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Abstract:
Human life and the economy of a country are becoming more and more dependent on electricity.
However, events that occur due to various factors in the power grids, affect the quality of electrical
energy delivered to subscribers. The human error of maintenance teams is one of the most important
causes of automatic outputs of electrical equipment. Human error, in addition to the economic
consequences of not transiting electrical energy due to equipment outages, may also cause health
damage to personnel. The purpose of this study is to propose a method for analyzing the human
reliability of maintenance teams in power transmission grids, which has been implemented as a case
study on power transmission grids teams in Fars. The first step is to identify the roots of human error.
So far, no comprehensive studies have been conducted on the root causes of human error in power
transmission grids. Therefore, in this article, the actual and potential roots of various aspects such as
organization, individual moods, supervision, etc. are identified and predicted in the framework of the
method of human factors analysis and classification system. Then, a method is proposed to estimate
the probability of the root event to use its results to prioritize the necessary control and corrective
measures to reduce human error.
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چکیده :زندگي انسانها و اقتصاد یک کشور هر روزه به انرژی الکتریکي وابستهتر ميشود .ولیکن حوادث یا خطاهای رخ داده
به علت عوامل مختلف در شبکههای برق مي تواند تأمین این انرژی را با وقفه همراه سازد .یکي از این عوامل ،خطای انساني در
حین عملیات نگهداری است .نتایج مطالعه موردی انجام شده در شرکت تعمیر و نگهداری نشان داده است که خطای انساني
حداقل حدود  ۲6میلیارد ریال هزینه نگهداری برنامهریزی نشده را افزایش داده است .بنابراین هدف از تحقیق حاضر ،تجزیه و
تحلیل قابلیت اطمینان انساني گروههای نگهداری و تعمیرات در شبکههای انتقال و فوق توزیع برق جهت جلوگیری از تأثیر
مخرب خطاهای انساني است .در گام نخست ،شناسایي عوامل بهوجود آورنده خطای انساني بهطور کامل و جامع است که
مطالعات محدودی در این زمینه تاکنون انجام شده است .لذا در این مقاله ،ریشههای بالفعل و بالقوه از جنبههای مختلف نظیر
سازمان ،حالتهای روحي فرد ،نظارت و غیره در چارچوب روش تجزیه و تحلیل عوامل انساني و طبقهبندی سیستم شناسایي و
پیشبیني ميشوند .سپس ،روشي برای تخمین احتمال تاثیر ریشهها بر روی پرسنل ارایه ميگردد که با استفاده از نتایج آن،
اولویتبندی اقدامات کنترلي و اصالحي الزم جهت کاهش خطاهای انساني انجام ميشود .درنهایت ،مطالعه موردی روش
پیشنهادی بر روی گروههای نگهداری انتقال و فوق توزیع فارس انجام شده است.
کلمات کلیدی :خطاهای انساني ،گروههای نگهداری و تعمیرات ،احتمال خطا ،صنعت انتقال برق و روش سیستم تجزیه و
تحلیل و طبقهبندی عوامل انساني.
تاریخ ارسال مقاله 16 :آذر 1399
تاریخ بازنگری مقاله 13 :دی 1399
تاریخ پذیرش مقاله 9 :بهمن 1399
نام نویسندهی مسئول :دکتر مهدی نفر
نشانی نویسندهی مسئول :مرودشت -کیلومتر  3بولوار مرودشت -تخت جمشید -دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت.
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 -۱مقدمه
گسترش مصرف انرژی الکتریکي در سالهای اخیر لزوم توجه به پایداری و کیفیت عرضه اینن اننرژی را بنیش از پنیش آشنکار
ميسازد چرا که کوچکترین نوسان یا وقفه در تأمین انرژی یک کارخانه تولیدی ،باعث تحمیل خسارتهای منالي و همنننین
وقفههای طوالني مدت در تولید به دلیل خراب شدن مواد اولیه بر روی خط تولید ميگردد.
در مقاله [ 66 ،]1مورد خاموشي عمده سیستمهای قدرت در بعضي از مناطق جهان از سال  ۲011تا  ،۲019مورد بررسي قرار
گرفته است .علت خاموشي عمده حوادث درحدود  ۲1حادثه ،خطای انساني یا نقض تجهیزات بیان شده است .مقاله []۲
خطاهای انساني را در سه گروه دستهبندی ميکند که عبارتند از:
گروه " :"Aاقدامات حین نگهداری که خطا ميتواند باعث اشکال در عملکرد تجهیزات شوند.
)1
حادثه بزرگ کلمبیا در سال  ۲007که منجر به بدون انرژی شدن حدود  41میلیون نفر برای  4/5ساعت شد .علت
این حادثه ،خطای انساني در حین نگهداری یک دستگاه حفاظتي در یک پست  ۲30کیلوولت بوده است [.]3
گروه " :"Bخطاهایي که در شروع رویدادها موثر هستند.
)۲
در  14آگوست  ۲003خطاهای فردی زیادی منجر به حادثه گسترده شد که منجر به خاموشي  50میلیون خانوار
گردید .شروع این واقعه با اشتباه یک اپراتور نیروگاه آغاز و خطاهای فردی بعدی منجر به گسترش حادثه شد.
گروه " :"Cخطاهایي که مربوط به پاسخ اپراتور به یک حادثه است.
)3
وقوع حادثه آریزونا جنوبي-کالیفرنیا در سال  ،۲011منجر به قطع ناگهاني برق شد که تقریباً  7میلیون نفر را بدون
برق نمود .خروج یک خط انتقال  500کیلوولت ،این رویداد را آغاز کرد .در این زمان برخي از خطوط و ترانسها پربار
شدند و تغییرات ولتاژ رخ داد که به دلیل عدم دستورالعمل خاص و عدم آموزش مناسب اپراتورها درنتیجه منجر به
عدم تصمیمگیری به موقع و رخداد آبشار حوادث گردید [.]4
همانطور که دادههای خاموشي تاریخي و همننین مصاحبههای اپراتورهای سیستم قدرت نشان ميدهد رفتار انسان ميتواند
به شدت بر خرابيهای آبشار در شبکههای برق تأثیر بگذارد [ .]4بنابراین خطای انساني به عنوان یک عامل مهم بر روی قابلیت
اطمینان سیستمهای قدرت تأثیر ميگذارد .در مقاله [ ]5این تاثیر بر روی دو شاخص قابلیت اطمینان سیستم قدرت ،احتمال
قطعي بار و انرژی توزیع نشده نشان داده شده است.
احتمال عملکرد صحیح فعالیتهای مورد نیاز سیستم در طي مدت زماني معین و شرایط کاری مشخص شده توسط شخص،
قابلیت اطمینان انساني نامیده ميشود .تقریباً از دهه  ،1950تحقیقات در مورد تحلیل قابلیت اطمینان انساني بهطور جدی و
گسترده در نیروگاههای هستهای ،هوا فضا و سایر صنایع با نیازهای ایمني باال آغاز و توسعه یافته است .با این حال ،اگر چه
تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان انسان بسیار مهم است ،ولیکن تحقیقات قابلیت اطمینان انساني در سیستم قدرت هنوز در
دوران ابتدایي است [.]6
عوامل مختلفي ميتوانند عملکرد اپراتورهای انساني را در تصمیمگیریهای حیاتي با تأثیرات بالقوه مخرب یا منفي بر سیستم
تحت تاثیر قرار دهد .نمونههایي از این عوامل شامل وضعیت رواني اپراتورها در زمان وقوع رویداد ،میزان استرس ،خستگي،
سطح تجربه ،مدت زمان پاسخگویي به یک موقعیت ،دانش و آگاهي از وضعیت و غیره است [ .]4در مقاله [ ]7میزان
تاثیرگذاری عوامل انگیزه و شایستگي را بهعنوان مهمترین فاکتور بر عملکرد انساني در نگهداری صنعت انتقال برق بررسي
ميکند .مقاله [ ]8معتقد است که وقوع خطا فقط به نگرش فردی کارگر ارتباط ندارد بلکه شرایط کار ارائه شده توسط کارفرما
(مانند تجهیزات و مواد ،زیرساختها ،سازماندهي روندکار ،حقوق ،ساعت کار ،اندازه کارکنان ،رضایت شغلي ،ثبات شغلي و
غیره) نیز بر عملکرد کار تأثیر ميگذارد .مقاله [ ]9نشان ميدهد که افزایش رضایت کارکنان ميتواند منجر به کاهش حوادث
شغلي شود .رضایت شغلي به عوامل مختلفي از جمله حقوق ،مزایا ،ارتقا و پاداش بستگي دارد .در مقاله [ ]10بار نامناسب کار
دیسپاچرها بهعنوان یکي از اصليترین دالیل خطای انساني معرفي ميکنند .تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان در مقاله []11
برای مانورهای مختلف سوئینینگ سیستم قدرت انجام شده است .نتایج نشان ميدهد که احتمال بروز خطای انساني زماني
افزایش ميیابد که زمان کار به بیش از ده ساعت در روز افزایش یابد .در حین عملکرد مانور" ،تجربه" و "زمان کافي" بر
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عملکرد اپراتور تأثیر ميگذارد .در همه این مطالعات و تحقیقات به موارد زیر پرداخته نشده است که هدف این مقاله پرداختن
به این موارد است:
اگرچه تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان انسان بسیار مهم است ،اما بیشتر تحقیقات در سیستم برق تنها

خطاهای فني را مورد بررسي قرار داده و از تأثیر عوامل انساني در این مفهوم غفلت ميکند [.]5
بیشتر تحقیقات در مورد تحلیل قابلیت اطمینان انساني در سایر صنایع انجام شده است که کامالً سازگار با

سیستم برق نیستند [ .]11در مقالههای [ ]5و [ ]1۲توضیح ميدهند که روشهای موجود برای استفاده در سیستم
قدرت دارای اشکالهایي هستند.
تمام مطالعات تحلیل قابلیت اطمینان انساني از تجزیه و تحلیل فاکتورهای رفتاری انسان شروع شدهاند

[ .]13در تحقیقات قبلي ،بر یافتن عوامل انساني مؤثر در بروز تصادفات متمرکز شدهاند .بنابراین علت اشتباههای
انساني بالفعل تاکنون بهصورت محدود و کلي در یک یا چند جنبه برای شرکتهای انتقال برق شناسایي شدهاند
(عمدتاً متمرکز بر عملکرد انسان مانند استرس ،شرایط کار و  )]5[ ...و به علتهای بالقوه کمتر توجه شده است.
در اکثر تحقیقات ،خطای اپراتورهای بهرهبردار شبکه قدرت مورد مطالعه قرار گرفته است .در صورتيکه

خطای گروههای نگهداری شبکه برق بیشتر است [ .]3،14بهطوریکه تجزیه و تحلیل وقایع سال  139۲تا  1397در
فارس نشان داد که خطاهای پرسنل نگهداری  4برابر بیشتر از اپراتورها بوده است.
همواره جهت باال بردن کیفیت عملیات نگهداری و تعمیرات ،گروههایي در زمان عملیات نگهداری و

تعمیرات وظیفه نظارت بر انجام صحیح و کامل نگهداری و تعمیرات دارند .عملکرد این گروه و نحوه ارتباطاتشان
مي تواند بر روی عملکرد پرسنل اجرایي نگهداری تأثیر بگذارد که در مطالعات و تحقیقات گذشته ،عوامل تأثیر گذار
ناظر بر روی عملکرد پرسنل اجرایي نت بهصورت محدود بررسي شدهاند [.]15،16
در این مقاله در بخش اول اهمیت مطالعه و بررسي خطای انساني در شبکههای برق تحلیل ميگردد .در بخش دوم درباره روش
تحقیق مورد استفاده در این مقاله توضیحاتي داده ميشود .در بخش سوم نحوه شناسایي و طبقهبندی ریشههای خطای انساني
بیان ميگردد .در بخش چهارم احتمال رخداد این ریشهها از دیدگاه خبرگان تخمین زده ميشود و در نهایت در بخش پنجم به
تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهای رفع ریشههای خطا با احتمال باال پرداخته ميشود.
 -۲تاثیر خطای انسانی بر روی شبکه های برق
برای کاهش حوادث در شبکههای انتقال برق باید همواره خطاهای محتمل و بالقوه آن شناسایي ،ریشهیابي و تحت کنترل قنرار
گیرند .با بررسيهای انجام شده ،عوامل ایجاد کننده حادثه در شبکه های انتقال بنرق بنه چهنار گنروه عمنده (عوامنل محیطني،
اشکالهای شبکه ،عوامل انساني و محدودیت شبکه) تقسیمبندی مي شوند .درصند خنروج خودکنار تجهینزات ناشني از عوامنل
انساني در شرکت برق منطقهای فارس طبق شکل ( )1تقریباً  13/6درصد است [ .]14همچننین تحلینل  14حادثنه بنزرگ رخ
داده در طي سالهای  ۲003الي  ۲015میالدی در سرتاسر جهان نشان ميدهد که شنروع  14درصند از خنروجهنای گسنترده
شبکههای الکتریکي بهطور مستقیم به دلیل خطای انساني بوده است [.]3
خطاهای انساني بر روی شبکههای قدرت از سه جنبه قابلیت اطمینان شبکه ،کسب درآمد و ایمني تأثیر ميگذارند.
 .1کاهش قابلیت اطمینان شبکه :خطاهای انساني موجب خروج بيمورد تجهیزات الکتریکي شده که به تبع سطح دسنترسني
به شبکه کاهش ميیابد .در بررسيهای انجام شده بر روی حوادث شبکه برق فارس مشخص گردید که خطای انساني مینانگین
شاخص در دسترس بودن شبکه طي یک دوره  5ساله بین  139۲تا  1396به مینزان  0/004درصند بنه علنت خطنای انسناني
کاهش یافته است.
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شکل ( :)۱درصد خروج خودکار تجهیزات در بازه پنج ساله از  ۱۳۹۲تا ۱۳۹۶
Figure (1): The automatic outage of equipment in the five-year period from 2013 to 2017

 .۲کاهش درآمد عبور برق :در سالهای اخیر با تغییر در نحوه فروش انرژی از طریق بازار برق ،خروج برنامهریزی نشده خطنوط
و ترانسفورماتورها موجب کاهش درآمد شرکتهای انتقال برق ميشود .کاهش درآمد بستگي بنه زمنان تعمینر تجهینزات دارد.
شکل ( )۲نشان ميدهد که شاخص میانگین زمان برای تعمیر )MTTR(1تجهیزات به دلیل عوامل انساني باالتر از سنایر عوامنل
قطع است [ ]14زیرا یافتن و ترمیم علت قطعي ناشي از خطاهای انساني به دلیل نهفته بودن و رفع آن زمانبر است.
 .3کاهش ایمني تجهیزات و پرسنل :فعالیتهایي که منجر به خطا ميشوند ،ميتوانند به دو دسنته خطرنناو و غینر خطرنناو
تقسیم شوند .فعالیتهای خطرناو عبارتند از برقدار کردن تجهیزات بيبرق و زمین شده ینا بنالعکس هسنتند .در اینن حالنت
ممکن است پرسنل و تجهیزات آسیب ببینند .فعالیت غیر خطرناو مربوط به آزمایش نادرست ،تنظیم اشتباه رلههای حفاظتي،
عدم سرویس کامل و  ...مي شود .در این حالت ممکن است تجهیز دچار آسیب شود ولیکن احتمنال آن نسنبت بنه حالنت قبنل
کمتر است.

شکل ( :)۲متوسط زمان تعمیر تجهیزات در بازه پنج ساله ۱۳۹۶-۱۳۹۲
Figure (2): MTTR of equipment in the five-year period 2013-2017

بنابراین خطاهای انساني به دلیل پیامدهای بیشتر در زمینه آسنیبهنای انسناني از اهمینت افنزونتنری برخنوردار هسنتند .بنا
مطالعات و ارزیابي ریسک خطرات عوامل انساني مشغول در صنعت انتقال برق مشخص گردید که ضریب اولویت ریسک گنروه-
های تعمیرات در بین همه گروههای کاری بیشترین است .بنابراین در این مقاله بنه کمنک نظنر خبرگنان و اطالعنات حنوادث
موجود ،علل خطاهای انساني گروههای نگهداری و تعمیرات شناسایي و احتمال آنها تعیین ميشوند.
 -۳روش تحقیق
نگهداری و تعمیرات به مجموعهای از فعالیتهای برنامهریزی ،تامین قطعات ،اجرا ،نظارت و مدیریتي بهمنظور حفظ یا بازسازی
سیستم به حالتي که عملکرد مورد انتظار را انجام دهد ،در طول چرخه عمر سیستم گفته ميشود .خطا در برنامهریزی ،اجرا ینا
نظارت بر عملیات نگهداری و تعمیرات مي تواند موجب خرابي سیستم و به تبع ایجاد وقفه در تامین انرژی مشنترکین ینا وقنوع
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حادثه ای گردد .مدیریت مناسب عملیات نگهداری و تعمیرات به افزایش پایداری شنبکههنای بنرق و کناهش خرابنيهنا کمنک
ميکند.
پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است که در بخشهای زیر مجموعه تعمیر و نگهداری شبکههای انتقال و فنوق توزینع انجنام
شده است .تمامي گروه های کاری در بخش تعمیر و نگهداری از نظر وظایف و فعالیتها بررسي شده و گروههنایي کنه فعالینت-
های آنها مي تواند موجب خرابي یا حادثه در شبکه شوند ،شناسایي و تعیین گردیدند .شکل ( )3سناختار تعمینر و نگهنداری در
صنعت برق از این دیدگاه را نشان ميدهد.
پیمانکار نگهداری و تعمیرات

کارفرما
واحد نظارت

واحدهای ستاد

واحدهای اجرایي

خطای انساني

شکل ( :)۳ساختار تعمیر و نگهداری در صنعت برق
Figure (3): Maintenance structure in the power transmission industry

گروههای اجرایي به گروههایي گفته ميشود که در ایستگاهها و خطوط انتقال و فوق توزیع از رده  63کیلو ولت به بناال مشنغول
به انجام عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات در چارچوب بازبینهها و برگه آزمایشها هستند .تعداد این گروههای با توجه بنه
وسعت شبکههای انتقال و فوق توزیع فارس در حدود  15000کیلومتر مدار خط و  ۲50ایستگاه انتقنال و فنوق توزینع در ینک
روز در حدود  75گروه اغلب  3نفره است.
گروههای ستاد در واقع پشتیبان گروه های اجرایي از نظر علمي ،مالي و اداری هستند .در این گروه دو واحد بهصنورت مسنتقیم
بر روی خروج بيبرنامه تجهیزات تأثیر ميگذارند .یکي پرسنل محاسبه کننده تنظیم رلههای حفناظتي و دیگنری واحند تهینه-
کننده لوازم یدکي است که اگر این دو واحد کار خود را به خوبي انجام ندهند ،ممکن است به دلیل تنظیمهای اشتباه رلههنا ینا
خرید تجهیزات ضعیف و نا مرغوب موجب خروج ناخواسته شبکه برق ميشوند .بقینه واحندها در گنروه سنتاد بنهصنورت غینر
مستقیم بر روی عملکرد گروههای اجرایي تأثیر ميگذارند .بهطور مثال اگر واحد مالي وظیفه تأمین منابع مالي را انجنام ندهند
موجب نارضایتي پرسنل و عملکرد اشتباه آنها ميشود و به همین ترتیب بقیه واحدها.
در این پژوهش برای شناسایي و پیشبیني علل احتمالي حوادث ناشي از خطاهای انساني در عملیات های تعمیر و نگهداری در
صنعت برق فارس نخست با رو ش مطالعه و نظرسنجي از خبرگان این صنعت ،ریشه خطاهای انساني به طور کلي شناسایي مي-
شوند .سپس برای جمع بندی و طبقهبندی کردن این ریشهها از مدل تجزیه و تحلینل عوامنل انسناني و طبقنهبنندی سیسنتم۲
( )HFACSاستفاده شده است.
برای کنترل عامل انساني باید به شناختي صحیح از خطاهای بالقوه آنها دست یافت .در سالهنای اخینر از مندلهنای مختلفني
( STAMP6،HFACS ،HAZOP5،PHEA4،THEA3و  )...برای شناسایي و تجزیه و تحلیل خطاهای انساني اسنتفاده شنده اسنت.
هر کدام از این روشها دارای محدودیتها و مزیتهایي هستند که در مقاالت مختلف با یکدیگر مقایسه ميگردنند [ .]17،18در
میان این روشها ،تجزیه و تحلیل عوامل انساني و طبقهبندی سیستم ( )HFACSشامل رویههای سیستماتیک و درو جنامعي
از دالیل احتمالي مانند خطاهای تصمیم گیری ،نظارت و  ...است .بنابراین این روش بنرای تجزینه و تحلینل خطنای انسناني در
قطعيهای سیستم قدرت سازگار است .مزیت عمده این روش ،تقسیمبندی عوامل مختلف خطای انساني در چارچوب جامعي از
اشتباههای افراد دخیل در بخشهای مختلف عملیات نگهداری و تعمیرات (سرویسکننده ،ناظر ،مدیر و سازمان) است.
مدل  HFACSیک چهارچوب سازماني برای آنالیز حوادث است که در ابتدا برای تعمیر و نگهنداری حمنل و نقنل هنوایي منورد
استفاده قرار ميگرفته است [ .]19ریزن در سال  ،1990مدلى براى شناسایي خطای انساني در سوانح هوایي ارائه داد اما هیچ راه
حل اصالحي در آن پیشنهاد نکرد [ .]۲0در همین راستا ویگمن و شاپل ،مدل توسعه یافتنهای تحنت عننوان  HFACSمعرفنى
()73

افزایش قابلیت اطمینان انساني از  /.....مهدی توکلي -مهدی نفر
کردند که براساس مدل ریزن برای شناسایي خطای انساني بود [ .]۲1مدل  HFACSدر سال  ۲00۲توسط دکر به عنوان یکي از
قویترین ابزارها برای بررسي انواع مختلف حوادث عنوان شد [ .]۲۲روش  HFACSبا آنالیز حوادث گذشنته و نظنرات خبرگنان
ميتواند چهارچوب جامعي از خطاهای انساني در چهار سطح اعمال ناایمن ،پیش شرط برای اقدامات نناایمن ،نظنارت نناایمن و
تأثیرات سازماني ارایه دهد .این روش در حوزه های مختلفي از جمله شناسنایي خطنای انسناني در سیسنتم هواپیمنایي [،]18
خطاهای مربوط به حمل و نقل و فوریتهای پزشکي [ ،]۲3تجزیه و تحلینل عامنل انسناني در بهداشنت و درمنان [ ]۲0منورد
استفاده قرار گرفته است.
 سطح "اعمال ناایمن" نماینده اکثر تحقیقات حوادث بوده و نشان دهنده رفتارهای متصدی است که بهطور مستقیم
باعث ایجاد حادثه شده و فرمي از خطاهای فعال در حادثه است .این سطح به دو زیرگروه شامل :خطاها و تخطيها )موارد
بي توجهي عمدی به قوانیني که منجر به حادثه ميشوند) تقسیمبندی ميگردد.
 سطح "پیش شرایط برای اعمال ناایمن" دربرگیرنده پیش شرطهای رواني خطای فعال در سطح "اعمال ناایمن" است
که بهصورت خطای نهفته در حوادث است .این سطح به سه زیر گروه تقسیمبندی ميشود که عبارت هستند از:
فاکتورهای محیطي ،وضعیت متصدی و فاکتورهای کارکنان.
 سطح "نظارت ناایمن" عوامل بیروني است که از جانب ناظرها بر روی عملکرد پرسنل اجرایي نگهداری تاثیر
ميگذارند.
 سطح "تأثیرات سازماني" عواملي است که به دلیل عملکرد ضعیف بخشهای مختلف سازمان تاثیر غیر مستقیم بر
روی عملکرد پرسنل اجرایي نگهداری دارد.
الگوی تحقیقاتي شامل مراحل شناسایي ،اولویتبندی و رفع ریشههای خطای انساني در شکل ( )4پیشنهاد شده اسنت .همنان-
طور که مشاهده مي شود در ابتدا از تمام منابع جهت شناسایي ریشههای خطا استفاده شنده اسنت .سنپس نظنرات و اطالعنات
جمعآوری شده جمعبندی با کمک یک پرسشننامه مجنددا بنر اسناس رابطنه کنوکران بنا خطنای  5درصند از تقریبناً  3۲نفنر
نظرخواهي مي گردد .نتیجه نهایي این نظرخواهي تحت عنوان ریشههای نهایي خطای انساني گنروههنای نگهنداری و تعمینرات
تشخیص داده ميشوند .با توجه به محدودیت منابع جهت کاهش تاثیر ریشههای خطا مدیران راغب به اولوینتبنندی ریشنههنا
هستند .در این مقاله ،روش تخمین احتمال تاثیرگذاری ریشه برروی پرسننل بنرای اولوینتبنندی ریشنههنا پیشننهاد گردیند.
درنهایت با پیشنهاد و اجرای راهکارهای کاهش تاثیر ریشههای موثرتر ميتوان خطاهای انساني را کاهش داد.
 -۴ریشههای خطاهای انسانی گروههای تعمیرات
ریشههای شناسایي شده بر اساس مطالعه پژوهش های قبلي و نظرات خبرگان و کارشناسان نگهنداری و تعمینرات شنبکههنای
انتقال و فوق توزیع فارس به شرح زیر در چهار سطح مدل  HFACSطبقهبندی شدهاند.
 -۴-۱سطح خطای اعمال ناایمن
یک گروه اجرایي تعمیر و نگهداری از دو یا سه نفر متشکل شده که در هر گروه ،یک نفر به عنوان سرپرست گروه است .بهطنور
معمول ،سرپرست گروه دارای تجربه ،تخصص و مهارت بهتر و بیشتر ی نسبت به بقینه اعضناگ گنروه اسنت .ولنیکن در بررسني
حوادث شرکت برق منطقهای فارس سالهای  1395و  1396مشخص مي شود که بیشترین حوادث نیروی انساني توسط همین
افراد با تجربه اتفاق افتاده است .همننین همین موضوع در مقاله [ ]۲4بیان ميگردد که افراد بي تجربنه دارای خطنای بناالیي
هستند و بعد از مدتي با کسب تجربه ،خطا کاهش یافته ولیکن مجددا با افزایش تجربنه بنه دلینل واگنذاری کارهنای سنخت و
پینیده احتمال خطا افزایش مي یابد .علت اصلي خطا در این افراد با ریشهیابي و مصاحبه بنا آنهنا ،تکنراری بنودن کارهنا بینان
نمودند که در طي سالهای متمادی با تغیرات اندو ،وظیفه روزمرهشان تکرار ميشود .همنننین عندم آگناهي کامنل از علنت
وجودی یا کاربردی هر مورد دستورالعمل و برگه آزمایش به دلیل انجام نشدن برخي از این موردها یا عدم دقت کافي در انجنام
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صحیح آنها مي تواند منجر به خطای انساني شود 1۲ .علت پایه ای در دو زیر سنطح (خطنا و تخلفنات) بنرای اینن سنطح خطنا
شناسایي شدند که در جدول ( )1نشان داده شده است.
بررسي سوابق حوادث صنعت برق
انتقال ناشي از خطای انساني
مشاهده عملیاتهای
نگهداری و تعمیر

مصاحبه با کارشناسان نگهداری و
تعمیر که مرتکب خطا شده اند

مطالعات مقاالت و پژوهشهای در
مورد خطای انساني

مصاحبه با پرسنل اجرایي
خبره نگهداری و تعمیر
جمع بندی یافته ها و نظرات
مصاحبه با کارشناسان
خبره نظارت

مصاحبه با کارشناس ایمني

تدوین پرسشنامه توصیف علل خطاهای انساني نوزده گانه HFACSمتناسب با صنعت برق

نظر خواهي طبق پرسشنامه
بررسي خطاهای انساني
بعد از اجرای راهکارها
نهایي شدن علتهای پایه در چهار سطح خطا (بخش )4

محاسبه احتمال رخداد علل پایه (ریشه ها) از دیدگاه پرسنل نت (بخش )5

تجزیه و تحلیل و ارایه راهکارهای رفع ریشه های خطا با اولویت باال (بخش )6

شکل ( :)۴الگوی مراحل شناسایی ،اولویت بندی و رفع ریشه های خطای انسانی
Figure (4): Pattern of steps to identify, prioritize and reduce the roots of human error.

جدول ( :)۱ریشههای خطای انسانی در سطح خطای اعمال ناایمن
Table (1): The roots of human error at the error level of unsafe actions

کد ریشه

علت خطا

1

علت خطای میاني

علت خطای پایه

تخلفات استثنایي

پرسنل در بعضي مواقع برای عملیات نگهداری و تعمیرات به هر دلیلي آماده نیستند

۲
3
4

عدم استفاده از نقشه ها
تخلفات

عدم استفاده از دستورالعمل ها
پاسخگویي به موبایل در حین کار

تخلفات روتین

5

تعجیل در انجام کار

6

نقض دستورالعمل نگهداری و تعمیرات پیشنهادی

7

اشکاالت موجود در دستورالعمل ها ،تنظیم ها و  ...بدون رفع عیب در زمان انجام عملیات
نگهداری و تعمیرات به دلیل عدم توجه به اشکاالت گفته شده در قبل ،اجرا مي شود

8
9

خطاها

خطاهای
تصمیم گیری

برداشت اشتباه که برخي از مورد ها مهم هستند و باید چک شوند و بقیه الزم نیست.
در مورد دلیل هر بخش از بازبینه یا تنظیم ها و عملکرد آنها اطالعات کافي وجود ندارد

10

کار بیش از توانایي فرد است

11

انتخاب روش نامناسب جهت سرویس و تعمیر

1۲

خطاهای مهارتي

پینیده ،سخت و متنوع شدن تجهیزات شبکه برق
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 -۴-۲سطح خطای پیش شرایط برای اقدامات ناایمن
از آنجایي که ایستگاهها و خطوط شبکههای انتقال و فوق توزیع انرژی الکتریکي در بیرون شهرها احداث ميشوند .لذا گروههای
اجرایي عملیات نگهداری و تعمیرات بهطور متوسط  6000کیلومتر مربع را تحت نظنارت خنود دارنند .اینن عامنل باعنث شنده
گروههای تعمیر و نگهداری شبکه های الکتریکي انتقال همواره در مأموریت از خارج محل استقرار خنود باشنند .از طنرف دیگنر
حجم زیاد کار موجب عدم استراحت کافي پرسنل و نبودن زمان مناسب با خانواده شده که به مرور خستگي فیزیکني و روحني
پرسنل را به همراه داشته است.
کمبود نیروهای متخصص پشتیبان یکي از دالیل خطای انساني به دلیل تشدید فعالیتهای گروههای اجرایني اسنت .عنالوه بنر
این وضعیت آب و هوایي متنوع در مناطق جغرافیای مختلف نظیر گرما و شرجي بودن هوا در فصل گرمنا در منناطق جننوبي و
نزدیک به دریا یا سرما و یخبندان در فصل سرما در مناطق شمالي و کوهستاني بر رفتار ،شرایط و اقدامات فرد تأثیر ميگذارنند.
 10ریشه خطاهای انساني در سطح پیش شرایط برای اقدامات ناایمن تشخیص داده شده است .این ریشهها در جدول ( )۲شرح
داده شدهاند.
جدول ( :)۲ریشههای خطای انسانی در سطح پیش شرایط برای اقدامات ناایمن
Table 2: The roots of human error at the level of preconditions for unsafe actions

کد ریشه

علت خطا

علت خطای میاني

تکبر به دالیل مختلف از جمله تجربه ،سن ،تخصص و...

13
14

حالتهای ذهني
نامطلوب

15
16

علت خطای پایه

شرایط اپراتور

خستگي رواني
عدم توجه به خانواده و وقت نگذاشتن با آنها که مي تواند به مرور موجب ناراحتي و خستگي
پرسنل شود
حجم کار

حالتهای
فیزیولوژیک
نامطلوب

17

خستگي فیزیکي

18
19
۲0

نبود نیروی متخصص پشتیبان
عوامل فردی

مدیریت غلط
منابع انساني

۲1
۲۲

داشتن کاری دوم در کنار کار موجود
ماموریت های مستمر و زیاد خارج از محل استقرار به مرور موجب خستگي فرد مي شود
عدم توجه به اشکاالت بیان شده در عملیات های قبل و اصالح آنها از طرف واحدهای مربوطه

عوامل محیطي

محیط فیزیکي

مناسب نبودن شرایط محیط (گرما/نور /آب و هوا و  )...که ميتواند بر روی عملکرد شخص تاثیر
بگذارد.

 -۳-۴سطح خطای نظارت ناایمن
عملیات نگهداری و تعمیرات شبکه های الکتریکي در ایران توسط پیمانکار خصوصي انجام ميشود و نظارت بر انجام صحیح این
عملیات بوسیله گروههای ناظر در شرکتهای برق منطقهای است .بنابراین گروههای ناظر کارفرما و ستاد پیمانکار بهصورت غینر
مستقیم بر روی عملکرد گروههای اجرایي تأثیر ميگذارند .ریشههای خطاهای گروههای ناظر کارفرما در سه سطح سرپرسنتي و
نظارت ناکافي ،تخلفات نظارتي و عدم اصالح مشکل شناخته شده تعریف ميگردند که  7علت بنرای اینن زینر سنطحهنا طبنق
جدول ( )3شناسایي شده است.
دانش و تجربه ناکافي ناظر موجب نارضایتي و ناراحتي گروههای اجرایي پیمانکار با تجربه و بنا سنابقه شنده اسنت .چنرا کنه در
بعضي وقتها با اظهار نظر های غیر منطقي و غیر اصولي ،فعالیت تعمیر و نگهداری را مختل ميکنند .همننین در بعضي وقتهنا
تخلفات آشکار نظارتي به درخواست ناظر رخ ميدهد ،نظیر نادیده گرفتن بعضي از دستورالعملهای سازندهها برای جلوگیری از
اعمال خاموشي به مشترکین است .واحد تنظیم برنامه زمانبندی عملیات نگهداری و تعمیرات و هماهنگکننده اجرای برنامهها
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در بخش ستاد شرکت پیمانکار نیز در سطح برنامهریزی نامناسب عملیات ،با  7علت تشخیص داده شده در جندول ( )3موجنب
خطاهای انساني ميگردند.
جدول ( :)۳ریشههای خطای انسانی در سطح نظارت ناایمن
Table (3): The roots of human error at the level of unsafe supervision

کد ریشه

علت خطای پایه

علت خطا

۲3
۲4
۲5
۲6

پیگیری مناسب جهت تکمیل کمبود نقشهها نشده است
سرپرستي و نظارت
ناکافي

آگاهي نامناسب از وضعیت تجهیز به دلیل عدم انتقال مناسب تجربیات قبل و راهنمایيهای ناموفق
دانش و تجربه ناکافي ناظر
ناظر بر اجرای کامل عملیات نگهداری بدون اولویت بندی وظایف تأکید دارد.

۲7
۲8
۲9

از نظر کارفرما یا ناظر ،ظاهر و تمیزی اهمیت دارد تا عملکرد تجهیز
عدم اصالح مشکل
شناخته شده
تخلفات نظارتي

عدم پیگیری جهت رفع اشکاالت تجهیز توسط ناظر
ابالغ کاری خارج از دستور کار برنامه نگهداری و تعمیرات تعریف شده در زمان عملیات نگهداری و تعمیرات
از طرف ناظر

30

احترام و ارزش گذاری نامناسب از طرف ناظر

31

پرسنل تعمیر و نگهداری جهت استراحت یا بروز کردن اطالعات خود فرصت مناسب ندارند

3۲

تنظیم زمان نامناسب برای عملیات نگهداری و تعمیرات (از  1۲شب تا  6صبح/روزهای تعطیل)

33

در نظر نگرفتن شرایط محیط و شبکه برق در تنظیم برنامه نگهداری و تعمیرات

34

زیاد ،تکراری و بعضي مواقع بي فایده بودن برخي موارد عملیات نگهداری و تعمیرات

35

برنامه ریزی نامناسب
عملیات

پیگیری برای رفع اشتباههای مربوط به دادههای موجود ،تنظیمها ،قطعات یدکي و غیره توسط تیمهای
اجرایي در زمان اجرا

36

طوالني شدن عملیات تعمیر بعد از ساعت کار

37

درخواست انجام نگهداری و تعمیرات برخالف قوانین برای کاهش خاموشيها توسط کارفرما

38

همزماني انجام پروژه های اصالحي یا رفع خرابي با عملیات نگهداری و تعمیرات

39

انتخاب نامناسب فرد برای انجام کار حساس

 -۴-۴سطح خطای تأثیرات سازمانی
رفتارها و تصمیمات سطح مدیریتي به طور مستقیم بر روی شرایط روحي و فعالیتهای گروههای اجرایي تأثیر منيگنذارد .بنه-
طوریکه در بعضي وقتها با کوچکترین تصمیم اشتباه ميتواند موجب نارضایتي و بياعتمادی گسترده در کنل سنازمان گنردد.
این سطح خطا با  ۲۲علت شناسایي شده دارای بیشترین علل پایه خطای انساني از دید پرسنل و ریشهینابي حنوادث اسنت .در
جدول ( )4این علتها نشان داده شده است.
منابع انساني از جمله مهمترین و اصلي ترین سرمایههای سازمانهای تعمیر و نگهداری هستند .بننابراین راهکارهنای انگیزشني
قوی مي تواند نیروهای متخصص و با تجربه را در سازمان نگه داشته و یا نیروهای جدید خبره را جنذب کنند .چنرا کنه کناهش
نیروهای خبره مي تواند عملیات سرویس و نگهداری تجهیزات الکتریکي بخصنوص واحند حفاظنت را کنه هنر روز بنا پیشنرفت
تکنولوژی ،تخصصيتر و پینیدهتر ميشوند ،را با مشکل مواجه نماید.
دو منبع مالي و تجهیزات آزمایش در کنار منابع انساني به بهبود فعالیتها کمک ميکنند .با داشتن منابع مالي قنوی منيتنوان
حقوق مناسب و متناسب با کار انجام شده به پرسنل پرداخت نمود و تجهیزات آزمنایش نینز متناسنب بنه پیشنرفت تجهینزات
الکتریکي به روز گردد.
جو سازماني به دلیل نبود ارتباط مستمر بین سطح مدیریتي و کارکننان و سنطوح مختلنف شنرکت مناسنب نبنوده و موجنب
نا رضایتي در بین کارکنان شده است که در صورت برقراری این ارتباط ،مشکالت دیدگاهي کارکنان با مدیریت و بین خودشنان،
حل شده و فضای کاری درون سازمان بهتر و لذت بخشتر ميگردد.
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 -۵تعیین احتمال وقوع علت های پایه خطاها
از آنجایي که اطالعات مستندی از سوابق حوادث گذشته بخصوص در مورد علل پایه خطاها وجود ندارد ،لنذا محاسنبه احتمنال
وقوع این علل پایه امکان پذیر نیست .بنابراین به کمک نظرسننجي از کارشناسنان بوسنیله پرسشننامه ،احتمنال وقنوع روینداد
محاسبه ميگردد .احتمال وقوع خطا به پنج دسته مکرر ،محتمل ،گاه به گاه ،خیلي کم و غیر محتمنل طبقنه بنندی منيشنود.
نتایج نظرسنجي از کارشناسان به صورت کیفي و زباني دریافت ميگردند .ولیکن جهت محاسبات بعدی به امتیازهای عددی بنه
ترتیب  5تا  1تبدیل ميشوند.
جدول ( :)۴ریشههای خطای انسانی در سطح خطای تأثیرات سازمانی
Table (4): The roots of human error at the level of organizational influences

کد ریشه

علت خطا

40

علت خطای
میاني

علت خطای پایه
انگیزه مناسب وجود ندارد

منابع انساني

41

عدم آموزش تخصصي و کاربردی مناسب

4۲
43

حقوق نا مناسب
مدیریت منابع

نبود تفاوت معنيدار در حقوق بین افراد با مسئولیت و بدون مسئولیت

منابع مالي

عدم تخصیص منابع مالي جهت تامین تجهیزات جدید و بروز

44
45

طراحي ضعیف شبکههای برق

منابع
تجهیزات/امکانات

46

کمبود تجهیزات تست کافي و به روز
انتقال ضعیف اطالعات ،دستورالعمل ها ،نتایج جلسات و  ...از مدیران یا روسای گروهها به
پرسنل

47
48

دستورالعمل ترفیع و رشد افراد بهطور شفاف و کارا وجود ندارد

ساختار

49

نبود ارتباط مناسب بین واحدها و بازخورد از آنها

50

انتقال استرسها و برخوردهای کاری از باالدست به پایین دست

51
5۲

جو سازماني

عدم توجه معنوی و مادی سازمان به افراد با مسئولیت

فرهنگ

نگرش اشتباه مبني بر اینکه پرسنل مدام باید سرکار باشند
سیاست مشخص جهت تفویض اختیار اعتماد به پرسنل با سابقه کم و مسئولیتپذیر
نمودن آنها وجود ندارد.

53
54

جذب نیروی جدید به کندی انجام مي شود

سیاست

55

استخدامها بر اساس شایستگي و صالحیت حرفهای نیست

56

انجام نشدن بررسي دقیق و ریشهای حوادث نیروی انساني و تالش جهت رفع آنها

57

نبود دستورالعمل تست و سرویس

58
59
60

فرآیند عملیات/
سازماني

روش ها

مشخص یا کامل نبودن شرح وظایف و ساختار سازماني که در بعضي مواقع کارها افزایش
ميیابد
نبود دستورالعمل شفاف تنبیه و تشویق

عملیات

برنامهریزی نامناسب جهت استفاده از تمام پرسنل و امکانات

 -۱-۵تعیین خبرگان و ارزیابی وزنی خبرگان
تعداد  30نفر از خبرگان تعمیر و نگهداری صنعت برق در سطوح رئیس واحد ،سرپرست گروه ،کارشناس ینا کنارگر در سناختار
سازماني فعالیت دارند ،مطابق جدول ( )5جهت اظهار نظر انتخاب شدهاند.
از آنجایي که خبرگان دارای معیارهای مختلفي نظیر :تحصیالت ،تجربهکاری ،سن و عنوان سنازماني هسنتند ،لنذا ینک فناکتور
وزني نسبي با استفاده از این معیارها طبق جدول ( ]۲5[ )5جهت اعمال در نقطه نظرات خبرگان تعریف ميگردد .فاکتور وزني
نسبي از رابطه ( )1بهدست ميآید:
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()1
که در آن

 :وزن نسبي خبره  kام،

 :امتیاز خبره  jام در معیارهای  4گانه

 :امتیاز خبره  kام در معیارهای  4گانه و

است.
 -۲-۵جمع بندی نظرات خبرگان
نظرات جمع آوری شده خبرگان در خصوص احتمال وقوع علل خطاها را با استفاده از رابطه ( )۲بهصورت اجماع نظر برای هر
علت خطا محاسبه و ارائه ميگردد.
()2
 :وزن نسبي خبره  kام،

 :اجماع نظر خبرگان در مورد احتمال رخداد خطای  nام،
احتمال رخداد خطای  nام،
ام نظر دادهاند.

 :نظر خبره  kام در مورد

 :متوسط وزن نسبي خبرههای هر بخش و  :Pتعداد نفراتي که در مورد احتمال رخداد خطای n
جدول ( :)۵معیارهای چهارگانه خبرگان
Table (5): Four scoring criteria for experts

ردیف

معیار خبرگان

1

عنوان سازماني

۲

میزان تجربه کاری
(بر حسب سال)

3

میزان تحصیالت

4

سن
(برحسب سال)

رتبه بندی معیار

امتیاز

تعداد نفرات تعیین
شده

مدیر عامل

6

--

مدیر

5

رییس واحد

4

-3

سرپرست گروه

3

14

کارشناس

۲

9

کارگر

1

4

بیش از  ۲0سال

5

بین  15تا  ۲0سال

4

-14

بین  10تا  15سال

3

5

بین  5تا  10سال

۲

7

زیر  5سال

1

4

دکترا

5

کارشناسيارشد

4

-5

کارشناسي

3

18

کارداني

۲

7

زیر دیپلم

1

بیش از  45سال

4

-1

بین  35تا  45سال

3

13

بین  ۲5تا  35سال

۲

16

بین  ۲0تا  ۲سال

1

--

 -۶تجزیه و تحلیل و ارائه راه کار
بررسيهای انجام شده در این مقاله نشان ميدهد که  70درصد حوادث ناشي از خطای انساني همزمان با عملیات سرویس
نیست .به عبارتي یعني در حین عملیات نگهداری و تعمیرات ،اشکاالت پنهان در تجهیزات به خوبي شناسایي نشده یا اشکاالتي
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بهوجود آمده که از چشمها مخفي مانده است .بهطور مثال در واحد حفاظت ،ورود اشتباه تنظیم به رله یا پیکربندی نامناسب
آن ،امکان عملکرد کاذب رله با تغییر بار وجود دارد .یا در واحد پست ،به نفوذ آب در رلههای مکانیکي و تجهیزات کنترلي
ترانس (بوخهلتس یا حرارت سنج) ميتوان اشاره نمود که در زمان سرویس بهطور مناسب آب بندی نشدهاند و در زمان شرجي
بودن هوا یا بارش باران ،با نفوذ آب به داخل آنها ،باعث عملکرد ناخواسته ترانس ميگردند .در خطوط انتقال انرژی به مرور
جمپرها شل ميشوند که نیاز است در سرویسها ،آچارکشي شوند ولیکن خطای واضح گروههای عملیاتي خط ،عدم دقت در
انجام بازدید خطوط است که در زمان باال رفتن بار عبوری از خطوط ،این جمپرها داغ و ذوب شده ،منجر به خروج خط
ميگردند .البته تجزیه و تحلیل حوادث نیروی انساني در سالهای اخیر نشان ميدهد که در بین گروههای اجرایي نگهداری،
واحد حفاظت با  6۲درصد خطا بیشترین حوادث نیروی انساني را به وجود آوردهاند.
نتایج این پژوهش نشان داده است که خطاها علل متفاوتي از جمله فردی ،وابسته به فعالیت ،موقعیت و سازمان دارند که از
دیدگاه گروههای اجرایي نگهداری شبکههای انتقال و فوق توزیع برق طبق جدول ( )6تأثیرات سازماني به خصوص مدیریت
منابع مالي دارای بیشترین نقش در بروز خطاهای انساني دارد و نقش تخلفات نظارتي و تخلفات استثنایي نسبت به بقیه کمتر
هستند .همننین قابل ذکر است که برای برخي علتهای خطای میاني طبق جدول ( )6ریشهای طبق نظر کارشناسان مشخص
نشده است.
جدول ( :)۶جمعبندی احتمال تاثیر ریشههای منجر به خطای انسانی با توجه به دیدگاههای متخصص در چارچوب روش HFACS
Table (6) Summarizes the probability of the impact of the roots leading to human error according to expert views in the framework of the
HFACS method

سطح خطا

علت خطا

خطاها
اعمال ناایمن

شرایط اپراتور

خطاهای تصمیم گیری

گاه به گاه

تخلفات روتین

گاه به گاه

تخلفات استثنایي

خیلي کم

حالتهای ذهني نامطلوب

گاه به گاه

حالتهای فیزیولوژیک
نامطلوب

گاه به گاه

محدودیت جسماني  /ذهني
عوامل فردی
عوامل محیطي

نظارت و سرپرستي ناایمن

خطاهای مهارتي

گاه به گاه

خطاهای ادراکي
تخلفات

پیش شرط برای اقدامات
ناایمن

علت خطای میاني

جمیع تخمین احتمال تاثیر ریشه برروی
کارشناسان

مدیریت غلط منابع انساني
آمادگي فردی
محیط فیزیکي

گاه به گاه

محیط تکنولوژی

سرپرستي و نظارت ناکافي

گاه به گاه

برنامه ریزی نامناسب عملیات

گاه به گاه

عدم اصالح مشکل شناخته
شده

گاه به گاه

تخلفات نظارتي

خیلي کم
منابع انساني

تأثیرات سازماني

گاه به گاه

مدیریت منابع

گاه به گاه

منابع مالي

محتمل

منابع تجهیزات  /امکانات

گاه به گاه

ساختار

گاه به گاه

جو سازماني

()80
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جدول ( )7جمعبندی نظرات خبرگان در منورد احتمنال رخدادن  60علنت پاینه (ریشنه) بنرای گنروههنای اجرایني نگهنداری
شبکه های انتقال و فوق توزیع برق که در نهایت منجر به خطای انساني ميشنود را نشنان منيدهند .همنانطنور کنه مشناهده
مي کنید طبق نظر هیچ گروهي احتمال عوامل خطا در بدترین وضعیت یعني مکرر وجود ندارد .همننین بهترین وضعیت یعني
غیر محتمل بودن عامل خطا نیز در گروهها وجود ندارد .بنابراین ميتوان نتیجه گرفت که همه این عاملها به نوعي ميتوانند بر
روی عملکرد گروهها تأثیر بگذارند .چهار عامل پایه با احتمال “محتمل” در جدول ( )8با اولویت نشان داده شده است .با تجزیه
و تحلیل این علل ،موارد زیر قابل توجه هستند.
توجه به مسائل مالي پرسنل از قبیل اصالح سیستم دستمزد و حقوق بر اسناس رتبنه و جایگناه منيتوانند

روحیه پرسنل را افزایش دهد.
عدم توجه به تسریع در جذب نیروی جدید و متخصص موجب شده است که گروههای اجرایي تحت فشنار

کاری ،زماني برای استراحت و به روز کردن خود نداشته باشنند .همنننین در معنرع عوامنل محیطني و جنوی بنودن،
خستگي فیزیکي زیادی را در آنها به وجود آورده اسنت .بننابراین اشنتباهات کناری در آننان بیشنتر منيشنود .در نظنر
سنجيها نیز این موضوع برای گروهها دارای اولویت بود.
جدول ( :)۷جمع بندی نظرات خبرگان در مورد  ۶۰خطای پایه در  ۵دسته احتمال
Table (7): Summarize the opinions of experts about 60 basic errors in 5 categories of probability

مکرر

محتمل

گاه به گاه

خیلي کم

غیر محتمل

0

4

45

11

0

جدول ( :)۸علل پایه با احتمال محتمل بین گروههای اجرایی
Table (8): Basic causes with "probable" probability between executive groups

علت خطا

علت خطای میاني

علت خطای پایه

مدیریت منابع

منابع مالي

نبود تفاوت معني دار در حقوق بین افراد با مسئولیت و بدون مسئولیت

جو سازماني

سیاست

جذب نیروی جدید به کندی انجام مي شود
پرسنل تعمیر و نگهداری جهت استراحت یا بروز کردن اطالعات خود فرصت
مناسب ندارند.

برنامه ریزی نامناسب عملیات
شرایط اپراتور

حالتهای ذهني نامطلوب

با توجه به حجم کار  ،احتمال خطا برای افراد وجود دارد.

شکل ( )5سطح برآورد احتمال رخداد ریشهها را بر روی گروه  30نفره کارشناسان نشان ميدهد .همانطور که مشاهده ميشنود
سطح برآورد احتمال ریشههای کارشناس سي ام از همه باالتر است .بنابراین پتانسیل خطا در این کارشناس بیشتر از بقیه است
که الزمه تحت کنترل باشد تا از بروز خطای انساني و در نهایت افزایش هزینه هنای سنرویس و نگهنداری توسنط اینن شنخص
جلوگیری نمود .همننین کارشناس هفدهم سطح برآورد احتمال ریشه های پایین تری دارد .البته بیش از یک سوم کارشناسان
دارای قابلیت اطمینان باالی هستند چراکه احتمال تاثیرگذاری ریشه ها بر روی آنها کم هستند.
برای حذف یا کاهش خطاهای شناسایي شده نیاز به برنامه ریزی و مدیریت دقیق است .اینن کناهش خطنا از طرینق بهبنود در
آموزش ،ارتقای فرهنگ ایمني و اصالح باورهای ایمني نادرست مانند اجتناب ناپذیر بودن وقوع حوادث ،بهبود در سنامانه هنای
مدیریتي و تجهیزات ،افزایش دانش افراد و غیره دست یافتني است .بعض از راهکارهنای پیشننهادی از دیندگاه سنه گنروه کنه
ميتواند به کاهش تأثیر عوامل پایه خطا کمک کند در جدول ( )9آورده شده است.
 -۷نتیجهگیری
امروزه چالش اساسي مسئولین نگهداری و تعمیرات ،خدمات برقرساني بدون وقفه و با کیفیت به مشتریان است چرا که کیفیت
پایین و وقفههای طوالني مدت موجب نارضایتي مشتریان ميشوند .بنابراین کارکنان تعمیر و نگهداری اغلنب تحنت فشنار کنار
ميکنند تا کارها را در سریعترین زمان ممکن به پایان برسانند .آنها برای دستیابي به موفقیت بهطور مداوم خنود را بنا مننابع،
()81

افزایش قابلیت اطمینان انساني از  /.....مهدی توکلي -مهدی نفر
زمان ،دانش و شرایط سازگار ميکنند .این سازگاریها ممکن است منجر به نتایج مثبت و همننین نتایج منفني ینا بنهعبنارتي
حوادث شوند.

شکل ( :)۵سطح برآورد احتمال رخداد ریشه ها در یک گروه  ۳۰نفری کارشناسان نگهداری و تعمیرات
Figure (5): Estimation range of the occurrence of roots by a group of 30 maintenance experts
جدول ( :)۹راهکارهای پیشنهادی با میزان تاثیر آنها
Table (9): Proposed solutions to reduce human error by estimating their impact

راهکار

میزان تاثیر

از نظر معنوی احترام به افراد گذاشته شود.

خیلي زیاد

اضافه کردن بهرهوری در حقوق

خیلي زیاد

ارزیابي پرسنل و رتبه بندی آنها

خیلي زیاد

تشویق همانند تنبیه دیده شود و همه پرسنل در جریان قرار گیرند تا ایجاد انگیزه شود

زیاد

تقویت پرسنل نواحي

زیاد

چک لیست ها اولویت بندی شوند.

زیاد

متفاوت شدن روند تست ها و کارها

زیاد

عدم پاسخگویي به تلفن همراه در حین کار

متوسط

این مقاله به شناسایي ریشهه ای خطای انساني در نگهداری و تعمیرات صنعت انتقال برق و بررسي تاثیرات آنها بر روی افراد بنا
توجه به افزایش آمار حوادث بزرگ جهان ناشي از نیروی انساني ميپردازد .در این مطالعه ،در گام نخست  60ریشه در  4سطح
خطای اعمال ناایمن ،پیش شرایط برای اعمال ناایمن ،نظارت ناایمن و تأثیرات سازماني شناسایي و تقسیمبندی گردیندهانند .در
نظرسنجي از گروههای اجرای تعمیر و نگهداری از بین  60علت پایه شناسایي شده 4 ،علت دارای نقش زیادی در بنروز خطنای
انساني دارند .بهطوریکه طبق نتایج بهدست آمده ،سیستم حقوق ،کمبود نفرات و خستگي پرسنل نشات گرفتنه از حجنم کنار و
عدم استراحت مناسب از اصلي ترین علل پایه تأثیرگذار بر روی رفتار پرسنل اجرایي هستند .تجزیه و تحلیل این ریشهها برروی
()8۲

69-84 /1400  تابستان/ شماره چهل و شش/ سال دوازدهم/نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق
عملکرد پرسنل نشان ميدهد که ریشههای سطح خطای تاثیرات سازماني به خصوص منابع منالي بیشنترین تاثیرگنذاری را بنر
 به همین دلیل ریشههای این سطح خطا به عنوان یک عامل بیروني نهفته ولي با تاثیرگذاری باال بنرروی.روی کارشناسان دارند
.شخص دارای اهمیت هستند
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