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حــوادث فرآیندی به عنوان یکی از مهم ترین و بارزترین علل ایجاد 
هزینه های کالن در صنایع پتروشــیمی و پاالیشگاه های نفت و گاز 
در مناطق مختلف جهان و از جمله کشور ما هستند.]2-1[ صنایع 
فرآیندی صنایعی هســتند که در آنها از طریق یکسری فرآیندهای 
فیزیکی یا شــیمیایی یا ترکیبی از واکنش های فیزیکیـ  شیمیایی، 
مواد خام به محصوالت بینابین یا نهایی تبدیل می شوند. این صنایع 
به علت ذخیره ســازی، جابجایی و اســتفاده و همچنین دفع مواد 
شیمیایی ذاتا خطرناک بوده و پتانسیل وقوع حوادث ناگواری مانند 

انفجار، آتش سوزی و نشت مواد سمی باال است.]3-6[ 
انفجار در پاالیشــگاه نفت آموی در کشــور ونزوئال در سال 2012، 
انفجار پاالیشــگاه تگزاس آمریکا در ســال 2005 و انفجار سکوی 
نفتی آلفا پایپــر نمونه هایی از حوادث فرآینــدی در نقاط مختلف 
جهان و انفجار در پتروشــیمی بندر ماهشهر در سال 1391 و وقوع 
آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینا در سال 1395 نمونه هایی از 
حوادث فرآیندی به وقوع پیوســته در کشور ما هستند که منجر به 

ایجاد تلفات جانی، آسیب به محیط زیست و میلیاردها دالر خسارت 
مالی شدند.]۷-12[

نتایج بررسی های گذشته حاکی از آن است که حوادث اتفاق افتاده 
در صنایع فرآیندی مانند پاالیشــگاه، پتروشــیمی و شــرکت های 
شــیمیایی در ارتباط با فعالیت هــای تعمیر و نگهداری بوده و علت 
اصلی آنها نقص یا نبود سیســتم مجوز کار می باشــد.]13[ سیستم 
مجوز کار به عنوان یک سیســتم مستند برای کنترل فعالیت هایی 
که به طور بالقوه خطرناک محســوب می شوند و امکان بروز حوادث 

را دارند، به کار گرفته می شود. 
این سیســتم بر اســاس مدیریت مخاطرات بــوده و برای مواردی 
مانند ایمنی افرادی که کار را انجام می دهند و ایمنی تاسیســات و 
محیط زیست و همچنین ایمنی افراد دیگری که در تاسیسات حضور 

دارند ضرورت دارد. 
با انجام این سیســتم می توان خطاهایی که منجر به وقوع حوادث 
جبران ناپذیر به لحاظ آســیب به افراد، تجهیزات و محیط زیســت 
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می شــوند، از قبل مشــخص و برای حذف آنها اقدامات پیشگیرانه 
تعریف و اجرا کرد. 

به عبارت دیگر، سیســتم مجوز کار یک راه و روش انجام ایمن کار، 
کنترل خطرات بالقوه و یا حذف و کاهش خطرات شناســایی شده 

قبل از شروع انجام کار را نشان می دهد.]14و15[
نتایــج مطالعه ی فرانک لیس نشــان داد که سیســتم صدور مجوز 
کار در صنایــع فرآیندی دارای نواقص و مشــکالتی در  فرم مجوز 
کار، آموزش افراد، شناســایی خطرات، روش های جداسازی، وسایل 
حفاظــت فردی، محدودیت زمانی، روش تغییر شــیفت و عملیاتی 

کردن تجهیزات تعمیر شده است.]16[
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه دارای صنایع بزرگ و کوچک 
در عرصه ی  نفت، گاز و پتروشــیمی است. آمارها نشان می دهند که 
در حــدود 210 هزار نفر نیروی کار در ایــران در صنایع نفت و گاز 
و پتروشــیمی مشغول به کار هستند و شــدت حوادث ناشی از کار 
و آسیب های ناشی از آن بســیار باال گزارش شده است.]18-1۷[ از 
این رو  لزوم توجه بیشــتر به سیســتم صدور مجوز کاری ضروری به 

نظر می رسد. 
با توجه به اهمیت و نقش سیســتم مجوز کاری در پیشــگیری از 
حوادث در صنایع فرآیندی، سنجش عملکرد این سیستم به منظور 
شناســایی نقاط قوت و ضعف آن در راســتای بهبــود عملکرد آن 

حائزاهمیت است. 
لذا هدف از مطالعه ی حاضر، شناســایی و ارزیابی عملکرد سیستم 

مجوز کار در یک پاالیشگاه نفت است. 

2- روش کار 
مطالعه ی حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است که در سال 1398 در یک 
پاالیشــگاه نفت در جنوب ایران انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش 
125 نفر از کارکنان عملیاتی که حداقل 5 ســال ســابقه ی صدور مجوز 
کار در پاالیشــگاه را داشــتند و در حال حاضر نیز جزو تیم صدور مجوز 
کار پاالیشگاه نفت می باشند، بود. هدف از انجام مطالعه و نحوه ی تکمیل 
پرسشــنامه قبل از انجام مطالعه برای تمامی کارکنان حاضر توضیح داده 
شــد. ابزار مطالعه ی حاضر، پرسشــنامه ی ارزیابی عملکرد سیستم مجوز 
کار می باشــد که توسط نویسندگان این پژوهش پایایی و روایی آن مورد 
ارزیابی قرار گرفته اســت. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل اطالعات از 

نرم افزار ارزیابی عملکرد سیستم مجوز استفاده شد. 

1-2- پرسشنامه ی ارزيابی عملکرد سيستم مجوز کار 
پرسشنامه ی ارزیابی عملکرد سیستم مجوز کار متشکل از 50 سوال است 
که عملکرد سیســتم مجوز کار را بر اساس شش حیطه ی ارزیابی ریسک 
)10 ســوال(، پیشــگیری و کنترل خطرات )18 سوال(، مسئولیت پذیری 
)4 سوال(، هماهنگی )6 سوال(، وضوح و شفافیت )6 سوال( و مستندسازی 
)6 ســوال( مورد ارزیابی قرار می دهد. در جدول1 دلیل اهمیت و ضرورت 
بررســی هرکدام از حیطه های نامبرده شــده در هنگام ارزیابی عملکرد 

سیستم مجوز کار نمایش داده شده است. 
در این پرسشــنامه از کارشناســان و ارزیابی کنندگان سیستم مجوز کار 
خواســته می شــود نظر خود را در مورد روند اجرای سیستم مجوز کار با 
اســتفاده از طیف لیکرت 5تایی )خیلی کم، کم، متوســط، زیاد و خیلی 

زیاد( بیان کنند.

   1   حیطه های موجود در پرسشــنامه ی ارزیابی عملکرد سیســتم مجوز کار و برخی از مهم ترین نقش آنها در عملکرد سیســتم مجوز کار

اهمیت در سیستم مجوز کارحیطهردیف

یک عنصر حیاتی در سیستم مجوز کار که کلید اصلی شناسایی و ارزیابی خطرات بالقوه ای می باشد که ممکن است در هنگام انجام کار اتفاق افتد.ارزیابی ریسک1

مجموعه ای از اقدامات پیشنهادی کنترل قبل از صدور مجوز کار هستند که بر اساس ارزیابی ریسک انجام شده تعریف و در مجوز کار ثبت می شوند.پیشگیری و کنترل خطرات2

عملکرد و میزان اثربخشی یک سیستم به میزان مسئولیت پذیری اعضای سیستم بستگی دارد.مسئولیت پذیری3

هماهنگی و اطالع رسانی4
به دلیل درگیری تعداد زیادی از افراد که در این سیستم نقش دارند یا سایر افرادی که به نوعی با این سیستم مداخله دارند، هماهنگی اطالع رسانی 

نقش مهمی در این سیستم ایفا می کند.

در سیستم مجوز کار باید تالش ها به نحوی انجام شود که فرم های مجوز کار برای تمامی افراد قابل فهم باشند.وضوح و شفافیت5

از آنجایی که سیستم مجوز کار دستورالعمل های حیاتی را در بر دارد اهمیت مستندسازی در این سیستم قابل چشم پوشی نیست.مستندسازی6
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در این پرسشنامه نمره ی کل سیستم مجوز کار از این رابطه به دست می آید:

در نهایت بر اســاس نمره ی به دست آمده وضعیت عملکرد سیستم 
در هریک از حیطه های شــش گانه و در مجموع  در یکی از سطوح 
عالــی )۷6 تا 100(، خــوب )51 تا ۷5(، متوســط )26 تا 50( و 
ضعیف )25 و کمتر از آن( قرار می گیرد. پایایی پرسشنامه ی ارزیابی 
عملکرد سیستم مجوز کار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  مورد 

سنجش قرار گرفته و برابر با 0.81 تعیین شده است.]19[

3- يافته ها  
میانگین سن و سابقه ی کار افراد شرکت کننده در این پژوهش به ترتیب 
برابر با 6.24 و 11 ســال بود. سایر مشــخصات دموگرافیک کارشناسان 
تکمیل کننــده ی پرسشــنامه ی ارزیابی عملکرد سیســتم مجوز کار در 

جدول2 نمایش داده شده است.
همچنیــن نتایج حاصل از ارزیابی 120 پرسشــنامه ی تکمیل شــده با 

استفاده نرم افزار ارزیابی عملکرد مجوز کار نشان داد که عملکرد سیستم 
مجوز کار با نمره ی کل 41 در ســطح متوســط قرار دارد. بر این اساس، 
عملکرد سیســتم مجوز کار در 4 حیطه ، متوسط و در یک حیطه ضعیف 
و یک حیطه نیز عملکرد خوبی دارد. جزئیات بیشــتر در خصوص نمره ی 
کســب شده و وضعیت عملکرد سیســتم مجوز کار در هریک از حیطه ها 
در جدول3 نمایش داده شــده اســت. باتوجه به پرسشنامه های تکمیل 
شده توسط افراد شــرکت کننده در مطالعه، دالیل نقص و کاهش سطح 
عملکرد سیســتم مجــوز کار در هر کدام از حیطه های شــش گانه که بر 
اساس سواالت مطرح شده در پرسشنامه ی ارزیابی عملکرد سیستم مجوز 

کار مطرح شده، شناسایی شدند. 
در حیطه ی شناســایی خطر و ارزیابی ریســک، عدم آشــنایی کارکنان 
صادرکننده ی مجوز کار با روش های شناســایی خطر و ارزیابی ریســک، 
عدم بازدید از محل جهت ارزیابی خطر و شناســایی ریســک، عدم درج 
مخاطرات شناســایی شــده در برگ مجوز کار و عدم انجام گازسنجی به 
صورت دوره ای به عنوان مهم ترین علل کاهش ســطح عملکرد سیســتم 
مجوز کار در حیطه ی شناســایی خطر و ارزیابی ریسک شناسایی شدند. 
سایر علل کاهش سطح عملکرد سیســتم مجوز کار به تکفیک حیطه ی 

مورد مطالعه در جدول4 نمایش داده شده است.

   4   طبقه بندی نواقص شناســایی شــده بر اساس پرسشنامه ی ارزیابی عملکرد سیستم مجوز کار

نواقص شناسایی شده در سیستم حیطهردیف

شناسایی خطر و ارزیابی ریسک1

1 - عدم تسلط و آشنایی ناکافی صادرکنندگان مجوز کار با روش های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
2 - شناسایی خطرات ضمن بازدید از محل کار

3 - درج نکردن مخاطرات ارزیابی شده در برگ مجوز کار
4 - عدم تست گازسنجی به صورت دوره ای

پیشگیری و کنترل مخاطرات2
1 - عدم انتخاب صحیح وسایل ایمنی

2 - عدم بازرسی و پیش بینی های الزم
3 - انتخاب اشتباه وسایل و تجهیزات حفاظت فردی

1 - عدم ثبت نام و امضای صادرکننده و مجری کارمسئولیت پذیری3

1 - عدم هماهنگی با سایر واحدهای مرتبط با کارهماهنگی و اطالع رسانی4
2 - عدم هماهنگی بین افراد مجری کار

مستندسازی5
1 - عدم بایگانی مجوز کارهای انجام شده

2 - عدم رعایت دستورالعمل مستندسازی
3 - عدم برگشت برگ مجوز کار اتمام شده

وضوح و شفافیت6

1 - ثبت اشتباه تاریخ
2 - وجود خط خوردگی

3 - خوانا نبودن مجوز کار
4 - ثبت مبهم محل انجام کار

   2   مشــخصات دموگرافیک کارشناسان تکمیل کننده ی  پرسشنامه ی 
)N = 125( ارزیابی عملکرد سیستم مجوز کار

انحراف معیار ± میانگین )درصد(متغییر
41 ±6.24سن

11 ±4.1سابقه ی کار

مدرک 
تحصیلی

30دیپلم 
75کارشناسی

14کارشناسی ارشد
6دکتری

شغل

6رئیس واحد 
25افسر ایمنی

10رئیس نوبتکاری
27کارمند ارشد
15کارمند محوطه

17کارمند اتاق کنترل

   3   میانگین نمره و وضعیت عملکرد سیســتم مجوز در حیطه های 
مختلف بر اســاس تجمیع نظرات افراد شرکت کننده در مطالعه

حیطهردیف
حداکثر نمره ی 

قابل کسب
میانگین نمره ی 

کسب شده
وضعیت عملکرد

ضعیف184.6شناسایی خطر و ارزیابی ریسک1

متوسط186.5پیشگیری و کنترل مخاطرات2

متوسط197.2مسئولیت پذیری3

خوب159.9هماهنگی و اطالع رسانی4

متوسط156.3مستندسازی5

متوسط146.7وضوح و شفافیت6

متوسط10041.2سیستم مجوز کار7
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4- بحث 
در مطالعه ی حاضر به منظور ســنجش عملکرد سیســتم مجوز کار یک 
پاالیشــگاه نفت از پرسشنامه ی ارزیابی عملکرد سیستم مجوز کار که در 
بر گیرنده ی 50 ســوال در خصوص نحوه ی اجرای سیســتم مجوز کار با 

طیف لیکرت 5تایی می باشد، استفاده شد. 
پرسشنامه ی حاضر عملکرد سیستم مجوز کار را در 6 معیار ارزیابی ریسک، 
پیشــگیری و کنترل خطرات، مسئولیت پذیری، اطالع رسانی و هماهنگی، 
وضوح و شــفافیت و مستندسازی مورد بررســی قرار می دهد و در نهایت 
نمره ی کل سیستم را بر اساس جمع نمرات کل معیارها مشخص و سطح 

عملکرد آن )عالی، خوب، متوسط، ضعیف( مشخص می کند. 
نتایــج حاصل از تجمیع نظــر 120 نفر از کارشناســان ارزیابی کننده ی 
سیستم مجوز کار نشــان داد که عملکرد سیستم مجوز کار در حیطه ی 
شناســایی و ارزیابی خطر و ارزیابی ریســک ضعیف اســت. شناســایی 
خطر و ارزیابی ریســک قبل از صدور مجوز کار می بایســت توســط فرد 
صادرکننده ی مجوز انجام شود اما در بسیاری از موارد صدور مجوز کار به 
علت سهل انگاری و خطای انسانی کارشناسی و ارزیابی ریسک به صورت 

اصولی انجام نمی شود. 
جهانگیری در مطالعه ی خود به بررســی نقش خطای انســانی در صدور 
مجوز کار در یک سایت پتروشیمی پرداخت. یافته های این مطالعه نشان 
داد بیشــترین و کمترین میزان احتمال خطای انســانی در بین وظایف 
شــغلی صدور پروانه ی کار به ترتیب مربوط به وظیفه ی شــغلی آزمایش 
گازهای قابل اشتعال و آزمایش گازهای سمی و تست اکسیژن بود. در این 
مطالعه به وجود یک روش رویکرد مهندسی در ارزیابی خطای انسانی که 
در فرآیند صدور مجوز کاری ممکن است رخ بدهد و کارآیی سیستم کار 

را کاهش دهد، تاکید شده است.]20[
همچنین قاسمی و همکارانش در مطالعه ی خود تحت عنوان طبقه بندی 
خطاهای انسانی در فرآیند صدور پروانه ی کار در یک صنعت پتروشیمی 
با اســتفاده از روش SHERPA، به این نتیجه رسیدند که علی رغم وجود 
سیستم مجوز کار جهت کنترل فعالیت های غیر روزمره، آمار باالی حوادث 
نشــان دهنده ی نقش مهم خطای انســانی در شکست سیستم مجوز کار 
است.]21[ در پرسشنامه ی مورد استفاده، حیطه ی کنترل و پیشگیری از 
خطرات دارای بیشترین تعداد سوال در بین معیارهای مختلف پرسشنامه 
اســت که دلیل آن می تواند ناشی از اهمیت بحث کنترل و پیشگیری از 

وقوع خطای انسانی باشد.
فرد مسئول صدور مجوز کار و سایر افرد مسئول در این زمینه می بایست 
مــوارد احتیاطی که در کار موردنظر باید لحاظ شــوند را به صورت چند 
جملــه در فرم مجوز کار مکتوب کنند، فرد مســئول اجرای کار نیز باید 
از وجود موارد احتیاطی خواســته شــده در مجــوز کار اطمینان حاصل 
کند. یکــی از دالیل مهم کاهش نمره ی عملکرد سیســتم مجوز کار در 
حیطه ی پیشگیری و کنترل خطرات در پاالیشگاه موردنظر ناشی از ضعف 

سیســتم مجوز کار در حیطه ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک است 
که نتیجه ی عدم شناســایی صحیح خطرات منجــر به عدم درج یا درج 

ناصحیح اقدامات احتیاطی در فرم مجوز کار است. 
در مطالعه ی میردریکوند انجام نشــدن ارزیابی ریسک، عدم درج اقدامات 
احتیاطــی الزم و نبود روش ارزیابی صالحیت امضاکنندگان مجوز کار به 
عنوان ســه علت عدم انطباق اصلی در اجرای سیستم مجوز کار بر اساس 
چک لیست های ممیزی HSE-UK در یک شرکت سکوی نفتی بود که با 

مطالعه ی حاضر همخوانی دارد.]22[ 
اهمیت ارتباطات موثر در سیســتم مجــوز کار به علت کثرت افرادی که 
در این سیســتم نقش دارند یا ســایر افرادی که به نوعی در این سیستم 
مداخله می کنند. همچنین در این سیستم بایستی وظایف و مسئولیت های 
هر کدام از افراد به صورت واضح و شــفاف مشــخص شده باشد. عملکرد 
سیســتم مجوز کار در پاالیشگاه موردنظر در حیطه ی مسئولیت پذیری و 

شفافیت محتوا در سطح متوسط ارزیابی شد. 
از آنجایی که سیستم مجوز کار دارای دستورالعمل های مختلف و همچنین 
ســوابق افراد مشــغول در سیستم اســت باید در حیطه ی مستندسازی 
عملکرد مطلوبی از خود داشته باشد. سطح عملکرد سیستم مجوز کار در 
پاالیشــگاه مورد مطالعه، متوسط ارزیابی شد. قهرمانی در مطالعه ی خود 
به بررســی میزان انطباق وضعیت موجود سیستم مجوز کار با معیارهای 
ممیزی پرداخت. در این مطالعه از چک لیست های SHELL استفاده شد. 
نبود سیستم مستندسازی و مشخص نبودن مسئولیت ها به عنوان یکی از 
دالیل عدم انطباق شــناخته شدند که با مطالعه ی حاضر همخوانی ندارد. 
متفاوت بودن ابزار مورد اســتفاده و همچنین صنعت موردنظر می تواند از 
دالیل احتمالی این عدم همخوانی باشــد. هر چند در دو ابزار به اهمیت 
مستندسازی و مشخص بودن مسئولیت ها در سیستم مجوز کار پرداخته 

شده  است.]23[
ســازمان HSE-UK عملکرد سیستم مجوز کار را بر اساس نمره ی امتیاز 
در 5 معیار، سیســتم، آموزش و صالحیت، مجوز کار، هماهنگی و پایش 
با امتیازات 1سیســتم ضعیف، 2سیستم به صورت اثربخش مورد استفاده 
قرار نمی گیرد، 3سیســتم جزئی و کاربردی، 4سیستم قابل قبول و مورد 
استفاده، 5سیســتم خوب و مورد استفاده محاسبه و در نهایت بر اساس 
میانگین هر معیار وضعیت کل سیســتم مجــوز کار را در چهار وضعیت 
خیلی ضعیف، ضعیف، متوســط و خوب تقسیم بندی می کند.]24[ یکی 
دیگــر از ابزارهای موجود به منظور ممیزی و ارزیابی انطباق سیســتم 
مجوز کار با آیین نامه ها و دســتورالعمل های صدور مجوز – چک لیست

Audits 2/3/4 Level  متعلق به شرکت نفتی SHELL است. 
این چک لیست شامل سواالتی در حیطه های سیستم، مستندات، آموزش 
و صالحیت، فرم مجوز کار، هماهنگی و پایش و ایزوالسیون است. در این 
چک لیست کسب نمره ی 5 نشانگر عملکرد خوب سیستم می باشد.]22[
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چک لیست های معرفی شده به منظور پایش سیستم مجوز کار به منظور 
پایش روزانه ی مجوزهای صادرشده در محیط کار می باشند و پاسخ فاقد 
لیکرت و به صورت "بله" یا "خیر" می باشــد. از آنجایی که پاســخ برخی 
سواالت همراه با عدم قطعیت است، پاسخ دهندگان به قطعیت نمی توانند 
نظر خود را بیان کنند و پاســخ "بله" یا "خیر" که نشان دهنده ی قطعیت 
در یک موضوع خاص اســت همیشه در پاسخ به سواالت ارزیابی عملکرد 
نمی توانــد بیانگر وضعیت موجود باشــد. از این نیــاز به ایجاد یک طیف 
لیکرت به منظور بهبود پاســخ دهی احساس می شود لذا در این مطالعه از 
پرسشنامه ی ارزیابی عملکرد به صورت طیف لیکرت استفاده شد. از نقاط 
قوت  پرسشــنامه ی حاضر این است که این ابزار با بررسی دستورالعمل و 
راهنماهای صدور مجوز کار در داخل و خارج کشــور و همچنین مصاحبه 
با خبرگان دانشــگاهی و صنعتی در حیطه هــای مختلف نحوه ی اجرای 
سیستم مجوز کار سواالتی را مطرح می کند که می توان از پاسخ به دست 

آمده از این سواالت به نقاط ضعف سیستم پی برد. 

نتيجه گيری 
سیستم مجوز کار یک رویه ی مهم در اجرای ایمن کار در صنایع فرآیندی 
اســت که شناســایی نقاط ضعف و علل نقص سیستم مجوز کار می تواند 
منجــر به ارتقای ســطح ایمنی و در نتیجه کاهش حوادث ناشــی از کار 

مرتبط با سیستم مجوز کار در صنایع فرآیندی شود. 
نتایج حاصل از این مطالعــه می تواند به عنوان یک راهنما جهت ارزیابی 
عملکرد و ارزیابی و شناســایی خطاهایی که در سیستم مجوز کار صنایع 
فرآیندی اتفاق می افتند مورد اســتفاده قرار گیــرد. همچنین نتایج این 
پژوهــش می تواند بــه عنوان یــک راهنما جهت برگــذاری کالس های 
بازآموزی صدور مجوز کار و شناسایی سرفصل های آموزشی و برنامه ریزی 
جهت کاهش علل بروز خطا در سیســتم مجــوز کار مورد توجه مدیران 
و سرپرســتان ایمنی در صنایع فرآیندی مانند نفت و گاز و سایر صنایع 

مشابه قرار گیرد. 
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