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خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در هر مکان و زمانی ممکن 
است هرکسی را تهدید کند. خسارات وارده از مخاطرات بهداشتی، ایمنی 
و زیس��ت محیطی در صنایع فرآیندی هزینه های بس��یار گزافی را بر این 
ش��رکت ها تحمیل می کند ]1[. این خس��ارت ها ش��امل خس��ارات مالی، 
خس��ارت به دارایی، اموال و تجهیزات یا خسارات جانی، آسیب به سالمت 
و بهداش��ت افراد و خس��ارات زیست محیطی می ش��ود. در سال های اخیر 
تالش ه��ای فراوانی جهت ش��ناخت عل��ل بروز س��وانح در صنایع مختلف 
به ویژه صنعت نفت و گاز انجام ش��ده  اس��ت. اعتقاد بر اینس��ت که بیشتر 
حوادث ناش��ی از خطاهای انسانی است و به سادگی می توان نتیجه گرفت 
ک��ه اینگونه خطاها به دلیل بی دقتی یا بی کفایتی در انجام کارهاس��ت. اما 
افرادی که س��وانح را بررس��ی می کنند دریافته اند که می توان با شناسایی 

علل بروز حادثه از آن پیشگیری کرد ]2[.
اثرات شروع توس��عه هاي فن آورانه از قبیل حوادث و بیماري هاي ناشی 
از کار و صنعت به حدي بحران آفرین ش��ده که حتی روند روبه رشد انسان 
در زمینه ی فن آوري هاي نوین ش��دیداً زیرس��ؤال رفته است. حوادث به هر 
شکل و درجه اي، مشکالت زیادي از نظر اقتصادي، اجتماعی و بهداشتی بر 
جامعه تحمیل کرده  است. از آنجا که امروزه پیامدهاي حوادث می تواند با 
درنوردی��دن مرزهاي محلی، منطقه اي و حتی ملی، ابعادي جهانی به خود 
بگی��رد دیگر نمی توان غفلت کرد تا پس از بروز حوادث با درس گرفتن از 
آنها، از وقوع حوادث مش��ابه جلوگیري ش��ود ]3[. بنابراین به نظر می رسد 

کاربردي تری��ن گزینه ی موجود براي پیش��گیري و کاهش وقوع خطاهاي 
انسانی و به حداقل رساندن آسیب پذیري سیستم ها و فرآیندهاي صنعتی 
در مقابل اشتباهات انسانی، به کارگیري روش هاي مناسب براي پیش بینی 
و شناس��ایی انواع خطاهاي انس��انی ممکن، بررس��ی علل ریشه اي آنها و 

جستجوي راهکارهاي مناسب براي کنترل آنهاست.
خطا جزئي از ش��خصيت وجودي انسان هاس��ت. در حالي  که سازمان ها 
تالش مي کنند به س��طح خطاي صفر برس��ند اما اين هدف، دست يافتني 
نيس��ت؛ چراکه عملکرد انس��ان ها در محيطی پيچيده اتفاق مي افتد، خطا 
ب��روز خواهد ک��رد و احتمال اين امر در ش��رايط اس��ترس، اضافه کاري و 
خستگي افزايش مي يابد. بنابراین سازمان ها بايد خطاها را به صورت کارآمد 
مديريت کنند و از اين طريق احتمال بروز و تأثیرات ناشي از آنها را کاهش 
دهن��د ]4[. در اوایل دهه ی 30 میالدی هنریچ ]5[ اعمال ناایمن را علت 
اصلی بروز حوادث در صنایع فرآیندی بیان كرد. وی دركتاب پیش��گیری 
از حوادث صنعتی با بیان ای��ن موضوع فصل تازه  ای در خصوص مطالعات 
حوادث شغلی ایجاد کرد و بر اساس آن مدل دمینو را ارائه نمود. بر اساس 
این مدل مراحل انجام یک حادثه از ابتدا تا انتها ش��امل پنج مرحله است. 
ای��ن م��دل، مدلی تك علتی اس��ت و علت بروز ح��وادث را نیروی كاری و 
مبتنی بر س��وابق اجتماعی و فردی كاركنان می داند. بر اس��اس این مدل 
سوابق فردی و ویژگی های شخصی افراد باعث تصمیم  گیری اشتباه و بروز 
عمل یا ش��رایط ناایمن ش��ده و در نهایت منجر به حادثه و بروز خس��ارت 
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در تحقیق حاضر علل بروز خطای انس��انی در صنایع فرآیندی بررس��ی شده اس��ت. این پژوهش که باید آنرا 
از ن��وع تحقیق��ات توصیفی-پیمایش��ی قلمداد کرد در جامعه ی آماری مش��تمل بر مدی��ران و کارکنان فاز-13 
پارس جنوبی انجام ش��ده اس��ت. در بررس��ی این عوامل، خطای انس��انی تابعی از عوامل فردی، شغلی، مهارتی، 
س��ازمانی و محیطی درنظر گرفته ش��ده است. این پژوهش با هدف بررسی علل بروز خطای انسانی در فاز-13 و 
ارائه ی راهکارها برای رفع آن انجام ش��ده تا با اس��تفاده از نتایج آن، پیش��نهادهایی کاربردی جهت مقابله با این 
پدیده ی مخرب سازمانی به مدیران سازمان ارائه شود. بنابراین با توجه به نقش حیاتی صنعت فرآیندی مذکور 
در اقتصاد کشور و حساسیت فرآیند پاالیشگاه و تأثیر مخرب خطای انسانی در این عملیات، الزم است در تمامی 
س��امانه های عملیاتی به ویژه آن دسته که بروز خطاهای انس��انی در آنها می تواند پیامدهای شدیدی را به دنبال 
داش��ته باشد تمامی علل زمینه ای احتمالی بروز خطاهای انسانی و شرایط مؤثر بر آنها بررسی و پیش بینی شود 
و با تدوین برنامه ای آموزش��ی بر اس��اس نیازسنجی ش��غلی برای کارگران طبقه های مختلف شغلی به خصوص 
کارکنان عملیاتی که بیشترین سهم را در حوادث دارند و همچنین برگزاری جلسات آموزشی گسترده و یادآوری 

نکات ایمنی قبل از شروع کار بتوان سبب کاهش خطاهای انسانی و بروز حوادث شد.
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می گردد. هنریچ معتقد است 88 درصد حوادث ناشی از اعمال ناایمن، 10 
درصد آنها ناشی از شرایط ناایمن و 2 درصد دیگر ناشی از علل ناشناخته 
اس��ت ]5[. به همین دلیل مطالعه ی حاضر در جهت پوشش جامع مباحث 
خطای انس��انی و مرور سیس��تماتیک بر مطالعات مدیریت خطای انسانی 
در صنعت فرآیندی ایران برای رس��یدن به نتایج کلی انجام ش��ده اس��ت. 
این تحقیق به محققان کمک می کند تا بتوانند به جنبه های وسیع تری از 
مدیریت خطای انسانی دست یابند. همچنین فرصت های بالقوه ای را برای 
محققان و شاغالن ایجاد می کند تا شکاف های بین مطالعات را در حوزه ی 
مدیریت خطای انس��انی برطرف کنند. بنابراین انجام مروری سیستماتیک 
بر مطالعات خطای انس��انی برای به اش��تراک گذاش��تن یافته ها و ارزیابی 

راهکارهای مواجهه با مخاطرات در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
ه��دف اصلی این تحقیق، تجزی��ه و تحلیل خطاي انس��انی در فاز-13 
پارس  جنوب��ی و ارائ��ه ی راهکارهای��ی به منظور مدیریت و مهندس��ی این 
خطاها وکاهش مخاطرات اس��ت. اهداف دیگر تحقی��ق حاضر عبارتند از: 
شناس��ایی مهم تری��ن عوامل تأثیرگ��ذار بر وقوع حوادث ناش��ی از خطای 
انسانی در فاز- 13 و شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک رفتار خطاي انسانی.

1- روش کار
این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایش��ی است؛ از آنجا که وضع موجود را 
بررس��ی می کند در قلمرو تحقیقاتی توصیفی اس��ت و از آنجا که نظرات و 
ترجیحات افراد از طریق مصاحبه و س��پس پرسش نامه را بررسی می کند، 
تحقیقی پیمایش��ی است. در چنین روش��ی یک نمونه از کارکنان با سابقه 
و باتجربه انتخاب می ش��وند و سپس با اس��تفاده از مصاحبه یا پرسش نامه 
نگرش آنها را ارزیابی می کند. برای به کارگیری این روش در زمینه ی مورد 
تحقیق پس از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه ای س��اختاریافته، تنظیم شد 
و در بین نمونه ی آماری که به صورت سرشماری از میان تمامی گروه های 
موجود در سازمان انتخاب شده بودند انجام گردید. پس از تجزیه و تحلیل 
نتای��ج مصاحبه و اس��تخراج کدها و عوامل اصل��ی ایجادکننده ی پدیده ی 
مورد پژوهش، پرسش نامه ای برگرفته از مصاحبه ها تدوین شد و در اختیار 
نمونه ی آماری که تصادفی انتخاب شدند قرار گرفت. روش تحقیق کیفی، 
تالش��ی اس��ت جهت توصیف غیرکّمی از موقعیت ها، حوادث و گروه های 
کوچ��ک اجتماعی، با توجه به جزئیات و همچنین س��عی در ارائه ی تعبیر 
و تفس��یر معانی که انس��ان ها در موقعیت های طبیع��ی و عادی به زندگی 
خود و حوادث می بخشند. روش حاضر بر این فرض استوار است که کنش 
متقاب��ل اجتماع��ی کلیتی در هم تنیده از روابطی را تش��کیل می دهد که 
توسط استقراء قابل درک اس��ت. این روش مجموعه ای از شواهد تجربی و 
شیوه های گردآوری داده را ش��امل می شود. از جمله می توان به داده های 

حاصل از مصاحبه، تجربه های ش��خصی، زندگی نامه، مشاهده ی مستقیم، 
اس��ناد تاریخی و متون تصویری که لحظات مهم زندگی را تصویر کرده و 

بدان معنی می بخشند اشاره کرد.
جامع��ه ی آماری پژوهش حاض��ر در این مرحله عبارت اس��ت از تمامی 
مدی��ران، کارشناس��ان ایمن��ی، کارشناس��ان بخ��ش تحقیق و توس��عه و 
کارشناس��ان بخش منابع انس��انی فاز-13 پارس جنوبی در سطوح مختلف 
سازمانی با رده های متفاوت که باتوجه به محدود بودن تعداد کارشناسان با 
تجربه و خبره در ش��رکت، نمونه ها به صورت سرشماری انتخاب گردیدند و 
با آنها مصاحبه شد. از سویی در روش کیفی برخالف تحقیقات کمّی، هدف 
عمومیت بخشیدن یافته ها به جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده نیست. 
بلکه هدف فهم پدیده ی موردنظر است. اشباع داده ها، تعیین کننده ی حجم 
نمون��ه در پژوهش حاضر اس��ت. بدین ص��ورت که هنگام تحلی��ل داده ها، 
دسته بندی مفاهیم کامل ارتباط بین دسته ها به خوبی معین شده و کدهای 
جدیدی از تحلیل داده ها استخراج نگردد. از این رو حجم نمونه ی مترادف با 

 1  اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شونده ها                
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اشباع داده ها درنظر گرفته می شود و روش نمونه گیری هدف دار است. حجم 
نمون��ه در پایان تحقیق به دس��ت آمد؛ محقق هنگامی به این نتیجه رس��ید 
که دیگر با مصاحبه های بیش��تر، اطالعات جدیدتری به دست نمی آید که با 
20 نفر از مدیران و کارشناس��ان فاز-13 پارس جنوبی مصاحبه به عمل آمد. 

اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان به شرح زیر است: 
جامع��ه ی آم��اري اين تحقي��ق کارکنان ف��از-13 هس��تند. از آنجا كه 
پرس��ش نامه ی طراحي ش��ده در اي��ن پژوهش باي��د بين ای��ن كاركنان 
)133 نف��ر( توزيع ش��ود. نمون��ه ی آماری ب��ه روش سرش��ماری انتخاب 
 گردی��د. بدی��ن معن��ا که پرسش��نامه  بي��ن تمام��ی کارکن��ان حاضر در 
فاز-13 توزيع ش��د. ش��ايان ذكر اس��ت پس از توزيع ابزار سنجش در اين 
پژوهش و در مدت تعيين شده، 98 پرسش نامه تكميل و برگشت داده  شد.
در ای��ن تحقیق برای گردآوری اطالعات در مرحله ی ابتدایی پژوهش از 
مصاحبه ی نیمه ساختارمند استفاده می شود. برای رعایت اصول اخالقی در 
پژوهش، فرمی با موضوع برگه ی اطالعات و رضایت نامه ی مشارکت کنندگان 
تنظی��م گردید که توضیحاتی در مورد تحقی��ق، قابلیت اعتماد و محافظت 
از داده ها برای اعتماد مصاحبه ش��وندگان را ش��امل ش��ده و قبل از انجام 

مصاحبه در اختیار مصاحبه ش��ونده قرار می گیرد و مصاحبه شونده رضایت 
ی��ا عدم رضایت خود از انج��ام مصاحبه را اعالم می دارد. در صورت رضایت 
مصاحبه شوندگان، از دستگاه ضبط صدا، استفاده گردید و در صورت عدم 

رضایت آنها از ضبط صدا، گفته های آنها یادداشت برداری شد.
پرسش نامه ی مورد استفاده در این پژوهش مشتمل بر 76 سؤال است و 
از سه قسمت اصلی )سؤاالت مربوط به سنجش مقدار خطای انسانی، علل 
بروز خطای انسانی و راهکارهای کاهش خطای انسانی( تشکیل شده است. 
قسمت اول ش��امل30 سؤال است، که پرسش نامه ی استانداردی از یکی از 
مشاوران ایمنی سازمانی، برای سنجش سطح خطای انسانی در حوادث رخ 
داده در فاز-13 اس��ت. قسمت دوم پرس��ش نامه  که شامل 44 سؤال است 
علل بروز خطای انس��انی در حوادث صنعت فرآین��دی فاز-13 را آزمایش 
می کند. این س��ؤاالت برگرفته از کدهای استخراجی از مصاحبه ها هستند. 
در قس��مت پایانی پرس��ش نامه هم 22 گویه به منظور بررس��ی راهکارهای 
کاهش خطای انس��انی مطرح شده که در نهایت نظر کارکنان در خصوص 
مؤثر بودن هرکدام از آنها بررسی می شود. در این پرسش نامه جهت سهولت 
و تس��ریع در گردآوری اطالعات تمامی سؤاالت به صورت بسته آمده اند و از 

طیف لیکرت )مقیاس ترتیبی( برای درجه بندی استفاده شده است.

2- نتایج و بحث
نتایج مربوط به توزیع آماری مورد مطالعه بر اساس جنسیت در جدول-
2 نشان داده ش��ده است. بیشترین درصد اعضای نمونه ی مردان با درصد 
فراوانی 74/5 هستند و 24/5 درصد نمونه آماری مورد مطالعه زن هستند. 
بیشترین فراوانی در رده ی سنی 40-31 سال با درصد فراوانی 45/9 قرار 
دارد )ج��دول-3(. نتایج مرب��وط به توزیع آماری مورد مطالعه بر اس��اس 
شیوه ی اس��تخدام در جدول-4 و بر اساس مقدار تحصیالت در جدول-5 
نش��ان داده شده است. بر اس��اس نتایج حاصل از جدول-5 بیشتر اعضای 
نمون��ه مدرک لیس��انس دارند ک��ه 58/1 درصد از کل نمونه را تش��کیل 
می دهن��د. در نمون��ه ی فوق افراد ب��ا مدرک دیپلم با درص��د فراوانی 4/1 

کمترین تعداد را داشتند.
جدول- 6 حاکی از آنست که بیشترین درصد فراوانی متعلق به کارکنانی 
با س��ابقه خدمت کمتر از 5 سال، با فراوانی 43/9 درصد و کمترین درصد 
فراوانی متعلق به کارکنان با س��ابقه ی خدمت بیش از 20 سال، با فراوانی 

5/1 درصد بوده است.
به منظور پاسخگویی به سؤال اول پژوهش باید بخش اول پرسش نامه ی 
توزیع ش��ده یعنی پرس��ش نامه ی س��نجش مقدار خطای انسانی تجزیه و 
تحلیل شود. براي سنجش خطای انسانی در صنعت فرآیندی پرسشنامه ای 
ش��امل 30 سؤال مختلف در اختيار پاس��خ گويان قرار گرفت که به صورت 

 2  توزیع فراوانی نمونه بر اساس جنسیت                

درصد فراوانیفراوانیجنسیت
7374/5مرد
2525/5زن
98100كل

 3  توزیع فراوانی نمونه بر اساس سّن                

درصد فراوانیفراوانیجنسیت
3737/8زیر 30 سال
404545/9-31 سال
501414/3-41 سال

6011-51 سال
11باالی 60 سال

98100كل

 4  توزیع فراوانی نمونه بر اساس شیوه ی استخدام                

درصد فراوانیفراوانیشیوه ی استخدام
3131/6رسمی

88/2قرارداد مستقیم
2929/6اركان ثالث

2525/5مشاور
55/1سایر
98100كل
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طيف 10 گزينه اي از 1 تا 10 طراحي شده بود. بسته به اينکه پاسخ گويان 
چه پاسخي به هر سؤال مي دهند به  آنها امتيازي بين 1 )خيلي کم( تا 10 
)خيلي زياد( تخصيص داده مي ش��ود. بنابراين هر فرد در کل نمره اي بين 
10 تا 300 به عنوان امتياز مقدار خطای انسانی کسب مي کند که میانگین 
اين امتياز براي هر فرد ش��اخص ارزيابي مقدار بروز خطای انس��انی برای 
اوس��ت. اين شاخص عددي بين 1 تا 10 خواهد بود و هرچه عدد محاسبه 
ش��ده براي هر فرد به 10 نزديک تر باش��د بروز خطای انس��انی در شرکت 
کمتر خواهد بود. با توجه به کلید پرس��ش نامه ی اس��تاندارد مورد استفاده 
عدد 15 نقطه ی بحراني اس��ت. يعني مقادير بزرگ تر از 15 نشان دهنده ی 
سطح باالی خطای انسانی و مقادير کمتر از 15 نشانه ی خطای انسانی در 

سطح پایین اس��ت. در اين ارتباط جهت آزمون مقدار بروز خطای انسانی 
در صنعت فرآیندی فاز-13 پارس جنوبی از آزمون T-Test براي گروه هاي 

مستقل و در سطح معني داري α=0/05 استفاده گرديد:
T =

N
S

X µ−

آزمون فرض موردنظر:   
 







<

≥

7:

7:

1

0

µ

µ

H

H مقدار خطای انسانی در سطح باال است                           
مقدار خطای انسانی در سطح پایین است 

حال با توجه به آزمون فرض مورد نظر و در س��طح معنی داری 5 درصد 
ب��ا توجه به داده هاي موجود در جدول-7 يعن��ي ميانگين و مقدار آماره ی 
آزمون كمتر از 15 می توان گفت فرض صفر رد می ش��ود و نش��ان دهنده ی 
اینس��ت که بروز خطای انس��انی در صنعت فرآیندی ف��از-13 وجود دارد. 
اما این مقدار در س��طح متوس��ط رو به پایین اس��ت. براي بررسي دقيق تر 
گروه هاي��ی ک��ه بروز خطای انس��انی در میان آنان بررس��ی گردید مطالعه 
می ش��وند، مقدار بروز خطای انس��انی زنان و م��ردان و همچنین گروه هاي 
مختلف سّني و تحصيلي و با شیوه های استخدام و سابقه ی خدمت متفاوت 
مقايس��ه مي شود. براي مقايسه ی مقدار بروز خطای انسانی زنان و مردان از 
آزمون t دو نمونه ی مستقل استفاده شد. فرض صفر براي مقايسه ی خطای 

انسانی بین زنان و مردان به صورت زیر است:
FMH µµ =:0

FMH µµ ≠:1

مقدار بروز خطای انسانی در زنان و مردان يکسان است.  
مقدار بروز خطای انسانی در زنان و مردان يکسان نیست

اطالعات جدول-8 نش��ان مي دهد که در سطح معنی داری 5 درصد 
بين مقادیر بروز خطای انسانی در صنعت موردنظر در میان مردان و زنان 
اختالف معني داري وجود ندارد زيرا sig = 0/140< 0/05 و بنابراین فرض 
Ho رد نمي شود. در نتیجه می توان گفت که مقدار خطای انسانی در  میان 

زنان و مردان تفاوتی ندارد.
براي مقايسه ی مقدار خطای انسانی گروه هاي مختلف سّني و تحصيلي 
و اس��تخدامی و س��نوات خدمتی از آنجا که بيش از دو گروه وجود داشت 
از آناليز واريانس يک طرفه اس��تفاده  شد. در روش مذکور ابتدا اين فرضيه 
بررس��ي و آزمون مي ش��ود که آيا گروه هاي مس��تقل از نظر سطح خطای 
انس��انی رخ داده با يکديگر متفاوتند يا خير؟ اگر پاسخ به اين سؤال مثبت 

 5  توزیع فراوانی نمونه بر اساس سطح تحصیالت                

درصد فراوانیفراوانیمقدار تحصیالت
44/1دیپلم و زیر دیپلم

1313/3فوق دیپلم
5758/1لیسانس

2424/5فوق لیسانس
98100كل
98100كل

 6  توزیع فراوانی نمونه بر اساس سابقه ی خدمت                

درصد فراوانیفراوانیسابقه ی خدمت
4343/9كمتر از 5 سال

102424/5-5 سال
151717/3-11 سال

2099/2-16 سال
55/1باالی 20 سال

98100كل

 7  نتایج مربوط به آزمون فرض بررسی خطای انسانی                

درجه ی آزادیمقدار  tخطای معیارانحراف معیارمیانگینتعداد

مقدار بروز 
9814/9411/5060/15213/18997خطای انسانی

 8  مقایسه بروز خطای انسانی در میان كاركنان زن و مرد                

مقدار sigدرجه ی آزاديآماره ی tاختالف خطاي معیاراختالف میانگینانحراف معیارمیانگینتعدادجنسیت

736/8351/597مرد
0/4170/0042/216960/140

257/2521/175زن
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باشد  در پي کشف علت اختالف و گروه یا گروه هايي که باعث  اين اختالف 
شده اند خواهيم بود. جدول-9 نتايج آزمون آناليز واريانس يک طرفه را براي 
گروه هاي مختلف سّني دربر  دارد. با توجه به حداقل سطح معني داري ارائه 
ش��ده در اين جدول )sig = 0/931<0/05 مقدار( مي توان گفت در سطح 
5 درصد فرض صفر تأیید مي ش��ود يعني بروز خطای انس��انی کارکنان بر 

حسب  اينکه در چه گروه سّني باشند متفاوت نیست.
جدول-10 شامل  نتايج آزمون آناليز واريانس يک طرفه براي گروه هاي 
مختلف تحصيلي کارکنان اس��ت. sig مقدار ارائه ش��ده در اين جدول نيز 
نش��ان مي دهد که فرض صفر در س��طح 5 درصد تأیید مي شود )0/507= 
مقدار sig(. به عبارت ديگر مقدار بروز خطای انسانی در فاز-13 کنگان در 

کارکنان با سطح تحصيالت مختلف یکسان است.
با توجه به نتایج جدول-11 مشخص است که مقدار sig  آزمون بیش از 
5 درصد اس��ت و در نتیجه فرض H0 مبنی بر برابر بودن مقدار بروز خطای 
انسانی در میان کارکنان گروه های مختلف استخدامی تأیید می شود و این 
نشان می دهد که مقدار بروز خطای انسانی در میان کارکنان مختلفی که به 

شیوه های گوناگون به استخدام فاز-13 درآمده اند تفاوت معنی داری ندارد.
جدول-12 نش��ان می دهد که در س��طح معنی داری 5 درصد بين بروز 
خطای انس��انی کارکنان با س��ابقه ی خدمت متفاوت اختالف معني داري 
وج��ود ندارد. زي��را sig = 0/282< 0/05 اس��ت و بنابرای��ن فرض H0 رد 
نمي ش��ود؛ در نتیجه می توان گف��ت که مقدار بروز خطای انس��انی میان 
کارکنان با سنوات خدمت متفاوت تفاوت معنی داری ندارد و تقریباً به طور 

همگن توزیع شده است.
چیدمان و فضای ناکافی کارخانه توس��ط 12 نفر از مش��ارکت کنندگان 
اذعان شد و که افراد مذکور این عامل را به عنوان یکی از علل بروز خطای 
انسانی در محیط کار خود برشمردند؛ آنها اغلب اشاره می کردند که وسایل 

و تجهیزات کار به طرز صحیح در محیط کارخانه قرار نگرفته اند.
 مش��کالت مهارتی در بروز خطای انسانی دارای سه زیرمجموعه ی کلی 
با عناوین ضعف در مهارت های ادراکی کارکنان، ضعف در مهارت های فنی 

کارکنان و ضعف در مهارت های فّنی ناظران است.
بی توجه��ی ب��ه کارکن��ان الیق و شایس��ته ی س��ازمان توس��ط 8 نفر از 
مصاحبه ش��وندگان بیان ش��د و مورد تأکید قرار گرفت، مش��ارکت کنندگان 
معتق��د بودند که این بی توجهی منجر به کاهش انگیزه، س��رافکندگی، عدم 
تالش مجدد و ایجاد معضل می گردد. دیده نشدن خدمات کارکنان کد بعدی 
در این طبقه است که دارای فراوانِی 8 است. بدین معنا که 8 مصاحبه شونده 
ب��دان اش��اره کرده و با ذک��ر دالیلی این بعد را یک��ی از عوامل بروز خطا در 

فاز-13 دانسته اند. در ادامه نظرات برخی مشارکت کنندگان ارائه می شود.

نتیجه گیری
بررس��ی رفتار کارکنان در س��ازمان ها امری اجتناب ناپذیر است. یکی از 
مهم ترین رفتارها که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته، خطای انسانی 
اس��ت. این پدیده که بحران خاموش س��ازمانی نیز نامیده می شود به دلیل 
تفاوت های بنیادی در بخش دولتی و نیمه دولتی بیشتر از بخش خصوصی 
مشاهده می شود. در صورت عدم توجه به آن، سازمان به ندرت می تواند به 
اهداف خود دس��ت یابد و در محیط رقابت��ی و متغیر به حیات خود ادامه 

 9  نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ی مقدار خطای انسانی گروه های سنّی مختلف                

منبع 
تغییرات

مجموع توان 
میانگین توان درجه ی آزادیدوم انحراف ها 

مقدار sigآماره ی Fدوم انحراف ها

240/500بین گروهی

0/2130/931 218/130932/345درون گروهی

-220/13197كل

 10  نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه براي مقایسه ی  خطای انسانی گروه های                 

مختلف تحصیلی

منبع 
تغییرات

مجموع توان 
میانگین توان درجه ی آزادیدوم انحراف ها 

مقدار sigآماره ی Fدوم انحراف ها

5/35831/786بین گروهی

0/7820/507 214/773942/285درون گروهی

-220/13197كل

 11  نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه براي مقایسه ی مقدار بروز                 
خطای انسانی گروه هاي مختلف استخدامی

منبع 
تغییرات

مجموع توان 
میانگین توان درجه ی آزادیدوم انحراف ها 

مقدار sigآماره ی Fدوم انحراف ها

8/27142/068بین گروهی

0/9080/463 211/859932/278درون گروهی

-220/13197كل

 12  نتایج آزمون آنالیز واریانس یک طرفه براي مقایسه ی مقدار بروز                 

خطای انسانی گروه هاي مختلف سنوات خدمتی

منبع 
تغییرات

مجموع توان 
میانگین توان درجه ی آزادیدوم انحراف ها 

مقدار sigآماره ی Fدوم انحراف ها

11/52942/882بین گروهی

1/2850/282 208/601932/243درون گروهی

-220/13197كل
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دهد. تحقیقات انجام شده در کشورهای صنعتی نشان می دهد علت حدود 
90 درصد حوادث ش��غلی، عامل انسانی بوده و شرایط نامطلوب محیطی و 
تجهیزاتی تنها موجب بروز 10 درصد این حوادث می شوند. اگرچه خطای 
انس��انی جز اجتناب ناپذیر عملکرد انس��ان است، اما تحقیقات متعدد نشان 
داده خطای انسانی اغلب پیامد عوامل زمینه ای دیگری است که به محیط، 

شغل و سازمان مربوط می گردند.
هم��واره یکی از مهم ترین اهداف مدیران صنای��ع، تولید پایدار همراه با 
کمترین حوادث اس��ت که البته بدون ش��ناخت دالیل ب��روز حادثه عماًل 
غیرممکن خواهد بود. تحقیقات انجام ش��ده در صنایع کش��ورهای مختلف 
نشان می دهد خطای نیروی انسانی یکی از مهم ترین علل بروز این حوادث 
و س��وانح در صنعت بوده اس��ت. بنابراین به منظور کنترل اینگونه رویدادها 
باید بررس��ی علل و ریش��ه یابی بروز خطاهای انسانی در دستور کار صنایع 
مختل��ف قرار گی��رد. البته باید گفت که حذف کامل خطاهای انس��انی در 
عمل غیرممکن است و تنها می توان با شناسایی علل بروز آنها و جلوگیری 
از فراهم ش��دن ش��رایط، این امکان را به حداقل رس��انده و تحت کنترل و 
مدیریت  قرار داد. عوامل مؤثر بر بروز خطاهای انسانی در صنعت فرآیندی 
ف��از-13 پارس جنوبی عبارتند از: عوامل محیط��ی، عوامل مهارتی، عوامل 

سازمانی، عوامل شغلی و عوامل فردی.
این پژوهش با هدف بررس��ی علل بروز خطای انسانی در فاز-13 و ارائه ی 
راهکارها برای رفع آن انجام ش��ده تا با اس��تفاده از نتایج آن، پیش��نهادهای 
کاربردی به مدیران سازمان در جهت مقابله با این پدیده ی مخرب سازمانی 
ارائه ش��ده است. بنابراین با توجه به نقش حیاتی صنعت فرآیندی مذکور در 
اقتصاد کشور و حساسیت عملیات )فرآیند( پاالیشگاه و تأثیر مخرب خطای 
انس��انی در این عملیات، الزم اس��ت در تمامی س��امانه های عملیاتی به ویژه 
آن دس��ته که بروز خطاهای انس��انی در آنه��ا می تواند پیامدهای ش��دیدی 
به دنبال داش��ته باش��د، تمامی علل زمینه ای احتمالی بروز خطاهای انسانی، 
شرایط مؤثر بر آنها بررسی و پیش بینی شود و با تدوین برنامه ریزی آموزشی 
بر اساس نیازسنجی شغلی برای کارگران طبقه های مختلف شغلی به خصوص 
کارکنان عملیاتی که بیش��ترین س��هم حوادث را به خود اختصاص داده اند و 
همچنین برگزاری جلس��ات آموزشی گسترده و یادآوری نکات ایمنی قبل از 

شروع کار بتواند سبب کاهش خطاهای انسانی و بروز حوادث گردد.

 1  مشکالت محیطی مؤثر بر بروز خطای انسانی

هاي مختلف بروز خطاي انساني گروه مقدارطرفه براي مقايسه نتايج آزمون آناليز واريانس يك -12جدول 
  سنوات خدمتي

مقدار 
sig 

F يآماره
ميانگين توان 

 هادوم انحراف

 يدرجه
 آزادي

مجموع توان 
ها دوم انحراف

منبع 
 تغييرات

  
282/0 

  
285/1 

 گروهيبين 529/11 4 882/2

گروهيدرون 601/208 93 243/2
  كل 131/220 97 -
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كيد قرار شوندگان بيان شد و مورد تأنفر از مصاحبه 8ي سازمان توسط توجهي به كاركنان اليق و شايستهبي

عدم تالش  منجر به كاهش انگيزه، سرافكندگي،توجهي بودند كه اين بيكنندگان معتقد گرفت، مشاركت
فراواني  8كد بعدي در اين طبقه است كه داراي  ديده نشدن خدمات كاركنانگردد.زايجاد معضل مي مجدد و

اند و با ذكر داليلي اين بعد را يكي از عوامل بروز خطا ن اشاره داشتهشونده بدامصاحبه 8. بدين معنا كه است
  شود.كنندگان آورده مي. در ادامه نظرات برخي از مشاركتاندكنگان دانسته 13-در فاز
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