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چکیده
در شده و پیشگیري از وقـوع خطاهـاي انسـانی   تلقی و با بار شناختی باال کارهاي پیچیده جزء به گونه اي است کهکنترليهادر اتاقماهیت کارزمینه و هدف:

حلیل شناختی وظایف اولین و مهمترین اقدام در جهت طراحی برنامه هاي پیشگرانه بـوده و ایـن مطالعـه بـا هـدف تعیـین       ت. ضروري به نظر می رسداین مشاغل 
اتاق هاي کنترل یک صنعت پتروشیمی انجام گردید.درو مقایسه سطوح نیازمندي هاي شناختی در گروه هاي شغلیکمی سازي آنها ،وظایفنیازهاي شناختی
جامعه مـورد مطالعـه تمـامی اتـاق هـاي کنتـرل مجتمـع        . شداستفاده FJASوCTAروش آنالیز شناختیدو ز اتحلیلی -توصیفیمطالعه ن در ای: روش بررسی

–، از اطالعات گروهی از اپراتورهاي مجرب اتـاق کنتـرل  CTA. براي پیاده سازي روش بودندپتروشیمی تبریز و جمعیت هدف اپراتورهاي اتاق هاي کنترل مذکور 
98/6بـا میـانگین سـنی    (SMEs)افراد متخصص و باتجربهنفر از FJAS،20روش در. گردیدکه تمایل به مصاحبه داشتند، استفاده -در تمامی اتاق هاي کنترل

تجزیه و تحلیـل داده هـا بـه    .انتخاب شدنداز سه گروه شغلی سرپرست، اپراتور سایت و اپراتور اتاق کنترل به صورت داوطلبانه05/17±25/6و سابقه کار ±9/40
انجام گرفت.آماري تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکیو با استفاده از آزمون 17نسخه SPSSافزاروسیله نرم

همچنین سایت حاصل شد. اپراتوري و رد وسرپرستی، اپراتوري بهریک از وظایفزیروظیفه براي8، مجموعا CTAاز روش HTAبر اساس نتایج مرحله :هایافته
% 70در کـل، نشـان داد کـه  FJASنیازمنـدي شـناختی در وظـائف تحـت مطالعـه مشـخص گردیـد. نتـایج امتیـازات حاصـل از روش           CTA،12بر اساس نتایج 

را الزم بـاالیی نسبتا توانایی شناختی سطح و) 4امتیاز باالي (باالیی بوده ، داراي درجه اهمیتدر وظایف مختلفCTAتعیین شده در روش یهاي شناختنیازمندي
.)>05/0pنشان داد (سایتتفاوت معنی داري بین سطح نیاز شناختی سرپرست ها و اپراتورهاي تعقیبی توکیآزمون .دارند

و سـطح بـاالیی از   هي بـود منـدیهاي شـناختی متعـدد   رد داراي نیازونتایج این مطالعه نشان داد که وظایف اپراتورهاي اتاق کنترل به ویژه اپراتوري ب:گیرينتیجه
وزن دهی به نیازمندي هاي شناختی و نیز گستره وسـیع عوامـل مـورد بررسـی، مـی      قابلیت به دلیل دارا بودن FJASروش توانایی شناختی را می طلبند. همچنین 

مورد استفاده قرار گیرد.CTAتواند به عنوان جایگزین روش 

.پتروشیمیصنعت اتاق کنترل، ،CTA ،FJAS:هاکلیدواژه

مقدمه
پیشرفت روز افزون تکنولـوژي و افـزایش پیچیـدگی    

شرایط کار را براي جز انسانی ایـن سیسـتم   ا سیستم ه
ها، دشوار می کند. از عالئم این دشواري وقوع حوادثی 

بـر  ها فراگیر و ماندگار است.است که شدت و حدت آن
با استفاده از )Henrich(ینریشاي که هااساس مطالعه

حادثه را مـورد بررسـی   75000مدل دومینو انجام داد، 
درصد حوادث بـه  88قرار داد و به این نتیجه رسید که 

انـد و شـرایط نـاایمن فقـط     علت اعمال ناایمن رخ داده
درصد حوادث نیز به 2درصد حوادث بوده و 10مسئول 

. با توجه بـه ]1[دهندیدلیل عوامل اجتناب ناپذیر رخ م
کنترل، به عنوان یکی از کارهاي يهااینکه کار در اتاق

طراحی یک سیستم از طرفیو ]2[شودیپیچیده تلقی م
تعاملی بـراي اسـتفاده در دامنـه هـاي کـاري پیچیـده       

بررســی ،]3[نیازمنــد آنــالیز برنامــه هــاي کــاري اســت
از کنتـرل  يهـا شناختی وظائف در اتـاق يهايازمندین

نیازمندي هـاي  گاهی ازآ.اهمیت باالي برخوردار است
ــائف در    ــا وظ ــه، مخصوص ــر وظیف ــام ه ــناختی انج ش

ممکـن  هاي حساس که هرگونه خطا در آن ها عملیات
اطالعـات  به صدمات جبران ناپـذیر منجـر شـود،    است
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مفید و کاربردي را براي بهینه سـازي تعامـل انسـان و    
در این راستا، آنالیز شناختی .سیستم کار فراهم می کند

یازسـنج ینوآنـالیز  بـراي عنوان یک روش بهل مشاغ
اجتماعی مـورد  -ي پیچیده فنیهاستمیسدر هاتیفعال

تحلیــلي هــاروش. از ]4[گرفتــه اســتاســتفاده قــرار 
آنـالیز شـناختی   روش شناختی وظـائف مـی تـوان بـه    

و زیر مجموعه هاي آن اشاره کرد کـه  )1CTA(وظیفه 
به عنوان یک روش معمول در مطالعات متعدد به وفـور  
مورد استفاده قرار گرفته است. یکی دیگـر از روشـهاي   
آنالیز شغلی قابل استفاده براي تحلیل شناختی وظـایف،  

کـه ایـن   است) 2FJAS(ن تم آنالیز شغلی فلیشمسیس
سطح نیازمندي وظایف مختلـف را بـه   قادر است روش 

.]5[صورت مقایسه اي رتبه بندي کند
مطالعـه اي بـر   2011و همکاران در سال 3شوماخر

ي کنتـرل  هـا اتاقي شناختی شغل در هايازمندینروي 
در FJASروش قابلیتیک نیروگاه اتمی انجام دادند و 

همچنین. ]6[کردندرتبه بندي نیازهاي مختلف استفاده 
با استفاده از 2010و همکاران در سال 4شولز کیسینگ

ي شـناختی  هـا يازمنـد ینFJASروش آنالیز شـناختی  
قـرار  ارزیـابی  مـورد  را پرسنل پـرواز  وظائف مختلف در

توسـط یـک تـیم    2009مطالعه اي در سـال  .]7[دادند
آلمانی بر روي وظائف خدمه پرواز صورت گرفـت، کـه   

ي شـناختی وظـائف بـا اسـتفاده از     هايازمندینطی آن 
بررسی شـده و بـر اسـاس سـطح بنـدي      FJASروش 

ي شـناختی  هايازمندینانجام شده، راهکارهاي کاهش 
2007سال در مطالعه اي که در .]8[وظائف ارائه گردید

ه از روش و همکاران انجام شـد، بـا اسـتفاد   5توسط دن
CTA ي شناختی یکی از وظائف هايازمندینبه بررسی

پرسنل پرواز پرداخته شـد. در ایـن گـزارش اسـتفاده از     
ساختار شناختی به عنـوان پـیش فـرض پیـاده سـازي      

CTAو 6در مطالعه اي که هیلبرن.]9[شده استارائه

1 . Cognitive Task Analysis
2 . Fleishman Job Analysis Survey
3 . Shumakher
4 .Schulz Kissing
5 . Dehn
6 . Hilburn

در CTAانجـام دادنـد، روش   2006همکاران در سال 
. در این مطالعه ضمن گردیدي کنترل پرواز پیاده هااتاق

ضـرورت بـه   ، ي شـناختی وظـائف  هـا يازمنـد ینتعیین 
ـ ، تعرکارگیري جریـان اطالعـات از منـابع مختلـف     فی

یستماتیک در استفاده موثر از روش سناریو و همکاري س
CTAدر مطالعـه اي  .]10[تأکید قرار گرفته استد مور

انجـام داد بـا اسـتفاده از    2000در سـال  7که بوفاردي
بــه بررســی رابطــه بــین میــزان خطــا و  FJASروش 

ي انجام وظیفه پرداخـت و بیـان کـرد کـه     هايازمندین
ي هـا يازمنـد ینخطاي شناختی با تعداد، نـوع و سـطح   

کـار  در پایان نامـه  8. کوکین]11[مورد نیاز مرتبط است
به بررسی روش آنالیز 1998شد خود در سال ارشناسی

و استفاده از آن پرداخت. بر این اساس FJASشناختی 
ي هـا يازمندیننیترمهمنیازمندي دقت کنترل از جمله 

.]12[گزارش گردیدبررسی شده 
و همکاران که در سـال  9بر اساس مطالعات سیمستر

ابزارهـاي  نیپرکاربردتریکی از CTAارائه شد، 1997
شناخته شده در زمینه بررسی وظائف و به ویژه وظـائف  
شناختی پیچیده معرفی شده است. این تکنیک به لحاظ 

بـه  ، در زمینه طراحی سیسـتم مخصوصاًقابلیت کاربرد 
وایی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     دفعـات در صـنایع هـ   

.]13[است
در تمام مطالعات ذکر شده صرفا یکـی از روشـهاي   

CTAایFJASاسـتفاده قـرار گرفتـه و امکـان     مورد
ارزیابی کیفـی و کمـی نیازهـاي شـناختی بـه صـورت       

با توجـه بـه قابلیـت روش    همزمان وجود نداشته است. 
CTA در نیازسنجی کیفی وظایف و مشاغل و از طرف

بندي در کمی سازي و رتبهFJASدیگر قابلیت روش 
نیازها، انجام مطالعه اي که بتواند نتایج مکمـل و قابـل   
ارزیابی به ویژه در بررسی تناسب بین نیازهاي شناختی 
وظــایف و توانــایی هــاي شــناختی افــراد فــراهم کنــد، 

ن مطالعه ضمن بهره در ایاحساس گردید. از این روي، 
براي FJAS، روش CTAگیري از قابلیت هاي روش 

7 . Buffardi
8 . Cockayne
9 .Seamster
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انو همکارقنبريهرا ز22

مطالعات داخل کشور بـراي ارزیـابی نیمـه    اولین بار در 
اتاق هاي کنترل یک مختلف وظایف بعد شناختی کمی 

صنعت پتروشیمی مورد استفاده قرار گرفت.

بررسیروش 
تحلیلی که بخشـی از یـک   -توصیفیمطالعه در این 

تحلیـل دو روش ،پروژه تحقیقاتی مقطعـی مـی باشـد   
شناخته شده نیازمندي هاي شناختی وظیفه یعنی روش 

) و روش آنـالیز شــغلی  CTA(آنـالیز شـناختی وظــائف   
) در اتـاق هـاي کنتـرل یـک صـنعت      FJAS(فلیشمن 

جامعـه مـورد مطالعـه    . به کار گرفتـه شـدند  پتروشیمی 
تمامی اتاق هاي کنترل مجتمع پتروشیمی تبریـز مثـل   
اتاق کنترل واحد الفین، بنزن، پلی استایرن ها، مخازن، 

ق، آب و ازت بـوده و جمعیـت هـدف    بازیافت، بخار، بر
ـ اپراتورهاي اتاق هاي کنترل مذکور  د کـه بنـا بـه    بودن

ـ   روش هاي مـذکور توصیه  ه افـراد متخصـص و باتجرب
(SMEs10)  از سه گروه شغلی سرپرست، اپراتور سـایت

ند. ترل به صورت داوطلبانه انتخاب شدو اپراتور اتاق کن
جربـه در  گروهی از افراد با ت،CTAروش براي اجراي

مورد نظـر  يتمامی اتاق کنترل ها که داراي ویژگی ها
سابقه و تجربه کافی در شغل مورد نظر و آشنایی (بودند 
در شرایط عملیـاتی  وظایف و مراحل انجام کارباکامل

در .در این مطالعـه شـرکت کردنـد   )عادي و غیرعادي
نیـز  نیز بر اساس اسـتاندارد روش و  FJASروش مورد 

قید شده از طرف صاحب امتیاز روش، تعـداد  محدودیت 
و سـابقه کـار   9/40±98/6با میـانگین سـنی   نفر 20
صورت داوطلبانه همکـاري نمودنـد.  به25/6±05/17

عریف ت، هدف از اجراي یک روش آنالیز شناختی وظائف
و تبیین دقیـق نیازمنـدي شـناختی و فرآینـدهاي روان     

ن وظیفـه مـورد   شناختی مورد نیاز براي به اتمام رسـاند 
نظر توسط یک فرد ماهر و صاحب تخصص می باشـد. 

خود به گروهی از اقدامات و فعالیت هـا  11آنالیز وظائف
اطالق می شود که هدف تمامی ایـن روش هـا تعیـین    

. وجه اشتراك ]14[نیازمندي هاي شناختی وظائف است
10 . Subject Matter Experts
11 . Task Analysis

تمامی این روش ها، مراحل انجام کار است که به شرح 
تشـخیص  )2جمع آوري اطالعات اولیـه.  )1زیر است: 

)3اصــلی و مهــم اطالعـات جمــع آوري شــده.  نکـات 
)4دانش و استنتاج استخراج متمرکزاجراي روش هاي

تدوین نتـایج در  )5آنالیز و بازبینی نتایج به دست آمده. 
اجـزا  CTA.روش ]14[مورد نیاز بسته بـه هـدف  قالب 

مختلفی دارد و از جمله ابزارهایی که در زیـر مجموعـه   
آن قرار دارند می توان به مشـاهده، مصـاحبه، تعریـف    
سناریو و ... اشاره کرد. در این مطالعه نیـز بـراي جمـع    
آوري اطالعات اولیه، از روش هاي مصاحبه، مشاهده و 

ر تعریف سناریو استفاده شد. در این مطالعه، ضمن حضو
مداوم در اتاق هاي کنترل و با تشریح اهـداف مطالعـه   

. همکاري آنها جلـب شـد  و افراد با تجربه رضایت يبرا
کـه از  12ز سلسـله مراتبـی وظـائف   یدر ادامه کار، آنـال 

انجـام شـد. رونـد    ،اسـت CTAمقدمات پیاده سـازي  
تفکیک وظائف بسته به هدف تا سطحی انجـام گردیـد   

اختی بـراي هـر وظیفـه    که تفکیک نیازمندي هاي شـن 
ممکن بوده و تداخلی رخ ندهد. الزم به ذکر اسـت کـه   
تمام گام هاي آنـالیز سلسـله مراتبـی وظـائف و آنـالیز      

فه شغلی سرپرستی اتـاق  یشناختی وظائف براي سه وظ
رد و اپراتـور ارشـد سـایت بـه     وکنترل، اپراتوري ارشد ب

تفکیک انجام شد. بعد از تکمیل آنالیز سلسـله مراتبـی  
نسبت به تعیین نیازمندي شناختی مربوط به هر وظائف

وظائف مورد بحـث، اقـدام شـد.    زیربخش از وظائف و 
آمـده  CTAبر اساس آنچه که در اصـول  ر بدین منظو

است، از چندین ابزار استفاده شـد. نخسـت بـر اسـاس     
آمـده اسـت، بـا افـراد     1ساختار شناختی که در جـدول  

انجام گرفت یافته ايصاحب نظر مصاحبه نیمه ساختار
و از آن هــا خواســته شــد کــه در خصــوص نیازمنــدي 
شناختی مرتبط با هر بخش از وظائف محوله بر اسـاس  
ساختار شـناختی مـذکور اظهـار نظـر کننـد. سـپس بـا        
استفاده از روش تعریف سناریو و نیز حضور به موقع در 
شرایط اضطراري پیش آمده در اتاق هـاي کنتـرل کـه    

معمول می نماید و در نهایت بـا اسـتفاده از   امري گاهاً

12 . HTA
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مشاهده پیاپی فرآیندها و فعالیت هاي اپراتورها نسـبت  
هـاي شـناختی   يازمندیبه اصالح، تکمیل و بازنگري ن

اولیه، اقدام شد.
به کار گرفته شـد. روش  FJASروش ،در مرحله بعد

FJAS  که از آن به عنوان مقیاس نیازمندي ها نیز یـاد
ز شـناختی وظـائف بـوده کـه     یآنالمی شود، یک روش

طیف گسترده اي از نیازمندي هـاي شـناختی را مـورد    
بررسی قرار می دهد. این روش این قابلیت را دارد کـه  

آنالیز سطوح شغلی، آنالیز ابعاد ترازشرایط کار را در سه 
شغلی و آنالیز سطوح وظیفه، تحلیل کند. این روش یک 

ــر از روش  ــودهCTAگــام فرات ــر تعیــین و عــالب وه ب
نیازمندي هاي شناختی، نسبت به رتبه بندي وظائف نیز 

که FJASنیازها به کمکرتبه بنديدر اقدام می کند. 
نقطه اي انجـام مـی شـود، از    7بر اساس یک مقیاس 

نیازمندي میزانکه خواسته می شود افراد شرکت کننده 
را بر اساس یکی از نظر در شغل خودشانشناختی مورد 

تعیین کنند.7تا 1از هاي امتی
21نیازمنـدي شـناختی و   52این روش مشـتمل بـر   

نیازمنـدي  52نیازمندي اجتماعی/ بـین فـردي اسـت.    
10نیازمنـدي شـناختی،   21شناختی نیـز خـود شـامل    

12نیازمنـدي فیزیکـی و   9حرکتـی،  -نیازمندي روانی
احساسی است. در مورد هر گـروه از  -نیازمندي ادراکی

ها، تعریفی از هر نیازمنـدي در یـک صـفحه    نیازمندي
بــا دیگــر يازمنــدیارائــه شــده و ضــمن مقایســه آن ن

نقطـه اي در همـان صـفحه    7نیازمندي هـا، مقیاسـی   
نیازمنـدي  میزانوجود دارد که از فرد خواسته می شود 

را در وظیفه مورد نظر بر اساس مقیاس یـک تـا هفـت    
شـنا کـردن   تعیین کند. براي سهولت استفاده و بـراي آ 

ذهنیت افراد، در کنار برخی امتیازهـا مثـال هـایی نیـز     
نیازمنـدي  9آورده شده است. در این مطالعه بـا حـذف   

نیازمنـدي  43مشتمل بر صرفافیزیکی، فرم آماده شده
تمـام نیازمنـدي   شناختی در اختیار افراد قرار داده شـد. 

هاي مورد بحث در قالب یـک کتابچـه ارائـه شـد و از     
فر فرد شرکت کننـده خواسـته شـد کـه ضـمن      بیست ن

لحاظ کردن شرایط وظیفه مورد نظر، طبق چارچوبی که 
نسبت بـه امتیـاز دهـی در مـورد     کتابچه ارائه می کند، 

براي فريبیست ناز بین مندي ها اقدام کنند. نیازمیزان
نفر وظیفـه  7انتخاب شده بودند، FJASروش تکمیل

نفـر بـراي   7و ي بـورد اپراتورنفر وظیفه 6سرپرستی، 
د.اپراتوري سایت را بر عهده داشتنوظیفه 

در نهایت مطابق دستورالعمل این روش، از مجمـوع  
ر امتیازها براي هر نیازمندي میانگین گرفته شد و با معیا

بندي، رتبهرتبه بندي نیازمندي ها مقایسه شد. در این 
امتیازات بدست آمده در سه سطح طبقـه بنـدي شـدند.   

در سطح کم، نیازمنـدي  3تا 1امتیازبا ازمندي هاي نی
و 6در سطح متوسط و نیازمندي با امتیاز 5و4با امتیاز 

ســطح توصــیفبــراي در ســطح بــاال قــرار گرفــت. 7
،نیازمندي هاي شـناختی بـین وظـایف تحـت مطالعـه     

درصـد فراوانـی نسـبی    میانگین، انحـراف اسـتاندارد و  
ظـور مقایسـه سـطح    محاسبه گردیـد. همچنـین بـه من   

One wayنیازمندي بین گروه هاي شـغلی از آزمـون   
ANOVA     و مقایسه دو بـه دوي گـروه هـا از آزمـون

شـد. کلیـه   اسـتفاده (Tukey HSD)تعقیبـی تـوکی   
ها روي دادهمحاسبات و تجزیه و تحلیل هاي آماري بر

انجـام  17ویـرایش  SPSSبه کمک نرم افزار آمـاري  
05/0در مقایسه میانگین ها گرفته و سطح معنی داري

CTAمورد استفاده در تعیین نیازمندي هاي هر زیر وظیفه به روش ساختار شناختی-1جدول 
نیازمندي هاي شناختی

حل مساله تشخیص عملکردهاي نادرست
حقه هاي کاري (حل هوشمندانه) دقت

حافظه تشخیص موقعیت
پایش دیداري توجه
پایش شنیداري تجربه
تصمیم گیري سرعت عمل
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در نظر گرفته شد.

یافته ها
شامل مراحـل و  ،CTAنتایج نهایی حاصل از روش 

اجزاء مختلف وظایف در اتاق کنترل و نیازمنـدي هـاي   

شده براي این وظایف و مراحل آنهـا استخراجشناختی 
ـ مشاغل سرپرستی، ر د اپراتـوري  و د وراپراتوري ارشد ب

2شد که به تفکیک در جدول شماره می باارشد سایت
نـوع 25مطابق این جدول، نزدیک بـه  ارائه شده است. 

زیروظیفه بـراي سـه وظیفـه تحـت مطالعـه مشـخص       
وظائف و زیروظائف و نیازمندي هاي شناختی مربوط به هر وظیفه-2جدول 

نیازمندي شناختیزیر وظایفنوع وظیفه
توجه / تشخیص موقعیت/ حقه هاي کاري/ حافظه/ دقتعملیات واحد بر اساس خط مشیاداره سرپرستی

دقت/ توجه/ حافظه/ پایش شنیداري/ تشخیص موقعیت/ تشخیص عملکرد نادرستتحویل عملیات از نوبتکاري قبل
نظارت و کنترل عملکرد واحد، پارامترهاي 

فرآیندي و ایمنی
پایش شنیداري/ حقه هاي کاري/ دقتدقت/ توجه/ حافظه/ پایش دیداري/

دقت/ حافظه/ پایش دیداري/ تشخیص موقعیت/ تشخیص عملکرد نادرستنظارت بر تعمیرات دستگاه ها
نظارت کامل بر راه اندازي یا از کار انداختن 

واحد
و پردازش اطالعات/ توجه / تجربه/ سرعت عمل/ دقت/ حل مسئلهتشخیص موقعیت/ 
پایش دیداري و شنیداري/ تجربهه) /ل هوشمندان(حهاي کاري تصمیم گیري/ حقه

دقت/ توجه / پایش دیداري و شنیداري/ حافظهتهیه گزارش مربوط به عملکرد شیفت
دقت/ توجه / پایش دیداري و شنیداري/ حافظهصدور مجوز کار

جه / تجربه/ سرعت عمل/ دقت/ و پردازش اطالعات/ توحل مسئلهتشخیص موقعیت/ واکنش در شرایط اضطراري
پایش دیداري و شنیداري/ه) /ل هوشمندان(حتصمیم گیري/ حقه هاي کاري 

اپراتور
ردوب

دقت/ توجه/ حافظه/ پایش شنیداري/ تشخیص موقعیت/ تشخیص عملکرد نادرستتحویل شیفت
تشخیص موقعیتتشخیص عملکردهاي نادرست/ توجه / تجربه/ دقت/ تجربه/ حافظه/تکمیل الگ شیت

تشخیص عملکردهاي نادرست/ توجه / تجربه/ دقت/ تجربه/ حافظه/ تشخیص موقعیتکنترل دقیق سیستم ها و نمودارهاي ثبت شده
حل تشخیص عملکردهاي نادرست/ توجه / تجربه/ سرعت عمل/ دقت/ تصمیم گیري/ تغییر شرایط عملکرد دستگاه ها

حافظه/ه) /ل هوشمندان(ححقه هاي کاري و پردازش اطالعات/ تجربه/ مسئله
انجام اقدامات الزم براي راه اندازي یا از کار 

انداختن واحد
حل تشخیص عملکردهاي نادرست/ توجه / تجربه/ سرعت عمل/ دقت/ تصمیم گیري/ 

حافظه/ه) /ل هوشمندان(حو پردازش اطالعات/ تجربه/ حقه هاي کاري مسئله
حل تشخیص عملکردهاي نادرست/ توجه / تجربه/ سرعت عمل/ دقت/ تصمیم گیري/ عملیاتیکنترل دقیق پارامترهاي

حافظهه) /ل هوشمندان(حو پردازش اطالعات/ تجربه/ حقه هاي کاري مسئله
پایش شنیداري/ دقت/ توجه/ تمرکز حواس/ سرعت عملبرقراري ارتباط از طریق بیسیم

حافظه/ پایش دیداري/ پایش شنیداري/ دقت/ توجه/ تمرکز حواس/گزارش دهی
اپراتور
سایت

تشخیص عملکردهاي نادرست/ توجه / تجربه/ دقت/ تجربه/ حافظه/ تشخیص موقعیتتکمیل الگ شیت
دقت/ توجه/ حافظه/ پایش شنیداري/ تشخیص موقعیت/ تشخیص عملکرد نادرستتحویل شیفت

هاي واحد در آغاز و اتمام بازدید از تمام قسمت
کار

دقت/ توجه/ تمرکز حواس/ تشخیص موقعیت، تشخیص عملکرد نادرست

حل تشخیص عملکردهاي نادرست/ توجه / تجربه/ سرعت عمل/ دقت/ تصمیم گیري/ همکاري در راه اندازي یا از کار انداختن واحد
حافظهه) /نل هوشمندا(حو پردازش اطالعات/ تجربه/ حقه هاي کاري مسئله

سرعت عمل/راهنمایی مامورین آتش نشانی
حل تشخیص عملکردهاي نادرست/ توجه / تجربه/ سرعت عمل/ دقت/ تصمیم گیري/ کنترل دقیق پارامترهاي عملیاتی واحد

حافظهه) /ل هوشمندان(حو پردازش اطالعات/ تجربه/ حقه هاي کاري مسئله
ري/ پایش شنیداري/ دقت/ توجه/ تمرکز حواس/ سرعت عملپایش شنیداارتباط با اتاق کنترل

حل تشخیص عملکردهاي نادرست/ توجه / تجربه/ سرعت عمل/ دقت/ تصمیم گیري/ واکنش در شرایط اضطراري
حافظهه) /ل هوشمندان(حو پردازش اطالعات/ تجربه/ حقه هاي کاري مسئله
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بر اسـاس نتـایج مرحلـه    مطابق همین جدول و گردید. 
HTA از روشCTA ،8   زیر وظیفه براي هـر یـک از

مشاغل سرپرستی، اپراتوري ارشد بورد و اپراتوري ارشد 
نـوع نیازمنـدي   12ت مشخص گردیـد. همچنـین   سای

شناختی در وظائف تحت مطالعه مشـخص گردیـد کـه    
تعدد آنها در وظیفـه اپراتـوري بـورد بیشـتر مـی باشـد       

).2جدول (
ي نیازمنـد FJAS43بر اساس روش،در این مطالعه

انحـراف  ،میانگین3جدول در .مورد بررسی قرار گرفت
و معنی داري یا عدم معنی داري تفـاوت بـین   استاندارد

به دسـت  شناختیهاي امتیاز نیازمندي گروه ها از نظر
بـراي سـه گـروه شـغلی     FJASآمده به کمـک روش 

سرپرست، اپراتور بورد و اپراتور سایت در حالت مقایسـه  
. در این جدول نیازمندي هاي شده اندارائه اي بین آنها 

CTAمتناظر با موارد استخراج شـده بـه کمـک روش    
FJASبه دست آمده بـه کمـک روش   انتخاب و امتیاز

CTAمربوط به نیازمندي هاي شناختی متناظر با نتایج حاصل از FJASمیانگین امتیاز هاي حاصل از روش -3جدول 
P valueشغل اپراتوري ارشد سایتبردارشد ياپراتورشغل سرپرستیشغل توانایی

انحراف 
استاندارد

انحراف میانگین
استاندارد

میانگینانحراف استانداردمیانگین

69/014/516/116/438/128/3033/0ابتکار
1526/1538/128/3031/0به خاطر آوردن

حساسیت به تشخیص 
مشکل

06/108/583/05/521/185/3013/0

95/028/504/15/406/185/2007/0استدالل قیاسی
89/014/509/1434/114/3016/0مرتب سازي اطالعات

78/042/454/05/375/071/2006/0هاگروهانعطاف پذیري 
انعطاف نتیجه گیري 

(قضاوت)
75/028/509/1527/142/3024/0

1509/1551/142/4861/0ابیتوجه انتخ
95/028/551/033/679/171/3325/0هماهنگی اعضا
97/057/581/033/638/171/4071/0زمان واکنش
73/145/166/315/15212/0بازو–پیوستگی دست 

21/114/475/133/353/042/5023/0مهارت دستی
57/185/328/2413/142/4833/0مهارت انگشتان

11/171/347/183/478/057/3081/0انگشت–سرعت مچ 
97/057/403/166/57/128/5245/0سرعت حرکت اعضا

37/014/54/083/553/042/4002/0دید نزدیک
81/0572/183/306/185/4321/0دید دور

78/042/404/15/427/157/4953/0تمایز رنگ بصري
06/185/481/066/375/071/5009/0دید در شب
51/142/498/016/415/15415/0دید محیطی
38/128/437/15/321/114/4584/0ادراك عمق

11/128/403/133/495/071/4702/0حساسیت خیرگی
51/157/481/033/475/028/5201/0حساسیت شنوایی

21/114/532/183/453/042/5815/0توجه شنوایی
89/014/536/133/437/085/5061/0مکان یابی صدا

.. مقادیر ارائه شده بر اساس آزمون آماري .One way ANOVA 05/0به دست آمده است ( با سطح معنی داري(
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.آورده شده اند
درصد فراوانی نیازمندي هاي شناختی رتبـه  4جدول 

غلی را به صورت مقایسـه اي  بندي شده در سه گروه ش
% نیازمندي هاي 58نشان می دهد. مطابق این جدول، 

شناختی در شغل سرپرستی اتـاق کنتـرل در رتبـه بـاال     
) قرار دارند، در حالیکه در مورد اپراتورهاي 7و 6امتیاز (

بورد اکثرا در رتبه متوسط و در مورد اپراتورهاي سـایت  
تایج امتیـازات حاصـل از   در رتبه پایین قرار گرفته اند. ن

% نیازمندي هاي 70نشان داد که در کل، FJASروش 
در وظایف مختلف، CTAتعیین شده در روش شناختی

و 4امتیـاز (داراي در سطح متوسط و باال قـرار گرفتـه   
باالتر) و سطح توانـایی شـناختی نسـبتا بـاالیی را مـی      

ی طلبند. در این میان متوسط امتیـاز نیازمنـدي شـناخت   
بــیش از )92/4(وظـایف سرپرســتی بـه طــور متوسـط    

می )03/4() و اپراتورهاي سایت 63/4(اپراتورهاي بورد 
نشـان داد  One way ANOVAباشد. آزمون آمـاري  

که تفاوت معنی داري بین حـداقل یکـی از سـه گـروه     
. در همـین  )>05/0pمورد مطالعه با بقیه وجـود دارد ( 

قیبی توکی تفاوت معنی داري بین سطح راستا، آزمون تع
نیاز شناختی سرپرست ها و اپراتورهاي بورد و نیز بـین  
اپراتورهاي بـورد و اپراتورهـاي سـایت نشـان نـداد، در      
حالیکه این تفاوت بین سرپرست ها و اپراتورهاي سایت 

.)>05/0pمعنی دار بود (

گیريو نتیجهبحث
،CTAو HTAمرحلـه  بر اسـاس نتـایج حاصـل از    
کاري در مشـاغل تحـت   تنوع و تعدد وظایف و مراحل

مطالعه باال بوده و خود این درجه اهمیـت و پیچیـدگی   
در وظایف در این مشاغل را به خوبی نشان مـی دهـد.   

مجمــوع، نیازمنــدي هــاي شــناختی در مشــاغل مــورد 
بررسی در سطح متوسط به بـاال ارزیـابی شـدند و ایـن     

بدان معنا می باشد که توانایی هاي شناختی کارکنان در 
هاي کنترل بایستی در سطح باالیی باشد تا بتوانند اتاق 

و با کمترین احتمال خطا به نیازها پاسخ درست، مناسب
باشند. مطابق بررسی شوماخر و همکاران در سال داشته
FJAS، که براي بررسی نیازمنـدي هـا از روش   2011

4بهره گرفتند، بیشتر نیازمندي هاي مورد بررسی امتیاز 
نتـایج مطالعـه   ه خود اختصاص داده اند که یا بیشتر را ب

تفاوت معنی دار وجود . ]6[اخیر با این یافته مشابه است
مـورد بررسـی،  نیازهاي شناختی سـه گـروه  سطحبین

مشـخص گردیـد   آنها بوده و کاري بیانگر تفاوت در بار 
ــه ــا   ک ــه ب ــورد در مقایس ــاي ب ــتان و اپراتوره سرپرس

اپراتورهاي سایت تحت بار شناختی باالتري قرار دارند. 
زهـاي شـناختی شناسـایی شـده در     با نگاهی به نوع نیا

سرپرستان، برخورداري از توانـایی بـاالي حـل مسـأله،     
قدرت تشخیص، توجه و تمرکز و برقـراري ارتبـاط بـه    
ویژه در شرایط غیر عادي در ایـن شـغل اهمیـت دارد.    

در هر سـه  CTAاز نیازمندي هاي منتج از روش یکی 
وظیفه شغلی مورد مطالعـه پـایش دیـداري اسـت کـه      

، ، نیازمنـدي دیـد محیطـی   FJASظر آنها در روش متنا
ید دور، دید نزدیک و دید در شب و ادراك عمق مـی  د

بـراي  نیازمندي دید نزدیک و دید محیطی سطحباشد. 
نیازمندي دیـد  هر سه گروه باال ارزیابی شد، در حالیکه

ــغلی     ــروه ش ــق در گ ــب و ادراك عم ــد در ش دور، دی
در لـی وبـاال متوسـط بـه  سرپرستی و اپراتوري سایت

در ایـن ارتبـاط، نتـایج    .پایین ارزیابی شـد رد وباپراتور 
که بر 2010مطالعه شولز کیسینگ و همکاران در سال 

در مورد وظائف پرسنل پرواز انجام FJASاساس روش 
شده بود، تمایز رنگ بصري را از جمله نیازمندي هـاي  

این یافته اهمیت طراحی . ]7[مهم شناختی مطرح کردند
از نظـر کمـی و   (مناسب روشـنایی اتـاق هـاي کنتـرل    

کیفی)، بهینه کردن کیفیت نمایش پارامترهـا در سـطح   

ده در هر یک از گروه هاي شغلی تحت مطالعهسطح بندي نیازهاي شناختی ارزیابی ش-4جدول 
هايازمندینتعداد کل نیازمندي باالنیازمندي متوسطنییپانیازمندي 

43%58%37%5سرپرست
43%33%46%21اپراتور بورد
43%16%30%54اپراتور سایت
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نمایشگر ها و اطمینان از سـالمت بصـري کارکنـان را    
در هر سه وظیفه شغلی، نیازمندي پایش نشان می دهد. 

در این . استخراج گردیدCTAروش به کمک نیداري ش
، نیازمندي هـاي  این نیازبه منظور کمی سازيراستا و 

توجه شنوایی، حساسیت شنوایی و مکان یابی صـدا بـه   
نظـر  در FJASروش عنوان نیازمندي هاي متناظر در 

. هر سه نیازمندي مذکور در هر سـه گـروه   شدندگرفته 
این یافته در .قرار داشتنددر سطح متوسط و باال شغلی 

توافق با نتایج مطالعه مظلـومی و همکـارانش در اتـاق    
هاي کنترل صنایع پتروشیمی می باشد که ارتباط را به 
عنوان یک نیازمندي شناختی مهـم مطـرح کـرده انـد     

یازمندي باالي پایش شنیداري در این فعالیتهـا  ن.  ]15[
از به این مفهوم اسـت کـه عملکـرد صـحیح و عـاري     

خطاي افراد در این وظایف مستلزم بهینه سازي ارتبـاط  
شنیداري کارکنان و سیستم هاي کنترلی است که ایـن  
بهینه سـازي مـی توانـد از طریـق بهبـود فاکتورهـاي       
ارگونومی محیطی نظیر صدا و ارتعاشـات، بهبـود پیـام    
هاي شنیداري سیستم و در نهایت تقویت توانایی هـاي  

پذیرد. شنیداري افراد صورت 
ــتج از روش    ــه من ــدي حافظ ــه CTAنیازمن از جمل

نیازمندي هاي مطرح شده در مورد هر سه گروه شـغلی  
حـاکی  FJASاست. نتایج حاصل از رتبه بندي آزمـون  

است که رتبه نیازمندي به خاطر آوردن کـه بـه عنـوان    
در نظر گرفته می شود، در گروه شغلی با حافظه متناظر

و در گـروه شـغلی اپراتـور    باالردوسرپرست و اپراتور ب
از دیگر نیازمندي هاي حاصل از پایین می باشد. سایت 
که جزء نیازمندي هاي مهـم در هـر سـه    CTAروش 

گروه شغلی مـی باشـد، نیازمنـدي تشـخیص عملکـرد      
نادرست می باشد. این نیازمندي با نیازمندي حساسـیت  
بـه تشــخیص مشـکل از گــروه نیازمنـدي هــاي روش    

FJASظر است. نیازمندي حساسیت بـه تشـخیص   متنا
در رد وبو گروه شغلی سرپرستی و اپراتوريمشکل در د

نیازمندي دقت سطح باال ارزیابی گردید. از طرف دیگر، 
نیز در هر سه گروه شغلی از جمله نیازمندي هاي مهـم  

تلقی می شود. نیازمندي انعطاف CTAحاصل از روش 
زمنـدي شـناختی   نتیجه گیري (قضاوت)، بـه عنـوان نیا  

عامل دقت در نظر گرفته شد. امتیاز حاصل از با متناظر 
کمی سازي ایـن نیازمنـدي بـراي گـروه هـاي شـغلی       

و بـراي گـروه   در سطح باال د بورسرپرستی و اپراتوري 
در سطح پـایین بـه دسـت آمـد.     شغلی اپراتوري سایت

نیازمندي سرعت عمل از جمله نیازمندي هایی بود کـه  
حاصـل  CTAاز روش پراتـوري سـایت،  براي وظیفه ا

شده بود و نیازمندي سرعت واکنش به عنوان نیازمندي 
براي مقایسه با ایـن نیازمنـدي   FJASمتناظر از روش 

انتخاب شد. بررسی امتیاز نیازمندي مذکور نشـان مـی   
دهد که امتیـاز ایـن نیازمنـدي نـه تنهـا بـراي وظیفـه        

در سـطح  سرپرستی بلکه براي وظائف سه گروه شغلی،
بـه نظـر مـی رسـد کـه     البتـه  متوسط و باال قرار دارد.

شـغلی اپراتـوري   نیازمندي سرعت عمل در مورد گروه
سایت، بیشتر مربوط به سرعت عمل اندام ها است و نه 
سرعت پردازش ذهنی. با ایـن هـدف نیازمنـدي هـاي     

بازو، مهارت دستی، مهارت انگشـتان،  -پیوستگی دست
ت حرکت اعضا و همـاهنگی  انگشت، سرع-سرعت مچ

حاصــلهاعضــا قابــل بررســی اســت. چنانکــه از نتــایج
بــازو و -نیازمنــدي پیوســتگی دســتمشـخص اســت،  

ونیازمندي مهارت دستی در وظیفـه اپراتـوري سـایت   
ــه     ــا در وظیف ــاهنگی اعض ــدي هم ــتی، نیازمن سرپرس

ائف رد، مهارت انگشـت در وظـ  وبيتورسرپرستی و اپرا
و نیازمندي سرعت حرکت اعضا رد و سایت واپراتوري ب

متوسط و باال را به در هر سه گروه وظائف شغلی امتیاز 
ایـن یافتـه در راسـتاي نتـایج     اختصاص داده انـد. خود

مطالعه مظلومی و همکارانش مـی باشـد کـه نیازهـاي     
جزء نیازهـاي مهـم گـزارش    شناختی در مرحله اجرا را 

به میـزان  کرده و موارد بروز خطاهاي در مرحله اجرا را 
.]15[باال شناسایی کرده اند 

نیازمندي تشـخیص موقعیـت کـه بـر اسـاس نتـایج       
CTAازمندي هاي مهم در هـر سـه گـروه    از جمله نی

ی است، با نیازمندي انعطاف پذیري گروه ها متناظر شغل
. امتیاز این نیازمندي بر اسـاس رتبـه   شددر نظر گرفته 

ر سـطح  دفقط در گروه شغلی سرپرسـتی FJASبندي 
باال به دست آمد که بـاز بـه عنـوان یکـی از نیازهـاي      
ــاران در    ــومی و همک ــه مظل ــم در مطالع ــناختی مه ش
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این .]15[هاي کنترل پتروشیمی گزارش شده است اتاق
نتیجه به خوبی تفاوت ماهیت وظایف سرپرسـتی بـا دو   
گروه دیگر را از منظر نظـارتی و مـدیریتی نشـان مـی     

مرکز حواس از نیازمندي هـاي  نیازمندي توجه و تدهد.
مهم تمام گروه هاي شغلی می باشد. با در نظر گـرفتن  
نیازمندي توجـه انتخـابی و بررسـی امتیازهـاي آن بـر      

حاکی است که این نیازمندي FJASاساس رتبه بندي 
در هر سه گروه شغلی جزء نیازمندي هاي مهـم طبقـه   

نیازمندي حقه هاي کاري که بر اساس بندي می شود.
در هر سه گروه شغلی مورد مطالعه، لحاظ CTAروش 

در FJASشده بود، متناظر با نیازمندي ابتکار در روش 
یـن مطلـب   گویـاي ا FJASنظر گرفته شد. رتبه بندي 

است که این نیازمندي فقط در دو وظیفـه سرپرسـتی و   
خـود اختصـاص داده   باالیی را بـه رد امتیاز واپراتوري ب

ه کـه جـز نیازمنـدي هـاي     نیازمندي حـل مسـال  است.
در هر سه وظیفه CTAشناختی مطرح حاصل از روش 

شغلی است، متناظر بـا نیازمنـدي اسـتدالل قیاسـی در     
این نیازمندي اتدر نظر گرفته شد، امتیازFJASروش 

در سطح رد ودر دو وظیفه شغلی سرپرستی و اپراتوري ب
نیازمندي تصمیم گیـري نیـز از جملـه    .باال ارزیابی شد

براي هر سـه  CTAنیازمندي هایی است که در روش 
گروه شغلی در نظر گرفته شده بود و نیازمنـدي مرتـب   

FJASسازي اطالعات از گروه نیازمندي هـاي شـغلی   
به عنوان نیازمندي متناظر در نظـر گرفتـه شـد. امتیـاز     
ــن نیازمنــدي تنهــا در دو وظیفــه شــغلی   حاصــل از ای

باال ارزیابی گردید.در سطحرد وسرپرستی و اپراتوري ب
CTAنتایج نیازمندي هاي شناختی حاصل از روش 

و بررسی تناسب آن بـا امتیازهـاي نیازمنـدي شـناختی     
، گویاي این مطلب است که بـا  CTAمتناظر در روش 

FJASتوجه به شیوه ظریـف گـزارش نتـایج در روش    
می توان با دقت بیشتري نسبت CTAنسبت به روش 

بـه عنـوان   ي هاي حاصل اقدام کرد.به بررسی نیازمند
یافته هاي جانبی این مطالعه می توان گفت از آنجا که 

CTA      امکان کمـی سـازي اطالعـات را بـراي کـاربر
فراهم نمی کند و ساختار شناختی به کار رفته در روش 

CTA محدود است، از این جهت قابل مقایسه با روش

FJAS نمی باشد. نیازمندي شناختی 52یابیارزبا توان
و نیز FJASگستردگی نیازمندي هاي مطرح در روش 

قابلیت کمی سازي نیازمندي هاي حاصل، این روش را 
به ابزاري قدرتمند در زمینه آنالیز شناختی وظائف تبدیل 
می کند. هرچند با توجه به حجم بسیار زیـاد اطالعـات   

، تکمیل کتابچه و جمع آوري FJASمورد نیاز در روش 
بسیار وقت گیر است و نیز نیازمنـد مشـارکت   اطالعات 

باالي افراد خبره و متخصص در زمینه شغلی مورد نظر 
FJASاست. توجیه افـراد در خصـوص مزایـاي روش    

فـراهم  و مثل قابلیت نیازسنجی، کمـی سـازي نیازهـا    
کردن امکان مقایسه عددي اطالعات با میزان توانـایی  

شارکت آنها را هاي شناختی آنها می تواند همکاري و م
در FJASلذا، می توان گفـت کـه روش   . افزایش دهد

صنایع فرآیندي به ویژه صنایع نفت، گـاز، پتروشـیمی،   
همچنین دیگر مشاغل کاربردپذیر بوده و نتایج حاصـل 

ارگوسیسـتم هـا بـه    ه از آن می تواند براي طراحی بهین
ویژه در سطح تعامل شناختی و نیز بـه کـارگیري افـراد    

با نیازها و تدوین برنامه هاي آمـوزش نیـروي   متناسب 
انسانی، مورد استفاده قرار گیرد.

زمان بر بودن تکمیـل فـرم هـاي اختصاصـی روش     
FJAS بود کـه  از محدودیتهاي پیش روي این مطالعه

عمال امکان مطالعه تعداد بیشتر افراد را با مشکل روبرو 
ایـن روش از بسته کامـل مشکالت خریداگرچه،کرد. 

خارج و محدویت اعمال شـده از طـرف صـاحب امتیـاز     
از دیگر علل پـایین بـودن تعـداد نفـرات تحـت      روش،

مطالعه بود.
نتایج این مطالعه نشان داد که بـار شـناختی وظـایف    
کارکنان در اتاق هاي کنترل صنایع پتروشیمی در سطح 

شناختی نسبتا باالیی قرار دارد به گونه اي که نیازمندي
و آن هم اپراتورهاي بوردبیش از وظایف در سرپرستان 

همچنـین نـوع   بیش از اپراتورهاي سـایت مـی باشـد.    
نیازمندي هاي شناختی و تعدد آنها در بـین سـه گـروه    
شغلی تحت مطالعه متفـاوت بـوده و ایـن تفـاوت بـین      
سرپرستان و اپراتورهاي سایت بیشتر دیده شد. از طرف 

روش کیــFJASروش ه دیگــر مشــخص گردیــد کــ
مناسب براي کمی سازي نیازهاي شناختی وظایف بوده 
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و امکان مقایسـه بـین گـروه هـاي شـغلی از نظـر بـار        
شناختی وظایف در آنها را فراهم می کند. بـا توجـه بـه    
تعدد نیازهاي شناختی استخراج شده و تراز باالي آنهـا،  
ارتقاء توانایی هاي شناختی افراد، بهینه سـازي شـرایط  

محیطی کـار، بـازنگري در طراحـی فرآینـدهاي کـار و      
سیستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري موجود توصیه 

می گردد.

تشکر و تقدیر 
این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسـی ارشـد   

ــوبه    ــماره مص ــه ش ــومی ب ــته ارگون 9715/53/5رش
بوده و با حمایت مالی صنایع ملـی  دانشکده بهداشت

یمی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام گرفت. پتروش
خـود الزم مـی   نویسندگان این مقاله براز این روي، 

و صـنایع ملـی پتروشـیمی    دانند از مـدیریت محتـرم   
معاونت محترم پژوهشی دانشـگاه بـه سـبب حمایـت     

.نمایندقدردانی هاي به عمل آمده
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rooms of a petrochemical industry
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Abstract
Background and aims: Nature of the work in control rooms is such that it can be classified
as sophisticated with high-cognitive load jobs and, therefore, the prevention of human error
seems to be necessary. Analysis of cognitive tasks is the first and important step for
designing preventive programs. This study was conducted to identify, quantify and compare
the cognitive requirements of different occupations in the control rooms of a petrochemical
industry.
Methods: In this cross-sectional and descriptive-analytical study, Cognitive Task Analysis
(CTA) and Fleishman Job Analysis Survey (FJAS) methods were used. The samples were
20 expert control room operators from leaders, board operators and site operators with
40.9±6.98 years of old and 17.05±6.25 years of work experience, which voluntary
participated in this study. The One-Way ANOVA and Tukey HSD tests were used for
Statistical data analysis via SPSS version 17.
Results: Based on the results of HTA –as the first CTA phase- 8 subtasks in leadership,
board operator and site operator tasks were recognized. In addition, 12 cognitive
requirements were defined for studied tasks via CTA. The FJAS scores indicated that 70%
of recognized requirements in CTA are in moderate to high levels (the FJAS mean score
higher than 4) which obligates a relatively high cognitive ability to operators. The Tukey
HSD test results revealed no significant difference in cognitive requirements level of
leadership and board operator tasks, as well as board operators and site operators. However,
it was significantly different between leadership and site operator tasks (p <0.05).
Conclusion: This study indicated numerous and relatively, high level cognitive
requirements of tasks in petrochemical control rooms, especially, among board operators.
Moreover, due to the ability of scaling and analyzing various parameters, FJAS can be
considered not only as a complementary but also as an alternative for CTA.

Keywords: CTA, FJAS, Control Room, Petrochemical Industry.
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