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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محيط زیست ( ،)HSEواحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران
 .2عضو هيأت علمی گروه بهداشت حرفه ای ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
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چکيده
مقدمه :یکی از فرضيات بحث نشده در تمام روشهای آناليز قابليت اطمينان این است که عملکرد انسان وابسته به شرایطی
است که تحت آن وظایف و فعاليتها انجام میشوند .این شرایط شامل فاکتورهای موثر بر عملکرد ()PIFs
 Performance Influencing Factorsیا فاکتورهای شکلدهنده عملکرد (Performance Shaping Factors )PSFs

میباشند؛ لذا به منظور ارتقای وضعيت ایمنی و کاهش خطای انسانی ،شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر برعملکرد به
عنوان یک ضرورت محسوب میشود ،این تحقيق نيز در همين راستا انجام شده است.
روش بررسی :مطالعه حاضر یک پژوهش از نوع موردی است که دراتاق کنترل یکی از مناطق عملياتی شرکت انتقال گاز،
اجرا شده است .برای انجام پژوهش ابتدا با مطالعه کتابخانهای به شناسایی و انتخاب فاکتورهای موثر بر عملکرد پرداخته
شد سپس برای جمع آوری دادههای الزم ،پرسشنامهای تهيه گردید و در نهایت با به کارگيری منطق فازی تجزیه و تحليل
آنها انجام شد.
یافتهها :تجزیه و تحليل دادهها نشان داد که از بين فاکتورهای تعيين شده ،از نظر اپراتورهای اتاق کنترل ،کيفيت شاخص
"انجام دو یا چند کار به طور همزمان" و "زمان مورد قبول برای انجام کار" قابل قبول است؛ در صورتی که شاخص
کيفيت و ميزان آموزشهای موجود در شرکت برای آنها نامطلوب است.
نتيجهگيری  :شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد در صنایع مختلف وتحليل آنها به روش فازی در جهت کاهش
خطای انسانی و بهبود عملکرد افراد و ارتقای سطح ایمنی ،امری بسيار ضروری و مهم میباشد.

*

نویسنده مسئول :آدرس پستی :تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،حصارک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقيقات تهران ،گروه مدیریت محيط

زیست ،تلفن ، 12100844110 :پست الکترونيکی ،mhkiani89@yahoo.com :تلفن همراه11143110148 :
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کليد واژهها :شاخصهای موثر بر عملکرد ( ،)PIFsمنطق فازی ،قابليت اطمينان انسان ،خطای انسانی
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مقدمه
با توجه به اینکه انواع رفتارهایی که به وسيله

سال  Stringfellow ،2111بيان میکند که بين  31تا

اپراتورها انجام میشوند ،تحت تاثير شرایط خاص قرار

 %111حوادث صنعتی ناشی از علل انسانی است( .)3بر

دارند ،لذا شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد

اساس آمار ارائه شده توسط سازمان تامين اجتماعی تا

انسان ( )PIFsبه دليل تاثير بسيار این عوامل بر عملکرد

پایان آذر سال " 1311بیاحتياطی"با  %14/3بيشترین

اپراتور در حين انجام وظيفه ،جهت پيشگيری یا کاهش

عامل ایجاد آسيبدیدگی در محيط کار بوده است(.)0

خطای انسانی برای بهبود ایمنی در صنایع به خصوص

با توجه به تحقيقات بيان شده ،الزم است که برای

صنایع فرایندی ،به عنوان یک ضرورت محسوب

کاهش خطاهای انسانی و بهبود عملکرد انسان ،اثرات

میشود(.)1

فاکتورهای موثر بر عملکرد ( )PIFدر طی انجام وظایف

با توجه به اینکه در بسياری از موارد این ارزیابی به
صورت قطعی بسيار مشکل و یا حتی غيرممکن است

و موثرترین روشها برای بهبود عملکرد فردی و گروهی،
شناسایی شوند.

ورودیهای سيستم به صورت غيرقطعی میباشد به نظر

بسياری از مطالعات بيان میکنند که یک  PSFدر

میرسد که استفاده از منطق فازی و تحليل نتایج آن به

وقوع خطای انسانی اثرگذار است(Takashi .)1

عنوان یک ابزار قوی در حل مسائل با دادههای غيرقطعی

 Toriizukaدر سال  2111در تحقيقی بيان کرد که

میتواند مفيد باشد .در این بررسی سعی شد از این روش

رفتارهای انسانی به وسيله فاکتورهای شکلدهنده عملکرد

استفاده شود.

شکل گرفته و بررسی میشوند .او این عوامل را نه تنها از

خطای انسانی از دیرباز به عنوان یکی از عوامل مهم

نقطه نظر قابليت اطمينان انسان بلکه از نظر بار کاری و

در بروز حوادث و بر هم زدن عملکرد برنامهریزی شده،

اثربخشی کار در وظایف تعميراتی صنایع مورد بررسی

مطرح بوده است .بر اساس نتایج مطالعات مختلف،

قرار داد( Kim & Jung .)4در سال  ،2113بيش از 221

خطاهای انسانی ،در صنایع و سيستمهای پيچيده مثل

 PSFبا مطالعه روشهای موجود جمعآوری کردند و یک

صنعت فرایند شيميایی ،صنایع هوایی و ریلی ،نيروگاه

طبقهبندی جدید  PIFبرای استفاده آناليز قابليت اطمينان

انرژی هستهای ،علل اصلی و کليدی حوادث هستند ،برای

در سناریوهای اضطراری حوزه نيروگاه هستهای تدوین

مثال در صنعت پتروشيمی و پاالیش نفت ،در جایی که

کردند(.)4
 Myrtoو همکارانش در سال  ،2114یک مطالعه

کارهای الکتریکی (اتوماسيون) خيلی باالست ،خطاهای
1111بيان میکند که حدود  %81حوادث را خطاهای

وظایف تعمير و نگهداری و اپراتورهای اتاق کنترل در

انسانی دربر میگيرند ،دیگر مطالعاتی که Lowe

صنایع شيميایی با استفاده از سيستمهای طبقهبندی شده

&  Kariukiدر سال  2110انجام دادهاند ،نشان میدهد

فازی بر پایه روش شناسی تکنيک ()CREAM

که  %40از حوادث در نتيجه خطاهای انسانی هستند.

Cognitive Reliability Error Analysis Method

مطالعات دیگری که در سال  Gatchpole 2114و
همکارانش و در سال  Krokos & Baker 2114انجام
شدهاند ،بيان میکنند که خطاهای انسانی در اکثریت
حوادث و تصادفات که در این سيستمهای پيچيده مثل
سيستم راهآهن اتفاق میافتد ،نقش دار ( .)2همچنين در

انجام دادند(.)8،1
تکنيک  CREAMاز ميان تکنيکهای مشهور ارزیابی
خطای انسانی به دليل داشتن ساختار و چهارچوب منظم و
دقيق و متناسب بودن با ساختار منطق فازی انتخاب شده
بود.
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انسانی حدود  %11است( MCCafferty.)1،2در سال

پایلوت به منظور محاسبه احتمال فعاليتهای اشتباه برای

محبوبه کيانی و همکاران
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این مطالعه پایلوت با موفقيت به کاربردن تکنيک

که در آن کليه فرآیندها ،عمليات و مراحل انجام کار و

 CREAMرا در منطق فازی به اثبات رسانده و این مدل

همچنين دستگاهها و تجهيزات مرتبط با آن میتوانند به

را برای صنایع هوایی و حمل و نقل دریای کاربردی

صورت متمرکز یا غيرمتمرکز توسط اپراتورها تحت کنترل

دانستهاند(.)8،1

و پایش قرار گيرند .برای این کار منابع و امکانات وسيع

 Bertoliniدر سال  ،2114یک روش شناختی فازی

شامل انواع نشانگرها ،کنترلرها ،فلوچارت ،نمودار

به منظور کشف اهميت فاکتورهای موثر بر قابليت

سيستمهای مدار بسته ،عالئم هشداردهنده سمعی و

اطمينان انسان در صنایع ارائه داد( Boring .)11و

بصری ،دستگاههای ایمنی ،کامپيوتر ،پردازشگرهای

همکارانش در سال  2114مطالعهای در مورد  PIFهای

نرمافزاری و چاپگر در محل فراهم میشود.

مستقيم و غيرمستقيم و نقش آنها در ارزیابی قابليت

گام دوم :انتخاب مشاغل بحرانی از نظر خطای انسانی

اطمينان انسان داشتند( .)11بنابراین با توجه به این امر که،

بعد از بازدید و کنترل و مصاحبه با بردمن ،ارشد

تمام رفتارهایی که به وسيله اپراتورها انجام میشود متاثر

شيفت و رئيس منطقه عملياتی و تجزیه و تحليل اطالعات

از فاکتورهای موثر بر عملکرد ( )PIFمیباشند ،لذا توجه

به دست آمده ،وظایف نوبتکار ارشد اتاق کنترل (،)H.C

به اثر این فاکتورها بسيار ضروری است ولی از آنجا که

سرپرست نوبتکار اتاق کنترل( )S.Cو بردمن ( )B.Mبه

این ارزیابی به صورت کيفی و غيرقطعی است به نظر

دليل درگيری بيشتر در کنترل فرایند منطقه عملياتی جهت

میرسد که استفاده از منطق فازی در این ارزیابی و تعيين

مطالعه انتخاب شدند.

احتمال خطای انسانی بسيار مفيد باشد ،مطالعه حاضر نيز

گام سوم :انتخاب فاکتورهای اثرگذار بر عملکرد اپراتور

گامی در این راستا است.

مروری بر طبقهبندیهای موجود  PIFها:

روش بررسی

به طور کلی میتوان بر هر حوزه کاری ،طبقهبندی
 PIFمخصوص به آن را تهيه کرد ،گرچه اغلب  PIFها،

نگهداری یکی از مناطق عملياتی شرکت انتقال گاز

همچنين میتوان از طریق مرور و مطالعه طبقهبندیهای

میباشد که به عنوان یکی از واحدهای اصلی انتقالدهنده

موجود و شناسایی  PIFهای معمول ،یک طبقهبندی

گاز در کشور در سال  1340فعاليت خود را به عنوان یک

جامع و کامل از  PIFتهيه نمود .برای مثال & Kim

واحد مستقل تحت نظر مدیریت عمليات شرکت ملی گاز

 Jungدر سال  ،2113بيش از  PIF 221با مطالعه

ایران ،آغاز نمود و در سال  1384با تاسيس شرکت انتقال

روشهای موجود جمعآوری کردند( .)12روند اصلی

گاز ایران ،همراه با سایر مناطق عمليات انتقال گاز به زیر

استفاده از  PIFها برای آناليز قابليت اطمينان انسان

مجموعهای از این شرکت مبدل گشت.

متفاوت است ،در ابتدا انواع مختلفی از این فاکتورها در

این پژوهش،طی گامهای زیر انجام شد:

نظر گرفته شده بود ،به طور مثال در روش های اوليه

گام اول :آشنایی با سيستم و جمعآوری اطالعات

آناليز قابليت اطمينان انسان ()HRA

Human

با مطالعه فرآیند و عملکرد کلی تاسيسات تقویت

 Reliability Assessmentمثل تکنيک ()THERP

فشار گاز و نيز با مصاحبههای انجام شده ،در این منطقه

، Technique for Human Error Rate Prediction
Accident Sequence Evaluation
()ASEP
 Programتعداد بسيار محدودی از  PIFها انتخاب شده

عملياتی ،اتاق کنترل که به عنوان قلب تپنده مجموعه به
شمار میآید و کارکنان بخش تعميرات و نگهداری مورد
بررسی قرار گرفت .به طور کلی ،اتاق کنترل محلی است

بود.
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این مطالعه ،بر روی پرسنل اتاق کنترل و تعميرات و

عمومی هستند و میتوانند در همه مشاغل استفاده شوند.
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در بين روشهای اخير مثل  ،CREAMفاکتورهایی

به گزینه "خيلی ضعيف" کمترین امتياز یعنی  1و

چون فاکتورهای سازمانی و تيمی ،ویژگیهای سيستم به

برای گزینه "خيلی خوب" باالترین امتياز یعنی  1را

عنوان مهمترین فاکتورهای ارزیابی استفاده میشود .به

اختصاص یافته است .برای برخی از متغيرهای فوق بيش

طور کلی طبقهبندیهای مختلفی برای این فاکتورها وجود

از یک سوال مطرح گردیده که به منظور تحليل نهایی،

دارد(.)12

ميانگين پاسخهای داده شده به سواالت مربوط به هر

باتوجه به مطالعات کتابخانهای و بررسی  PIFهای

متغير مد نظر قرار گرفته است .برای مثال برای سنجش

بحث شده در تکنيکهای مختلف ،که مواردی از آنها بيان

نظر افراد راجع به توانمندی سازمان چهار سوال در نظر

شد ،به دليل اشتراکات بسياری که در  PIFهای استفاده

گرفته شده است که در تحليلها ميانگين این چهار سوال

شده در این تکنيکها وجود دارد 1 ،فاکتور مورد بررسی

را به عنوان امتياز متغير "توانمندی سازمان" در نظر گرفته

قرار گرفت ،که فاکتورهای مورد استفاده در این تحقيق

شد .داده های دقيق حاصل از پرسشنامه که در جدول 1

عبارتند از توانمندی سازمان ( ،)F1شرایط کار (،)F2

نشان داده شده است ،با استفاده از روش مثلثی که بيان

متناسب بودن سيستمهای انسان ماشين و حمایتهای

خواهد شد ،به داده های فازی ̃ تبدیل میشوند ،که

عملياتی موثر ( ،)F3قابليت دسترسی به روشها و برنامهها

دادههای فازی تبدیل شده در جدول  2نشان داده شدهاند

( ،)F4انجام دو یا چند کار به طور همزمان ( ،)F5زمان در

و در نهایت با توجه به ميانگين امتيازات داده شده به هر

دسترس برای انجام کار ( ،)F6زمان انجام کار (ریتم

کدام از متغيرها میتوان این متغيرها را اولویتبندی کرد.

سيرکادین) ( ،)F7کيفيت آموزشهای موجود و تجربيات

در دادههای فازی مثلثی متقارن ،مقایسه دادهها توسط

کاری ( )F8و نحوه همکاری و تعامل بين همکاران (.)F9

مقایسه وسط بازهها امکان پذیر است .با توجه به این نکته

گام چهارم :تهيه پرسشنامه اختصاصی برای ارزیابی

و مقایسه ميانگين فازی متغيرها این اولویتبندی انجام

شاخصهای موثر بر خطای عملکرد اپراتور

شده است ،تا براساس آن تصميمات الزم اتخاذ

برای شناسایی و تعيين ميزان اثر شاخصهای موثر بر
خطای عملکرد پرسشنامهای با  30پرسش در مورد

گردد(جدول.)3
فازیسازی

شرایط اثرگذار بر عملکرد ،با قابليت اطمينان 1/124

در یک سامانه فازی ،مشاهدههای مبهم طبق نظر

توسط 12نفر از کارکنان اتاق کنترل منطقه عملياتی

کارشناس و قانونهای تعریف شده در قالب تابعهای

شرکت انتقال گاز تکميل شد.

عضویت فازی گزارش میشوند.

(خيلی خوب ،خوب ،متوسط ،ضعيف ،خيلی ضعيف)

محاسبات به یک مجموعه فازی تبدیل شده (فازیسازی:

برای هر سوال استفاده شده است و نتایج آن پس از فازی

 )Fuzzificationو پس از استنتاج نيز باید اطالعات

شدن ،برای ارائه اقدامات الزم جهت کاهش خطای

مجموعههای خروجی در قالب یک عدد دقيق ارائه شوند

انسانی مورد بررسی قرار گرفت.

(غيرفازیسازی )Defuzzification :تا در مرحله بعد

گام پنجم :استخراج دادهها و ارزیابی و تجزیه وتحليل

مورد مقایسه و تصميمگيری قرار بگيرند(.)13،10در یک

آنها براساس منطق فازی

فرایند با ورودیهای دقيق اجرای روند فازیسازی

در این مرحله اطالعات مورد نياز توسط پرسشنامه

ضروری است .شيوههای متعددی جهت اجرای یک

استخراج شده است .به منظور سنجش نظر افراد از طيف

فازیسازی وجود دارد که ورودی را به عنوان ارزش

ليکرت  1تایی برای هر سوال استفاده شده است.

اصلی مجموعه فازی در نظر میگيرد .برای مثال در یک
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به منظور سنجش نظر افراد از طيف ليکرت  1تایی

به عبارت دیگر ورودی مبهم سامانه جهت انجام

عدد فازی مثلثی ،ورودی به عنوان هسته و عرض پایه

̃ را میتوان به عنوان

عدد فازی مثلثی

یک عدد بازهای به صورت زیر نمایش داد:

به صورت تابعی از برآورد انحراف استاندارد دادهها در
نظر گرفته میشود .در این پژوهش نيز ،از این روش برای
فازی سازی استفاده شده است.
]

]̃ [

[

̃ هستند( .)13در این بررسی با استفاده از

که  rو  hبه ترتيب سطح بدبينانه ()pessimistic
و سطح خوشبينانه ( )optimisticعدد فازی

روش مثلثی زیر:

]

دادههای دقيق

را به دادههای فازی

()1

] ̃[

[

̃ تبدیل

یافتهها

انحراف استاندارد متغير  iام است و در

با انجام گامهای ذکر شده ،بعد از مطالعه سيستم و

نهایت با توجه به ميانگين امتيازات داده شده به هر کدام

تعيين مشاغل بحرانی و فاکتورهای موثر بر عملکرد،

از متغيرها میتوان این متغيرها را اولویتبندی کرد .در

اطالعات مورد نياز توسط پرسشنامه استخراج و سپس با

دادههای فازی مثلثی متقارن ،مقایسه دادهها توسط مقایسه

استفاده از تعيين ميانگين فازی به روش مثلثی نتایج زیر

وسط بازهها امکان پذیر است .با توجه به این نکته و

حاصل شد و در نهایت با توجه به ميانگين امتيازات داده

مقایسه ميانگين فازی متغيرها این اولویتبندی انجام شده

شده به هر کدام از متغيرها ،میتوان این متغيرها را

است ،تا براساس آن تصميمات الزم اتخاذ گردد.

اولویتبندی کرد .در دادههای فازی مثلثی متقارن ،مقایسه

گام ششم :ارائه راه کار برای حذف یا کاهش خطای

دادهها توسط مقایسه وسط بازهها امکانپذیر است .با

انسانی و افزایش ضریب ایمنی

توجه به این نکته و مقایسه ميانگين فازی متغيرها این

میشوند.

در این بخش با توجه به نتایج به دست آمده ازمرحله

اولویتبندی انجام شده است.

قبل ،جهت کاهش یا حذف خطای انسانی و در نهایت
برای افزایش ضریب ایمنی ،راهکارهایی ارائه خواهد شد.
جدول -1دادههای دقيق حاصل از نتایج پرسشنامهها
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ردیف

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1
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جدول -2دادههای فازی
ردیف

F9

...

F2

F1

1

3/8-1/12r, 3/8, 3/8+1/12h

...

2/1-1/08r, 2/1, 2/1+1/08h

)3/1-1/12r, 3/1, 3/1+1/12h

2

3/8-1/12r, 3/8, 3/8+1/12h

...

3/1-1/08r, 3/1, 3/1+1/08h

3/1-1/12r, 3/1, 3/1+1/12h

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

1/2-1/12r, 1/2, 1/2+1/12h

3/4-1/08r, 3/4, 3/4+1/08h

2/1-1/12r, 2/1, 2/1+1/12h

...

جدول -3اولویتبندی فاکتورهای موثر بر عملکرد بر اساس ميانگين فازی
متغير

ميانگين فازی

اولویت
1

F5

()3/11, 3/81, 0/04

2

F6

()2/10 ,3/41, 0/14

3

F2

()3/11, 3/43, 0/14

0

F1

()2/08, 3/12, 0/14

1

F3

()2/41, 3/34, 0/13

4

F7

()2/80, 3/32, 3/81

4

F4

()2/41, 3/14, 3/41

8

F9

()2/11, 3/11, 0/13

1

F8

()1/34, 2/38, 3/31

با توجه به نتایج به دست آمده میتوان گفت که
اپراتورهای اتاق کنترل کيفيت معيارهای  1و"( 4انجام دو
یا چند کار به طور همزمان" و "زمان مورد قبول برای
انجام کار") برای آنها قابلقبول است و انجام دو یا چند
کار همزمان برای آنها تداخلی در عملکردشان ندارد،
همچنين زمان الزم برای انجام کارهای مورد نظر از نظر
یعنی کيفيت و ميزان آموزشهای موجود در شرکت برای
آنها نامطلوب است زیرا کيفيت"آموزشهای موجود و

در این بررسی ،از نظر اپراتورهای اتاق کنترل و واحد
تعميرات و نگهداری ،کيفيت معيار  F5و  F6یعنی
معيارهای"انجام دو یا چند کار به طور همزمان" و "زمان
مورد قبول برای انجام کار" قابل قبول بوده و تداخلی در
عملکرد آنها ندارد و باعث کاهش عملکرد آنها نخواهد
بود .در صورتيکه معيار  F8یعنی کيفيت و ميزان
آموزشهای موجود در شرکت برای آنها نامطلوب است و
باعث کاهش عملکرد آنها میشود Doytchev .و

تجربيات" بر روی " شرایط کار" "،زمان در دسترس برای

همکارش در سال  ، 2111در تحقيقی به تجزیه و تحليل

انجام کار" و " نحوه همکاری" تاثير میگذارد.

وظایف و درخت خطا در صنایع بلغارستان پرداختند که

هرچه"آموزشهای موجود و تجربيات" بهتر باشد،
"شرایط کار" "،زمان در دسترس برای انجام کار" و
"نحوه همکاری" بهتر خواهد بود.

در آن برای توجه دقيق تر به حاالت خطا در رفتار
اپراتورها ،به آناليز و بررسی فاکتورهای  PSFپرداختند و
بر اساس اهميت طبقهبندی کردند؛ که در این بين
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آنها قابلقبول و مطلوب است؛ در صورتی که معيار 8

بحث

محبوبه کيانی و همکاران
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مهمترین آنها آموزش ،تجربه ،پيچيدگی وظيفه و

همکاری بين افراد قوی است ،افراد در انجام وظایف

دستورالعمل میباشد و مسایل ارگونوميکی کمترین

مشترکشان توانمندتر خواهند بود ،لزوم ارتباطات

اهميت را دارند و فاکتورهای زمان و ارتباط در عملکرد

غيرضروری کاهش خواهد یافت ،اقدامات نادرست و

اپراتورها تاثيری ندارند(.)11

اشتباه اغلب بالفاصله شناخته و تصحيح میشوند و

در مطالعهای که توسط  Hirotsuدر سال  2111در

مسئوليتها و منابع به طریقه انعطافپذیرتری به اشتراک

توکيوی ژاپن انجام شد ،خطاهای انسانی رخ داده در

گذاشته خواهند شد جهت همکاری و تعامل بيشتر و بهتر

نيروگاههای اتمی از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحليل

کارکنان ،ضروری است که مدیران و سرپرستان تالش

قرار گرفت .در این بررسی از نتایج و اطالعات مربوط به

الزم را در جهت ایجاد شرایط مطلوب مبذول دارند ،تا با

وقایع رخ داده در طول  31سال در نيروگاههای اتمی

افزایش تعامل و همکاری کارکنان ميزان بهرهوری افزایش

استفاده شد و پس از بررسی آنها  113واقعه به عنوان

و ميزان خطاهای احتمالی کاهش یابد.

وقایع ناشی از خطاهای انسانی شناسایی شد که در آنها
خطاهای انسانی بر حسب نوع وظيفه شغلی (تعميرات،

نتيجهگيری

طراحی و ساخت) و برحسب علت بروز خطا (شرایط

با توجه به نقش حياتی نفت و گاز در اقتصاد کشور و

کاری ،کيفيت برنامههای آموزشی ،نقص در برنامه کاری،

حساسيت عمليات انتقال نفت و گاز و تاثير مخرب

ارتباطات ،نظارت و مدیریت) مورد تجزیه و تحليل قرار

خطای انسانی در این عمليات ،همچنين وظيفه حساس

گرفتند(.)14

کنترل فرآیند ،که به طور مداوم توسط اپراتورها و

در مطالعهای که توسط  Hamzeyianدر سال 2111

مسئولين اتاق کنترل صورت میگيرد ،آشکار میگردد که

انجام شد ،براساس روش اوليه تکنيک  CREAMیکی از

اهميت و ضرورت شناسایی و ارزیابی شاخصهای موثر

فاکتورهای مرتبط با کاهش اطمينان عملکرد ،کيفيت

بر خطای عملکرد در کليه سيستمهای عملياتی در صنعت

توجه به اینکه ،کيفيت"آموزش های موجود و تجربيات"

آنها میتواند پيامدهای شدیدی را به دنبال داشته باشد،

بر روی "شرایط کار"" ،زمان در دسترس برای انجام کار"

مشهود میباشد .بنابراین با توجه به این امر که ،تمام

و "نحوه همکاری" تاثير میگذارد .هرچه "آموزشهای

رفتارهایی که به وسيله اپراتورها انجام میشود متاثر از

موجود و تجربيات" بهتر باشد " ،شرایط کار"" ،زمان در

شرایط خاص میباشند ،لذا توجه به اثر فاکتورهای موثر

دسترس برای انجام کار" و "نحوه همکاری" بهتر خواهد

بر عملکرد بسيار ضروری است ولی از آنجا که این

بود؛ بنابراین توجه به بحث آموزش امری ضروری بوده و

ارزیابی به صورت کيفی و غيرقطعی است ،استفاده از

باید مسئولين مربوطه به این امر توجه ویژهای داشته و

منطق فازی در این ارزیابی و تعيين احتمال خطای انسانی

برنامهریزی مدون و زمانبندی شدهای را برای آموزش،

بسيار مفيد خواهد بود ،تا با شناسایی این فاکتورها و

بازآموزی و یادآوری موارد آموزشی منطبق با نيازهای

اولویتبندی آنها بتوان راهکارهای الزم را برای کاهش

شغلی )و یا وظایف محوله) تدوین و اجرا نمایند تا بدین

خطای انسانی در صنعت مورد نظر ارائه نمود.

وسيله بتوان از بروز بخشی از خطاهای احتمالی در اجرای
وظيفه شغلی اپراتورها جلوگيری نمود.
کيفيت همکاری بين همکاران نيز ،هم در شرایط
معمولی و هم در شرایط بحرانی مهم است .در جایی که

تقدیر و تشکر
این پروژه با حمایت و پشتيبانی شرکت انتقال گاز
ایران اجراشده است .نویسندگان ،از مدیریت محترم منطقه
سه عمليات شرکت انتقال گاز ایران و همچنين از ریاست
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آموزشهای موجود و تجربيات کاری است( .)8لذا با

نفت و گاز به ویژه آن دسته که بروز خطای انسانی در

..  شناسایی و ارزیابی فاکتورهای موثر بر عملکرد انسان براساس منطق فازی/44

.میدارند

 و تمامی کارکنان پرتالش وHSE و مسئولين محترم
گرانقدر شرکت مراتب تشکر و قدردانی خود را اعالم
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