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کرد شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر  وقوع حوادث با روی

گاز بررسی خطای انسانی و بکارگیری منطق فازی در شرکت

استان البرز 

:راهنمااستاد
یعلی صفری واریاندکتر

:مشاوردتااس
مهندس مهران قلعه نوی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
97ورودی

ویندرمانی قز، پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه علوم 

:دانشجو
لیال شادیان خانکندی



حادثهلغویتعریف:
مالياراتخساستممكنکهباشدمينظمازخارجوناخوشاینداتفاقیاوآمدپیشیاوواقعهرویداد،

.باشدداشتهبردرجانيیاو

اجتماعیتامینوکارقانوننظرازحادثهتعریف:
اتفاقدهشبیمهبرايآنسبببهووظیفهانجامدرحینکهاستحوادثيازعبارتکارازناشيحوادث

.افتدمي
وهااختمانوابسته،سموسساتگارگاه،درشدهبیمهکهاستاوقاتيتماموظیفهانجامحینازمقصود

ميکاريانجاممامورکارگاهمحوطهازخارجدرکارفرمادستوربهیاوباشدکارمشغولآنمحوطه
.شود

.وندشميمحسوباوقاتاینجزوبالعكسیاوگارگاهبهمنزلازشدهبیمهآمدورفتاوقاتضمناً
اتفاقآنانبهمساعدتودیدهآسیبشادگانبیمهسایرنجاتبراياقدامحینکهحوادثيهمچنین

.گرددميمحسوبکارازناشيحادثهافتدمي
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مقدمه

مواد و روش هاعمروري بر منابمقدمه
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بیان مسئله و مقدمه
باشندميسازمانیکدرخسارتبروزعللترینمهمازیكيحوادث.

دثهحافردهمكارانوهاخانوادهبرروانيتبعاتوبرکارکنانمرگ،صدمهباعثشغليحوادث
.ندشومياجتماعيهايهزینهافزایشباعثونمودهمتأثرراوکارکسبداشته،توسعهدیده

باشدميوجراحتحادثه،صدمهمستعدصنایعازیكيگازونفتصنعت.

یکردخطرناکمواداززیاديمقادیرهاآندرکهاستاینگازونفتصنایععموميویژگیهاي
.شوندميکنترلاپراتورچندتوسطوهستندمتمرکزواحد

برايبلكهاست؛آورزیانواحدهاهمانافرادوتجهیزاتبرايتنهانهواحدهاایندرحوادث
.داردباالیياهمیتهمسایهکشورهايحتيومجاورنواحي

مقدمه



آمار حوادث
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ILO

2/33                 2014                                  

2/78                 2017                                   

IOGP

مرگ913سال 12در طي 

13891390139113921393139413951396سال

2255920399205321947718916187861852218876حوادث ناشی از کار

ه حوادث ناشی از کار منجر ب
فوت

10985113117121108117118

آمار حوادث ناشي از کار اعالم شده توسط سازمان تامین اجتماعي 

میلیون مرگ در سال
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شرایط نا ایمن رفتار نا ایمن

41%59%

 (1387-1393)فراواني علل غیرمستقیم حوادث در شرکت ملي گاز ایران در بازه زماني هفت ساله

33%

67%

فاکتورهای فردی فاکتورهای شغلی

 (1387-1393)فراواني علل زمینه اي حوادث در شرکت ملي گاز ایران در بازه زماني هفت ساله

آمار حوادث شرکت ملي گاز

حوادث مشترکین:
1/39مورد بوده که نسبت به سال قبل از آن، 1969،  96آمار حوادث مشترکین شرکت گاز ایران در سال 

درصد 19/24حادثه مربوط به خفگي با مونو اکسیدکربن با 277از این تعداد .درصد افزایش داشته است
.بوده است95درصد افزایش نسبت به سال5/82حادثه مربوط به آتش سوزي و انفجار با 1692کاهش و 



استحوادثبروزدرمؤثرخاصعواملوعللتعیین،حوادثتحلیل.

برايمتقابلاقداماتتااستشدهانجاماشتباهيچهکهدهدميرابینشاینتحلیلوتجزیه
.شودانجامحوادثمجددبرورازجلوگیري

شدهادثهحبهمنجرکهراناامنخاصشرایطواقداماتتنهانهبایدحوادثتحلیلوتجزیهفرایند
تعیینراشودميحادثهبروزباعثکهمدیریتيسیستمدرموجودنواقصهمچنینبلكه،بودند

.کند

بروزدررانقشتریناصليوترینمهمانسانيعاملکههستندآنازحاکيصنعتيحوادثتحلیل
اشتباهاتوخطاهاازمستقیمطوربهحوادثازدرصد90تا60کهطوريبهمیكند؛ایفاحوادث
.شوندميناشيانساني

76 از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ

مقدمه
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اهداف پژوهش

از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ

:هدف کلی

وانیانسخطایبررسیرویکردباحوادثوقوعبرموثرعواملبندیرتبهوشناسایی
البرزاستانگازشرکتدرفازیمنطقبکارگیری



98

:اهداف اختصاصی 

البرزاستانگازشرکتمشترکینوکارکناندرحوادثشیوعمیزانتعیین1.

البرزاستانگازشرکتمشترکینحوادثبروزدرموثرسازمانیعواملتعیین2.

البرزاستانگازشرکتمشترکینحوادثبروزدرموثرمحیطیعواملتعیین3.

البرزاستانگازشرکتکارکنانحوادثبروزدرموثرشغلیعواملتعیین4.

کارکنانومشترکینحوادثبروزدرانسانیخطایشناساییوموثرفردیعواملتعیین5.

لعاممهمترینیافتنوکارکنانومشترکینحوادثبروزبرموثرعواملمقایسه6.

از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ



فرضیات پژوهش یا سواالت پژوهشي

میزان شیوع حوادث در کارکنان و مشترکین چقدر است؟1.

عوامل سازماني موثر در بروز حوادث مشترکین کدامند؟2.

عوامل محیطي موثر در بروز حوادث مشترکین کدامند؟3.

عوامل شغلي موثر در بروز حوادث کارکنان کدامند؟4.

عوامل فردي موثر در بروز حوادث مشترکین و کارکنان کدامند؟5.

1
0

از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ
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مروری بر مطالعات و متون گذشته  
نتایجمتدولوژیعنوانرفرنس

مرتضوی و 
همکاران در 

2017سال 

انتخاب روش بهینه برای
تجزیه و تحلیل حوادث 

صنعت نفت 

روش های تصمیم 
گیری چندمعیاره 

fuzzyANP 
  fuzzyTOPSISو

برایمعیارزیر21واصليمعیار8نتایج،اساسبر
قرارهاستفادموردحادثهتحلیلوتجزیهروشانتخاب
وحسطشناسایيتوانایياصليمعیارهایکهگرفت

ردکاربدامنهسطوحوروشآموزشينیازعلل،چندگانه
0.088و0.375،0.168نهایيوزنباترتیببه

اساسبر.داشتندروشانتخابدرراوزنبیشترین
Tripodفازی،تاپسیسبندیاولویتنتایج betaبه
روششدوانتخابحوادثبرایبهینهروشعنوان
Bowهای tieوMTOقراربعدیهایرتبهدر

.گرفتند

شیرالي و 
همکاران در 

2017سال 

ای و ارزیابي خطاهشناسایي
انساني منجر به حوادث در

ازیکي از پاالیشگاه های گ

HFACSبه سطح نتایج نشان داد که بیشترین خطاها مربوط
اول یعني خطاهای ناشي از اعمال ناایمن مي 

ر ؛ د"تخطي"باشند که در این سطح، زیرگروه 
3؛ در سطح "محیط فیزیکي"زیرگروه 2سطح 

زیرگروه 4؛ در سطح "نظارت ناکافي"زیرگروه 
رار در دارای بیشترین تعداد تک"مدیریت منابع"

.سطوح مذکور بودند

از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ
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نتایجمتدولوژیعنوانرفرنس

و  و پینتو فیل
همکاران در 

2019

تجزیه و تحلیل گزارش 
یل از تصادفات بالگرد در برز

نظر عوامل انساني 

در طبقه بندی  HFACSبه این نتیجه رسیدند HFACSروش
و فاکتورهای علیت از گزارشهای تحقیق موجود

ه در ثبت طیف وسیعي از تصادفات مربوط ب
.  تهلیکوپتر مربوط به عوامل انساني مفید اس

ني خطاهای مبت"، "خطاهای تصمیم گیری"دسته 
ن شایع تری( اعمال ناایمن)"تخلف"و "بر مهارت

خطاهای انساني گزارش شده است ، در حالي که 
یش رایج ترین پ( نظارت ناامن)"نظارت ناکافي"

.  شرط برای دسته بندی اقدامات ناایمن بود

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

11 از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ



نتایجمتدولوژیعنوانرفرنس

اوتوتو و 
همکاران در 

2003سال 

تجزیه و تحلیل حوادث با 
تا برای  استفاده از روش تریپودب

شناسایي علت اصلي حوادث
در شرکت نفت 

ودبتا نتایج نشان دادند استفاده ار روش تریپا روش تریپودبت
:باعث 

افزایش تحلیل عمق حوادث -1
مورد استفاده در شبه حوادث-2
کاهش حجم کار آماده سازی گزارش-3
قات سختگیری بیشتری در انجام تحقی-4

حوادث
.کشف نارسایي های نهفته مي شود-5

.همچنین بر اعتبار این روش تایید کردند

مروری بر مطالعات و متون گذشته  

11 از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ



له  جمع بندي و نتیجه گیري بیان مسئ

ي شرکت با توجه به بررسي هاي انجام شده روش تریپودبتا نسبت به روش هاي دیگر برا
.گاز کامل تر مي باشد

ان نكرده اکثر بررسي حوادث به ذکر خطاي انساني اکتفا نموده و عوامل موثر بر آن را بی
.است

 روشHFACSتكمیل کننده بخش خطاي انساني در روش تریپودبتا مي باشد.

حیح تر و کمي کردن فاکتور ها و معیارهاي دخیل در تصمیم گیري باعث مي شود نتایج ص
.نزدیک به واقعیت شوند

14 از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ



مواد و روش کار 

تحلیلي-توصیفي:مطالعهنوع

البرزاستانگازشرکت:پژوهشموردجامعه

شماريکلي:گیرينمونهروش

15 از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ

مواد و روش ها



مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

دریافت گزارشات
تحلیل مقدماتي

تحلیل حوادث با روش هاي
TRIPODBETA-1

HFACS-2

رتبه بندي و اثرگذاري با رو شهاي
دیمتل فازي-1

ANP-2فازي

15از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ

مواد و روش ها



فاعى تعیین علل سطحى در شكست موانع کنترلى و د-1
رتعیین پیش شرایط مرتبط با عوامل پایه اى خط-2
ه پیش تعیین علت هاى پنهان وقوع حادثه که مرتبط ب-3

شرایط و علت مستقیم یا بى واسطه
ه نقش تعیین موثر ترین علل ریشه اى که در وقوع حادث-4

دارند

تعیین اعمال ناایمن-1
نیازها براي اعمال ناایمنپیشتعیین -2
نظارت ناایمنتعیین -3
شناسایي فاکتورهاي تاثیر سازماني-4

16از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ

تحلیل حوادث با روش هاي

مواد و روش ها



توضیحموانع

طراحي ارگونومیک ضعیف ابزار یا تجهیزاتطراحي

اجزاسایروتجهیزاتابزار،مواد،بهضعیفدسترسيشرایط،کیفیت،بزار و تجهیزات ا

نگهداريبهمربوطتعمیراتووظایفنامناسبعملكردیاوجودعدممدیریت نگهداري

کارمحلنظمونظافتبهناکارآمدتوجهیاتوجهعدمضبط وربط

عملكرد فیزیكي نامناسب تعمیرات و وظایف نگهداريشرایط ایجاد خطا

ظامنامه کیفیت   نامناسب   و   یا   دسترسي   نامناسب   رویه ها،   خطوط   راهنما، دستورالعمل ها و نرویه ها
ها 

(به مقدار مناسب آموزش داده نشده اند)تجربه ناکافي کارکنان و عدم وجود یا صالحیتآموزش

قانون گذارعدم  وجود  یا  ارتباطات  نامناسب  میان  سایتها،  بخشها  یا  کارکنان  یک شرکت یا قوايارتباطات

قوانین  شرایطي که در آن کارکنان مي بایست به انتخاب از میان روش هاي کاري بهینه  بر  اساساهداف ناسازگار
مصوب  و  پیگرد  اهداف  تولیدي،  مالي،  سیاسي، اجتماعي یا فردي بپردازند

ي مدیریتي نقایص موجود در ساختار سازماني، فلسفه سازماني، فرآیندهاي سازماني یا استراتژي هاسازمان
که منجر به مدیریت نامناسب شرکت خواهند شد

17

مواد و روش ها



تاثیرات سازماني

مدیریت منابع انساني جو سازماني فرایند سازماني

نظارت ناایمن

نظارت ناکافي  ه عملیات نامناسب برنامه ریزي شد ل نقص در شناخت صحیح مشك تخطي بازرس کار

نپیش شرایط براي اعمال ناایم

حالت هاي ذهني 

نامطلوب

حالت هاي 

وبروانشناختي نامطل

محدودیتهاي ذهني و 

فیزیكي
انيمدیریت منابع انس آمادگي شخص محیط فیزیكي محیط صنعتي

اعمال ناایمن

خطاتخطي

خطاي تصمیم گیري  خطاي مهارتي  18خطاي ادراکي 

مواد و روش ها



دانشآوريجمعمنظوربهخبرگانگروهتشكیل-1
.مسئلهحلبرايآنهاگروهي

طراحيهمچنینوارزیابيموردمعیارهايتعیین-2
0زبانيهايمقیاس

معجبااولیهمستقیمارتباطفازيماتریسایجاد-3
.خبرگاننظراتآوري

.مستقیمارتباطفازيماتریسسازينرمال-4

.کلارتباطفازيماتریسمحاسبه-5
.علينمودارتحلیلوتجزیهوایجاد-6

.تشكیل ماتریس مقایسات زوجي-1
.محاسبه نرخ ناسازگاري-2
.تشكیل سوپر ماتریس اولیه-3
.ایجاد سوپر ماتریس موزون-4

19 از استان البرز شناسایي و رتبه بندي عوامل موثر بر  وقوع حوادث با رویكرد بررسي خطاي انساني و بكارگیري منطق فازي در شرکت گ

هايرتبه بندي و اثرگذاري با رو ش

مواد و روش ها
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