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داستان هاي ايمني فرآيند!
قرن هاست كه داستان سرايي و روايت پردازي به عنوان يكي از روش هاي قدرتمند و اثر گذار بر روي
افكار ،قلب ها و ماندگاري در تاريخ شناخته شده است .كودكان در سراسر جهان افسانه هاي «جن و
پري» را از مجموعه داستـانهاي مــادر گوس ) ،(Mother Gooseقصه هـاي باور نكردني گريم
) (Grimm’s Fairy Talesو حكايت هاي آسوپ ) (Aesop’s Fablesرا ياد مي گيرند .اين مجموعه داستان
ها در طول حيات خود درس هاي آموزنده اي يادآوري مي كنند .آقاي ترور كلتز ( )1922-2013به
عنوان پيشرو در مبحث ايمني فـرآيند ،اغلب در باره اهميت اين داستان ها در ايمني فرآيند نوشته است.
مـردم داستان ها را در مورد خطرات فـرآيندي به مراتب بيش از سخنراني ها و دوره هاي آموزشي به
ياد آورده و به خاطر مي سپارند .خـوشبختانه صنايع فرآيندي پيشرفت قابل مالحظه اي در كاهش تعداد
حوادث داشته است .در گذشته زمـاني كه مشكلي در فـرآيند بوجود مي آمد ،افـراد شاغل در تــاسيسات

فرآيندي شخصاً خطرات را تجربه مي كردند و در نبود اين
تجربيات ،اغلب براي انجام كار بصورت ايمن از آموزش ،تمرين و
دستورالعمل استفاده مي شد .وقتي ارتباط معني داري بين دو
مفهوم «چه كاري انجام بدهيم» و «چرا بايد به اين طريق انجام
بدهيم» وجود نداشته باشد رضايت كاذب بدنبال خواهد داشت .به
عنوان مثال چرا بايد از دستورالعمل هاي ايمني فرآيند پيروي كنيم
تا از بروز حوادثي پيشگيري شود كه هرگز رخ نداده است؟ اغلب
فراموش مي كنيم كه حوادث به اين دليل رخ نمي دهند چون از
دستورالعمل هاي مورد نياز تبعيت مي كنيم و به علت همين
فراموشي ،دستورالعمل ها مورد انتقاد قرار گرفته و بطور جدي
بكار گرفته نمي شوند .رضايت مندي بيجا و عدم رعايت
دستورالعمل ها از رايج ترين مواردي هستند كه سبب بروز حوادث
مي شوند.

The October 2017 Beacon
is based on Aesop’s Fable
of the Boy Who Cried Wolf.

Aesop’s Fable of the Raven
and the Pitcher reminds us
of the value of creativity.

شما چه كاري مي توانيد انجام دهيد؟






اگر تجربه زيادي در صنايع فرآيندي داريد ،مي بايست حوادثي را كه شخصاً و يا همكاران قبلي تجربه كرده اند ،به ياد داشته
باشيد .اين تجربيات را در اختيار افرادِ كم تجربه قرار دهيد .به آنها يادآوري كنيد كه احتمال وقوع اين حادثه وجود دارد چون در
گذشته اتفاق افتاده است.
اگر به نوعي در صنايع فرآيندي تازه كار هستيد ،از همكاران با سابقه درخواست كنيد تا تجربيات حوادث فرآيندي گذشته را در
اختيار شما قرار دهند.
به مديريت پيشنهاد كنيد تا به منظور ياآوري حوادث قبلي به روش مناسب ثبت و ضبط شوند ،قبل از آنكه افراد بازنشسته و يا به
محل ديگري منتقل شوند.
گزارش حوادث در ساير صنايع را بررسي كنيد و ارتباط آن با شغل خود را درك كنيد .در بسياري از نشريه هاي  Beaconمثال
هايي است كه ظاهراً بي ارتباط بوده ولي درس آموخته هاي مهمي در بر دارند .از اين مثال ها مي توان به حريق در كشتي
مسافربري (سپتامبر  ،2016مديريت تغيير) ،نقص در موتور هواپيما (اكتبر  ،2018يكپارچگي مكانيكي و انرژي خطرناك) ،حريق در
فرودگاه آتالنتا (دسامبر  ،2018عكس العمل در شرايط اضطراري و خرابي هاي همزمان ناشي از يك علت مشترك) اشاره نمود.

« داستان ها جايي هستند كه خاطرات به فراموشي سپرده شده اند».

دكتر هو -سري  -9قسمت 12
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