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بررسی علل خطای انسانی در واحدهای فرآیندی؛
مطالعهی موردی :فاز 13-پارس جنوبی
چکیده

ابراهیم شیرمردی ،سینا دوازده امامی* ،مؤسسهی آموزش عالی تابناک   احمد سلطانزاده ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم
محمد والیتزاده ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

اطالعات مقاله

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 جامعهی آماری مش��تمل بر مدی��ران و کارکنان فاز13-
تاریخ ارسال به د   اور98/04/13 :
تاریخ پذیرش د   اور98/05/18 :
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
ارائهی 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��امانههای عملیاتی بهویژه آن دسته که بروز خطاهای انس��انی در آنها میتواند پیامدهای شدیدی را بهدنبال
داش��ته باشد تمامی علل زمینهای احتمالی بروز خطاهای انسانی و شرایط مؤثر بر آنها بررسی و پیشبینی شود
و با تدوین برنامهای آموزش��ی بر اس��اس نیازسنجی ش��غلی برای کارگران طبقههای مختلف شغلی بهخصوص واژگان کلید ی:
کارکنان عملیاتی که بیشترین سهم را در حوادث دارند و همچنین برگزاری جلسات آموزشی گسترده و یادآوری خطای انسانی ،پاالیشگاه ،فرآیند ،حوادث،
فاز 13-پارسجنوبی
نکات ایمنی قبل از شروع کار بتوان سبب کاهش خطاهای انسانی و بروز حوادث شد.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/04/11 :

مقدمه

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 هزینههای بس��یار گزافی را بر این
ش��رکتها تحمیل میکند [ .]1این خس��ارتها 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 میش��ود .در سالهای اخیر
تالشه��ای فراوانی جهت ش��ناخت عل��ل بروز س��وانح در صنایع مختلف
بهویژه صنعت نفت و گاز انجام ش��ده اس��ت .اعتقاد بر اینس��ت که بیشتر
حوادث ناش��ی از خطاهای انسانی است و بهسادگی میتوان نتیجه گرفت
ک��ه اینگونه خطاها بهدلیل بیدقتی یا بیکفایتی در انجام کارهاس��ت .اما
افرادی که س��وانح را بررس��ی میکنند دریافتهاند که میتوان با شناسایی
علل بروز حادثه از آن پیشگیری کرد [.]2
اثرات شروع توس��عههاي فنآورانه از قبیل حوادث و بیماريهاي ناشی
از کار و صنعت بهحدي بحرانآفرین ش��ده که حتی روند روبهرشد انسان
در زمینهی فنآوريهاي نوین ش��دیدا ً زیرس��ؤال رفته است .حوادث بههر
شکل و درجهاي ،مشکالت زیادي از نظر اقتصادي ،اجتماعی و بهداشتی بر
جامعه تحمیل کرده است .از آنجا که امروزه پیامدهاي حوادث میتواند با
درنوردی��دن مرزهاي محلی ،منطقهاي و حتی ملی ،ابعادي جهانی به خود
بگی��رد دیگر نمیتوان غفلت کرد تا پس از بروز حوادث با درس گرفتن از
آنها ،از وقوع حوادث مش��ابه جلوگیري ش��ود [ .]3بنابراین بهنظر میرسد

کاربرديتری��ن گزینهی موجود براي پیش��گیري و کاهش وقوع خطاهاي
انسانی و به حداقل رساندن آسیبپذیري سیستمها و فرآیندهاي صنعتی
در مقابل اشتباهات انسانی ،بهکارگیري روشهاي مناسب براي پیشبینی
و شناس��ایی انواع خطاهاي انس��انی ممکن ،بررس��ی علل ریشهاي آنها و
جستجوي راهکارهاي مناسب براي کنترل آنهاست.
خطا جزئي از ش��خصيت وجودي انسانهاس��ت .در حاليکه سازمانها
تالش ميکنند به س��طح خطاي صفر برس��ند اما اين هدف ،دست يافتني
نيس��ت؛ چراکه عملکرد انس��انها در محيطی پيچيده اتفاق ميافتد ،خطا
ب��روز خواهد ک��رد و احتمال اين امر در ش��رايط اس��ترس ،اضافهکاري و
خستگي افزايش مييابد .بنابراین سازمانها بايد خطاها را بهصورت کارآمد
مديريت کنند و از اين طريق احتمال بروز و تأثیرات ناشي از آنها را کاهش
دهن��د [ .]4در اوایل دههی  30میالدی هنریچ [ ]5اعمال ناایمن را علت
اصلی بروز حوادث در صنایع فرآیندی بیان كرد .وی دركتاب پیش��گیری
از حوادث صنعتی با بیان ای��ن موضوع فصل تازهای 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 تكعلتی اس��ت و علت بروز ح��وادث را نیروی كاری و
مبتنی بر س��وابق اجتماعی و فردی كاركنان میداند .بر اس��اس این مدل
سوابق فردی و ویژگیهای شخصی افراد باعث تصمیمگیری اشتباه و بروز
عمل یا ش��رایط ناایمن ش��ده و در نهایت منجر به حادثه و بروز خس��ارت
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مقاالت کاربرد ی

میگردد .هنریچ معتقد است  88درصد حوادث ناشی از اعمال ناایمن10 ،
درصد آنها ناشی از شرایط ناایمن و  2درصد دیگر ناشی از علل ناشناخته
اس��ت [ .]5بههمین دلیل مطالعهی 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 میکند تا بتوانند به جنبههای وسیعتری از
مدیریت خطای انسانی دست یابند .همچنین فرصتهای بالقوهای را برای
محققان و شاغالن ایجاد میکند تا شکافهای بین مطالعات را در حوزهی
مدیریت خطای انس��انی برطرف کنند .بنابراین انجام مروری سیستماتیک
بر مطالعات خطای انس��انی برای به اش��تراک گذاش��تن یافتهها و ارزیابی
راهکارهای مواجهه با مخاطرات در این زمینه ضروری بهنظر میرسد.
ه��دف اصلی این تحقیق ،تجزی��ه و تحلیل خطاي انس��انی در فاز13-
پارس  جنوب��ی و ارائ��هی راهکارهای��ی بهمنظور مدیریت و مهندس��ی این
خطاها وکاهش مخاطرات اس��ت .اهداف دیگر تحقی��ق حاضر عبارتند از:
شناس��ایی مهمتری��ن عوامل تأثیرگ��ذار بر وقوع حوادث ناش��ی از خطای
انسانی در فاز 13 -و شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک رفتار خطاي انسانی.
 -1روش کار

این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایش��ی است؛ از آنجا که وضع موجود را
بررس��ی میکند در قلمرو تحقیقاتی توصیفی اس��ت و از آنجا که نظرات و
ترجیحات افراد از طریق مصاحبه و س��پس پرسشنامه را بررسی میکند،
تحقیقی پیمایش��ی است .در چنین روش��ی یک نمونه از کارکنان با سابقه
و باتجربه انتخاب میش��وند و سپس با اس��تفاده از مصاحبه یا پرسشنامه
نگرش آنها را ارزیابی میکند .برای بهکارگیری این روش در زمینهی مورد
تحقیق پس از مطالعات کتابخانهای ،مصاحبهای س��اختاریافته ،تنظیم شد
و در بین نمونهی آماری که بهصورت سرشماری از میان تمامی گروههای
موجود در سازمان انتخاب شده بودند انجام گردید .پس از تجزیه و تحلیل
نتای��ج مصاحبه و اس��تخراج کدها و عوامل اصل��ی ایجادکنندهی پدیدهی
مورد پژوهش ،پرسشنامهای برگرفته از مصاحبهها تدوین شد و در اختیار
نمونهی آماری که تصادفی انتخاب شدند قرار گرفت .روش تحقیق کیفی،
غیرکمی از موقعیتها ،حوادث و گروههای
تالش��ی اس��ت جهت توصیف
ّ
کوچ��ک اجتماعی ،با توجه به جزئیات و همچنین س��عی در ارائهی تعبیر
و تفس��یر معانی که انس��انها در موقعیتهای طبیع��ی و عادی به زندگی
خود و حوادث میبخشند .روش حاضر بر این فرض استوار است که کنش
متقاب��ل اجتماع��ی کلیتی در هم تنیده از روابطی را تش��کیل میدهد که
توسط استقراء قابلدرک اس��ت .این روش مجموعهای از شواهد تجربی و
شیوههای گردآوری داده را ش��امل میشود .از جمله میتوان به دادههای
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حاصل از مصاحبه ،تجربههای ش��خصی ،زندگینامه ،مشاهدهی مستقیم،
اس��ناد تاریخی و متون تصویری که لحظات مهم زندگی را تصویر کرده و
بدان معنی میبخشند اشاره کرد.
جامع��هی 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 ردههای متفاوت که باتوجه به محدود بودن تعداد کارشناسان با
تجربه و خبره در ش��رکت ،نمونه ها بهصورت سرشماری انتخاب گردیدند و
کمی ،هدف
با آنها مصاحبه شد .از سویی در روش کیفی برخالف تحقیقات ّ
عمومیت بخشیدن یافتهها به جامعهای که نمونه از آن انتخاب شده نیست.
بلکه هدف فهم پدیدهی موردنظر است .اشباع دادهها ،تعیینکنندهی حجم
نمون��ه در پژوهش حاضر اس��ت .بدین ص��ورت که هنگام تحلی��ل دادهها،
دستهبندی مفاهیم کامل ارتباط بین دستهها بهخوبی معین شده و کدهای
جدیدی از تحلیل دادهها استخراج نگردد .از اینرو حجم نمونهی مترادف با
 1اطالعات جمعیت شناختی مصاحبه شوندهها
سن
ّ

سابقهی شغلی

شمارهی پاسخدهنده جنسیت مقدار تحصیالت
1

مرد

فوقلیسانس

35

13

2

زن

لیسانس

28

4

3

مرد

فوقلیسانس

46

17

4

مرد

دیپلم

33

4

5

زن

لیسانس

34

12

6

زن

لیسانس

27

3

7

مرد

لیسانس

36

4

8

مرد

لیسانس

37

7

9

زن

لیسانس

38

8

10

زن

فوقلیسانس

36

4

11

مرد

لیسانس

58

14

12

زن

فوقدیپلم

24

2

13

مرد

فوقلیسانس

38

15

14

مرد

لیسانس

33

4

15

زن

فوقلیسانس

28

4

16

مرد

فوقلیسانس

43

17

17

زن

لیسانس

26

3

18

مرد

لیسانس

33

4

19

مرد

فوقلیسانس

39

13

20

زن

فوقلیسانس

27

5
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اشباع دادهها درنظر گرفته میشود و روش نمونهگیری هدفدار است .حجم
نمون��ه در پایان تحقیق بهدس��ت آمد؛ محقق هنگامی به این نتیجه رس��ید
که دیگر با مصاحبههای بیش��تر ،اطالعات جدیدتری بهدست نمیآید که با
 20نفر از مدیران و کارشناس��ان فاز 13-پارس جنوبی مصاحبه بهعمل آمد.
اطالعات جمعیت شناختی مصاحبهشوندگان بهشرح زیر است:
جامع��هی آم��اري اين تحقي��ق کارکنان ف��از 13-هس��تند .از آنجا كه
پرس��شنامهی طراحي ش��ده در اي��ن پژوهش باي��د بين ای��ن كاركنان
( 133نف��ر) توزيع ش��ود .نمون��هی آماری ب��هروش 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 ،پرسشنامه تكميل و برگشت دادهشد.
در ای��ن تحقیق برای گردآوری اطالعات در مرحلهی ابتدایی پژوهش از
مصاحبهی نیمهساختارمند استفاده میشود .برای رعایت اصول اخالقی در
پژوهش ،فرمی با موضوع برگه ی اطالعات و رضایتنامهی مشارکتکنندگان
تنظی��م گردید که توضیحاتی در مورد تحقی��ق ،قابلیتاعتماد و محافظت
از دادهها برای اعتماد مصاحبهش��وندگان را ش��امل ش��ده و قبل از انجام
 2توزیع فراوانی نمونه بر اساس جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

73

74/5

زن

25

25/5

کل

98

100

سن
 3توزیع فراوانی نمونه بر اساس ّ
فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت
زیر  30سال

37

37/8

 31-40سال

45

45/9

 41-50سال

14

14/3

 51-60سال

1

1

باالی  60سال

1

1

کل

98

100

 4توزیع فراوانی نمونه بر اساس شیوهی استخدام
شیوهی استخدام

فراوانی

درصد فراوانی

رسمی

31

31/6

قرارداد مستقیم

8

8/2

ارکان ثالث

29

29/6

مشاور

25

25/5

سایر

5

5/1

کل

98

100

مصاحبه در اختیار مصاحبهش��ونده قرار میگیرد و مصاحبهشونده رضایت
ی��ا عدمرضایت خود از انج��ام مصاحبه را اعالم میدارد .در صورت رضایت
مصاحبهشوندگان ،از دستگاه ضبط صدا ،استفاده گردید و در صورت عدم
رضایت آنها از ضبط صدا ،گفتههای آنها یادداشتبرداری شد.
پرسشنامهی مورد استفاده در این پژوهش مشتمل بر  76سؤال 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��امل 30سؤال است ،که پرسشنامهی استانداردی از یکی از
مشاوران ایمنی سازمانی ،برای سنجش سطح خطای انسانی در حوادث رخ
داده در فاز 13-اس��ت .قسمت دوم پرس��شنامه که شامل  44سؤال است
علل بروز خطای انس��انی در حوادث صنعت فرآین��دی فاز 13-را آزمایش
میکند .این س��ؤاالت برگرفته از کدهای استخراجی از مصاحبهها هستند.
در قس��مت پایانی پرس��شنامه هم  22گویه بهمنظور بررس��ی راهکارهای
کاهش خطای انس��انی مطرح شده که در نهایت نظر کارکنان در خصوص
مؤثر بودن هرکدام از آنها بررسی میشود .در این پرسشنامه جهت سهولت
و تس��ریع در گردآوری اطالعات تمامی سؤاالت بهصورت بسته آمدهاند و از
طیف لیکرت (مقیاس ترتیبی) برای درجهبندی استفاده شده است.
 -2نتایج و بحث

نتایج مربوط به توزیع آماری مورد مطالعه بر اساس جنسیت در جدول-
 2نشان داده ش��ده است .بیشترین درصد اعضای نمونهی مردان با درصد
فراوانی  74/5هستند و  24/5درصد نمونه آماری مورد مطالعه زن هستند.
بیشترین فراوانی در ردهی سنی  31-40سال با درصد فراوانی  45/9قرار
دارد (ج��دول .)3-نتایج مرب��وط به توزیع آماری مورد مطالعه بر اس��اس
شیوهی اس��تخدام در جدول 4-و بر اساس مقدار تحصیالت در جدول5-
نش��ان داده شده است .بر اس��اس نتایج حاصل از جدول 5-بیشتر اعضای
نمون��ه مدرک لیس��انس دارند ک��ه  58/1درصد از کل نمونه را تش��کیل
میدهن��د .در نمون��هی 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  5سال ،با فراوانی  43/9درصد و کمترین درصد
فراوانی متعلق به کارکنان با س��ابقهی خدمت بیش از  20سال ،با فراوانی
 5/1درصد بوده است.
بهمنظور پاسخگویی به سؤال اول پژوهش باید بخش اول پرسشنامهی
توزیع ش��ده یعنی پرس��شنامهی س��نجش مقدار خطای انسانی تجزیه و
تحلیل شود .براي سنجش خطای انسانی در صنعت فرآیندی پرسشنامهای
ش��امل  30سؤال مختلف در اختيار پاس��خگويان قرار گرفت که بهصورت
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طيف  10گزينهاي از  1تا  10طراحي شده بود .بسته به اينکه پاسخگويان
چه پاسخي به هر سؤال ميدهند بهآنها امتيازي بين ( 1خيلي کم) تا 10
(خيلي زياد) تخصيص داده ميش��ود .بنابراين هر فرد در کل نمرهاي بين
 10تا  300بهعنوان امتياز مقدار خطای انسانی کسب ميکند که میانگین
اين امتياز براي هر فرد ش��اخص ارزيابي مقدار بروز خطای انس��انی برای
اوس��ت .اين شاخص عددي بين  1تا  10خواهد بود و هرچه عدد محاسبه
ش��ده براي هر فرد به  10نزديکتر باش��د بروز خطای انس��انی در شرکت
کمتر خواهد بود .با توجه به کلید پرس��شنامهی اس��تاندارد مورد استفاده
حال با توجه به آزمون فرض مورد نظر و در س��طح معنیداری  5درصد
عدد  15نقطهی بحراني اس��ت .يعني مقادير بزرگتر از  15نشاندهندهی
سطح باالی خطای انسانی و مقادير کمتر از  15نشانه ی خطای انسانی در ب��ا توجه به دادههاي موجود در جدول 7-يعن��ي ميانگين و مقدار آمارهی
آزمون كمتر از  15میتوان گفت فرض صفر رد میش��ود و نش��اندهندهی
 5توزیع فراوانی نمونه بر اساس سطح تحصیالت
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 دقيقتر
درصد فراوانی
فراوانی
مقدار تحصیالت
دیپلم
دیپلم و زیر
4/1
4
گروههاي��ی ک��ه بروز خطای انس��انی در میان آنان بررس��ی گردید مطالعه
فوقدیپلم
13/3
13
میش��وند ،مقدار بروز خطای انس��انی زنان و م��ردان و همچنین گروههاي
لیسانس
58/1
57
مختلف س ّني و تحصيلي و با شیوههای استخدام و سابقهی خدمت متفاوت
24/5
24
فوقلیسانس
مقايس��ه ميشود .براي مقايسهی مقدار بروز خطای انسانی زنان و مردان از
100
98
کل
آزمون  tدو نمونهی مستقل استفاده شد .فرض صفر براي مقايسهی خطای
100
98
کل
انسانی بین زنان و مردان بهصورت زیر است:
مقدار بروز خطای انسانی در زنان و مردان يکسان استH 0 : µ M = µ F .
 6توزیع فراوانی نمونه بر اساس سابقهی خدمت
مقدار بروز خطای انسانی در زنان و مردان يکسان نیست H 1 : µ M ≠ µ F
درصد فراوانی
فراوانی
سابقهی خدمت
اطالعات جدول 8-نش��ان ميدهد که در سطح معنیداری  5درصد
کمتر از  5سال
43/9
43
 5-10سال
24/5
24
بين مقادیر بروز خطای انسانی در صنعت موردنظر در میان مردان و زنان
سال
11-15
17/3
17
اختالف معنيداري وجود ندارد زيرا  sig = 0/140< 0/05و بنابراین فرض
9/2
9
 16-20سال
 Hoرد نميشود .در نتیجه میتوان گفت که مقدار خطای انسانی در میان
5/1
5
باالی  20سال
زنان و مردان تفاوتی ندارد.
100
98
کل
براي مقايسه ی مقدار خطای انسانی گروههاي مختلف س ّني و تحصيلي
و اس��تخدامی و س��نوات خدمتی از آنجا که بيش از دو گروه وجود داشت
 7نتايج مربوط به آزمون فرض بررسی خطای انسانی
از آناليز واريانس يکطرفه اس��تفاده شد .در روش مذکور ابتدا اين فرضيه
تعداد میانگین انحراف معیار خطای معیار مقدار  tدرجهی آزادی
بررس��ي و آزمون ميش��ود که آيا گروههاي مس��تقل از نظر سطح خطای
مقدار بروز
انس��انی رخ داده با يکديگر متفاوتند يا خير؟ اگر پاسخ بهاين سؤال مثبت
97
13/189 0/152 1/506 14/941 98
سطح پایین اس��ت .در اين ارتباط جهت آزمون مقدار بروز خطای انسانی
در صنعت فرآیندی فاز 13-پارس جنوبی از آزمون  T-Testبراي گروههاي
مستقل و در سطح معنيداري  α=0/05استفاده گرديد:
X −µ
T= S
N
آزمون فرض موردنظر:
H : µ ≥ 7
مقدار خطای انسانی در سطح باال است


 H : µ < 7
مقدار خطای انسانی در سطح پایین است
0

1

خطای انسانی

 8مقايسه بروز خطای انسانی در میان کارکنان زن و مرد
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جنسيت

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مرد

73

6/835

1/597

زن

25

7/252

1/175

اختالف ميانگين اختالف خطاي معيار
0/417

0/004

آماره ی t

درجه ی آزادي

مقدار sig

2/216

96

0/140

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 168
ماهنامه 

باش د در پي کشف علت اختالف و گروه یا گروههايي که باعث اين اختالف
شدهاند خواهيم بود .جدول 9-نتايج آزمون آناليز واريانس يکطرفه را براي
گروههاي مختلف س ّني دربردارد .با توجه به حداقل سطح معنيداري ارائه
ش��ده در اين جدول ( sig = 0/931<0/05مقدار) ميتوان گفت در سطح
 5درصد فرض صفر تأیید ميش��ود يعني بروز خطای انس��انی کارکنان بر
حسباينکه در چه گروه س ّني باشند متفاوت نیست.
جدول 10-شامل نتايج آزمون آناليز واريانس يکطرفه براي گروههاي
مختلف تحصيلي کارکنان اس��ت sig .مقدار ارائه ش��ده در اين جدول نيز
نش��ان ميدهد که فرض صفر در س��طح  5درصد تأیید ميشود (=0/507
مقدار  .)sigبهعبارت 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  sigآزمون بیش از
 5درصد اس��ت و در نتیجه فرض  H0مبنی بر برابر بودن مقدار بروز خطای
انسانی در میان کارکنان گروههای مختلف استخدامی تأیید میشود و این
نشان میدهد که مقدار بروز خطای انسانی در میان کارکنان مختلفی که به
سنی مختلف
 9نتايج آزمون آناليز واريانس يکطرفه ی مقدار خطای انسانی گروه های
ّ

منبع
میانگین توان
مجموع توان
درجهی آزادی
دوم انحرافها
تغییرات دوم انحرافها
4

0/500

درونگروهی 218/130

93

2/345

220/131

97

-

بینگروهی

کل

2

آمارهی F

0/213

مقدار sig

0/931

 10نتايج آزمون آناليز واريانس يکطرفه براي مقايسهی خطای انسانی گروه های
مختلف تحصیلی
منبع
میانگین توان
مجموع توان
درجهی آزادی
دوم انحرافها
تغییرات دوم انحرافها
3

1/786

درونگروهی 214/773

94

2/285

220/131

97

-

بینگروهی

کل

5/358

0/782

0/507

نتیجهگیری

بررس��ی رفتار کارکنان در س��ازمانها امری اجتنابناپذیر است .یکی از
مهمترین رفتارها که کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته ،خطای انسانی
اس��ت .این پدیده که بحران خاموش س��ازمانی نیز نامیده میشود بهدلیل
تفاوتهای بنیادی در بخش دولتی و نیمهدولتی بیشتر از بخش خصوصی
مشاهده میشود .در صورت عدم توجه به آن ،سازمان بهندرت میتواند به
اهداف خود دس��ت یابد و در محیط رقابت��ی و متغیر به حیات خود ادامه
 12نتايج آزمون آناليز واريانس يکطرفه براي مقايسهی مقدار بروز

 11نتايج آزمون آناليز واريانس يکطرفه براي مقايسهی مقدار بروز
خطای انسانی گروههاي مختلف استخدامی

خطای انسانی گروههاي مختلف سنوات خدمتی

مقدار sig

منبع
میانگین توان
مجموع توان
درجهی آزادی
دوم انحرافها
تغییرات دوم انحرافها

منبع
میانگین توان
مجموع توان
درجهی آزادی
دوم انحرافها
تغییرات دوم انحرافها
4

2/068

درونگروهی 211/859

93

2/278

220/131

97

-

بینگروهی

کل

آمارهی F

مقدار sig

شیوههای گوناگون به استخدام فاز 13-درآمدهاند تفاوت معنیداری ندارد.
جدول 12-نش��ان میدهد که در س��طح معنیداری  5درصد بين بروز
خطای انس��انی کارکنان با س��ابقهی خدمت متفاوت اختالف معنيداري
وج��ود ندارد .زي��را  sig = 0/282< 0/05اس��ت و بنابرای��ن فرض  H0رد
نميش��ود؛ در نتیجه میتوان گف��ت که مقدار بروز خطای انس��انی میان
کارکنان با سنوات خدمت متفاوت تفاوت معنیداری ندارد و تقریباً بهطور
همگن توزیع شده است.
چیدمان و فضای ناکافی کارخانه توس��ط  12نفر از مش��ارکتکنندگان
اذعان شد و که افراد مذکور این عامل را بهعنوان یکی از علل بروز خطای
انسانی در محیط کار خود برشمردند؛ آنها اغلب اشاره میکردند که وسایل
و تجهیزات کار بهطرز صحیح در محیط کارخانه قرار نگرفتهاند.
مش��کالت مهارتی در بروز خطای انسانی دارای سه زیرمجموعهی کلی
با عناوین ضعف در مهارتهای ادراکی کارکنان ،ضعف در مهارتهای فنی
کارکنان و ضعف در مهارتهای ف ّنی ناظران است.
بیتوجه��ی ب��ه کارکن��ان الیق و شایس��تهی س��ازمان توس��ط  8نفر از
مصاحبهش��وندگان بیان ش��د و مورد تأکید قرار گرفت ،مش��ارکتکنندگان
معتق��د بودند که این بیتوجهی منجر به کاهش انگیزه ،س��رافکندگی ،عدم
تالش مجدد و ایجاد معضل میگردد .دیده نشدن خدمات کارکنان کد بعدی
فراوانی  8است .بدین معنا که  8مصاحبهشونده
در این طبقه است که دارای
ِ
ب��دان اش��اره کرده و با ذک��ر دالیلی این بعد را یک��ی از عوامل بروز خطا در
فاز 13-دانستهاند .در ادامه نظرات برخی مشارکتکنندگان ارائه میشود.

8/271

آمارهی F

11/529

4

2/882

درونگروهی 208/601

93

2/243

220/131

97

-

بینگروهی

0/908

0/463

کل

آمارهی F

1/285

مقدار sig

0/282

59

4

2/882

ﺑﻴﻦﮔﺮوﻫﻲ

درونﮔﺮوﻫﻲ 208/601

93

2/243

220/131

97

-

ﻛﻞ

11/529

1/285

0/282

ﭼﻴﺪﻣﺎن و ﻓﻀﺎي ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ  12ﻧﻔﺮ از ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اذﻋﺎن ﺷﺪ و اﻳﻦ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ را
مقاالت کاربرد ی
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﺠﻴﻂ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﺷﻤﺮدﻧﺪ؛ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ و
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎر ﺑﻪﻃﺮز ﺻﺤﻴﺢ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
12
دهد .تحقیقات انجام شده در کشورهای صنعتی نشان میدهد علت حدود
 90درصد حوادث ش��غلی ،عامل انسانی بوده و شرایط نامطلوب محیطی و
8
تجهیزاتی تنها موجب بروز  10درصد این حوادث میشوند .اگرچه خطای
7
5
انس��انی جز اجتنابناپذیر عملکرد انس��ان است ،اما تحقیقات متعدد نشان
4
داده خطای انسانی اغلب پیامد عوامل زمینهای دیگری است که به محیط،
2
شغل و سازمان مربوط میگردند.
هم��واره یکی از مهمترین اهداف مدیران صنای��ع ،تولید پایدار همراه با
ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﭼﻴﺪﻣﺎن و
اوﺿﺎع ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻤﻞ و
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و
ﻛﻨﺘﺮلﮔﺮﻫﺎ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻓﻀﺎي ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و
ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد و
کمترین حوادث اس��ت که البته بدون ش��ناخت دالیل ب��روز حادثه عم ً
ال
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ
ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﺠﻬﻴﺰات
ﻏﻠﻂ
34
غیرممکن خواهد بود .تحقیقات انجام ش��ده در صنایع کش��ورهای مختلف
ﻧﻤﻮدار  -1ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي 29
اﻧﺴﺎﻧﻲ
 1مشکالت محیطی مؤثر بر بروز خطای انسانی
نشان میدهد خطای نیروی انسانی یکی از مهمترین علل بروز این حوادث
ﻛﺎرﻛﻨﺎن،
س��وانح در صنعت بوده اس��ت .بنابراین بهمنظور کنترل اینگونه رویدادها
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﺎرﺗﻲ در ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ داراي ﺳﻪ زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﻛﻠﻲ ،ﺿﻌﻒ در ﻣﻬﺎرت34ﻫﺎي ادراﻛﻲ و
ﺿﻌﻒ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﻨﻲ10ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺿﻌﻒ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻓﻨّﻲ ﻧﺎﻇﺮان اﺳﺖ.
29
باید بررس��ی علل و ریش��هیابی بروز خطاهای انسانی در دستور کار صنایع
مختل��ف قرار گی��رد .البته باید گفت که حذف کامل خطاهای انس��انی در
ﺿﻌﻒ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
ﺿﻌﻒ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
ﺿﻌﻒ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
عمل غیرممکن است و تنها میتوان با شناسایی علل بروز آنها و جلوگیری
ﻓﻨﻲ ﻧﺎﻇﺮان
ادراﻛﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻧﻤﻮدار 10 -2
از فراهم ش��دن ش��رایط ،این امکان را به حداقل رس��انده و تحت کنترل و
ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﺎرﺗﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
مدیریت قرار داد .عوامل مؤثر بر بروز خطاهای انسانی در صنعت فرآیندی
ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻻﻳﻖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ  8ﻧﻔﺮ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎن ﺷﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار
ف��از 13-پارس جنوبی عبارتند از :عوامل محیط��ی ،عوامل مهارتی ،عوامل
ﻫﺎيﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه ،ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﮔﻲ ،ﻋﺪم ﺗﻼش
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﮔﺮﻓﺖ،
ﻣﻬﺎرت
ﺿﻌﻒ در
ﺿﻌﻒ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
ﺿﻌﻒ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎي
سازمانی ،عوامل شغلی و عوامل فردی.
ﻣﺠﺪد و اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.زدﻳﺪه ﻧﺸﺪن ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﺪ ﺑﻌﺪي در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي  8ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻓﻨﻲ ﻧﺎﻇﺮان
ادراﻛﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ  8ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺷﻮﻧﺪه ﺑﺪان اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ را ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ
این پژوهش با هدف بررس��ی علل بروز خطای انسانی در فاز 13-و ارائهی
در ﻓﺎز 13-ﻛﻨﮕﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آورده ﻣﻲﺷﻮد.
خطایاﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺧﻄﺎي
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﻣﻬﺎرﺗﻲ
انسانی
ﺑﺮوزبر بروز
مهارتی مؤثر
مشکالت
ﻧﻤﻮدار  -2ﻣﺸﻜﻼت 2
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 پدیدهی مخرب سازمانی
8
8
ﻗﺮار
ﻛﻴﺪ
ﺗﺄ
ﻣﻮرد
و
ﺷﺪ
ﺑﻴﺎن
ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻻﻳﻖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ  8ﻧﻔﺮ از
ارائه ش��ده است .بنابراین با توجه به نقش حیاتی صنعت فرآیندی مذکور در
6
ﻋﺪم ﺗﻼش
ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﮔﻲ،
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻲ
حساسیت عملیات (فرآیند) پاالیشگاه و تأثیر مخرب خطای
کشور و
ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﮕﻴﺰه ،اقتصاد
5
داراياین 8ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻛﺪ ﺑﻌﺪي در اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺠﺪد و اﻳﺠﺎد ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.زدﻳﺪه ﻧﺸﺪن 4
عملیات ،الزم اس��ت در تمامی س��امانههای عملیاتی بهویژه
انس��انی در
ﺑﺮوز ﺧﻄﺎ
ﻳﻜﻲ از
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ  8ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
خطاهای انس��انی در آنه��ا میتواند پیامدهای ش��دیدی
ﻋﻮاﻣﻞ بروز
دس��ته که
ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺪان اﺷﺎره داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ ذﻛﺮ دﻻﻳﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﻌﺪ را آن
2
2
در ﻓﺎز 13-ﻛﻨﮕﺎن 1داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آورده ﻣﻲﺷﻮد .بهدنبال داش��ته باش��د ،تمامی علل زمینهای احتمالی بروز خطاهای انسانی،
ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ شرایط مؤثر بر آنها بررسی و پیشبینی شود و با تدوین برنامهریزی آموزشی
دﻳﺪه
ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﻘﻮق و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﺗﺤﺼﻴﻼت و
ﺳﻨﻮات
ﻃﻮﻻﻧﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻴﺎن ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎ8ن بر اساس 8نیازسنجی شغلی برای کارگران طبقههای مختلف شغلی بهخصوص
ﻻﻳﻖ و
ﺧﺪﻣﺎت
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
در ﺧﺼﻮص
ﻳﻚ ﭘﺴﺖ
ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ کارکنان عملیاتی که بیش��ترین س��هم حوادث را بهخود اختصاص دادهاند و
ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲﻫﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﻐﻞ
ﺛﺎﺑﺖ
6
همچنین برگزاری جلس��ات آموزشی گسترده و یادآوری نکات ایمنی قبل از
ﻧﻤﻮدار  -3ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ
 3مشکالت سازمانی مؤثر بر بروز خطای انسانی 5
شروع کار بتواند سبب کاهش خطاهای انسانی و بروز حوادث گردد.
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