
 

 

 طبقه بندي خطاي انساني

اگر خواهان آگاهي عميق از ماهيت ،مبدا ودلايل خطاي انساني هستيد ،ضروري است تا برنامه طبقه بندي  "

 "اشيد ،كه در حال بررسي آن هستيدآشكاري براي تشريح پديده اي داشته ب

ها وحوادث است.طبقه بندي هدف از رده بندي ،كمك به استخراج و تجزيه وتحليل داده ها از گزارشات رويداد 

 اني به اشكال قابل استفاده است.خطاي انساني يك روش استاندارد براي انتقال وتبديل تئوريهاي خطاي انس

 .د،ادراكي و مفهومي به كار مي برساندر و موراي سه مكانيسم اصلي براي طبقه بندي خطاها در سطوح رفتاري

انجام گرفته است. كه برخي از مشهور ترين آنها در اين  طبقه بندي هاي مختلفي درخصوص خطاي انساني

گروه تقسيم مي شوند. كه شامل خطاي ناشي  6ها به خطا "نورمن"مي شود.براساس طبقه بندي  گزارش بيان

از عادت ،خطاي توصيفي،خطاي مشتق ازداده ها،خطاي فعال شدن موارد مشابه،خطاي ناشي از فراموشي فرد 

 د.وخطاي وضعيتي مي باشن

 : دسته تقسيم مي شود 5در اين طبقه بندي خطاهاي انساني ازديد كنترلي به  :طبقه بندي كلتز

 اشتباهات .1

در اين دسته از خطاها شخص نمي داند بايد چه كاري انجام دهد و حتي بدتر فكر مي كند كه مي داند . 

ت ولي قبل از آن مي بايست بررسي مناسبترين راه كنترل اين خطاها بهبود آموزش و تدوين دستورالعمل هاس

شود كه آيا امكان ساده تر كردن روش انجام كار يا حذف موقعيت هاي بروز خطا به وسيله تغيير در طراحي 

 تجهيزات يا روش كاري وجود دارد يا خير؟

  نقض مقررات .2

 ها نآ كه دستورالعملهايي از سرپرستان يا تعميراتي كاركنان ، اپراتورها آنها در كه دارد وجود زيادي حوادث 

ث ، مي بايست افراد را متقاعد كرد حواد اين از پيشگيري جهت.  اند نكرده پيروي اند دانسته غيرضروري را

 كه دستورالعمل ها لازم وضروري مي باشند .اين گروه از خطا ها در واقع تخلف محسوب مي شوند.

 ما از رانهكوركو افراد باشيم داشته انتظار كه كنيم نمي زندگي جهاني در ما " گويد مي زمينه اين در "كلتز" 

اين كار اين است كه براي افراد شرح داده شود ) و يا بهتر است با آنها  انجام هاي راه از يكي ".  كنند اطاعت

 ي تهيه در و بيفتد اتفاق است ممكن  بحث شود ( كه چه حوادثي به علت عدم استفاده از دستورالعمل ها

 .شود نظارت طور به آن دقيق اجراي بر و شده گرفته كار به لازم احتياطات نيز ها لعملدستورا

  خطاهاي ناشي از عدم تناسب .3

 ار كاري شود خواسته فرد از مثال بعنوان. دهد رخ شغلشان با افراد تناسب عدم علت به است ممكن حوادث 

 اي و فيزيكي نظر از چه و رواني نظر از چه ، باشد مشكل يا و غيرممكن وي براي كار آن انجام كه دهد انجام

ز اطلاعات و وظايف قرار گيرند ، يا از آنها خواسته شود تا برخلاف عادات ا زيادي حجم معرض در افراد اينكه

 گذشته شان رفتار كنند . )عدم تناسب رواني(



 

 

  خطاهاي ناشي از اختلال حواس يا ضعف حافظه .4

بحث قرار گرفتند را با آموزش بهتر ، تهيه وتدوين دستورالعمل ، نظارت و انگيزش خطاهايي كه تاكنون مورد 

 ديده آموزش خوب نيز فرد اگر حتي موارد از برخي در ولي.  كرد كنترل  و انتخاب كارگر مناسب مي توان

 است كنمم هم زبا باشد متناسب كار انجام براي رواني و فيزيكي لحاظ از و باشد داشته بالايي انگيزه ، باشد

ش مي كند يا شيري را به اشتباه باز مي فرامو را شير كردن باز يا بستن شخص مثال عنوان به.  دهد رخ خطا

 مي رخ شخصي هر زندگي در خطاها از نوع اين... و  يا مي بندد ( ، شير را در زمان مناسب نمي بندد كند)

 و نيست مؤثر آموزش خطاها اين مورد در.  باشند داشته دنبال به توانند مي هم را ناگواري پيامدهاي و دهند

و محيط كار خطا رخ مي دهد . تنها راه مقابله با اين خطاها و كاهش پيامدهاي  زندگي در كه پذيرفت بايد

ناشي از آن طراحي سيستم يا تفسير آن به گونه ايست كه فرصت بروز خطا در آن وجود نداشته باشد و يا 

وجود داشته باشد . البته اين نوع راه حل براي بازيابي خطاهاي ناشي از نقض مقررات و  امكان بازيابي آن

 نسانيا خطاهاي وقوع احتمال سازي كمي  اشتباهات توصيه مي شود . نكته ديگر اينكه بحث هايي كه در مورد

 كردن باز يا بستن دفر اينكه احتمال توان مي زيرا.  هستند خطاها از دسته اين به مربوط فقط شود مي مطرح

تمال اينكه فرد در مورد بستن شير آموزش اح كه زد تخمين توان نمي ولي آورد بدست كند فراموش را شير

نديده باشد و يا اگر تصميم گيرد شير را نبندد يا قادر به بستن آن ) به دليل دور از دسترس بودن (نباشد 

   چقدر است .

  Bill  Mostia طبقه بندي خطاهاي انسان از ديدگاه

ماهيت انسان طوري است كه خطا مي كند  چه اگر.باشد مي خطا وقوع علت حسب بر بندي طبقه اساس         

ولي دلايلي براي وقوع اين خطاها وجود داردكه برخي از اين دلايل تحت كنترل مستقيم فردي كه خطا مي كند 

خطاها را به سه دسته  Bill  Mostiaند.از اين جهت نيستند و درک آنها مي تواند از بروز خطاها پيشگيري ك

 تقسيم بندي كرده است.

 افراد به مربوط خطاي  .1

 موقعيت با مرتبط خطاهاي  .2

 سيستم با مرتبط خطاهاي  .3

 خطاهاي مربوط به افراد:

رد اخطايي كه مورد ميل فرد نيست و سهوا رخ مي دهند.اين خطا عليرغم اينكه فرد تصميم د: سهوي خطاي

كارش را صحيح انجام دهد رخ مي دهند. اين خطاها گاهي ناشي از بي توجهي هاي لحظه اي )ناشي از عوامل 

دروني( و گاهي ناشي از حواس پرتي )عوامل خارجي( به وقوع مي پيوندند. اين خطاها اغلب در وظايف روتين 

باهات افراد در هنگام برعكس كردن اعداد اتفاق مي افتند. مثالي از اين خطاها شامل غلطهاي املائي و يا اشت

 و يا حروف مي باشد.



 

 

اين خطا وقتي رخ مي دهد كه عملي كه مكرر انجام مي شود با عمل ديگري جايگزين  :عادت از ناشي خطاي

 شود به عنوان مثال فرد تصميم مي گيرد بعد از كار به محلي برود ولي ناخودآگاه خود را در خانه مي يابد.

اين خطا وقتي رخ مي دهد كه چيزي به اشتباه شناسايي شود. در مطالعه اي كه در  :اييشناس خطاي

خطاهاي انساني ناشي از نقص در برچسب تجهيزات و در نتيجه خطا در  4/3پالايشگاهها انجام شده بود 

 ناسايي تجهيزات گزارش شده است.ش

ظايف شغلي بسيار پيچيده، مشكل برخي از و :شغلي وظیفه انجام بودن ممکن غیر از ناشي خطاهاي

وحتي غير ممكن براي انجام دادن هستند. در نتيجه براي انجام آنها از روشهاي ميان بر استفاده مي شود. 

چنين مواردي اگر به دقت مورد بررسي قرار نگيرند مي توانند منجر به بروز خطا شوند.هر چه وظيفه شغلي 

خطا در آنها بيشتر خواهد بود. به عنوان مثال بار فكري زياد يك  پيچيده تر و مشكل تر باشد احتمال وقوع

 اگر و  پيچيدگي محسوب مي شود چراكه انسان در هر زمان مي تواند روي يك موضوع تمركز داشته باشد

 رد آلارم زيادي تعداد شدن روشن مورد اين در مثالي. كند خطا تواند مي كند دريافت زيادي اطلاعات همزمان

 نترل است كه همزمان اطلاعات زيادي به اپراتور داده و در نتيجه باعث گيجي اپراتور مي شوند.تم كسيس

در اين نوع خطا اطلاعاتي كه براي تصميم گيري وارد سيستم مي شوند به طور  :غلط درک از ناشي خطاي

 غير صريحي درک و تفسير مي شوند.

منبع معمول اين نوع خطا نقص در بدست آوردن اطلاعات مناسب از ديگر  :دانش كمبود از ناشي خطاي

افراد يا سازمانهاست كه باعث مي شود در مورد تجهيزات و عملكرد آنها اطلاعات كافي )به خصوص در شرايط 

غير نرمال( وجود نداشته باشد و در نتيجه اپراتور بر حسب فرضيات خود كه ممكن است اشتباه باشند و سبب 

 روز خطا شوند عمل كند.ب

 :تعاد و انتظارات از ناشي خطاي

نوعي خطا كه ناشي از انتظارات و عادات مي باشد. انسانها ذاتا كارهايشان را بر حسب عادات انجام مي دهند 

و اين مسئله گاهي عذاب آور است. در بسياري از مواقع آنچه ما مي بينيم چيزي است كه ما انتظار آن را 

اگر مدركي براي نقض آن وجود داشته باشد.اين خطا خطاي روزمره گي نيز ناميده مي شود.اين  داريم، حتي

 حالت بويژه در شرايطي كه محدوديت زماني و شرايط پر استرس شديدتر خواهد بود.

اين خطاها وقتي اتفاق مي افتند كه فرد اطلاعات صحيحي براي تصميم گيري و اقدام  :استدلالي خطاهاي

آورد ولي تجزيه و تحليل و نتيجه گيري نا صحيحي انجام مي دهد. كمبود آموزش و تجربه به وقوع  بدست مي

 چنين خطاهايي كمك مي كند.

اين دسته از خطاها معمولا ناشي از فاكتورهاي انساني  :شغلي وظیفه با فرد تناسب عدم از ناشي خطاي

ناسب نيست و همين عامل سبب بروز خطا مي شود. است و درآنها فرد با وظيفه شغلي كه به او محول شده مت

 به عنوان مثال قد شخصي كه با رانندگي ليفتراک همخواني ندارد.

 



 

 

 خطاهاي مرتبط با موقعیت:

 اين خطاها خود ناشي از موارد زير هستند:

كمبود فضاي كاري ، درجه حرارت بالا،  مثل شود مي تسهيل محيط وسيله به خطاها برخي وقوع :محیط

 شنايي ضعيف، نور خيلي زياد و ...منجر به افزايش خطا ها مي گردد.رو

: تصميم گيري در شرايط پر استرس مي تواند منجر به بروز خطا شود. برخي از منابع حاكي از اين استرس

 . مي شود %55است كه در شرايط پر استرس احتمال بروز خطاي انساني 

ماني اتفاق مي افتند. كمبود وقت باعث مي شود فرد اقدام به : برخي از خطاها به علت محدوديتهاي ززمان

انجام عملي كند و يا تصميمي بگيرد كه منجر به بروز خطا شود و يا اينكه در اين زمان كوتاه اصلا عملي 

 صورت نگيرد )خطاي حذف(.

 بط با سیستم:مرت خطاهاي

 باشد: اين خطا بوسيله اجزاء سيستم تسهيل مي شودو شامل انواع زير مي

 خطاي يك از و هستند خطاها از اي زنجيره حقيقت در خطاها از بسياري :ديگران اعمال از ناشي خطاهاي

 د و ... است.افرا ديگر عمل اطلاعات، كوركورانه پذيرش از ناشي مسئله اين. شوند مي ناشي بنيادي

فشارسنج در سه متري به عنوان مثال در تابلوي كنترل  :تجهیزات نادرست طراحي از ناشي خطاهاي

محل قرارگيري اپراتور چپ دست قرار دارد ولي حرارت سنج در سمت راست و در فاصله دو متري و اين در 

حالي است كه اپراتور مي بايست سر ساعت هر دو مورد را خوانده و در گزارش ثبت كند. در نتيجه اين طراحي 

 نادرست ايجاد خطا مي كند.

گاهي اوقات دستورالعمل ها اشتباه بوده و براي انجام كار مناسب نيستند.  :لعملا دستور به مربوط خطاهاي

 چنين دستورالعملهايي سبب گيجي اپراتور و بروز خطا مي شوند.

نقض مقررات خطاهاي عمدي هستند و به عنوان عدم پذيرش مقررات تعريف  ات:مقرر نقض از ناشي خطاي

 غير آنها براي مقررات يا و  افراد احساس كنند دستورالعملها مي شوند. اين خطاها وقتي رخ مي دهند كه

 .است آور زحمت و ضروري

 

 

 

 

 



 

 

 Niles T طبقه بندي خطاهاي انساني از ديدگاه 

  

 ارزيابي خطاي انساني

محققين مختلف تقسيم بندي هاي گوناگوني را درباره علل و عوامل مؤثر در بروز خطاهاي انساني ارائه كرده 

اصلي ترين علل خطاهاي انساني را در شش گروه، طبقه بندي كرده است  Niles T. Welch ي مثالاند. برا

 .كه هر كدام از آنها را نيز مي توان به درجات مختلف دسته بندي كرد

اندازه سيستم و يا تعداد مواردي كه لازم است مشاهده، كنترل و مورد توجه قرار گيرند، در بروز  پيچيدگي

ني نقش كليدي بازي مي كنند. در واقع پيچيدگي با توجه به تعداد موارد، اهداف، نشانگرها، خطاهاي انسا

موارد پيش بيني شده در چك ليست ها و يا قطعات و تجهيزاتي كه بايد بعنوان بخشي از فرايند مورد بررسي 

 .قرار گيرند، تعيين مي شود

، دقيق و ايمن باعث ايجاد استرس مي شود، كه آن فشارهاي وارده بر اپراتور جهت انجام كار صحيح :استرس

 .هم به نوبه خود بر احتمال وقوع خطاي انساني مي افزايد

خستگي جسماني در اثر فاكتورهايي نظير كمبود خواب و استراحت، تنوع وظايف، كم بودن زمان  :خستگي

 .بيفزايد انساني يخطاها نرخ بر تواند مي كه آيد مي وجود به …استراحت بين شيفت هاي كار و 

شرايط فيزيكي )درجه حرارت، درصد رطوبت، روشنايي، كيفيت هواي محيط كار و غيره( كه اپراتور : محیط

تحت آن شرايط فعاليت مي نمايد، مي تواند بر احتمال بروز خطاهاي وي تأثير بگذارد. همچنين محيط 

عي و همكاري وجود نداشته و روحيه كاري اجتماعي و فرهنگي نامناسب )براي مثال در جايي كه تشريك مسا

 .پايين باشد( نيز بر روي احتمال وقوع خطاهاي انساني مؤثر خواهد بود

اين فاكتور نشان دهنده كميت و كيفيت آموزش هايي است كه اپراتور تحت يك سيستم ويژه دريافت  :آموزش

 .كرده است

 .ا در كار با سيستم مورد مطالعه استمنظور از اين عامل، آموخته هاي عملي اپراتور ه :تجربه

 

 

 

 

 

 



 

 

  رايجخطاهاي انساني  1۱

  بي توجهي يا فراموشکاري

 .وقتي تمركز نداريم ، بعضي چيزها را فراموش مي كنيم

 خطاهاي انساني ناشي از درک اشتباه

 .گاهي قبل از درک كامل شرايط محيطي فوري نتيجه گيري مي كنيم

  اييخطاهاي انساني ناشي از شناس

چون يا آن را خيلي سريع از نظر مي گذرانيم و يا گاهي در خصوص يك موقعيت، اشتباه قضاوت مي كنيم 

 .آن موقعيت به قدري از ما دور است كه نمي توانيم آن را به وضوح تشخيص دهيم

 خطاهاي انساني ناشي از بي تجربه بودن

 .گاهي به دليل نبود تجربه، اشتباه مي كنيم

 اني ناشي از بي تفاوتي به قوانینخطاهاي انس

 .گاهي در برخي شرايط، رعايت قوانين را غير ضروري مي دانيم

 خطاي غیر عمد

 .گاهي به دليل حواس پرتي و بي آن كه متوجه باشيم، اشتباه مي كنيم

 خطاي ناشي از كندي

س العمل مناسب نداريم و كارها را به كندي انجام مي دهيم و در نتيجه عكگاهي به دليل تاخير در قضاوت، 

 .اشتباه اتفاق مي افتد

 خطاي ناشي از فقدان استاندارد

بعضي از خطاها به دليل فقدان دستورالعمل و استانداردهاي مناسب كاري موجود اتفاق مي افتد .) استاندارد 

 كاليبراسيون ( 15512ويژه آزمايشگاه / استاندارد  1۲525

 خطاي غیر منتظره

 .ي رخ مي دهند كه تجهيزات، مطابق انتظار كار نمي كنند ولي علائم آن را تشخيص نمي دهيمگاهي خطاها زمان

  خطاي عمدي

 .ممكن است فردي عمداً اشتباه كند تا ضرري به سازمان خود وارد كرده باشد. )سوء تفاهمات شخصي(

 


