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استفاده از مدل پردازش اطالعات انسانی و بارکاری بهمنظور پیشبینی تقاضای نیروی انسانی:
مطالعه موردی در اتاق کنترل پتروشیمی

غالمعباس شیرالی ،3افشین دیبه خسروی ،*2طاهر حسین زاده ،3اسعد فتحی ،4مسعود حمه رضایی ،4مصطفی حمزئیان زیارانی

تاریخ پذیرش3333/31/6:

تاریخ دریافت3333/2/23 :
چکیده

مقدمه :در بسیاری از محیطهای شغلی حساس و پیچیده ،خطاهای انسانی از اهمیت باالیی برخوردار هستند .حوادث زیادی همهساله در نقاا متتلاج اهاان
شواهدی برای تائید خطای ناشی از عملکرد پردازش اطالعات اپراتورها میباشد .هدف اصلی این مط العه بررسی تقاضای نیروی انساانی اپراتورهاا براسااس ماد
پردازش اطالعات انسانی و بارکاری ،و تدوین یک مد رگرسیونی برای آن بوده است.
مواد و روشها :مطالعه حاضر یک پژوهش موردی میباشد .اطالعات بهصورت مصاحبه با کارکنان ،مشاهده فرایند عملیات و ارائه پرسشنامهای :بتاش نتسات
مربو به مد پردازش اطالعات انسانی و بتش دوم مربو به بارکااری ههنای  NASA – TLXو یاک سسامت ضامیمه نظرسانجی تقاضاای نیاروی انساانی
امعآوری شد و با استفاده از آزمونهای آماری SPSS -36تجزیهوتحلیل وظایج صورت گرفت.
یافتهها :بین بارکاری با مراحل مد پاردازش اطالعاات انساانی ازاملاه ادرا

( ،)P< 1/13 ،r=1/65پاساخ گفتااری ( )P< 1/13، r= 1/45و پاساخ دساتی

( )P< 1/15، r= 1/35همبستگی دیده شد .از عوامل مؤثر بار بارکااری ،پاساخ گفتااری ( )P= 1/133، β= 1/232و ادرا ( )P= 1/113، β= 1/576باود و از
مهمترین عوامال در پایشبینای تقاضاای نیاروی انساانی ،ادرا ( ،)P= 1/110، β= 2/534بارکااری ( )P= 1/130، β = 3/57و پاساخ گفتااری ( , 2/420
= ) β= 1/131Pبدست آمد.
بحث و نتیجهگیری :افزایش تمرکز و تواه و مهارتهای ادراکی از طریق اسدامات روانای شاامل کااهش بارکااری و اساترس ،و برگازاری دورههاای آموزشای
تتصصی ازء ضروریات کار سلمداد میشود.
کلمات کلیدی :پردازش اطالعات انسانی ،بارکاری ،نیروی انسانی ،خطای انسانی ،اتاق کنتر پتروشیمی
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استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  ،دانشگاه علوم پزشکی اندی شاپور اهواز ،ایران
* (نویسنده مسئو ) دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اندی شاپور اهواز ،ایران
پست الکترونیکیafshin.khosravi@yahoo.com :
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی اندی شاپور اهواز ،ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران
مربی و عضو هیت علمی ،گروه صنایع ،دانشگاه کار سزوین ،ایران
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با پیشرفت و توسعه ستتافزار و نرمافزارهاای کاامییوتری ،سیساتم

تجزیهوتحلیل وظایج ارائه شده است(.)3

انسان -ماشین بهطور چشمگیری اتوماسیون شده است ،لاذا وظاایج

برای پشتیبانی از مراحل پردازش اطالعات انسانی ،کانونهاای توااه

فیزیکی و روشهای گوناگون عملیات دستی در محایط کاار کااهش

ضروریاند .کاانونهاای توااه باهطاور مساتقیم در یاک رد داد یاا

چشمگیری پیداکرده اند ( ،)3به طوریکه یکی از مهمتارین تغییارات

واکنش ،با افزایش آگاهی برای پیشرفت پاردازش اطالعاات انساانی،

در طراحی اتاق کنتر در طو دو دهه گذشته ،مرباو باه افازایش

اطالعات غیرضروری را حذف کرده و بر روی انبه ویژه و متصاو

استفاده از سیستمهای کامییوتری برای کنتر و پاایش باوده اسات

مرتبط با اهداف تمرکز میکند (.)31

(.)2

ارتبا بین نیاز به کانونهای تواه وظیفه باا تواناایی دریافات آنهاا

با افزایش اتوماسیون امکان توسعه سطح تعامال انساان – ماشاین از

توسط اپراتاور باهصاورت بارکااری ههنای توصایج مایشاود (،)33

طریق واحدهای نمایشی ویادئویی بارای پاایش و کنتار بیشاترین

بنابراین ،بارکاری برای توصیج اثرات متقابال باین اپراتاور و وظیفاه

فرایندهای عملیااتی ایجااد شاده اسات ( .)2بسایاری از فراینادهای

محوله به کار میرود (.)3

عملیاتی توسط کامییوترها بهصورت خودکار پردازش مایشاوند (،)3

بارکاری در واسع نگرش پردازش اطالعات و کنتر سیستمها میباشد

لذا سیستمهای کامییوتری با پیامهای بسیار زیاادی از سیساتمهاای

که تعادلی را بین برانگیزش ،نقشها و پاسخها برسرار مایکناد (.)32

عملیاتی تواه اپراتور را به خود الب میکند (.)4

زمانی که از کانونهای تواه کاسته شود بارکاری ههنی افزایش پیادا

پیچیدگی اطالعاات در سیساتمهاای کاامییوتری باا تحمیال نیااز

میکند ( ،)33و اپراتورها زماانی کاه بارکااری بااالیی داشاته باشاند

شناختی و فعالیتهای تشتیصی سابلتواهی بارای اپراتورهاا هماراه

بهراحتی مستعد خطاهای انسانی هستند (.)34

است که ممکن است یک بارکااری بحرانای را در شارایط اضاطراری

اگر یکی از اعضای تیم عملیاتی در اتاق کنتر دچار خطای ناشای از

برای اپراتورها به واود آورد ( ،)5و اگر کاربران بهسارعت و باا دسات

بارکاری شود ،سایر افراد تیم هام تحات تاثثیر سارار مایگیرناد کاه

باال نتوانند اطالعات موردنیاز را دریافات کنناد ،خطاای عملیااتی یاا

درنهایت منجر به خطاهای تیمی میشود ( .)35لذا حصو اطمیناان

خطای دستوری ممکن است اتفاق بیفتد (.)6

از اینکه نیروی انسانی مواود بتواند بهطور کامل تماامی ساناریوهای

با اتوماسیون فرایند کنتر  ،فعالیت اپراتورها از حالتهای مبتنای بار

تحت شرایط نرما  ،غیر نرما  ،و اضطراری و بحرانی را هادایت کناد

مهارت و نقش خارجشده و بیشتر انبه دانشی پیدا کرده اسات (،)2

نکته بسیار مهمی است ،بنابراین عامل نیروی انسانی در اتاق کنتار

لذا در آموزش اپراتورها بیشترین تمرکز بار روی تواناایی کلای بارای

برای توصیج چگونگی متعاد کردن بارکاری باا باهکاارگیری ماد

فهم چگونگی عملکرد سیستم و توانایی پاسخ انعطافی در موااهاه باا

پردازش اطالعات انسانی استفاده میشود ،و توااه باهتناساب تعاداد

مشکالت سیستم صورت میگیرد (.)7

نیروی انسانی و بارکاری در اتاق کنتار باا نتاایا حاصال از تحلیال

در مطالعات زیادی که با بحثهای وسیع در ماورد موااهاه افاراد باا

وظیفه براساس رویکرد ههنی پردازش اطالعات انساانی امکاانپاذیر

شرایط اضطراری و یا وظایج شاناختی مارتبط باا کاامییوتر صاورت

است تا بدینوسایله از خطاهاای انساانی ناشای از بارکااری در اتااق

گرفته است ،نقطهنظر پاردازش اطالعاات انساانی ( )HIPدر تفسایر

کنتر پیشگیری شود (.)3

رفتارهای شناختی آدمی در طو انجام موسعیتهای اضطراری مفیاد

حا با تواه به اهمیات موضاوخ خطاهاای انساانی در اتااق کنتار

واسع شده است ( .)0چنانچه باا اساتفاده از ماد پاردازش اطالعاات

صنایع ،هدف این مطالعاه تجزیاه وتحلیال وظیفاه اپراتورهاای اتااق

انسانی ( ویکن در سا  ،)3304انسان بهعنوان پردازش کننده فعاا

کنتر از دیدگاه پردازش اطالعات انساانی و بارکااری اسات کاه باه

اطالعات توصیجشده است و با گسترش استفاده از ایان ماد بارای

دنبا آن ارتبا عوامل اصلی پیشبینی کننده تقاضای نیروی انسانی

توصیج مکانیسم های پیچیده کاامییوتری ،چاارچوم مفیادی بارای

بهصورت یک مد رگرسیونی ارائاه مایشاود و در انتهاا راهکارهاای
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مقدمه

تحلیل رویههای روانشناختی متتلج متاثثر از سیساتمهاا و انجاام

۷۱

۷۲

غالمعباس شیرالی و همکاران

مطالعه حاضر یک مطالعه موردی از نوخ توصیفی -تحلیلی میباشد و
انتتام واحد موردنظر بر اساس بحرانیت و حساسیت سیستم اهات
مطالعه صورت گرفته است .در این واحد چهار تایم عملیااتی شاامل
بردمن ( 4نفر) ،سرپرسات نوبات کاار ( 3نفار) ،ساایت مان ( کااربر
محوطه ( 0نفر) و کاربر ابزار دسیق ( 2نفر) در هار شایفت و باهطاور
مجموخ  63نفر در چهار شیفت مشغو به کاار مای باشاند .در ایان
واحد به دلیل درگیری بیشتر کاربران در کنتار فرایناد ،پیچیادگی
وظیفه ،اساترس ،خساتگی و فشاارهای وارده ،از طارف کااربران باه
نیروی انسانی بیشتری احساس نیاز میشد ،بنابراین اهات بررسای
عوامل نیاز نیروی انسانی مطالعات بیشتری در اتااق کنتار الزامای
بود.
در این مطالعه با استفاده از یک پرسشنامه؛ یاک بتاش مرباو باه
بارکاری ههنای و دیگاری مرباو باه پاردازش اطالعاات انساانی ،و
سسمت ضمیمه نظرسنجی تقاضای نیروی انسانی اطالعات امعآوری
گردید .سسمت او پرسشنامه مربو به بارکاری ههنای ( – NASA
 )TLXشامل  6آیتم ( فشاار فیزیکای ،فشاار ههنای ،فشاار زماانی،
کارایی ،ناکامی و تالش) با مقیاس  31نقطهای لیکرت میباشاد(.)30
پایایی و روایی این پرسشنامه مطلوم ارزیابی شد ( .)α=./05
سسمت دوم پرسشنامه مربو به پردازش اطالعات انسانی اسات کاه
توسط لیندر یاک نیروگااه هساته ای بارای آناالیز وظیفاه اپراتورهاا
تدوینشده بود و شامل  36آیتم (  0آیتم او مرباو باه شاناخت و
ادرا و  0آیتم بعدی مربو به مرحله پاسخ پاردازش اطالعاات) باا
مقیاس  6نقطه ای لیکرت میباشد( )37و بررسی روایی و پایایی ایان
سسمت از پرسشانامه نیاز ماورد ارزیاابی سارار گرفات و بارای در
( ،)α=1/07شااناخت(  ،)α=1/01پاسااخ دسااتی(  )α=1/02و پاسااخ
گفتاری (  )α=1/73میزان پایایی در سطح مطلوم ارزیابی شاد .بعاد
از تجزیهوتحلیل وظایج ،آزمونهای آماری موردنیاز باا اساتفاده از
SPSSو با کمک آزمون رگرسیون ،مد پیشبینی تقاضاای نیارویانسانی ارائه شد

کااه بارکاااری بااا پاسااخ دسااتی ( ،)P 1/151پاسااخ گفتاااری

مواد و روشها

یافتهها
 .3افراد در تیمهای عملیاتی متتلج اتاق کنتر ماورد ارزیاابی سارار
گرفتند ،و نتایا حاصال از تحلیال آزماون آمااری one ANOVA

مجله ارگونومی ،دوره  ،2شماره ،3پاییز 3333

( )P 1/131و ادرا ( )P 1/131بااهطااور معناایدار همبسااتگی
مثبت دارد ،یعنی در انجام عملیات با افزایش پاسخ و درگیری بیشتر
با مرحله ادرا  ،بارکاری نیز افزایش مییابد (.ادو .)2
 .3برای بدسات آوردن میازان تاثثیر هار یاک از مراحال  HIPروی
بارکاری ،مطالعهی تحلیل رگرسیون چند متغیره صورت گرفت .نتایا
حاصل در ادو شماره  3ارائه گردیده است .همانطور که مالحظاه
ماایگااردد ضااریب مثباات ساباالمالحظااهای از ادرا

( =17576و

 ،)P>1/113و پاسااخ گفتاااری ( =17232و  ،)P>1715نساابت بااه
بارکاری واود دارد ،بنابراین اپراتورهاایی کاه بیشاتر درگیار مرحلاه
ادرا و پاسخ گفتاری هستند بارکاری بیشتر را تجربه میکنند.
 .4با استفاده از آزمون رگرسیون چناد متغیاره ،اثار مراحال  HIPو
بارکاری بر تقاضای نیروی انسانی مورد بررسی سرار گرفت .با تواه به
نتایا ادو ( )4اپراتورهاایی کاه بارکااری بیشاتری دارناد و پاساخ
دستی و ادرا بیشاتری دچاار مای شاوند تقاضاای نیاروی انساانی
بیشتری دارند.
با تواه به نتایا ادو ( )4مد پیشبینی تقاضای نیروی انسانی
بهصورت زیر است:
) )1/75بارکاری (2/824)+پاسخ گفتاری  (2/718) +ادراکLogistic -9/52 +
=))(prediction)=ln(prediction/(1-prediction

بحث
مطالعات در زمینه حاوادث صانعتی نشاان داده اسات کاه در اغلاب
حااوادث ( باااالی  )%01در صاانایع شاایمیایی و پتروشاایمی ،خطااای
انسانی عامل اولیه بوده است( .)37بهطوریکه نتایا مطالعاات انجاام
شده در اتاق کنتار نیروگااه هساتهای ،ارتباا نزدیاک حاوادث باا
عملکرد کاری اپراتورها را نشان میدهد( ،)3حوادث چرنوبیل و تاری
مایل ایلند نیز گویای ارتبا مستقیم ایمنی باا عملکارد اپراتورهاای
اتاق کنتر میباشد(.)37

Downloaded from journal.iehfs.ir at 16:13 IRDT on Tuesday April 28th 2015

کنترلی برای الوگیری از افزایش بارکاری ارائه میشود.

 wayنشان داد که برای وظایج متتلج تفاوت معناداری بین مراحل
 HIPو بارکاری واود دارد (( .)F-value>4ادو )3
 .2با بررسی همبستگی بین بارکاری و مراحل  HIPنشاان داده شاد

استفاده از مد پردازش اطالعات انسانی و بارکاری بهمنظور...

۷۳

جدول  – 1تجزیهوتحلیل مراحل پردازش اطالعات انسانی و بارکاری با استفاده از one way – ANOVA

31/3

4/36

5/43

5/32

5/43

ادرا

6/0

3/73

4/25

3/35

3/67

شناخت

22/2

4/75

4/30

4/63

4/01

پاسخ گفتاری

7/2

3/52

4/34

3/63

3/01

پاسخ دستی

30/0

6/03

7/16

0/24

0/35

بارکاری

جدول -2توصیف آماری و ضریب همبستگی بین مراحل  HIPو بارکاری
بارکاری

پاسخ

شناخت

پاسخ گفتاری

انحراف

ادراک

دستی

3

متغیر

میانگین

استاندارد
3

1/63

4/77

ادرا

3

*-1/334

1/33

3/73

شناخت

3

1/234

-1/335

1/52

4/73

پاسخ گفتاری

3

**-1/423

*-1/32

-1/167

1/42

3/67

پاسخ دستی

*1/35

**1/45

-1/36

**1/65

1/76

7/33

بارکاری

**همبستگی در سطح  .0.0قابلمالحظه است((tailed– 2
*هبستگی در سطح  .0.0قابلمالحظه است((tailed– 2
جدول -3تحلیل رگرسیون چند متغیره بارکاری

P-value

متغیر

1/11
1/365
1/133
1/331

ادرا
شناخت
پاسخ گفتاری
پاسخ دستی

1/576
-1/315
1/232
1/343
جدول -4تحلیل پیشبینی نیاز تعداد نیروی کاری

P-value

1/130
1/110
1/175
1/131
1/263
1/113

متغیر

3/57
2/534
-3/705
2/420
-1/733
23/276

بارکاری
ادرا
شناخت
پاسخ گفتاری
پاسخ دستی
Chi- square
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F- value

سایت من

کاربر ابزار دقیق

بردمن

سرپرست شیفت

متغیر مستقل

۷۴

غالمعباس شیرالی و همکاران

-

ارتباط مراحل  HIPو بارکاری

در این مطالعه با تجزیه وتحلیل مراحال  HIPبارای چهاار وظیفاه ،در
ادو ( )2نشان داده شد کاه همبساتگی مثبات و معنای داری باین
ادرا و پاسخ دستی با بارکاری واود دارد .این بدین معنی است کاه
ادرا و پاسخ دستی با بارکاری ارتبا درونی و اداناپاذیر معنااداری
دارند؛ یعنی زمانی که اپراتورها بیشتر درگیر مرحلاه ادرا مای شاوند
متعاسباً باید پاسخ بیشتری ارائاه دهناد ،بناابراین بارکااری اپراتورهاا
افزایش پیدا میکند .در مطالعهی انجاام گرفتاه در نیروگااه هساتهای
توسط لین و همکاران ( )3و مطالعه ای دیگر در سا  ،)32(3306بین
ادرا  ،شناخت و پاسخ با بارکاری همبستگی دیده شد.
نتایا رگرسیون چندگانه در ادو ( )3نیاز نشاان مای دهاد کاه اثار
مثبت معنی داری از ادرا ( P≈1/11و  )β = 1/576و پاساخ گفتااری
( P = 1/133و )β = 1/232نسبت به بارکاری واود دارد.
با مقایسه نتایا رگرسیون چند متغیره و همبستگی توصیفی مشات
می شود کاه پاساخ دساتی باا بارکااری ارتباا تنگااتنگی دارد ولای
هیچگونه اثری برهم ندارند.
با تجزیهوتحلیال بارکااری و  HIPبارای پایشبینای تقاضاای نیاروی
انسانی اپراتورها ،اطالعات ادو ( )4مشت مایکناد کاه تقاضاای
نیروی انسانی همبستگی مثبت معنایداری باا بارکااری ( P =1/130
و ،)β =3/571پاساااخ گفتااااری ( P = 1/13و  ) β =2/420و ادرا
دارد( P =1/110و  β=2/534دارد و نتایا حاصل باا نتاایا مطالعاات
انجام شده در نیروگاه هسته ای ( )37تا حدودی همتوانی دارد .از این
ﻣﺠﻠﻪ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ ،دوره  ،2ﺷﻤﺎره  ،3ﭘﺎﯾﯿﺰ 3333

نتیجهگیری
با تواه به اینکه اپراتورها در اتاق کنتر اطالعات گسترده و گوناگونی
را دربارهی سیستم در هر بازه زمانی پایش کرده و تشتی میدهند،
بررسی اثر پیچیدگی عملکرد و کارائی اپراتورها در اتااق کنتار اازء
ضروریات میباشد .با بررسیهای انجام شده در اتاق کنتار  ،بارکااری
ناشی از حداکثر تالش انجام شده در مرحلاه ادرا بارای تمرکاز بار
پارامترها و نشانگرهای تابلو کنتر میباشد،
بنابراین برخی استرات ژی ها باید برای افازایش تمرکاز اپراتاور در نظار
گرفته شود و افزایش تواه و مهاارتهاای ادراکای پرسانل از طریاق
اسدامات روانی به صورت کاهش بارکاری و استرس با افزایش استراحت
و فراغت به صورت مداخله اارا شود ،و برگازاری دورههاای آموزشای
تتصصی با تواه به نیازهای اپراتور اهت افزایش ادرا اپراتاور اازء
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در پی مطالعاتی که در خصاو بررسای عملکارد اپراتورهاا در اتااق
کنتر نیروگاه هسته ای صورت گرفت ،یکی از فاکتورهای بحرانی کاه
عملکرد اپراتورها را تحت تاثیر سارار مایدهاد تعاداد نیاروی انساانی
میباشد ،چنانچه در مطالعهای کاه توساط لاین و همکااران در ساا
 ،2133اهت پیشبینی تقاضای نیروی انسانی باا اساتفاده از تحلیال
وظیفه توسط رویکرد مد  HIPو بارکاری صورت گرفت ،برای کاهش
تقاضای نیروی انسانی ،آموزشهای تکمیلای بیشاتر بارای اپراتورهاا و
خطو ارتباطی ضروری به نظر رسیدند.
حا با اطمینان از اینکه نیروی انسانی مواود میتواند باهطاور کامال
تمامی سناریوهای تحت شرایط نرما  ،غیر نرما  ،اضطراری و بحرانای
را در اتاق کنتر تحت پوشاش سارار دهاد ،تجزیاهوتحلیال تقاضاای
نیروی انسانی شکل بحرانیتر به خاود مایگیارد .باا توااه باه نتاایا
مطالعات انجام شده( ،)3تجزیه وتحلیل وظیفه اپراتورهای اتاق کنتار
به صورت ارزیابی بارکاری ههنی و پردازش اطالعاات انساانی کااربران
اهت پیشبینی تقاضای نیروی انسانی میتواند مفید باشد.

مطالعه اینگونه برداشت میشود که از آنجا که اپراتورها در عملیاتها
ادرا بیشتر و بارکاری و پاسخ گفتاری بیشاتری را تجرباه کاردهاناد
تقاضای نیروی انسانی بیشتر از سوی آنان شده است ،که با رابطه ارائه
شده مربو به ادو ( )4سابلفهم است.
اپراتورهای اتاق کنتر  ،با نشانهها و عالماتهاا کاار مایکنناد و بایاد
مشااکالت سیسااتم و عااواملی را کااه در زمااان حااوادث و اتفاسااات رد
میدهد در کمترین زمان ممکن کشج و شناسایی کنند ،و سای باا
تنظیم کنتر های مربوطه برای بازیابی سیستم تالش کنند ،در چنین
شارایطی کااربران براساااس اطالعاات دریاافتی از سیسااتمهاا و فهاام
موسعیت با استفاده از ادرا برای عملکرد صحیح تصامیم مایگیرناد،
لذا برای تصمیم گیری در شرایط اضطراری بایاد کااربران در بااال و
شناخت کافی داشته باشند و باا برساراری ارتباا  ،گزارشاات شارایط
نامساعد و نامطلوم را به سرپرستی شایفت ارائاه دهناد ،و سرپرسات
شیفت نیز پ از مشاهده اطالعات بر روی صفحات نماایش ویادئویی
بااا فعااا سااازی سیسااتمهااای پشااتیبانی اهاات پایااداری سیسااتم و
الوگیری از به واود آمدن موسعیتهای خطرنا اسدام کند؛ بناابراین
با سایت من که خارج از اتااق کنتار در اتااق اداگاناه مشاغو باه
فعالیت میباشد تماس گرفته و از آنها در بازیابی عملکردهای نرماا
درخواست کمک میکند ،بدینصورت کانونهای تواه هر چاه زودتار
منتهی به سایت من میشوند و این روی بارکاری بازخورد دارد .لذا باا
تواه به سناریوی مطرح شده اپراتورهای سرپرست شیفت با تواه باه
اینکه به میزان بیشاتری درگیار ههنای بیشاتری در مرحلاه ادرا و
پاسخ گفتاری هستند به طباع بارکااری بااالیی نیاز دارناد و تقاضاای
نیروی انسانی بیشتری دارند.

۷۵

...استفاده از مد پردازش اطالعات انسانی و بارکاری بهمنظور
:تشکر و قدردانی
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نگارندگان مراتب سیاس و تشکر خود را از تمامی پرسانل زحماتکش
در صنعت تقدیم میدارند

 از طرفای دیگار از عوامال افازایش،ضروریات کاار سلماداد مای شاود
 پاسخ گفتاری میباشد کاه در ایان ماورد اساتفاده بیشاتر از،بارکاری
موارد پاسخ دستی به نظر میرسد باازخورد بهتاری داشاته باشاد و از
مقایسه نتایا متواه می شویم که عوامل بارکاری و پردازش اطالعاات
 ممکن است روی هم دیگر هیچگوناه اثاری،انسانی باواود همبستگی
.نداشته باشند
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Abstract
Introduction: In many sensitive and sophisticated workplaces, human errors are very important. Many events occur
annually around the world is evidence to confirm error due to the data processing operators. The main goal of this
study was to investigate human information processing models and workload demands on human operators, then
developing a regression model for this purpose.
Material and Methods: This was a case study. Task analysis of control room members, including shift supervisor,
board man, and site man and user instrumentation in this study was investigated. Data collection was performed by
interviewing employees using a questionnaire with two parts; the first part was the model of human information
processing and the second part was workload NASA–TLX and an appendix of opinions existing staffing level and
finally task analysis performed using SPSS 16 – SPSS.
Results: There was a correlation between workload and stages of human information processing model such as
perception )r=0.65, p<0.01), vocal response (r=0.45, p<0.01) and manual response (r=0.15, p<0.05). Some effective
factors on workload were vocal response (β=0.232, p=0.033) and perception (β=0.576, p=0.00). The most important
factors in the analysis of anticipation staffing demand were perception (β=2.514, p=0.008), workload (β=1.57,
p=0.018) and vocal responses (β=2.428, p=0.01), respectively.
Discussion and Conclusion: Increasing concentration and attention and perception skills using psychological
measures including decreasing the workload and stress and holding specialized training courses are necessary.
Keywords: Human information processing, Workload, Staffing, Human error, Control room petrochemical
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