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ABSTRACT
Background and Objectives: Petrochemical industry is one of the most
accident-prone industries, and most accidents in this industry are related to human
factors. The principles of Lean production are one of the approaches used to improve
the production situation. Various studies have shown that implementing Lean
production improves the safety and ergonomics. In this study, the principles of Lean
production were used to reduce human error and improve response in emergencies.
Methods: The basic CREAM method was used to evaluate human errors. In
order to select Lean production tools appropriate to the emergency response tasks,
the opinions of the 20-member panel of specialists and experts, including industry
managers, HSE officials, and university professors, were used. For examining the
impact of Lean production principles on reducing human error in emergencies, 6
months after the implementation of Lean production interventions, human error was
re-examined. Evaluation of human errors after Lean production interventions was
also performed by basic CREAM method.
Results: The results of the evaluation of human errors before and after the
implementation of Lean production interventions showed that the level of control
mode of the three sub-tasks improved from the tactical control mode to the strategic
control mode. The most probable human error was in evacuate sub-task.
Conclusion: The results of this study showed that the implementation of those
interventions that in addition to improving the level of safety, can improve
organizational productivity, is more accepted by industry management.
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مقالۀ پژوهشی
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خالصه

زمینه و هدف :صنعت پتروشیمی ازنظر ایمنی جزء صنایع بحرانی محسوب میشود .اغلب حوادث رخداده
در این صنعت با فاکتورهای انسانی ارتباط دارند .به همین دلیل مداخله برای بهبود سطح ایمنی در این
صنعت اهمیت زیادی دارد .مطالعات مختلف نشان دادهاند پیادهسازی اصول تولید ناب میتواند باعث بهبود
وضعیت ایمنی و ارگونومی محیط شود .در این مطالعه از اصول تولید ناب جهت کاهش خطای انسانی و
بهبود پاسخدهی در شرایط اضطراری استفاده شد.
روشکار :برای ارزیابی خطاهای انسانی از روش  CREAMپایه استفاده شد .جهت انتخاب ابزارهای تولید ناب
متناسب با ماهیت وظایف واکنش در شرایط اضطراری ،از نظرات یک پنل  20نفره از متخصصین و کارشناسان
شامل مدیران صنعت موردمطالعه ،مسئولین اچاسسی و اساتید دانشگاه استفاده شد .جهت بررسی میزان تأثیر
اجرای اصول تولید ناب در کاهش خطاهای انسانی در شرایط اضطراری ،شش ماه پس از اجرای مداخلت تولید
ناب ،خطاهای انسانی دوباره بررسی شدند.
یافتهها :نتایج حاصل از ارزیابی خطاهای انسانی قبل و بعد از اجرای مداخلت تولید ناب نشان داد سطح
کنترل سه زیروظیفه از سطح تاکتیکی به سطح استراتژیک ارتقا یافت .بیشترین احتمای خطای انسانی در
زیروظیفۀ آمارگیری جهت تخلیه کامل افراد از محل حادثه بود.
نتیجه گیری :نتایج این مطالعه نشان داد طراحی و پیادهسازی آندسته از مداخلت بهبود که همزمان
درکنار ارتقای سطح ایمنی به بهبود بهرهوری سازمانی نیز کمک کند بیشتر مورد پذیرش مدیریت صنایع
بوده و شانس موفقیت بیشتری دارد.
کلیدواژهها :تولید ناب ،خطای انسانی ،صنعت پتروشیمی ،شرایط اضطراری

مقدمه
صنعت پتروشیمی ازنظر ایمنی جزء صنایع بحرانی
محسوب میشود [ .]1، 2حوادث این صنعت اغلب منجر به
مرگ ،آسیبهای جدی و خسارتهای فراوان اقتصادی و

زیست محیطی می شود .مطالعات نشان دادهاند  85درصد از
حوادث در این صنعت با فاکتورهای انسانی و رفتارهای
اشتباه افراد ارتباط دارند [ .]3بنابراین ،مطالعۀ خطاهای
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انسانی در این صنعت اهمیت زیادی دارد .از طرف دیگر بهدلیل
اینکه پیشگیری از بروز حوادث به صورت  100درصد امکانپذیر
نیست ،مدیریت شرایط اضطراری در کاهش آسیب و خسارات
ناشی از حوادث اهمیت زیادی دارد .هدف اصلی مدیریت شرایط
اضطراری ،برنامهریزی برای کاهش اثرات ناشی از حوادث و
همچنین بازیابی شرایط به حالت نرمال است [ .]4بنابراین،
مدیریت شرایط اضطراری نقش بسیار مهمی در ایجاد آمادگی
و پاسخ مناسب به شرایط اضطراری محتمل در سازمان دارد
[ .]5باتوجهبه ماهیت پیچیده ،استرس باال ،محدودیت زمان،
شرایط وظایف و غیره در شرایط اضطراری ،احتمال بروز و
باالرفتن نرخ خطاهای انسانی در این شرایط وجود دارد [.]6
وقوع خطای انسانی در چنین شرایطی ممکن است منجر به
بروز فاجعه برای کل سازمان شود [ .]7بنابراین ،توجه به
خطاهای انسانی در شرایط اضطراری اهمیت زیادی دارد [.]8
امروزه برای مدیریت خطاهای انسانی و همچنین افزایش
عملکرد و بهرهوری و کاهش هزینهها ،رویکردهای متنوعی
معرفی و موردآزمون قرار گرفته است [ .]9، 10یکی از این
رویکردها که کمتر مورد توجه قرار گرفته است تولید ناب و
اصول مطروحه در آن است [ .]11هدف اصلی اصول تولید ناب
کاهش اتلف ،افزایش ارزش و افزایش سود و بازدهی در سازمان
است.
واژۀ ناب به معنی بدون زائدات و اضافات است و در ادبیات
علمی ،سیستم تولید ناب به سیستمی گفته میشود که هدف
آن حذف تمامی اتلفهای موجود در فرایند تولید و
همچنین فعالیتهای فاقد ارزش افزوده در کل فرآیندها و
جریانهای سازمان است تا از این طریق و با شناسایی و
حذف هدفمند اتلفات ،ارزش ایجاد کند و در نهایت منجر
به افزایش بهره وری در سازمان شود .برای اولین بار سیستم
تولید ناب (  )Toyota Production Systemرا  Womackدر
شرکت تویوتا پیاده کرد [ .]12پس از اجرای موفقیتآمیز
این مفهوم در شرکت تویوتا شرکت های تولیدی بسیاری از
مفهوم تولید ناب به عنوان یک استراتژی تولید به کار بردند
و به پیشرفتهای قابلملحظه ای در تولید دست یافتند.
اتلفات در یک سازمان به فعالیتهای انسان ،ابزار یا
ماشین اطلق میشود که منابع مصرف میکنند اما ارزش
نمی آفریند یا ارزش متناسب با منابع مصرفشده را
Visual factory
Training
Poka-Yoke
Fail-Safe

نمیآفریند و مصرف کننده بابت آن هزینه پرداخت میکند.
حذف اتلفات ،سادهترین توصیف در رابطه با تولید ناب است
زیرا تمامی مدل ها و ابزارهای ارائه شده برای این سیستم در
این مورد اشتراك نظر دارند .توسعۀ این مفهوم طی سالیان
در جهان باعث توسعه و معرفی ابزارهای متنوعی از تولید
ناب از سوی محققین مختلف شده است [ .]13از دیگر
اعتقادات سیستم ناب این بود که اصلیترین سرمایۀ
سازمانها ،نیروی انسانی است [ .]14بهبود عملکرد ایمنی،
خطای کمتر ،آسیب کمتر و کاهش میزان مرگومیر نشانهای
از کاهش ضایعات است زیرا ایمنی ضعیف در فرایند تولید
یکی از دالیل اصلی ایجاد ضایعات است .بنابراین ،میتوان
انتظار داشت کاهش خطرات شغلی و همچنین کاهش خطای
انسانی ،یکی از نتایج طبیعی اجرای اصول تولید ناب باشد
[.]15
مهمترین ابزاره ای تولید ناب در ایمنی عبارتند از:
 :5S .1شیوهای ساختاریافته برای سازماندهی محیط
کار؛
1
 .2کارخانۀ دیداری  :بهکار بردن علئم ایمنی،
آگهیها ،تقویم های دیداری ایمنی؛
 .3آموزش :2ابزاری که برای هر نوع تغییری در
کسب وکار استفاده میشود؛
 .4خطاناپذیرسازی : 3یکی از ابزارهای ژاپنی برای ناب
که در انگلیسی به خرابی ایمن 4ترجمه شده است.
روشی که انجام کار را به روش نادرست غیرممکن
میسازد؛
 .5ابزار ناب الگوبرداری :5ابزاری رسمی برای یادگیری
و به اشتراك گذاشتن تجربیات با دیگران که غالباً در
شرکت های بزرگ استفاده میشود؛
6
 .6جریان پیوسته (دستاوردهای چرخۀ زمان) :
ازآنجاکه هدف ناب کاهش زمان چرخه بین پرداخت
و دریافت است ،هرجایی که فرآیندها باهم مرتبط
می شوند ،زمان چرخه کاهش مییابد؛
 .7کار استاندارد :7استانداردهای کاری مشخص
می کنند که یک فعالیت چگونه باید انجام شود و
مستنداتی هستند که روشهای کاری را برای حصول
نتیجه مطلوب تعیین میکنند؛

1

5

2

6

3

Benchmarking
Continuous Flow/Cycle Time Gains
7
Problem Solving

4
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 .8حل مسئله :8یکی از روش های حل مسئله پرسیدن
«چرا» و تکرار آن برای پنج بار متوالی است،
بهگونهای که بتوان به علت ریشه ای یک اتفاق یا
مسئله پی برد؛
 .9معیار :9اندازهگیری ها و معیارها،بخشی از هر
فرآیند هستند که می توانند مالی یا غیرمالی باشند؛
 .10گروههای کاری :10در اواخر دهۀ  80و اوایل دهۀ
 90میلدی ،گروه و کار گروهی در اوج توجه قرار
گرفت .کار تیمی یکی از ستونهای اصلی بهبود
مستمر است [.]16، 17
از طرف دیگر ،تنوع ابعاد و ماهیت مسائل و موانعی که
سازمانهای مختلف با آنها روبهرو هستند ایجاب میکند که
ابزارهای مختلفی ،با رویکردها متفاوت ،برای رفع موانع موجود،
متناسب با شرایط هر سازمان استفاده شود .بنابراین ،اصول
تولید ناب میتواند نقش مهمی در اصلح و بهبود فرایندها
داشته باشد .اما تمام روشهای تولید ناب در همۀ سازمانها
جوابگو نیستند و ممکن است اجرای سیستم تولید ناب از
سازمانی به سازمانی دیگر متفاوت باشد .بنابراین ،مطالعات
محیطی و شناسایی نیازهای دقیق هر سازمان اهمیت زیادی در
میزان بهبود شرایط حاصل از اجرای تولید ناب دارد .بدین

منظور نیاز است ابتدا باتوجهبه نیازها ،اهداف و شرایط هر
سازمان ،ابتدا ابزارهای اصلی تولید ناب را تعیین کرده و باتوجهبه
معیارهایی همچون هزینۀ اجرا ،افزایش کیفیت ،کاهش میزان
ضایعات ،افزایش مشارکت کارکنان ،نظرات مدیریت و ...بهترین
تکنیکهای تولید ناب باتوجهبه نیازهای فرایند و امکانات
سازمان مشخص شوند .بنابراین ،این مطالعه با هدف کاربرد
اصول تولید ناب در کاهش خطای انسانی و بهبود پاسخدهی در
شرایط اضطراری در یک صنعت پتروشیمی انجام شد.
روش کار
این مطالعه در سال  1398در یک مجتمع پتروشیمی انجام
شد .شرایط اضطراری منتخب در این مطالعه «نشت شدید گاز
(گاز طبیعی و یا گازوئیل) از یکی از توربینهای نیروگاه» بود .در
پژوهش حاضر بای ارزیابی خطاهای انسانی از روش CREAM11
پایه استفاده شد .در این روش ابتدا بااستفادهاز روش HTA12
ارزیابی اولیه روی فعالیتهای افراد انجام شد .سپس فاکتورهای
فردی ،سازمانی و فنی با عنوان شرایط کاری اثرگذار بر عملکرد
افراد ( (CPC 13در  9دسته و بااستفادهاز اصول ارائهشده در روش
 CREAMمورد ارزیابی قرار گرفت و شرایطی که منجر به بهبود
یا کاهش عملکرد [ ]18مشخص شد (جدول شماره :)1

جدول  .1ارزیابی شرایط کاری اثرگذار بر عملکرد برای زیروظایف

اثر موردانتظار روی قابلیت اطمینان

ردیف

شرایط تأثیرگذار بر عملکرد فرد

شرح موارد /حدود (سطح)

1

توانمندی سازمان

خیلیکارآمد /کارآمد /ناکارآمد

بهبود /بیتأثیر /کاهش

2

شرایط کار

عالی /متناسب /نامتناسب

بهبود /بیتأثیر /کاهش

3

تناسب سیستمهای انسان ماشین و حمایتهای
عملیاتی مؤثر

عالی  /کافی /قابلتحمل /نامناسب

بهبود /بیتأثیر /بیتأثیر /کاهش

4

دسترسی به روشها و برنامهها

مناسب /قابل تحمل /نامناسب

بهبود /بیتأثیر /کاهش

5

انجام دو یا چند کار بهطور همزمان

کمتر از حد توان فردی /متناسب با توان
فردی /بیشتر از حد توان فردی

بهبود /بیتأثیر /کاهش

6

زمان در دسترس برای انجام کار

کافی /ناکافی بهطور موقت/
ناکافی بهطور دائم

بهبود /بیتأثیر /کاهش

7

زمان انجام کار(ریتم سیرکاردین)

شیفت کار منظم /شیفت کار نامنظم

بیتأثیر /کاهش

8

کیفیت آموزش و تجربیات کاری

کافی (با تجربۀ باال) /کافی (با تجربۀ
محدود) /ناکافی

بهبود /بیتأثیر /کاهش

9

همکاری و تعامل بین همکاران

عالی /خوب /ضعیف /نبود همکاری

بهبود /بیتأثیر /بیتأثیر /کاهش

8

11

9

12

Standard Work
Metrics
10
Teams

42

عملکرد

Cognitive Reliability and Error Analysis Method
Hierarchical Task Analysis
13
Common Performance Conditions

فصلنامۀ علمی پژوهشی ارگونومی | دوره  8شماره  | 2تابستان 1399

برای تعیین وضعیت شرایط اثر گذار بر عملکرد ،از
مشاهدات میدانی ،بررسی نتایج ارزیابی اثربخشی مانورها و
مصاحبه با افراد دخیل در برنامۀ مدیریت شرایط اضطراری
استفاده شد .سپس ،براساس نمرات کسبشده از  9شرط
کاری اثرگذار بر عملکرد افراد ،سطوح کنترلی تعیین شد .در
ادامه براساس شمارش انواع اثرات و تعداد آنها شاخص سطح
کنترلی موجود ( )βبه دست آمد.
β =∑R - ∑I
 :∑ Iفعالیتهایی

که باعث کاهش عملکرد میشوند
 :∑ Rفعالیتهایی که باعث افزایش عملکرد میشوند
در نهایت احتمال خطای شناختی کلی ( ،)CFPtطبق
رابطه محاسبه میشود:
𝛽𝐶𝐹𝑃𝑡 = 0.0056 × 100.25

براساس میزان  ،CFPtسطوح کنترلی به دست میآید.
سطوح کنترلی در  4سطح شامل کنترل اتفاقی ،کنترل
لحظهای ،کنترل تاکتیکی و کنترل استراتژیک هستند که
نشاندهندۀ میزان عملکرد فرد در مقابل بروز خطا هستند.
انتخاب و اجرای ابزارهای مناسب تولید ناب براساس
نظرات خبرگان
باتوجهبه اینکه ابزارها و مفاهیمی که در تولید ناب به کار
گرفته میشوند بسیار متنوع هستند؛ بنابراین ،انتخاب و اجرای
این ابزارها بستگی به امکانات ،اهداف و اولویتهای سازمان دارد.

در این مطالعه جهت انتخاب ابزارهای تولید ناب متناسب با
ماهیت وظایف واکنش در شرایط اضطراری ،یک پنل  20نفره از
متخصصین و کارشناسان شامل مدیران صنعت موردمطالعه،
مسئولین اچاسسی ،و اساتید دانشگاه تشکیل شد و ابزارهای ناب
مورد بحث و بررسی قرار گرفتند تا متناسبترین آنها جهت
استفاده در شرایط اضطراری انتخاب شود .به این منظور ابزارهای
ناب مورداستفاده ،بااستفادهاز روش دلفی توسط پنل متخصصین
شناسایی شدند .پس از تعیین ابزارهای ناب مناسب برای شرایط
اضطراری ،مداخلت موردنظر برنامهریزی و اجرا شد.
ارزیابی خطاهای انسانی پس از اجرای مداخالت
تولید ناب
جهت بررسی میزان تأثیر اجرای اصول تولید ناب در
کاهش خطاهای انسانی در شرایط اضطراری 6 ،ماه پس از
اجرای مداخلت تولید ناب ،خطاهای انسانی مجدد بررسی
شدند .ارزیابی خطاهای انسانی پس از اجرای مداخلت تولید
ناب نیز با روش  CREAMپایه انجام شد.
یافته ها
زیروظایف موردبررسی در شرایط اضطراری در جدول
شماره  2شرح داده شده است.
زیروظایف شرایط اضطراری موردبررسی که شامل 10
زیروظیفه بود ،در جدول شماره  2مشاهده میشود.

جدول  .2توصیف زیروظایف موردبررسی

زیروظایف

توصیف

1

تشخیص آتشسوزی یا نشتی در واحد ،اعلم و اطفاء اتوماتیک و استفاده از تجهیزات در محل حادثه جهت کنترل

2

ارتباط با ایستگاه آتشنشانی جهت اعلم حادثه ،شدت و محل

3

ایزوالسیون دستی جهت کنترل حادثه

4

ارتباطات با رئیس واحد ،اچاسسی و کشیک مجتمع جهت اعزام نیروها به محل حادثه

5

کنترل عملیات و عملیاتی نظیر ایزوالسیون ،تحت کنترل درآوردن عملیات اطفاء

6

اطفاء حریق توسط واحد آتشنشانی

7

انتقال مصدومین به درمانگاه جهت مداوا

8

آمارگیری جهت تخلیه کامل افراد از محل حادثه

9

انجام عملیات امداد و درمان در مصدومین و اعزام مصدومین به درمانگاه یا بیمارستان

10

انجام تعمیرات پس از اطفاء حریق در واحد

پس از تعیین زیروظایف مورد بررسی ،خطاهای انسانی قبل
از اجرای اصول تولید ناب در این زیروظایف به روش CREAM
موردبررسی قرار گرفتند .نتایج ارزیابی خطاهای انسانی در
جدول شماره  3مشاهده میشود.

بیشترین احتمای خطای انسانی در زیروظایف شماره 8
یعنی آمارگیری برای تخلیۀ کامل افراد از محل حادثه بود.
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جدول  .3نتایج ارزیابی خطاهای انسانی به روش  CREAMدر شرایط اضطراری منتخب قبل از اجرای مداخالت ناب

زیروظایف

ƩI

ƩR

β

CFPt

سبک کنترلی

سبک کنترلی

1

3

0

-3

0.00099

کنترل تاکتیکی

کنترل استراتژیک

2

3

0

-3

0.00099

کنترل تاکتیکی

کنترل تاکتیکی

3

0

0

0

0.0056

کنترل تاکتیکی

کنترل تاکتیکی

4

1

0

-1

0.0031

کنترل تاکتیکی

کنترل تاکتیکی

5

0

0

0

0.0056

کنترل تاکتیکی

کنترل تاکتیکی

6

7

0

-7

0.000099

کنترل استراتژیک

کنترل استراتژیک

7

1

2

1

0.0099

کنترل تاکتیکی

کنترل تاکتیکی

8

0

2

2

0.0177

کنترل تاکتیکی

کنترل استراتژیک

9

3

0

-3

0.00099

کنترل تاکتیکی

کنترل استراتژیک

10

1

1

0

0.0056

کنترل تاکتیکی

کنترل تاکتیکی

هر فرآیند را نشان دهند .به همین منظور نقشههای
فرآیندی بهمنظور دستیابی به اهداف ،بررسی حوادث و ...
تنظیم و به دستورالعملها و روشهای اجرایی اضافه شد.

ابزارهای تولید ناب ایمنی براساس نظرات خبرگان
ابزارهای تولید ناب ایمنی براساس نظرات یک پنل  20نفره
از متخصصین و کارشناسان ،تعیین شدند و بااستفادهاز تحلیل
سلسلهمراتبی ،اولویت بندی شدند .اجرای تولید ناب بر عهدۀ
واحد اچاسسی بوده و این واحد بههمراه واحد فنی و مهندسی
نظارت بر اجرا را نیز بر عهده داشتند.
در این مطالعه ،ابزارهای ناب منتخب برای مداخله عبارت
بودند از  ،5Sکارخانۀ دیداری ( ،)Visual Factoryآموزش
( ،)Trainingکار استاندارد ( )Standard Workو گروههای
کاری (.)Teams
شرح مختصر موارد اجرای این ابزارها در ادامه آمده است:
-

-

فرآیندها در هر سازمانی ،آموزشکارکنان است ،بهمنظور
تسریع امر آموزش علوهبر برگزاری کلسهای آموزشی
برای تعدادی ازکارکنان ،از روشهای مختلف آموزش
ازجمله توزیع تراکت و پمفلت ،برگزاری آموزشهای
( )Tool Box Meating( TBMدورههای آموزشی کوتاه
در ایستگاههای کاری) ،تهیۀ جزوات آموزشی و توزیع
ازطریق ایمیل برای همۀ نیروها استفاده شد.

 :5Sبهمنظور اجرای این بخش ،گروههای  5Sدر هر واحد

-

تشکیل گردید ،دورههای آموزشی کوتاهمدت برای اعضا
برگزار شد و هر گروه مسئول آموزش و اجرای اصول 5S
طبق دستورالعمل تهیهشده در واحد تحت مسئولیت خود
گردید .همچنین بهمنظور بررسی وضعیت پیشرفت پروژه،
بازرسانی انتخاب شدند که در فواصل سهماهه ،وضعیت
اجرای اصول ذکرشده را بررسی و چکلیست مربوطه را
تکمیل و گزارشها مکتوب و مصور از وضعیت واحدهای
مختلف را ارائه کنند .در طول این پژوهش یک دوره
بازرسی و گزارشدهی انجام شد.

-

کارخانۀ دیداری ( :)Visual Factoryدر این بخش،
حدود  200بنر ،پوستر و علئم هشداردهنده در
قسمتهای مختلف نصب شد .تهیۀ نقشه فرآیند ،ازجمله
اقدامات کاربردی در تهیۀ دستورالعملها و روشهای
اجرایی بوده و به نحو مناسبی میتوانند نقطۀ شروع و پایان
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-

آموزش ( :)Trainingباتوجهبه اینکه یکی از زمان بر

کار استاندارد ( :)Standard Workدر این بخش با
همکاری واحدهای تولیدی برای همۀ ایستگاهها رویههای
کاری استاندارد تعریف و به اطلع کارکنان رسانده شد.
این رویهها شامل مقررات ایمنی در ایستگاهها نیز بودند.
همچنین در همین راستا دستورالعملهای ایمنی،
راهنماها و روشهای اجرایی مطابق با استانداردهای
اچاسسی تنظیم و به همۀ کارکنان ابلغ گردید .بهمنظور
اجرای صحیح دستورالعملها نظارتهای دورهای صورت
گرفت و ارزیابیهای الزم نیز انجام شد.
گروههای کاری ( :)Teamsانجام برخی کارها به صورت
فردی امکانپذیر نبوده و الزم است تا به صورت گروهی
صورت بگیرد .کنار هم قرارگرفتن افراد گوناگون با دانش،
مهارت ،کارایی ،خصوصیات فردی و اجتماعی گوناگون
میتواند سازمان را در دستیابی به کل اهداف خود یاری
کند .هر یک از افراد درگروه بهعنوان سرمایهای محسوب
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میشود که میتواند پیشبرد اهداف را محقق سازد .در
همین راستا گروههای مختلف در قالب کمیتههایی برای
اجرای بخشهای مختلف فعالیتهای موردنظر نیز
تشکیل شدند.

 6ماه پس از اجرای مداخلت تولید ناب ،خطاهای انسانی
در شرایط اضطراری منتخب مجدد بررسی شد که نتایج حاصل
از ارزیابی خطاهای انسانی پس از اجرای مداخلت ناب ،در
جدول شماره  4نشان داده شده است.

جدول  .4نتایج ارزیابی خطاهای انسانی به روش  CREAMدر شرایط اضطراری منتخب بعد از اجرای مداخالت ناب

زیروظایف

ƩI

ƩR

β

CFPt

سبک کنترلی

1

4

0

-4

0/00056

کنترل استراتژیک

2

4

0

-3

0/00056

کنترل تاکتیکی

3

2

0

-2

0/00177

کنترل تاکتیکی

4

1

0

-1

0/0031

کنترل تاکتیکی

5

3

0

-3

0/00099

کنترل تاکتیکی

6

7

0

-7

0/000099

کنترل استراتژیک

7

4

2

-2

0/00177

کنترل تاکتیکی

8

4

0

-4

0/00056

کنترل استراتژیک

9

4

0

-4

0/00056

کنترل استراتژیک

10

4

1

-3

0/00099

کنترل تاکتیکی

نتایج حاصل از ارزیابی خطاهای انسانی بعد از اجرای
مداخلت تولید ناب ،نشاندهندۀ بهبود شرایط و کاهش احتمال
خطاهای انسانی پس از اجرای مداخلت تولید ناب بود.
بیشترین میزان کاهش احتمال خطای انسانی متعلق به
زیروظیفۀ آمارگیری جهت تخلیۀ کامل افراد از محل حادثه بود
بحث
اثرات تولید ناب روی انسان و فاکتورهای انسانی علیرغم
کاربرد گسترده این نوع سیستم تولید ،همچنان مسئلهای
بحثبرانگیز است [ .]19نتایج این مطالعه نشان داد اجرای
اصول تولید ناب در صنعت موردبررسی ،در اغلب وظایف موجب
کاهش احتمال خطاهای انسانی شد .سطح کنترلی غالب در
اغلب وظایف موردبررسی ،کنترل تاکتیکی بود .باتوجهبه اینکه
شرایط اضطراری از چالشهای مهم و تهدیدکننده در صنایع
است و بروز کوچکترین خطاهای انسانی در این شرایط ،اثرات
جبرانناپذیری را بر صنایع وارد میکند []20؛ بنابراین ،کاهش
احتمال خطاهای انسانی در وظایف و زیروظایف واکنش به
شرایط اضطراری اهمیت زیادی دارد [ ،]4باتوجهبه اینکه
تاکنون مطالعهای دربارۀ تأثیر اجرای تولید ناب روی میزان
خطاهای انسانی انجام نشده است و از اهداف اساسی این
سیستم ،بهبود شرایط کار است ،بررسی تأثیر تولید ناب بر

نیروی کار و اصول ایمنی و ارگونومی در مطالعات مختلف نشان
میدهد در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد .دیدگاه اول
معتقد است تولید ناب اثرات مثبتی بر نیروی کار دارد که
میتوان اشاره کرد به اثرات تولید ناب بر روی غنی سازی شغل
و افزایش مشارکت کارکنان [ .]21باتوجهبه اینکه در محیطهای
کاری ،بهکارگیری اصول ایمنی و ارگونومی باعث بهبود
بهرهوری ،بهبود کیفیت محصول ،و همچنین افزایش کارایی
افراد ازطریق بهینهسازی وظایف و محیط کار میشود [،]22
اصول تولید ناب نیز طبق مطالعۀ  Hendrickدر همین راستا
باعث افزایش بهرهوری ،کاهش آسیبها و جراحات انسانی و
غیبت از کار میشود [ Hasle .]23معتقد بود تولید ناب از
یکسو کارکنان را توانمند میکند و از طرف دیگر کار را
سختتر میکند و سلمت و رفاه کارکنان را مختل میکند .آنها
دریافتند اجرای اصول تولید ناب واقع ًا به نفع کارکنان است اما
پیامد اجرای آن بستگی به بستر و نحوۀ اجرای این اصول دارد.
آنها تأکید کردند جهت ایجاد تغییرات مثبت در اجرای اصول
تولید ناب ،سرمایه اجتماعی ،مدیریت تغییر و عوامل
روانیاجتماعی باعث ایجاد نتایج مثبتی برای کارکنان میشود
[ Backstrand .]24و همکاران نیز نشان دادند اصول ارگونومی
بخشی از اصول تولید ناب است و اجرای صحیح اصول تولید
ناب منجر به کمترین درگیری کارهای فیزیکی در کارگران و
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همچنین شناختی و احساسی آنان میشود [ .]25در این
دیدگاه سعی در افزایش توانایی و مهارت کارکنان وجود دارد به
این دلیل که کارکنان بهعنوان مهمزترین دارایی شرکت در
اجرای تولید ناب در نظر گرفته میشوند.
 Longoniaو همکاران نتایج حاصل از  10مطالعۀ موردی را
بررسی کردند و نشان دادند که اتخاذ شیوههای اصول تولید ناب
بهطور کلی تأثیر مثبتی بر عملکرد ،سلمت و ایمنی دارد [.]26
نتایج این مطالعه همچنین نشان داد مؤلفههای اجتماعی و فنی
تولید ناب برای ایجاد اثرات مثبت عملیاتی و بهداشتی و ایمنی
موردنیاز هستند [ Wong .]26و همکاران نیز در مطالعۀ خود به
این نتیجه رسیدند که ارگونومی راهحل بسیاری از مشکلت است
و به بهبود بهرهوری ،کیفیت محصول و روحیۀ کارکنان کمک
میکند و باعث ایجاد شرایط بهتر کار و افزایش رضایت شغلی
میشود [ .]27در همۀ این مطالعات ،کارکنان بخش مهمی از
تولید ناب هستند و اجرای این اصول باعث بهبود شرایط کاری
میشود و میتوانند در کاهش خطاهای انسانی نیز مؤثر باشد.
دیدگاه دیگر که محققین زیادی به آن اشاره کردهاند و
طرفدارای زیادی نیز دارد این است که تولید ناب باعث افزایش
سرعت تولید شده و کارگر آزادی عمل خود را از دست میدهد
[ .]28مطالعۀ  Yangو همکاران نشان داد که بعضی از روشهای
تولید ناب فقط بر جنبههای فنی تاکید دارند و توجه کمتری بر
نیروی انسانی دارند که نقضکنندۀ اصول ارگونومی در صنایع
است .وی معتقد بود کارگران بهمنزلۀ قلب تولید ناب هستند و
اجرای اصول تولید ناب روی کارگران باعث بهبود چشمگیر
عملکرد میشود .آنها همچنین دریافتند عملکرد اصول تولید
ناب و اثرات حاصل از اجرای آن بستگی به تلش و مدت زمان
اجرای آن دارد [.]29
اثرات ناخواستۀ تولید ناب در این رویکرد ،اثراتی همچون
افزایش استرس شغلی ،افزایش حجم کار و از دست دادن
استقلل در نیروی کار شناسایی شده است [ .]30، 31نتایج
مطالعۀ  Landsbergisو همچنین  Stewartنشان داد اجرای
اصول تولید ناب منجر به افزایش سرعت کار و افزایش بار کاری
کارگران میشود [ .]32، 33این رویکرد بر این عقیده است که
این روش ،تواناییهای نیروی کار را در نظر نمیگیرد و هدف
اصلی آن افزایش بهرهوری و کاهش ضایعات است .برخی از
محققین نیز بر این باور هستند که این رویکرد ناشی از درك
نادرست مفاهیم ،اصول و شیوههای تولید ناب است [.]34
باتوجهبه اینکه اختلالت اسکلتیعضلنی از رایجترین
مشکلت شغلی در محیطهای کاری است [،]35
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مطالعۀ  Koukoulakiو همکاران به بررسی اثرات اصول تولید
ناب روی اختلالت اسکلتی-عضلنی در یک مطالعۀ مروری 20
ساله پرداختند .آنها در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که
اثرات اصول تولید ناب روی اصول ارگونومی میتواند هم اثرات
مثبت و هم اثرات منفی داشته باشد .این مطالعه نشان داد که
اصول تولید ناب میتواند اثرات مستقیم و نامطلوبی روی
اختلالت اسکلتی -عضلنی در کارگران داشته باشد ولی اثرات
آن بسته به سبک مدیریت سازمان و روش اجرای آن میتواند
تأثیرات متفاوتی (مثبت و منفی) داشته باشد [ .]36مطالعات
مختلف نیز بر این عقیده بودند که اثرات تولید ناب روی نیروی
کار بهطور کلی در حالت متوسط است [ .]26، 37-39به نظر
میرسد در اجرای سیستم تولید ناب درصورتیکه اجرای این
اصول بهدلیل کمبود منابع و همچنین وجود رقابت شدید میان
شرکتها باشد ،تمرکز بیشتری روی اقدامات فنی و همچنین
بهینهسازی فرایند تولید بوده و نیروی انسانی اغلب نادیده
گرفته میشد .مطالعات نیز نشان دادهاند در صورت تمرکز روی
عناصر فنی تولید ناب ،نمیتوان انتظار داشت عملکرد نیروی
انسانی بهبود یابد [ .]29همچنین ،میزان آگاهی ،نگرش و
مشارکت کارکنان ،روش اجرای تولید ناب و جامعبودن اجرای
روشهای تولید ناب ،ماهیت چندبعدی تولید ناب و عدم وجود
الگوی واحد اجرای تولید ناب مناسب از دیدگاه عملی ،میزان
درك و آگاهی مدیران ردهباالی سازمان نسبت به تولید ناب،
در عملکرد ابزارهای تولید ناب و اثرات آن روی کارکنان و ایمنی
و بهداشت آنها نیز تأثیر زیادی دارد [.]26
آمارها نشان میدهد بخش زیادی از حوادث در محیطهای
کاری در اثر خطاهای انسانی رخ میدهند [ .]40این حوادث
اثرات اقتصادی ،اجتماعی ،و زیستمحیطی زیادی بر جامعه
تحمیل میکنند .هرچند با پیشرفتهای صنعتی ایجادشده در
سالهای اخیر انتظار میرود میزان خطاهای انسانی و حوادث
کاهش یابد ،اما هنوز هم خسارات و آسیبهای زیادی از این
طریق ایجاد میشود .مطالعات نشان دادهاند که اجرای
موفقیتآمیز تولید ناب به آموزش مؤثر کارکنان ،توانمندسازی
آنها و ارگونومی محیط کار و همچنین مشارکت فعال کارکنان
در اجرای این سیستم بستگی دارد [.]41
باتوجهبه اینکه کاهش خطاهای انسانی باعث کاهش
ضایعات در سیستم میشود و همراستای اهداف سیستم تولید
ناب است ولی تاکنون مطالعهای درزمینۀ تأثیر اجرای اصول
تولید ناب روی خطاهای انسانی انجام نشده است .همچنین،
نتایج ضد و نقیضی درمورد اجرای اصول تولید ناب روی اصول
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 همچنین طراحی و پیاده سازی آن دسته از مداخلت.داشته باشد
 به بهبود بهره وری،بهبود که هم زمان در کنار ارتقای سطح ایمنی
 بیشتر مورد پذیرش مدیریت صنایع،سازمانی نیز کمک می کند
.بوده و شانس موفقیت بیشتری دارد
تقدیر و تشکر
نویسندگان مقاله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
علومپزشکی همدان و مدیریت صنعت پتروشیمی موردمطالعه
.جهت همکاری در انجام این مطالعه کمال قدردانی و تشکر را دارند

 از.ایمنی و ارگونومی در مطالعات مختلف گزارش شده است
نقاطقوت این مطالعه میتوان اشاره کرد به استفاده از روش
 در ارزیابی خطای انسانی زیرا مطالعات نشانCREAM
میدهند اغلب مطالعات انجامشده و نتایج آنها براساس
نظرسنجی بودهاند و مطالعات کمتری مبتنی بر اطلعات
 اصول تولید ناب در این مطالعه در راستای بهبود.]19[ هستند
 کاهش خطاهای،وضعیت ایمنی و ارگونومی و در نتیجۀ آن
.انسانی بود
نتیجه گیری

تعارض منافع
.بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد
منابع مالی
9612228429 این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی شماره
.مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان است

نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از ابزارهای تولید ناب باعث
 اجرای ابزارهای ناب انتخابشده.کاهش خطاهای انسانی میشود
، ضبط و ربط،در صنعت موردمطالعه باعث بهبود نظم و ترتیب
 ارتقاء آگاهی و دانش، پاکیزهسازی، استانداردسازی،ساماندهی
 و بهبود رویهها و دستورالعملها شده است و همۀ این،کارکنان
موارد میتواند بر کاهش خطاهای انسانی در محیط کاری تأثیر
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