other tasks the tactical control 

mode is needed and using this technique is appropriate to determine the type of errors and 

methods of control. 
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