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مقدمه :مطالعات انجام شده در زمینه حوادث صنعتی نشان داده است که خطای انسانی مهمترین و اصلی ترین نقش را
در بروز حوادث دارد .به طوریکه طبق بررسی های صورت گرفته  68الی  98درصد حوادث در نتیجه مستقیم خطاها و
اشتباهات انسانی به وقوع می پیوندند بنابراین تمرکز اصلی این پژوهش به طور سیستماتیک ،شناسایی و ارزیابی خطای
انسانی اپراتورهای اتاق های کنترل مجتمع پلیمر آریاساسول به تکنیک  CREAMمی باشد.
روش کار :مطالعه حاضر ،یک مطالعه توصیفی و مقطعی در سال  1394می باشد که در 4اتاق کنترل پتروشیمی پلیمر
آریاساسول انجام گردید .این مطالعه ابتدا با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ( ) 9 ،HTAوظیفه شغلی
مورد آنالیز قرار گرفت و سپس با استفاده از نسخه اولیه و توسعه یافته  ،CREAMکنترل های محتمل کاربر و خطاهای
احتمالی شناختی برای وظایف شغلی تعیین شد و نتایج مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها :بر اساس نتایج این تحقیق  %45خطاهای شناسایی شده مربوط به خطای اجرا %22 ،خطای مشاهده%22 ،
خطاهای شناسایی شده مربوط به خطای تفسیر و  %11خطاهای شناسایی شده مربوط به خطای برنامه ریزی می باشد.
نتیجه گیری :نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که برای راه اندازی افسایت به کنترل لحظه ای نیاز است ولی
برای سایر وظایف نیاز به کنترل تاکتیکی می باشد و استفاده از این تکنیک روش مناسب برای تعیین نوع خطاها و روش
های کنترلی می باشد.
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امروزه در بسیاری از صنایع هسته ای ،شیمیایی ،نظامی و پزشکی
سیستمهای حساس با تکنولوژی پیشرفته مورد استفاده قرار
میگیرد .از آنجایی که این سیستم ها در تعامل متقابل با انسان ها
هستند پتانسیل وقوع خطرات ناشی از خطاهای انسانی در این صنایع
باال است [ .]1ویژگی عمومی صنایع بزرگ مانند صنایع نفت و
پتروشیمی این است که مقادیر زیادی از مواد خطرناک در یک واحد
متمرکز هستند و توسط چند اپراتور کنترل می شود حوادث در این
واحدها نه تنها برای تجهیزات و افراد همان واحد زیان آور است بلکه
برای نواحی مجاور و حتی کشورهای همسایه اهمیت باالیی دارد
[ .]2مطالعات انجام شده در زمینه حوادث صنعتی نشان می دهد
که عامل انسانی مهمترین و اصلی ترین نقش در بروز حوادث دارد
به طوریکه آمار نشان داده که علت بیش از  08درصد حوادث در
صنایع شیمیایی و پتروشیمی خطای انسانی است [ .]3تقریبًا در

تمامی حوادث اخیر شامل انفجار کارخانه تولید آفت کش در بوپال،
فاجعه استادیوم فوتبال هیلزبورو ( ،)Hillsboroughتصادف قطار
پدینگتون ( )Paddingtonو ساوت هال ( ،)Southallفجایع
چرنوبیل و تری مایل آیلند و فاجعه شاتل فضایی چلنجر
( )Challenger shuttleردپایی از خطای انسانی دیده می شود [.]4
با توجه به اینکه قابلیت اطمینان انسان در سیستم های پیشرفته با
حساسیت باال مانند :فعالیت های هسته ای و هوافضا ،به طور قابل
توجهی مورد استفاده قرار گرفته  ،اهمیت نسبی خطاهای اپراتورها
در خطرات مرتبط با بهره برداری افزایش یافته است .روش های اولیه
( )HRA: Human Reliability Analysisکه به اصطالح "نسل
اول" نامیده می شود مانند تکنیک پیش بینی نرخ خطای انسانی
( THERP: Technique for Human Error Rate
 ،)Predictionبرنامه ریزی ارزیابی توالی حوادث ( ASEP:
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این مطالعه به صورت توصیفی و مقطعی به منظور شناسایی و ارزیابی
خطاهای انسانی در  4اتاق کنترل مجتمع پلیمر آریا ساسول در سال
 1394انجام گرفت .جامعه آماری کلیه افراد و شغل های موجود در
اتاق های کنترل می باشد که شامل  5نفر نوبت کار ارشد 28 ،نفر
نوبت کار 4 ،نفر سرپرست نوبت کاری در هر شیفت می باشد جهت
جمع آوری داده ها ابتدا ،اتاق کنترل شرکت پلیمر آریا ساسول مورد
بازدید قرار گرفت و سپس با استفاده از مطالعه اسناد طراحی و
عملکردی سیستم و دستورالعمل های کاری موجود و همچنین
مصاحبه با کارشناس ارشد شیفت و اپراتورهای بخش اتاق کنترل،
وظایف شغلی کلیه افراد در اتاق های کنترل مشخص شد و با تکنیک
 9 ،HTAمورد وظیفه شغلی آنالیز شد ،سپس از روش CREAM
بعنوان یکی از تکنیک های ارزیابی خطاهای انسانی و قابلیت
اطمینان انسانی جهت شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی استفاده
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 ،)Accident Sequence Evaluation Programقابلیت اطمینان
ادراک انسانی ( ،)HCR: Human Cognition Reliabilityحول
محور خطای انسانی شکل گرفته اند .انسان ها به دلیل کمبود ذاتی،
به طور طبیعی قادر به انجام کارهای درست مکانیکی ،الکتریکی و
اجزای ساختاری نیستند .از سوی دیگر ،نتایج تجربی از مطالعات
گسترده از عملکرد انسان در حوادث نشان داده اند که اهمیت
شرایطی که در آن وظیفه انجام می شود بیشتر از ویژگی های وظیفه
خود است .این امر منجر به تغییر آنالیز شکست انسان شده است اگر
زمینه ،عامل اصلی موثر در شکست عملکرد انسان باشد ،رابطه بین
زمینه و احتمال شکست انسان باید مدلسازی شود .این اصل اساسی
به اصطالح روش های نسل "نسل دوم" از  HRAمثل روش آنالیز
خطا و قابلیت اطمینان شناختی ( CREAM: Cognitive
 )Reliability and Error Analysis Methodو تکنیک آنالیز
خطای انسانی ( ATHEANA: A Technique for Human
 )Error Analysisاست [ .]9-5روش  CREAMکه در این
پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است از روش های نسل دوم که
توسط  Hollangelدر سال  1990به عنوان روش دقیق و با ساختار
مناسب برای تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان و خطای تشخیصی
انسانی معرفی گردید ( .)0این روش از یک نسخه توسعه یافته
تشکیل شده است و هدف از آن ،نشان دادن غربالگری اولیه از تعامل
انسان که در آن وظایف تحت سبک کنترلی طبقه بندی شده است.
روش توسعه یافته  CREAMبا بهره گیری از نتیجه روش اولیه به
منظور رسیدن به تجزیه و تحلیل دقیق تر برای تعامل انسان می
باشد .این روش مبتنی بر سه حوزه اصلی وظیفه ،تجزیه و تحلیل
وظیفه ،کاهش خطا و بهبود عملکرد انسان است و از مدل کنترلی
متنی ( )COCOM: Cognitive Control Modelمشتق شده
است هدف از  COCOMارائه شکل مفهومی و عملی به منظور
افزایش عملکرد اپراتور بود [ .]1بنابرین اصول  COCOMجهت
پیش بینی تعادل پویا میان عمل و سیستم پاسخ انسان در عملیات
سیستم است .این حالت در چهار ویژگی مختلف مطابق با شناخت
انسان و محتوای عمل تعریف شده است .روش طبقه بندی
 COCOMتوسعه یافته و به نام  CREAMبرای استنباط HRA
دو طرفه برای دستیابی به تجزیه و تحلیل گذشته نگر و آینده نگر
می باشد [ .]0از مهمترین مزیت های روش  CREAMنسبت به
دیگر روش های ارزیابی خطای انسانی می توان به ساختار نظامند
این روش برای تعریف و کمی سازی خطاهای انسانی به صورت آینده
نگر و گذشته نگر ،رویه های طبقه بندی شده ،مدل کنترلی شناختی
بر حسب موقعیت و تعریف علت خطاهای انسانی بر پایه عوامل
مرتبط با انسان ،فن آوری و سازمان یا مدل (–MTO: Man
 )Technology–Organizationرا نام برد [.]11 ,18 ,0 ,2
مظلومی و همکاران در سال  1309با به کارگیری تکنیک
 CREAMدر اتاق کنترل پتروشیمی ،مطابق با روش اولیه

 CREAMعواملی  CPCsمرتبط با کاهش اطمینان عملکرد شامل،
انجام دو یا چند کار به طور همزمان ،زمان انجام کار و کیفیت آموزش
های موجود و تجربیات کاری می باشد که باعث ایجاد سبک کنترل
لحظه ای می گردد و مطابق با روش توسعه یافته CREAM
بیشترین خطاهای شناختی شامل خطای اجرا و مهمترین فعالیت
های شناختی مرتبط با فرایند کنترلی در اتاق کنترل فعالیت ارتباط،
اجرا ،تشخیص ،پایش و برنامه ریزی بود که توجه به تهیه و تدوین
دستورالعمل های کاری ،برگزاری دوره های آموزشی ،برنامه نوبت
کاری ،بهینه سازی سامانه ارتباطی و ایجاد تغییرات در نرم افزارهای
کنترلی الزم است [ .]12در مطالعه محمدفام و همکاران در عملیات
مین زدایی با استفاده از تکنیک  CREAMدر سال  ،1394دریافتند
که با کاهش عوامل کاهنده عملکرد از جمله متناسب سازی زمان در
دسترس ،شرایط کاری ،سیستم های انسان و ماشین و یا افزایش
عوامل بهبود دهنده از جمله افزایش همکاری و تعامل ،انجام دو یا
چند کار به کمتر از حد توان فردی ،موجب کاهش احتمال خطای
انسانی در عملیات مین زدایی می شود [ .]13در مطالعه دیگری در
سال  1392در پرستاران بخش مراقبت های ویژه قلب به شناسایی
و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از تکنیک  CREAMپرداختند
و دریافتند که با اصالح شیفت کاری پرستاران ،ارائه آموزش های
کاربردی و مداوم و کاهش وظایف اضافی از مهمترین راه کارهای
پیشنهادی در بهبود شرایط موجود و در نتیجه کاهش نرخ خطاهای
انسانی می باشد [ .]14با توجه به اینکه در صنایع پتروشیمی ایران
و اکثر نقاط دنیا وظیفه حساس کنترل فرآیند مکررا توسط اپراتور
های اتاق کنترل انجام می شود ،هدف از انجام این مطالعه شناسایی
و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی اپراتورهای اتاق کنترل های
مجتمع پلیمر آریا ساسول با استفاده از تکنیک  CREAMو ارائه راه
کارهای کنترلی مناسب جهت پیشگیری و کاهش خطا در این
صنعت می باشد.
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گردید .این روش هر دو نسخه اولیه و توسعه یافته  CREAMرا
پوشش می دهد.

تحلیل سلسه مراتبی وظایف(

)

هدف از تجزیه و تحلیل وظایف شغلی ،بررسی و تجزیه و تحلیل کلیه
مراحل و فعالیتهایی است که جهت رسیدن به هدف اصلی یک
وظیفه شغلی انجام می شود [ .]15از آنالیز وظایف شغلی برای
دستیابی به اطالعاتی مثل تقسیم کار بین انسان و ماشین  ،نیازهای
آموزشی و شناسایی خطاهای انسانی استفاده می شود .به عبارت
دیگر آنالیز وظایف شغلی عبارتست از ارائه تصویر جزء به جزء فعالیت
های اپراتور در یک سیستم و آنالیز آنها به منظور اطمینان از عملکرد

صحیح اپراتور در اجرای وظایفی که به عهده دارد[ .]16روش های
مختلفی برای آنالیز وظایف شغلی وجود دارد از جمله روش روش
تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی شغلی ( )HTAکه توسط آنت و
همکاران در سال  1971مطرح گردید و استنتون و یانگ در سال
 1999در نیروگاه های اتمی و کارخانجات شیمیایی بکار گرفته شد
که در آن کلیه وظایف شغلی تجزیه و تحلیل گردیدو در قالب چارت
و جدول ارائه گردید [ .]10 ,17مهمترین مزیت این روش تجزیه
وظیفه به زیر وظایف جهت پیش بینی خطا می باشد به این منظور
از فرم های ایزو ،مصاحبه با اپراتورها و مشاهده فرایند کاری در
روزهای متوالی استفاده گردید [ .]19مراحل اجرای تجزیه و تحلیل
وظایف شغلی در تصویر  1نشان داده شده است.
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روش تجزیه و تحلیل خطا با تاکید قابلیت اطمینان
شناختی انسان(

)

این روش به عنوان یکی از تکنیک های نسل دوم فرایند ارزیابی
قابلیت اطمینان انسان ،دارای پشتوانه نظری مشروح و یکی از
ویژگی های آن تمرکز بر زمینه های شناختی انسانی است[.]12
بارزترین ویژگی تکنیک  ،CREAMدارا بودن ساختار نظام مند
تعریف و کمی سازی خطاهای انسانی است و همانند تکنیک های
 ATHEANAو ()MDTA: Misdiagnosis Tree Analysis
جزو تکنیک های نسل دوم است [ .]28معرفی حالت های
کنترلی و شرایط اثر گذار بر عملکرد ( CPCs: Common
 :)Performance Conditionsروش  CREAMبر اساس میزان
کنترلی که اپراتور بر روی کار خود دارد ،احتمال خطای انسانی
را محاسبه می کند .نظریه اساسی حالت های کنترل بر اساس
 COCOMمی باشد .عالوه براین ،تجربیات شخصی ،دانش و
انتظارات در مورد شرایط می تواند سطوح کنترل را تحت تاثیر
قرار دهد[ .]21روش  CREAMدارای  4سطح کنترلی به شرح
زیر می باشد:

کنترل لحظه ای :معرف محیط و یا شرایطی است که در آن
فرد وظیفه خود را بر اساس عادت و یا تجربه خود انجام میدهد
نه بر اساس طرح و برنامه.
کنترل اتفاقی :بیانگر محیطی است که در آن اپراتور بدون تفکر
و یا با مقدار بسیار کم آن ،بدون برنامه وگاهی با زحمت زیاد در
مورد کاری که می خواهد انجام دهد تصمیم می گیرد.
کنترل تاکتیکی :نشان دهنده وضعیتی است که در آن اپراتور
فعالیت خود را بر اساس قواعد و مستنداتی که در اختیار دارد
انجام میدهد هرچند گاهی اوقات محدودیتهای نیز در برنامه
ریزی وجود دارد.
کنترل استراتژیک :شرایط بسیار سازماندهی شدهای است که
به موجب آن اپراتور کنترل موثری بر روی عملکرد خود دارد[,1
.]28 ,0
سطح های کنترلی با فواصل زمانی مختلف احتمال خطای انسانی در
ارتباط است تصویر  2حالت های پایه ای کنترل اپراتور را نشان می
دهد[ .]0از فواصل احتمال خطای انسانی( HEP: Determining
 )Human Error Probabilityغالبا به عنوان یک غربالگری اولیه از
رویدادهای خطای انسانی استفاده می شود[]21

.
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تصویر  :2تعیین سبکهای کنترلی با استفاده از ضریب کنترل
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شاخص سطح کنترلی(

)

به منظور تسهیل کمیت نسخه اولیه  CII ،CREAMمطرح
شده است .این شاخص برای  CPCsارزش عددی دارد و
عددی صحیح در بازه اعداد  -7تا  4است که با تفریق تعداد
فعالیت هایی که باعث بهبود عملکرد می شوند از تعداد
فعالیت هایی که باعث کاهش عملکرد می شوند بدست می
آید[.]22
فرمول (𝐶𝐼𝐼 = 𝛴Reduce − 𝛴Improve : )1
 :𝛴Reduceمجموع تعداد فعالیت های بهبود دهنده عملکرد
 :𝛴Improvمجموع تعداد فعالیت های کاهنده عملکرد
احتمال خطای شناختی( CFP: Cognitive Failure
 :)Probabilityبنابراین با توجه به شکل  2و  ،CIIسطوح
کنترلی بدست می آید این کنترل به معنی عملکرد کنترلی
فرد در برابر خطا می باشد به این صورت که با پایین آمدن
درجه کنترل فرد برروی کارکرد فرد احتمال خطای انسانی
افزایش می یابد و سپس احتمال خطای شناختی کلی با
استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.
فرمول (CFPt = 0.0056 × 100.25𝐶𝐼𝐼 :)2
( :)CII: Context Influence Indexشاخص سطح کنترلی
(:)CFPt: Cognitive Failure Probability Total
احتمال خطای شناختی کلی
يافته ها
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بر اساس مشاهده فرآیند کاری  ،مصاحبه با اپراتورها ،بررسی
فرم های ایزو و مطالعه اطالعات فنی و مدیریتی اتاق های
کنترل مجتمع پلیمر آریا ساسول با استفاده از روش HTA
تجزیه و تحلیل فعالیت های اجرایی انجام گرفت .انجام تجزیه
و تحلیل سلسله مراتبی نشان داده شده که وظایف در اتاق
کنترل مجتمع از  9وظیفه اصلی و  9زیروظیفه تشکیل شده
است .نتایج تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در تصویر  3آورده
شده است.
تکنیک  CREAMبه صورت جداگانه بر روی هر کدام از 9
وظیفه شغلی انجام شد به علت زیاد بودن جداول  ،جدول
تحلیل عواملی  CPCsمربوط به وظیفه افسایت در جدول 1
آورده شده است.
با بررسی تعداد تکرار  9شرایط کاری اثرگذار بر عملکرد در
مجموع  9وظیفه کاری موجود ،تعداد  25شرایط بهبود دهنده
عملکرد و تعداد  31شرایط کاهنده عملکرد شناسایی شد که

در این بین ،کیفیت آموزش و تجربیات کاری با  0مورد ،زمان
در دسترس برای انجام کار با  6مورد و دسترسی به برنامه ها
و روشها با  5مورد به عنوان موثرترین عوامل بهبود دهنده
عملکرد شناسایی شدند .همچنین عامل شرایط کاری و قابلیت
دسترسی به روش ها و برنامه ها با  6مورد و زمان در دسترس
با  3مورد موثرترین عوامل کاهنده عمکرد شناسایی شدند.
نحوه همکاری و تعامل بین همکاران و زمان انجام کار با 18
مورد و توانمندی سازمان با  9مورد هیچ گونه تاثیری در
بهبود یا کاهش عملکرد نداشته اند .احتمال خطای شناختی
کلی ( )CFPtبرای سه وظیفه شغلی "نظارت و بررسی شرایط
فرآیند در واحد الفین"" ،حضور پرمیت در صورت عدم حضور
سرپرست شیفت" " ،حضور در سایت جهت انجام بازدید و
بازرسی و انجام هماهنگی های الزم" 8/889950 ،به دست
آمده است و سبک کنترل برای آن ها کنترل تاکتیکی به
دست آمده است .همچنین مقدار  CFPtبرای دو وظیفه شغلی
" اداری و دفتری"" ،حضور در سایت جهت انجام بازدید،
بازرسی و انجام هماهنگی های الزم" 8/883149 ،به دست
آمده است و سبک کنترل برای آن ها کنترل تاکتیکی به
دست آمده است .همچنین برای دو وظیفه شغلی "حضور در
سایت جهت آماده سازی ،راه اندازی و چک و بازرسی از
کارهای تعمیراتی" و "اداری و دفتری" مقدار  CFPtبرابر با
 8/8856به دست آمده است و سبک کنترل برای آن ها کنترل
تاکتیکی به دست آمده است .و برای دو وظیفه شغلی "کنترل
وضعیت بخش افسایت" و "راه اندازی افسایت" مقدار CFPt
برابر با  8/88177به دست آمده است که سبک کنترلی برای
"راه اندازی افسایت" کنترل لحظه ای و برای "کنترل وضعیت
بخش افسایت" کنترل تاکتیکی به دست آمد .و برای نتایج
مربوط به گام دوم  ،CREAMنیازهای شناختی متناسب با
هر یک از زیر وظیفه های شغلی ،شناسایی خطاهای شناختی
هر یک از وظایف شغلی و برآورد کمی احتمال خطای شناختی
( )CFPiبا استفاده از جدول  2بدست آمد .از کل خطاهای
شناسایی شده برای  14وظیفه شغلی %45 ،خطای اجرا%22 ،
خطای تفسیر %22 ،خطای مشاهده و  %11مربوط به خطای
برنامه ریزی می باشد .همچنین با توجه به تصویر  4نوع
فعالیت شناختی  9وظیفه در اتاق کنترل های شرکت پلیمر
آریاساسول را نشان می دهد .که  %22از فعالیت ها مربوط به
پایش و مابقی فعالیت ها که از نوع ارزشیابی ،برنامه ریزی،
هماهنگی ،اجرا ،ثبت ،حفظ و نگهداری و تشخیص می باشد،
هر کدام  %11را به خود تخصیص داده اند.

جهانی و همکاران

تصویر  :3نمودار آنالیز وظایف اتاق کنترل های شرکت پلیمرآریاساسول
جدول  :1شرایط کاری اثرگذار بر عملکرد وظیفه کنترل وضعیت بخش افسایت
اطمینان عملکرد

عملکرد
8
1

شرایط اثرگذار بر عملکرد فرد CPCs

شرح موارد/حدود

1

توانمندسازی سازمان

کارآمد

بی تاثیر

2

شرایط کاری

نامتناسب

کاهش

3

متناسب بودن سامانه های انسان ماشین و حمایت
های عملیاتی موثر

نامناسب

کاهش

1

4

قابلیت دسترسی به روش ها و برنامه ها

قابل تحمل

بی تاثیر

8

3

انجام دو یا چند کار بطور همزمان

بیشتر از حد توان

کاهش

1/2

ردیف

6

زمان در دسترس برای انجام کار

کافی

بهبود

8

7

زمان انجام کار

شیفت کار (منظم)

بی تاثیر

8

8

کیفیت آموزش های موجود و تجربیات و تجربیات
کاری

کافی (با تجربه باال)

بهبود

-1/4

1

نحوه همکاری و تعامل بین همکاران

خوب

بی تاثیر

8

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
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تصویر  :4نمودار فعالیت های شناختی اتاق کنترل های شرکت پلیمر آیاساسول
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جدول  :2نتایج حاصل از گام دوم  CREAMبرای  9وظیفه شغلی
وظیفه
نظارت و بررسی شرایط فرایند در واحد
الفین
حضور در سایت جهت انجام بازدید،
بازرسی وانجام هماهنگیهای الزم
اداری و دفتری
کنترل وضعیت بخش افسایت
حضور پرمیت در صورت عدم حضور
سرپرست شیفت
راه اندازی افسایت
حضور در سایت جهت انجام بازدید،
بازرسی و انجام هماهنگی های الزم
اداری و دفتری
حضور در سایت جهت آماده سازی ،راه
اندازی و چک و بازرسی از کارها

نوع فعالیت

نوع کارکرد

نوع خطای

شناختی

شناختی

شناختی

پایش

خطای مشاهده

شناسایی نادرست

8/887

ارزشیابی

خطای تفسیر

تشخیص ناردست

8/82

-1/6

برنامه ریزی

خطای برنامه
ریزی

نقص برنامه ریزی

8/81

1

8/81770279

پایش

خطای اجرا

نقص در موارد
مورداجرا

8/883

2/2

8/81864448

هماهنگی

خطای اجرا

زمان نادرست در
اجرا

8/883

2

8/88940603

اجرا

خطای اجرا

CFP0

PII

CFPI

8/0

8/8118943
8/88796214

نقص در توالی و
ترتیب اجرا

8/883

1/0

8/88940603

تشخیص

خطای تفسیر

شخیص نادرست

8/82

1/2

8/839985

ثبت

خطای مشاهده

عدم مشاهده

8/887

-1

8/883936

حفظ و نگهداری

خطای اجرا

نقص در موارد مورد
اجرا

8/883

-8/4

8/882303

جدول  :3نتایج حاصل از گام اول  CREAMبرای  9وظیفه شغلی
وظیفه
نظارت و بررسی شرایط فرآیند در واحد الفین
حضور در سایت جهت انجام بازدید ،بازرسی و انجام هماهنگی های الزم

سبک کنترل

CII
1

CFPT
8/889950

کنترل تاکتیکی

-1

8/883149

کنترل تاکتیکی

کنترل وضعیت بخش افسایت

-2

8/88177

کنترل تاکتیکی

حضور پرمیت در صورت عدم حضور

1

8/889950

کنترل تاکتیکی

راه اندازی افسایت

2

8/88177

کنترل لحظه ای

حضور در سایت جهت انجام بازدید ،بازرسی و انجام هماهنگی های الزم

1

8/889950

کنترل تاکتیکی

اداری و دفتری

-1

8/883149

کنترل تاکتیکی

حضور در سایت جهت آماده سازی ،راه اندازی چک و بازرسی از کارهای تعمیراتی

8

8/8856

کنترل تاکتیکی

بحث
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محققین زیادی با استفاده از روش  CREAMبه شناسایی و ارزیابی
خطاهای انسانی پرداخته اند که نتایج این تحقیقات با توجه به
سازمان مورد نظر و شرایط و محیط کاری متفاوت می باشد.
ویسکراند و همکاران در سال  1999به منظور تحلیل تصادف قطار
بین شهری در کشور سوئد از تکنیک  CREAMاستفاده کردند و
دریافتند که زمان ناکافی برای سفر ،پی نبردن به اشتباهات توسط
راننده و سوزن بان ،کنترل کیفی ناکافی و مشکالت مدیریتی از
دالیل بروز این حادثه بودند [ .]23همچنین در مطالعه محمد فام و
همکاران در سال  1394که به بررسی خطای انسانی در عملیات مین
زدایی با استفاده از تکنیک  CREAMپرداختند ،بیشترین تاثیر در
کاهش قابلیت اعتماد انسان مربوط به سه شرایط کاری اثرگذار بر
عملکرد،شامل تناسب سیستم های انسان و ماشین ،شرایط کار و

زمان در دسترس برای انجام کار در عملیات مین زدایی ،است [.]13
در مطالعه حاضر مشخص شد بیشترین تاثیر در کاهش قابلیت
اطمینان انسان مربوط به سه شرایط کاری اثر گذار بر عملکرد شامل
شرایط کاری ،قابلیت دسترسی به روش ها و برنامه ها و زمان در
دسترس است .یکی از علل اصلی تفاوت نتایج مطالعه ویسکراند و
محمد فام با مطالعه حاضر را می توان وجود تفاوت های ذاتی در
وظایف شغلی پتروشیمی با حرفه مین زدایی و رانندگی قطار و سوزن
بانی دانست ،زیرا تفاوت در مشاغل و وظایف ،یکی از دالیل تفاوت
در بروز خطاهای انسانی می باشد [ .]24در مطالعه محمد فام و
همکاران بر روی خطاهای انسانی در عملیات مین زدایی ،مشخص
شد که نوع کنترل پرسنل در کلیه وظایف مین زدایی از نوع سبک
تاکتیکی می باشد [ Akyuz .]13و  Celikکاربرد تکنیک
 CREAMرا در فرایند بارگیری محموله از تانکر LPGبررسی
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اداری و دفتری

8

8/8856

کنترل تاکتیکی

جهانی و همکاران

نتیجه گیري

سپاسگزاري
این پژوهش در قالب پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان انجام گردیده است و در پایان
از همکاری مدیرت محترم مجتمع پلیمر آریا ساسول و مسئولین
شیفت ها و اپراتورهای اتاق کنترل تقدیر و تشکر می گردد.
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نتایج مطالعه حاضر منجر به شناسایی و ارزیابی انواع خطای
انسانی شده است .براساس روش توسعه یافته CREAM
بیشترین خطاهای شناختی به ترتیب مربوط به خطای اجرا،
خطای مشاهده ،خطای تفسیر و خطای برنامه ریزی می باشد و
مهمترین نیازهای شناختی مربوط به پایش می باشد .نتایج این
مطالعه نشان می دهد ،بیشترین خطاهای شناسایی شده مربوط
به خطای اجرا بوده و در همین راستا برای کاهش این نوع خطا
می توان از اقدامات اصالحی الزم از جمله تهیه و تدوین
دستورالعمل های کاری ،برگزاری دوره های آموزشی ،برنامه نوبت
کاری ،نظارت بر عملکرد کارکنان ،بهینه سازی وسایل ارتباطی،
پایش مداوم تجهیزات و استفاده از ماشین های هوشمند استفاده
کرد با این امر می توان خطاهای اجرا را کاهش داد.
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کردند ،برای شروع کار از شرایط اثرگذار بر عملکرد کاربر استفاده
استفاده کردند و دریافتند که  CIIگام  ،-3 LOP1گام ،-1 LOP2
گام  -3 LOP3و  CIIگام  LOP4برابر با  -3می باشد بدین ترتب
نوع سبک کنترلی برای گام  ،LOP1گام  ،LOP2گام  ،LOP3و گام
 LOP4کنترل تاکتیکی می باشد [ .]21در پژوهش حاضر با انجام
گام اول روش  CREAMبا توجه به جدول  3مقدار  CFPtبرای سه
وظیفه شغلی "نظارت و بررسی شرایط فرآیند در واحد الفین"،
"حضور پرمیت در صورت عدم حضور سرپرست شیفت"" ،حضور در
سایت جهت انجام بازدید و بازرسی و انجام هماهنگی های الزم"،
 8/889950به دست آمده است و سبک کنترل برای آن ها کنترل
تاکتیکی به دست آمده است .همچنین مقدار  CFPtبرای دو وظیفه
شغلی "اداری و دفتری"" ،حضور در سایت جهت انجام بازدید،
بازرسی و انجام هماهنگی های الزم" 8/883149 ،به دست آمده
است و سبک کنترل برای آن ها کنترل تاکتیکی به دست آمده است.
همچنین برای دو وظیفه شغلی "حضور در سایت جهت آماده سازی،
راه اندازی ،بررسی و بازرسی از کارهای تعمیراتی" و "اداری و
دفتری" مقدار  CFPtبرابر با  8/8856به دست آمده است و سبک
کنترل برای آن ها کنترل تاکتیکی بوده است .برای دو وظیفه شغلی
"کنترل وضعیت بخش افسایت" و "راه اندازی افسایت" مقدار
 CFPtبرابر با  8/88177محاسبه شده که سبک کنترلی برای "راه
اندازی افسایت" کنترل لحظه ای و برای "کنترل وضعیت بخش
افسایت" کنترل تاکتیکی به دست آمد و این نتیجه حاصل شد که
برای راه اندازی افسایت به کنترل لحظه ای نیاز است ولی برای سایر
وظایف نیاز به کنترل تاکتیکی است.
بنابراین بیشتر خطاها از نوع سبک کنترلی تاکتیکی می باشد هر
چند که در سبک کنترل تاکتیکی ،عملکرد مبتنی بر برنامه ریزی
شکل می گیرد و از قواعد کم و بیش شناخته شده ای پیروی
می شود اما ماهیت کار باید از کنترل تاکتیکی به سمت کنترل
استراتژیک ارتقا یابد که در کنترل استراتژیک خطای انسانی
محدودتر می باشد .برنامه ریزی در کنترل تاکتیکی محدود بوده
و قواعد موجود بیشتر به علت مشابهت در شرایط موجود می
باشد [ .]0مطالعه ای که مظلومی و همکاران برای شناسایی و
ارزیابی خطاهای انسانی اپراتورهای اتاق های کنترل صنایع
پتروشیمی با اسـتفاده از روش اولیه و توسعه یافته CREAM
انجام دادند ،کنترل های محتمل کاربر و خطاهای احتمالی
شناختی برای وظایف شغلی تحلیل شده را تعیین کردند در
نهایت به این نتیجه رسیدند که از بین کل خطاهایی شناسایی
شده بیشترین خطای شناختی مربوط به خطای اجرا و مهمترین

فعالیت شناختی مرتبط با فرایند کاری در اتاق کنترل ،فعالیت
ارتباط ،اجرا ،تشخیص ،پایش و برنامه ریزی می باشد [ .]12در
مطالعه حاضر از کل خطاهای شناسایی شده برای  9وظیفه
شغلی ،چهار مورد مربوط به خطای اجرایی ،دو مورد خطای
مشاهده ،دو مورد خطای تفسیر و یک مورد خطای برنامه ریزی
است .احتمال خطاهای انسانی کلی نیز در هریک از وظایف شغلی
در اتاق های کنترل با هم تفاوت دارد  %45 ،خطاهای شناسایی
شده مربوط به خطای اجرا %22 ،خطاهای شناسایی شده مربوط
به خطای مشاهده %22 ،خطاهای شناسایی شده مربوط به خطای
تفسیر و  %11خطاهای شناسایی شده مربوط به خطای برنامه
ریزی می باشد .همچنین با بررسی نیازهای شناختی برای 9
وظیفه شغلی تحلیل شده مشخص شد که  %22از فعالیت ها
مربوط به پایش و بقیه فعالیت ها که از نوع ارزشیابی ،برنامه
ریزی ،هماهنگی ،اجرا ،ثبت ،حفظ نگهداری و تشخیص می
باشد ،هر کدام  %11را به خود اختصاص داده اند .در نتیجه این
روش یک روش ارزیابی قابلیت اطمینان انسانی قابل اجرا برای
بررسی اقدامات شناختی یا نگرش ها در کلیه صنایع فرایندی می
باشد.
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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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