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 HSEاٌحعاب گؼدیغٌغ ك در اداىَ فاکحّرُای فؼؾی ىؼةّط ةَ ُؼ فاکحّر امهی جؿییً قغٌغ .ؿپؾ
پؼؿكٍاىَُا زِث كزفدُی از ٌؼؼ درزَ اُيیث فاکحّرُای امهی ك فاکحّرُای فؼؾی ةَ ظتؼگاف ارؿاؿ
گؼدیغ .ةؼ ظتق ظؼكزی ٌؼؼات ظتؼگاف ،اُيیث ٌـتی فاکحّرُای امهی ك فؼؾی ىضاؿتَ گؼدیغ ك انگّی
ارزیاةی ؾيهکؼد  HSEةؼای ؿعش ؿازىاف پیياٌکاراف ایساد قغ .در ٌِایث ةَ ىٍؼّر اؾحتارؿٍسی،
ؿاظحار پیكٍِادی در ؿعش ؿازىاف ؿَ پیياٌکار امهی ؿاظث كؿاز یک قؼکث جعننی ىادر جعننی
پحؼكقیيی ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفث.
یافتِّا :انگّی ٌِایی از  7فاکحّر امهی ك  119فاکحّر فؼؾی جكکیم قغق اؿث .صغاکذؼ ٌيؼق كاةم
اکحـاب  300كکيحؼیً آف  60اؿث کَ ةیاٌگؼ ؿعش ؾيهکؼد ظیهی ظّب ك ظیهی ضؿیف از نضاظ HSE
ىیةاقغٌ .حایر ارزیاةی ؾيهکؼد ٌكاف داد کَ پیياٌکار اكؿ ٌيؼق ةاالجؼی از نضاظ ٌ HSEـتث ةَ پیياٌکار
دكـ ك ؿّـ کـب ٌيّدق اؿث.
ًتیجِ گیزی:ؿاظحار پیكٍِادی ةا جّزَ ةَ زاىؽ ةّدف آف ،ىیجّاٌغ ةؼای ارزیاةی ؾيهکؼد ؿعش ؿازىاٌی
پیياٌکاراف ىعحهف اؿحفادق گؼدد کَ از ٌحایر ارزیاةی ىیجّاف ةَ ؾٍّاف یک كركدی در اٌحعاب پیياٌکاراف
اؿحفادق کؼد .ؾالكق ةؼ ایً ،پیياٌکاراف ٌیؽ ىیجّاٌغ ٌلاط ضؿف ؿازىاٌی ظّد را در زىیٍَ  HSEقٍاؿایی
ك زِث رفؽ آفُا ك ارجلاء ؿعش  HSEظّد اكغاـ ٌيایٍغ.
کلید ٍاژُّا :ارزیاةی ؾيهکؼد -ایيٍی ،ةِغاقث ك ىضیط زیـث-پیياٌکاراف -ؿازىاف
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هقدهِ
پیياٌکاراف رقغ كاةم جّزَای را داقحَ اؿث ك ُيیً اىؼ در

ریـک صّادث ك ةیياریُای ٌاقی از کار آٌِا ٌـتث ةَ افؼادی

کٍار ؾغـ جّزَ ةَ ةضخ ٌؼارت ك ارزیاةی ىـائم ىؼجتط ةا HSE

کَ در مٍایؽ دیگؼ کار ىیکٍٍغ ةیكحؼ اؿث( )10ةَ ظّری کَ

آٌِا ،ةاؾخ افؽایف ٌؼخ قاظلُای ىؼجتط ةا صّادث قغهی

ظعؼ ىؼگ كىیؼ  5ةؼاةؼ ك ظعؼ آؿیبُای ؾيغق پؼؿٍم در ایً

ٌؼیؼ ٌؼخ جکؼارٌ ،ؼخ قغت ك ٌؼخ ةؼكز در ىیاف قؼکثُای

پیياٌکاراف  2/5ةؼاةؼ ٌـتث ةَ ؿایؼ پیياٌکاراف ىیةاقغ ك ظتق

پیياٌکاری قغق اؿث ك اىؼكزق یکی از ٌگؼاٌیُا ك دغغغَُای

ةؼآكرد ةؼیحاٌیاُ ،ؼ ؿاؿ ةیف از ٌ 120فؼ در پؼكژقُای ؿاظث ك

اغهب ؿازىافُای ةؽرگ ،چگٌّگی ارزیاةی ؾيهکؼد ایيٍی،

ؿاز زاف ظّد را از دؿث ىیدٍُغ ك صغكد ٌ 3000فؼ از

ةِغاقث ك ىضیط زیـث ( )HSEپیياٌکاراف ىیةاقغ(.)2 ,1

آؿیبُای قغهی مٍؿث ؿاظث ك ؿاز رٌر ىیةؼٌغ(.)11

گؽارقات رؿيی اٌسيً ةیً انيههی جّنیغ کٍٍغگاف ٌفث ك گاز

ؿازىافُا ك مٍایؽ ةؼای ارزیاةی ؾيهکؼد  HSEپیياٌکاراف ٌیاز

( )OGPىعهب فّؽ را جاییغ ىیکٍغ کَ پؾ از ؿاؿُای

ةَ انگُّا یا ؿاظحارُای ارزیاةی ك جؿییً قاظلُای ؿٍسف

 ،1990ركٌغ رك ةَ رقغی در اؿحفادق از ٌیؼكُای پیياٌکار ةَ

ؾيهکؼد دارٌغ( .)12ةا جّزَ ةَ ىعانب یاد قغق ارزیاةی ؾيهکؼد

چكو ىیظّرد ك ىیؽاف ؿاؾات کار پیياٌکاراف ٌـتث ةَ ؿاؾات

ؿازىافُای پیياٌکاری از دیغگاق  HSEیک ضؼكرت ةكيار

کار کارفؼىا ةَ ظّر چكيگیؼی ةیكحؼ ىیةاقغ کَ افؽایف

ىیركد .ىعانؿَ صاضؼ ةا ُغؼ ارائَ یک ؿاظحار کارةؼدی

اٌحلاؿ ریـکُا از ٌیؼكُای کارفؼىا ةَ پیياٌکار را ةَ دٌتاؿ

ىحفاكت از دیگؼ ىعانؿات( ،)15-13 ,6ةؼای ؿازىافُای کارفؼىا

ظّاُغ داقث(ُ .)3يچٍیً ٌحایر ىعانؿات اٌساـ قغق ةیاٌگؼ ایً

زِث ارزیاةی ؾيهکؼد پیياٌکاراف ك ُيچٍیً آگاُی از زایگاق

ىّضّع ُـحٍغ کَ ؾيهکؼد ایيٍی ،ةِغاقث ك ىضیط زیـث

ؿازىافُای پیياٌکاری ظّد در صّزق  HSEقکم گؼفحَ اؿث

( )HSEپیياٌکاراف ُیچگاق ةػَ ىعهّةیػث ظّد قؼکثُای

کَ ةا ایً ؿاظحار پیكٍِادی ؿازىافُا ىیجّاٌٍغ ةعّر ىغاكـ

کارفؼىا ٌتّدق ك ؾيال ىیؽاف ك قغت صّادث در پؼكژقُای جضث

ؾيهکؼد  HSEؿازىافُای پیياٌکاری ظّد را ارزیاةی کٍٍغ ك از

راُتؼی قؼکثُای پیياٌکاری ةـیار ةػاالجؼ از پؼكژقُایی اؿث

ظؼكزی ارزیاةی ةؿٍّاف كركدی در اٌحعاب پیياٌکاراف ةؼای

کَ ةا اؿحفادق از پؼؿٍم ظّد قؼکثُای کارفؼىا اٌساـ

پؼكژقُای ةؿغی اؿحفادق ٌيایٍغُ .يچٍیً جضلیق صاضؼ ،ایً

ىیقّد( .)4دنیم ایً اىؼ ؾغـ ٌؼارت ك ارزیاةی ىٍاؿب ك

اىکاف را ٌیؽ ةؼای پیياٌکاراف فؼاُو ىیؿازد کَ ةا اؿحفادق از

ادؼةعف پیياٌکاراف از ؿّی قؼکثُای کارفؼىا ىیتاقغ کَ ایً

ایً ؿاظحار پیكٍِادی ،ظّد را ارزیاةی ٌيایٍغ ك ٌلاط ضؿف

اىؼ ىیجّاٌغ ىّزب ظـارات زاٌی ك ىانی زتؼافٌاپػیؼی ةؼای

ظّد را در زىیٍَ  HSEقٍاؿایی ك اكغاـ ةَ ةؼٌاىَریؽی ةؼای

کارفؼىا ،مٍؿث ك زاىؿَ قّد( .)3زیؼا کار در ىضیطُای

رفؽ آٌِا ك ارجلاء ؿعش  HSEظّد ةٍيایٍغ.

فنهی ،ؾغـ آقٍایی ةا ظعؼات ىّزّدٌ ،غاقحً جسِیؽات ك

ایً ىعانؿَ از ٌّع جضهیهی -کارةؼدی ىیةاقغ ك زاىؿَ ىّرد

اىکاٌات ىٍاؿب  HSEك ةیگاٌگی ةا ةـیاری از ىتاصخ  HSEةا

ٌؼؼ زِث اٌساـ پژكُف درظنّص ارزیاةی ؾيهکؼد  HSEآٌاف،

پحاٌـیم ةاالی ككّع صّادث ایيٍی ،ةِغاقحی ك زیـث ىضیعی

پیياٌکاراف امهی ىٍحعب ؿاظث ك ؿاز یک قؼکث ىادر

ُيؼاق اؿث( .)5كاةم ذکؼ اؿث کَ از ىیاف اٌّاع فؿانیثُای

جعننی ىیةاقٍغ .در ایً ىعانؿَ اةحغا اٌّاع ركشُای ىّزّد

پیياٌکاری ،ظعؼٌاکحؼیً آف در ُيَ دٌیا ،فؿانیثُای

ارزیاةی ؾيهکؼد ایيٍی ك ةِغاقث پیياٌکاراف در ؿعش ىهی ك

پیياٌکاری مٍؿث ؿاظث ك ؿاز ىیةاقغ( )9-6ك افؼاد

ةیً انيههی ك اٌّاع ؿیـحو ُای ىغیؼیحی ىؼةّط ةَ ایيٍی ك
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پیياٌکاری ةَ نضاظ جٍّع فؿانیثُا ،اؿحفادق از ٌیؼكی کار
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پیياٌکاری کَ در مٍؿث ؿاظث ك ؿاز ىكغّؿ ةَ کار ُـحٍغ
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ةِغاقث ( ،ISO 14001 ،ISO 45001 ،HSE-MS

ؾيهکؼد فاکحّرُای فؼؾی ىؼةّط ةَ ُؼ فاکحّر امهی ك ؿپؾ زيؽ

 AS/NZS4801ك  ،)BS 8800دؿحّرانؿيمُا ،آییً ٌاىَُا ك

ٌيؼات ُفث فاکحّر امهیٌ ،يؼق کم ؾيهکؼد  HSEپیياٌکار ةؼای

راٍُيای انؽاىات پیياٌکاراف در ؿیـحوُای ىغیؼیث ایيٍی ك

ؿعش ؿازىاف ةغؿث ىیآیغ .در پایاف ةَ ىٍؼّر اؾحتار ةعكی

ةِغاقث ،ةؼرؿی گؼدیغٌغ .فاکحّرُای امهی ةؼ ظتق ُفث ؾٍنؼ

ؿاظحار پیكٍِادی ،ؾيهکؼد ؿعش ؿازىاٌی ؿَ پیياٌکار ةؽرگ

امهی ؿیـحو ىغیؼیث  HSEىغؿ اٌسيً ةیً انيههی جّنیغ

ؿاظث كؿاز یک قؼکث ىادر جعننی ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفث.
رابطِ 1

کٍٍغگاف ٌفث ك گاز( )OGPاٌحعاب گؼدیغ ك در اداىَ فاکحّرُای

 f  r 1  MR  7

فؼؾی ىؼةّط ةَ ُؼ فاکحّر امهی ةؼای ارزیاةی ؿعش ؿازىاف
پیياٌکاراف از نضاظ  ،HSEقٍاؿایی ك جؿییً گؼدیغٌغ ك در كانب

N

MRmain factor 

دك پؼؿكٍاىَ کَ یکی ىؼةّط ةَ فاکحّرُای امهی ك دیگؼی ىؼةّط

در ایً راةعَ:

ةَ فاکحّرُای فؼؾی ةّد ،ةؼای ٌ 8فؼ از اؿاجیغ ك ٌ 15فؼ از

 :MRرجتَ ىحّؿط ُؼ فاکحّر امهی

ىحعننیً ك ماصب ٌؼؼاف  HSEپحؼكقیيی فؼؿحادق قغ .فؼایٍغ

 : fفؼاكاٌی ُؼ رجتَ دادق قغق ةَ ُؼ فاکحّر امهی جّؿط

ركایی ةَ مّرت اؾياؿ ٌؼؼات ظتؼگاف ك جِیَ ٌـعَ ٌِایی

پاؿعگُّا

امهی از رجتَةٍغی ( 1اُيیث ظیهی زیاد ) جا ( 7اُيیث ظیهی کو)

 : Nجؿغاد کم پاؿطُا

ك در پاؿطدُی ىؼةّط ةَ فاکحّرُای فؼؾی از ٌيؼقدُی ( 1اُيیث

ةا كؼار دادف ىلادیؼ رجتَ ىحّؿط ةغؿث آىغق از راةعَ  1در

ظیهی کو) جا ( 5اُيیث ظیهی زیاد) ةؼ اؿاس ظیف  5گؽیٍَای

راةعَ  ،2ىلادیؼی ةغؿث ظّاٍُغ آىغ کَ ةؼای جؿییً اُيیث

نیکؼت اؿحفادق قغق اؿث در ٌحیسَ ةؼای جؿییً پایایی پؼؿكٍاىَ

ٌـتی ُؼ فاکحّر امهی ىّرد ٌیاز ىیةاقغ(.)16

از ضؼیب کاپا ( )Kappaاؿحفادق گؼدیغ .ؿپؾ ُؼ دك پؼؿكٍاىَ

رابطِ 2

 MR
MR
N

اؿحاٌغارد ةَ ُيؼاق ركشکار ةؼای ٌ 48فؼ از ظتؼگاف (قاىم ىغیؼاف
كزفدُی از ٌؼؼ درزَ اُيیث فاکحّرُای امهی ك فاکحّرُای فؼؾی
ىؼةّط ةَ ُؼ فاکحّرُای امهی ارؿاؿ گؼدیغ .ةؼ اؿاس ظؼكزی
ٌؼؼات ظتؼگاف ،رجتَ ىحّؿط ( )MRك اُيیث ٌـتی (ُ )RIؼ یک
از فاکحّرُای امهی جّؿط راةعَ  1جا  3ك ٌيؼق ىحّؿط ( )MSك

i 1

i

ك کارقٍاؿاف  HSEةا جسؼةَ کارفؼىا ك پیياٌکاراف) ةَ ىٍؼّر

j

در ایً راةعَ:
;زيؽ کم رجتَ ىحّؿط فاکحّرُای امهی
;رجتَ ىحّؿط از فاکحّر امهی  jىیً
رابطِ 3
RMF j

اُيیث ٌـتی (ُ )RIؼ یک از فاکحّرُای فؼؾی ىؼةّط ةَ ُؼ

RMF i

فاکحّرُای امهی ،ةَ كؿیهَ راةعَ  4ك  5ىضاؿتَ گؼدیغ .ةؼای
ایساد ؿاظحار ٌِایی ارزیاةی ؾيهکؼد  HSEپیياٌکاراف ،ةؼای ُؼ
فاکحّر فؼؾی 5 ،قاظل ؾيهکؼد ةؼای ؾيهکؼدُای ظیهی ضؿیف،
گؼدیغ .قاظل ؾيهکؼد ةیافکٍٍغق ٌيؼقای اؿث کَ ةؼای ُؼ
فاکحّر فؼؾی ةؼ ظتق ؾيهکؼد كاكؿی پیياٌکار در ؿعش ؿازىاف،
اظحناص دادق ىیقّد .ظتق راةعَ  7ةا زيؽ ٌيؼات قاظل
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N



RI j 

i 1

در ایً راةعَ:
; اُيیث ٌـتی از فاکحّر امهی  jىیً
رابطِ 4

 f  s 1  MS  5
N

MS sub factor 

در ایً راةعَ:
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ضؿیف ،ىحّؿط ،ظّب ك ظیهی ظّب ةؼ ظتق راةعَ  6ىضاؿتَ



j

RMF
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پؼؿكٍاىَ ةّد .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در پاؿطدُی ىؼةّط ةَ فاکحّرُای

 : rرجتَ دادق قغق ةَ ُؼ فاکحّر امهی جّؿط پاؿعگُّا

علی درهحودی ٍ ّوکاراى

ارایِ ساختاری جْت ارسیابی عولکزد سطح...

ٌ :MSيؼق ىحّؿط ُؼ فاکحّر فؼؾی ىؼةّط ةَ ُؼ فاکحّر امهی
 :fفؼاكاٌی ُؼ ٌيؼق دادق قغق ةَ ُؼ فاکحّر فؼؾی جّؿط
پاؿعگُّا

در ایً راةعَ:
 :قاظل ؾيهکؼد کم
یافتِّا
زغكؿ  1فاکحّرُای امهی ك جؿغاد فاکحّرُای فؼؾی جؿییً

ٌ :Sيؼق دادق قغق ةَ ُؼ فاکحّر فؼؾی جّؿط پاؿعگُّا
 :Nجؿغاد کم پاؿطُا

قغق ىؼةّط ةَ ُؼ فاکحّر امهی را ٌكاف ىیدُغُ .ياٌعّر کَ

رابطِ 5

ىكعل اؿث  7فاکحّر امهی ةؼ اؿاس ؾٍامؼ ُفث گاٌَ

MS
 MS
ij

N

ij



ij

RI

i 1

ىسيّع  119فاکحّر فؼؾی زِث ارزیاةی ؿعش ؿازىاف پیياٌکار

در ایً راةعَ:
 :اُيیث ٌـتی  iىیً فاکحّر فؼؾی از فاکحّر امهی j

ىیً
ٌ :يؼق ىحّؿط  iىیً فاکحّر فؼؾی از فاکحّر امهی j

ىیً
 :زيؽ کم ٌيؼق ىحّؿط فاکحّرُای فؼؾی ىؼةّط ةَ
ُؼ فاکحّر امهی
رابطِ 6
100

ؿیـحو ىغیؼیث  HSEىغؿ  OGPاٌحعاب قغق اؿث .در
از ٌؼؼ  HSEىكعل قغ کَ ةیكحؼیً فاکحّرُای فؼؾی ،ةَ
جؼجیب ىؼةّط ةَ فاکحّر امهی " ؿازىاف ،ىٍاةؽ ك ىـحٍغؿازی
" ك " ظطىكی ك اُغاؼ اؿحؼاجژیک " ىیةاقغ .زِث جؿییً
ركایی پؼؿكٍاىَ ،ةا ةِؼقگیؼی از ٌؼؼات جؿغادی از اؿاجیغ ك
ىحعننیً  ، HSEاةِاىات پؼؿكٍاىَ ةؼظؼؼ گؼدیغ کَ ایً
اىؼ ةیاٌگؼ ركایی ىضحّایی كاةم كتّؿ پؼؿكٍاىَ ىیةاقغ.
ُيچٍیً زِث جؿییً پایایی پؼؿكٍاىَ ،از دادقُای صامم از

)PW RI ij ( Sub factor)  RI j ( MainFactor

ij

PI

فاکحّرُای امهی ك فاکحّرُای فؼؾی اؿحفادق گؼدیغ ك پؾ از
كركد ةَ ٌؼـافؽار  SPSSضؼیب کاپا ( )Kappaىضاؿتَ گؼدیغ.

در ایً راةعَ:
 :قاظل ؾيهکؼد  iىیً فاکحّر فؼؾی از فاکحّر امهی j

ىلغار ضؼیب کاپا ةؼاةؼ  0/91ةغؿث آىغ کَ ایً ىلغار ةیاٌگؼ
ایً اؿث کَ  %91پاؿطُا ةَ ُو قتیَ ةّدقاٌغ ك p<0/001

ىیً
ٌيؼق كزٌی ؾيهکؼد كاكؿی پیياٌکار (;1ظیهیضؿیف)،
(;2ضؿیف);3( ،ىحّؿط);4( ،ظّب);5( ،ظیهیظّب)
 :اُيیث ٌـتی  iىیً فاکحّر فؼؾی از فاکحّر امهی  jىیً

ٌكاف داد کَ ُيتـحگی ةیً ؿّاالت ُؼ كـيث ةا ُو ظّب
ةّدق ك پؼؿكٍاىَ از دتات ك ُيـاٌی دركٌی ظّةی ةؼظّردار
اؿث 3 .گؼكق ظتؼگاٌی کَ پؼؿكٍاىَُای ٌِایی فاکحّرُای
امهی ك فؼؾی را پؼ ٌيّدٌغ قاىم ىغیؼاف  HSEکارفؼىا ،ىغیؼاف

 :اُيیث ٌـتی  jىیً فاکحّر امهی

 HSEپیياٌکار ك کارقٍاؿاف ك ىكاكراف  HSEکارفؼىا ك

رابطِ 7
n

7

TPI   PI ij

پیياٌکاراف ةّدٌغ.
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پؼؿكٍاىَُای جکيیم قغق جّؿط ظتؼگاف از ٌؼؼ اُيیث

j 1 i 1
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ارایِ ساختاری جْت ارسیابی عولکزد سطح...

علی درهحودی ٍ ّوکاراى

زغكؿ  :1فاکحّرُای امهی ك جؿغاد فاکحّرُای فؼؾی ُؼ یک از فاکحّرُای امهی
فاکتَرّای اصلی

تعداد فاکتَرّای فزعی بزای ارسیابی سطح ساسهاى پیواًکار

( )1رُتؼی ك جؿِغ
( )2ظطىكی ك اُغاؼ اؿحؼاجژیک
( )3ؿازىاف ،ىٍاةؽ ك ىـحٍغؿازی
( )4ارزیاةی ك ىغیؼیث ریـک
( )5ظؼحریؽی
( )6اؿحلؼار ك پایف
( )7ىيیؽی ك ةازٌگؼی ىغیؼیث
ىسيّع فاکحّرُای فؼؾی

ةؼاؿاس ظؼكزی ٌؼؼ ظتؼگاف ،رجتَ ىحّؿط ك اُيیث ٌـتی ُؼ
یک از فاکحّرُای امهی ةَ كؿیهَ راةعَ  1جا  3ىضاؿتَ گؼدیغ کَ

6
11
48
8
22
13
11
119

ٌيٌَّ فلط ٌحایر ٌيؼق ىحّؿط ك اُيیث ٌـتی جؿغادی از ایً
فاکحّرُا ٌكاف دادق قغق اؿث.

ٌحایر آف در زغكؿ  2آكردق قغق اؿثُ .ؼ فاکحّر امهی کَ رجتَ

ُياٌعّر کَ از زغكؿ  4كاةم ىكاُغق ىیةاقغ ةؼای ُؼ یک

ىحّؿط کيحؼی داقحَ ةاقغ از اُيیث ٌـتی ةیكحؼی ةؼظّردار

از فاکحّرُای فؼؾی ىؼةّط ةَ فاکحّرُای امهی ،ةا کيک راةعَ

ىیةاقغ .ةؼ اؿاس ٌحایر ةغؿث آىغق از ٌؼؼات ظتؼگاف ،فاکحّر

ٌ 6يؼقای ةَ ٌاـ ٌيؼق قاظل ؾيهکؼد ةؼای  5ؾيهکؼد ىعحهف

امهی" رُتؼی ك جؿِغ " ةیكحؼیً اُيیث را در ؿعش ؿازىاف

(ظیهی ضؿیف ;( ،)1ضؿیف ;( ،)2ىحّؿط ;( ،)3ظّب ; )4ك

پیياٌکار دارد.

(ظیهی ظّب ; )5ىضاؿتَ گؼدیغ ك ؿاظحار ارزیاةی ؾيهکؼد

 119فاکحّر فؼؾی آٌِا ةؼ اؿاس ظؼكزی ٌؼؼ ظتؼگاف ك ةا

کيحؼیً ٌيؼق كاةم کـب در ؿعش ؿازىاف پیياٌکار ةؼاةؼ  60ك

اؿحفادق از ركاةط  4ك  5ىضاؿتَ قغ کَ در زغكؿ  3ةَ مّرت

صغاکذؼ ٌيؼق كاةم کـب ةؼاةؼ  300ىیةاقغ.

زغكؿ ٌ :2حایر رجتَ ىحّؿط ،رجتَ ٌـتی ك اُيیث ٌـتی فاکحّرُای امهی ؿعش ؿازىاف پیياٌکار
رتبِ هتَسط
*()MR

رتبِ ًسبی
**()RR

اّویت ًسبی
***()RI

رُتؼی ك جؿِغ
ظطىكی ك اُغاؼ اؿحؼاجژیک
ؿازىاف ،ىٍاةؽ ك ىـحٍغؿازی
ارزیاةی ك ىغیؼیث ریـک

1/00
2/47
2/47
3/81

1
2
2
3

0/374
0/151
0/151
0/098

ظؼح ریؽی

4/77

4

0/078

اؿحلؼار ك پایف
ىيیؽی ك ةازٌگؼی ىغیؼیث

5/17
4/90

6
5

0/072
0/076

فاکتَرّای اصلی
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پؾ از جؿییً اُيیث ٌـتی فاکحّرُای امهی ،اُيیث ٌـتی

 HSEؿعش ؿازىاف پیياٌکار ایساد گؼدیغ .ظتق زغكؿ 5

ارایِ ساختاری جْت ارسیابی عولکزد سطح...

علی درهحودی ٍ ّوکاراى

زغاكؿ ٌ :3حایر ٌيؼق ىحّؿط ،رجتَ ٌـتی ك اُيیث ٌـتی ةؿضی فاکحّرُای فؼؾی ىؼةّط ةَ فاکحّرُای امهی
ًوزُ هتَسط
*()MS

فاکتَرّای اصلی /فاکتَرّای فزعی

4/56
4/75
3/17
4/83
3/27
2/66

3
2
5
1
4
6

0/196
0/204
0/136
0/208
0/141
0/114

4/38
4/71
4/68
.

3
1
2
.

0/106
0/114
0/113
.

4/32
.
.

1
.
.

0/183
.
.

4/16
.
.

1
.
.

0/400
.
.

4/38
.
.

1
.
.

0/201
.
.

4/11
.
.

1
.
.

0/286
.
.

4/23
.
.

1
.
.

0/198
.
.

] [ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-08-13

 -1رُتؼی ك جؿِغ ( ) RI ; 0/374
جِیَ ك جغكیً ظطىكی  HSEجّؿط ىغیؼیث
جعنیل ىٍاةؽ الزـ ( ىانی ،اٌـاٌی ،فیؽیکی ) جّؿط ىغیؼیث در زِث دؿحیاةی ةَ اُغاؼ HSE
ىكارکث فؿاؿ ىغیؼیث در ازؼای ةؼٌاىَُای HSE
صضّر فؿاؿ ىغیؼیث در زهـات ( HSEؿازىاف ،کارفؼىا ،پؼكژق)
پیفةیٍی ك ازؼا ةؼٌاىَُای فؼٍُگؿازی در زىیٍَ  HSEاز ؿّی ىغیؼیث
چگٌّگی ىغیؼیث ةؼٌاىَُای ىكارکحی ك اٌگیؽقی  HSEةؼای پؼؿٍم
 -2ظطىكی ك اُغاؼ اؿحؼاجژیک ( ) RI ; 0/151
جغكیً ك ٌضّق اةالغ ظطىكی HSE
جغكیً اُغاؼ اؿحؼاجژیک HSE
اٌغازقگیؼی كضؿیث پیكؼفث ك جضلق اُغاؼ اؿحؼاجژیک در دكرقُای زىاٌی
.
 -3ؿازىاف ،ىٍاةؽ ك ىـحٍغؿازی ( ) RI ; 0/151
ىكعل ةّدف اؾضای جیو HSE
.
.
 -4ارزیاةی ك ىغیؼیث ریـک ( ) RI ; 0/098
ىیؽاف جضلق قاظلُای ؾيهکؼد در ؿازىاف
.
.
 -5ظؼحریؽی ( ) RI ; 0/078
جغكیً ك ةؼكؼاری ركش ازؼایی ىغیؼیث قؼایط اضعؼار
.
.
 -6اؿحلؼار ك پایف ( ) RI ; 0/072
پایف ىؿیارُای ؾيهکؼد  HSEةَ مّرت دكرقای در ؿازىاف
.
.
 -7ىيیؽی ك ةازٌگؼی ىغیؼیث ( ) RI ;0/076
جغكیً ركش ازؼایی ىيیؽی داظهی
.
.

رتبِ ًسبی
**()RR

اّویت ًسبی
***()RI

* ()Relative Importance( *** ،)Relative Ranking( ** ،)Mean Score
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ارایِ ساختاری جْت ارسیابی عولکزد سطح...

علی درهحودی ٍ ّوکاراى

زغكؿ :4قياجیکی از ؿاظحار ٌِایی ارزیاةی ؾيهکؼد  HSEؿعش ؿازىاف پیياٌکار

فاکتَرّای اصلی ( ) j
رُتؼی ك جؿِغ ()1

ظطىكی ك اُغاؼ اؿحؼاجژیک
()2

شاخص ّا
()i

خیلی ضعیف
()1

1
2
3
4
5
6
1
2
3
.
.
.
.
.
.

2/94
3/06
2/04
3/11
2/10
1/71
0/64
0/62
0/51
.
.
.
.
.
.
.

60

4/40
4/59
3/06
4/66
3/16
2/57
0/96
0/93
0/76
.
.
.
.
.
.
.

120

خیلی
خَب ()5

5/87
6/12
4/08
6/22
4/21
3/42
1/28
1/24
1/02
.
.
.
.
.
.
.

180

7/34
7/64
5/10
7/77
5/26
4/28
1/60
1/56
1/27
.
.
.
.
.
.
.

240

A

.
300

B
C
D
E
F
G
**X

** ٌيؼق کم ؾيهکؼد كاكؿی  HSEپیياٌکار در ؿعش ؿازىاف (پؾ از زيؽ کؼدف ٌيؼات قاظل ُفث فاکحّر امهی)

ٌيؼق کم ظؼكزی از ارزیاةی ارزیاب ةؼ ظتق ؿاظحار ارزیاةی

دكـ از نضاظ  ،HSEةَ جؼجیب ةؼاةؼ ةا  180ك  143/09ىیةاقغ

ؾيهکؼد  HSEؿعش ؿازىاف پیياٌکار ،صامم زيؽ ٌيؼات  Aجا

کَ ةا جّزَ ةَ راٍُيای جفـیؼ ٌيؼق کـب قغق ،ؾيهکؼد HSE

 Gىیةاقغ کَ ةا جّزَ ةَ ٌيؼق ةغؿث آىغق ىیجّاف ؿعش

ایً دك پیياٌکار ىحّؿط ارزیاةی ىی گؼددٌ .يؼق کم کـب قغق

ؾيهکؼد كاكؿی پیياٌکار از نضاظ  HSEجؿییً گؼدد.

جّؿط پیياٌکار ؿّـ ةؼاةؼ ةا  110/72قغ کَ ایً ةیاٌگؼ

ظتق ٌيّدار ٌ 1حایر ةغؿث آىغق از ارزیاةی ؿعش ؿازىاف
 3پیياٌکار ىّرد ىعانؿٌَ ،كاف داد کَ ٌيؼق کم پیياٌکار اكؿ ك

ؾيهکؼد ضؿیف پیياٌکار از نضاظ  HSEدر ؿعش ؿازىاف
ىیةاقغ.

زغكؿ :5ظتلَةٍغی ؾيهکؼد كاكؿی پیياٌکار ةؼ اؿاس ٌيؼق کم قاظل ؾيهکؼد ( )TPIؿعش ؿازىاف
عولکزد ٍاقعی  HSEپیواًکار

161

ًوزُ کل شاخص عولکزد
< 60
60 – 120
120 – 180
180 – 240
240 – 300
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ضؿیف
ىحّؿط
ظّب
ظیهی ظّب
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ؿازىاف ،ىٍاةؽ ك ىـحٍغؿازی()3
ارزیاةی ك ىغیؼیث ریـک ()4
ظؼحریؽی ()5
اؿحلؼار ك پایف ()6
.
ىيیؽی ك ةازٌگؼی ىغیؼیث ()7
زيؽ ٌيؼات قاظل ؾيهکؼد
جؿغاد کم قاظلُای ارزیاةی پؼكژق 119

1/47
1/53
1/02
1/55
1/05
0/86
0/32
0/31
0/25
.
.
.
.
.
.

عولکزد پیواًکار
ضعیف هتَسط خَب
()4
()3
()2

ىسيّع ٌيؼات قاظل ؾيهکؼد
در ُؼ فاکحّر امهی

ارایِ ساختاری جْت ارسیابی عولکزد سطح...

علی درهحودی ٍ ّوکاراى
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جِیَ ك جغكیً ظطىكی  HSEجّؿط ىغیؼیث
جعنیل ىٍاةؽ الزـ ( ىانی ،اٌـاٌی ،فیؽیکی ) جّؿط ىغیؼیث در زِث دؿحیاةی ةَ اُغاؼ HSE
ىكارکث فؿاؿ ىغیؼیث در ازؼای ةؼٌاىَُای HSE
صضّر فؿاؿ ىغیؼیث در زهـات ( HSEؿازىاف ،کارفؼىا ،پؼكژق ،پیياٌکاراف فؼؾی)
پیفةیٍی ك ازؼا ةؼٌاىَُای فؼٍُگؿازی در زىیٍَ  HSEاز ؿّی ىغیؼیث
چگٌّگی ىغیؼیث ةؼٌاىَُای ىكارکحی ك اٌگیؽقی  HSEةؼای پؼؿٍم
جغكیً ك ٌضّق اةالغ ظطىكی HSE
جغكیً اُغاؼ اؿحؼاجژیک HSE
اٌغازقگیؼی كضؿیث پیكؼفث ك جضلق اُغاؼ اؿحؼاجژیک در دكرقُای زىاٌی ىعحهف
ٌؼؼؿٍسی از گؼكقُای ذیٍفؽ در زىیٍَ ةِتّد ظطىكی ك اُغاؼ اؿحؼاجژیک
جسؽیَ ك جضهیم اُغاؼ اؿحؼاجژیک در ؿازىاف
ةازٌگؼی ظطىكی ك اُغاؼ اؿحؼاجژیک HSE
ةّدف اؾضای جیو HSE
جكکیم ؿاظحار ؿازىاٌی ةؼای ىغیؼیث ىـائم HSE
اٌحعاب ٌيایٍغق یا ٌيایٍغگاف ىغیؼیث در زىیٍَ  HSEك ٌضّق ىؿؼفی آٌِا ةَ کارفؼىا
ىیؽاف جعنیل ىٍاةؽ ىانی در زىیٍَ  HSEةؼ اؿاس انؽاىات اةالغ قغق جّؿط کارفؼىا
جغكیً ركش ازؼایی آىّزش
جؿییً ٌیازُای آىّزقی  HSEپؼؿٍم در کهیَ ؿعّح ك ىكاغم
جغكیً ك ةؼكؼاری ركیَای ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی ك ارزیاةی مالصیث پیياٌکاراف فؼؾی
چگٌّگی ىکاجتات دركف ؿازىاٌی ك ةؼكف ؿازىاٌی در ارجتاط ةا ىـائم HSE
در دؿحؼس ةّدف ٌـعَُای زاری ىغارؾ در ىضمُای ىّرد ٌؼؼ
كزّد ركش ازؼایی ةؼای قٍاؿایی ك ارزیاةی ریـک ظعؼات ةانلّق HSE
ىیؽاف جضلق قاظلُای ؾيهکؼد در ؿازىاف
چگٌّگی جسؽیَ ك جضهیم قاظلُای ؾيهکؼد  HSEك دتث آف در ةازق زىاٌی جؿییً قغق
جغكیً ركش ازؼایی زِث اؾياؿ اكغاىات کٍحؼنی زِث صػؼ ك یا کاُف ریـک
جؿییً ىـئّنیثُا در ةؼٌاىَُای  HSEجغكیً قغق
جؿییً ىٍاةؽ الزـ ةؼای جضلق اُغاؼ  HSEةؼٌاىَُای  HSEجغكیً قغق (ىانی ،اٌـاٌی ،فیؽیکی)
ٌضّق ةازرؿی ؿازىاف از پیياٌکاراف فؼؾی در ىّرد جسِیؽات ك اٌعتاؽ آف ةا امّؿ اؿحاٌغاردُای HSE
جغكیً ك ةؼكؼاری ركش ازؼایی ىغیؼیث قؼایط اضعؼار
ىكعل ةّدف ىـئّنیثُا ك كػایف در ؿعّح ىعحهف ؿازىاف در ركشُای ازؼایی ك دؿحّرانؿيمُا
پایف ىؿیارُای ؾيهکؼد  HSEةَ مّرت دكرقای در ؿازىاف
كضؿیث جِیَ ؿّاةق ركشُای ازؼایی ىّزّد در ؿازىاف
جِیَ نیـث ؾٍاكیً ؿّاةق ىّزّد در ؿازىاف
ةؼرؿی ك جسؽیَ ك جضهیم ركیغادُا ةَ ىٍؼّر جؿییً ؾهم ریكَای
كزّد ةؼٌاىَ زىافةٍغی ىغكف ةؼای اٌساـ دكرقای ىيیؽی داظهی در ؿازىاف
ٌضّق ةؼگؽاری زهـَ ةازٌگؼی ىغیؼیث از نضاظ ةازق زىاٌی جؿؼیف قغق در ركش ازؼایی
در دؿحؼس ةّدف ظؼكزیُای ةازٌگؼی ىغیؼیث ةؼای اظالعرؿاٌی ك ىكاكرق پؼؿٍم ىؼةّظَ
ةؼرؿی ىكکالت ؾيهکؼدی  HSEپیياٌکاراف فؼؾی در زهـَ ةازٌگؼی ىغیؼیث

ارایِ ساختاری جْت ارسیابی عولکزد سطح...

علی درهحودی ٍ ّوکاراى
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نمره عملکرد  HSEدر سطح سازمان
ٌيّدارٌ : 1حایر ارزیاةی ؾيهکؼد  HSEؿَ پیياٌکار امهی ىّرد ىعانؿَ در ؿعش ؿازىاف

بحث

ُؼ یک از فاکحّرُای امهی ك زیؼةٍغُای ىؼةّط ةَ فاکحّرُای

ىعانؿَ قفائی ك ُيکاراف ىیةاقغ( .)13در ىعانؿَ یار اصيغی

امهی کَ دكیلا ةؼ ظتق ؿاظحار ؿیـحو ىغیؼیث HSE

ك ُيکاراف  4ىؿیار ك  22زیؼ ىؿیار جؿییً قغق اؿث کَ چِار

ىیةاقغ 119 ،فاکحّرُای فؼؾی ةؼای ؿعش ؿازىاٌی جؿییً قغ.

ىؿیار آف ایيٍی ،ةِغاقث ،ىضیط زیـث ك ىغیؼیث

دنیم اؿحفادق از ؿاظحار ؿیـحو ىغیؼیث  HSEةؼای ؿاظحار

ىیةاقغ( .)17در ىعانؿَ كیسّف نی ك ُيکاراف 29 ،فاکحّر

ىّردٌؼؼ ىعانؿَ صاضؼ ایً ةّد کَ ؿیـحو ىغیؼیث  HSEیک

ىّدؼ ةؼ ؾيهکؼد  HSEجؿییً قغقاٌغ کَ ةؼ اؿاس كزفدُی

ؿیـحو ىغیؼیحی اؿحاٌغارد اؿث کَ جياىی ىّضّؾات ىؼجتط ةا

ىحعنناف ك ركش فازی ،ارزیاةی ؾيهکؼد ؿیـحو ىغیؼیث

ىغیؼیث ایيٍی ،ةِغاقث ك ىضیط زیـث( ،)HSEدر كانب یک

 HSEاٌساـ ىیگیؼد( .)18در ىعانؿَ داٌیم پغگؼؿکی ةؼای

ىسيّؾَ كاصغ ةیاف قغق اؿث ك ٌلف ىِيی در ُغایث ك

اٌغازقگیؼی کارةؼدی ؾيهکؼد ؿیـحو ىغیؼیث ایيٍی ك ةِغاقث

ُياٍُگؿازی فؿانیثُای یک ؿازىاف در زِث ٌیم ةَ اُغاؼ

قغهی 20 ،قاظل امهی کهیغی ؾيهکؼد ك  14قاظل فؼؾی

کالف ةؼ ؾِغق دارد ك ةا پیادقؿازی ك اؿحلؼار ٌؼاـ ىغیؼیث

کهیغی ؾيهکؼد ىحٍاؿب ةا ازؽای ؿیـحو ىغیؼیث ایيٍی ك

 HSEدر ُؼ ؿازىاف ،جياـ ظعؼات قٍاؿایی قغق ك ةانحتؽ

ةِغاقث قغهی جؿییً قغقاٌغ( .)19در ىعانؿَ جّىاس اف زی ك

راقصمُای ىٍاؿب زِث کاُف ریـک ارائَ ظّاُغ قغ .در

ُيکاراف چارچّةی کَ ةؼای ارزیاةی ؾيهکؼد ایيٍی پیياٌکاراف

ىعانؿَ قفائی غالىی ك ُيکاراف ٌیؽ از ُفث ةعف ؾٍامؼ

ارائَ قغق اؿث دارای  7فاکحّر امهی ك  18فاکحّر فؼؾی

ؿیـحو ىغیؼیث  HSEةَ ؾٍّاف قاظلُای کهیغی اؿحفادق

ىیةاقغ( .)20ىسحتی زکایی ك ُيکاراف  29ىضّر ؾيهکؼدی ك

گؼدیغق اؿث ك در ىسيّع  35ىؿیار ةؼای ارزیاةی ؾيهکؼد

 154قاظل ارزیاةی ؾيهکؼد ةؼای ارزیاةی کيی ؾيهکؼد ایيٍی،

163

بْداشت کار ٍ ارتقاء سالهت | سال پٌجن | شوارُ دٍم | تابستاى 1400

] [ Downloaded from ohhp.ssu.ac.ir on 2022-08-13

ةَ ؾٍّاف فاکحّرُای امهی ارزیاةی اؿحفادق گؼدیغ ك ىؼجتط ةا

قاظلُای ةیكحؼ ك ٌضّق اىحیازدُی از جفاكت ىعانؿَ صاضؼ ةا
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در ایً ىعانؿَ از ُفث ةعف ؾٍامؼ ؿیـحو ىغیؼیث HSE

 HSEپیياٌکاراف مٍایؽ پحؼكقیيی جؿییً کؼدقاٌغ کَ جؿغاد

ارایِ ساختاری جْت ارسیابی عولکزد سطح...

علی درهحودی ٍ ّوکاراى

قغ( .)21جؿغاد فاکحّرُای فؼؾی ةیكحؼ در ىعانؿَ صاضؼ ةؼ

 HSEرُتؼی کٍغ ،فاکحّرُای امهی دیگؼ ٌیؽ در اداىَ ایً

ؾکؾ ىعانؿات ذکؼ قغق ةاؾخ ىیقّد کَ ارزیاةی ؾيهکؼد

فؼایٍغ ةَ ظّةی ازؼا ظّاُغ قغ ك جضث جادیؼ كؼار ىی گیؼٌغ.

پیياٌکاراف ةا زؽئیات ةیكحؼی ىّرد ةؼرؿی كؼار گیؼد ك ةا

ٌحایر ىعانؿَ ؿاكاچا ك ُيکاراف ٌكاف داد کَ فاکحّر جؿِغ

اؿحفادق از ایً ؿاظحار ىیجّاف جكعیل داد کَ پیياٌکار در

ىغیؼیث ةَ ایيٍی یکی از فاکحّرُای ىِو ك ىّدؼ ةؼ ؾيهکؼد

کغاـ فاکحّر امهی ك صحی در کغاـ فاکحّر فؼؾی از آف فاکحّر

ایيٍی ىیةاقغ کَ ایً ٌحیسَ ،اؿحغالؿ فّؽ را جاییغ ىیکٍغ ك ةا

امهی ضؿف دارد ك ةؼ ایً اؿاس ىیجّاف ةؼای ٌلاط ضؿف

ٌحایر ىعانؿَ صاضؼ ىعاةلث دارد(ٌ .)11حایر ىعانؿات دیگؼ ٌیؽ

قٍاؿایی قغق ،راُکارُای پیكگیؼاٌَ ك امالصی ةَ پیياٌکار

فاکحّر امهی جؿِغ ك رُتؼی در ؿازىاف را پؼ اُيیث ٌكاف دادق

پیكٍِاد کؼد .ؿاظحار پیكٍِادی در ىعانؿَ صاضؼ ؾالكق ةؼ

اؿث ك ةیاف کؼدق اٌغ کَ رُتؼی ك جؿِغ ىّدؼ ىغیؼیث ؿازىاف

کارةؼد ةؼای پیياٌکاراف ؿاظث ك ؿاز كاةم اؿحفادق ةؼای ُيَ

ةَ ؾٍّاف اىؼی الزـ در جّؿؿَ ك ةِتّد ىّفلیث آىیؽ ؿازىاف ُا

پیياٌکاراف ىیةاقغ ك ةؼ ظالؼ ىعانؿات اٌساـ قغق كتهی ()13

ىضـّب ىیگؼدد ك در ایً راؿحا ىغیؼیث را ىهؽـ ةَ ایساد ك

اظحناما فلط ةؼای یک پیياٌکار ظاص ٌيیةاقغ .در ؿاظحار

صفغ فؼٍُگ ىّدؼ  HSEاز زيهَ جكکیم زهـات ك ایساد

پیكٍِادی ؿَ زٍتَ ایيٍی ،ةِغاقث ك ىضیط زیـث دیغق قغق

اٌگیؽق زِث ةِتّد ؾيهکؼد  HSEك ىكارکث ك درگیؼی ُيَ

اؿث در مّرجی کَ در ىعانؿَ جّىاس اف زی فلط زٍتَ ایيٍی

ؿعّح در جّؿؿَ ؿیـحو ىغیؼیث  HSEىیداٌغ( .)22از ةیً

( )20ك در ىعانؿَ داٌیم پغگؼؿکی زٍتَ ایيٍی ك ةِغاقث

 119فاکحّر فؼؾی جؿییً قغق ةؼای ارزیاةی ؿعش ؾيهکؼد

ىّرد جّزَ كؼار گؼفحَ اؿث( .)19در ؿاظحار پیكٍِادی ىعانؿَ

 HSEؿازىاف پیياٌکار ،جؿغاد  6ىّرد آف ىؼةّط ةَ فاکحّر

صاضؼ ىیجّاف پیياٌکاراف را ةؼ اؿاس ٌيؼق ؾيهکؼد كاكؿی آٌِا

امهی جؿِغ ك رُتؼی ىیةاقغ کَ فاکحّر فؼؾی" صضّر فؿاؿ

ُو ةَ مّرت کيی ك ُو ةَ مّرت کیفی رجتَةٍغی کؼد کَ

ىغیؼیث در زهـات  "HSEدارای ةاالجؼیً اُيیث ٌـتی ةّد

ٌضّق اىحیازدُی ىحفاكجی ةا دیگؼ ىعانؿات( )13داردٌ .حایر

(زغكؿ  .)3در فاکحّر امهی ظطىكی ك اُغاؼ اؿحؼاجژیک

صامم از جؿییً اُيیث ٌـتی فاکحّرُای امهی ٌكاف داد کَ

فاکحّر فؼؾی" در دؿحؼس ةّدف ظطىكی  " HSEةیكحؼیً

پؼاُيیثجؼیً فاکحّر امهی در ؿعش ؿازىاف" ،رُتؼی ك جؿِغ"

اُيیث ٌـتی را دارد .از ةیً  119فاکحّر فؼؾی جؿییً قغق

ىیةاقغ ك فاکحّر امهی "ظطىكی ك اُغاؼ اؿحؼاجژیک" ك

ةؼای ارزیاةی ؿعش ؾيهکؼد  HSEؿازىاف پیياٌکار ،جؿغاد 48

ؿازىاف ،ىٍاةؽ ك ىـحٍغؿازی در درزَ دكـ اُيیث كؼار دارد ك

ىّرد آف ىؼةّط ةَ فاکحّر امهی ؿازىاف ،ىٍاةؽ ك ىـحٍغؿازی

ةلیَ فاکحّرُای امهی در ردقُای ةؿغی اُيیث ىی-

ىیةاقغ .ؾيهکؼد پیياٌکار در ةعفُای ؿاظحار ؿازىاٌی،

ةاقٍغ(زغكؿ  .)2در ٌحایر ىعانؿَ زکایی ك ُيکاراف ىضّر

ىـئّنیثُاٌ ،يایٍغگاف ىغیؼیث ،جعنیل ىٍاةؽ اٌـاٌی ك ىانی،

ؾيهکؼدی "جؿِغ ك رُتؼی" دارای ةاالجؼیً ارزش كزٌی ةّد کَ

آىّزش ،پیياٌکاراف فؼؾی ،ارجتاظات ىّدؼ ،ىـحٍغؿازی ك

ةا ٌحایر ىعانؿَ صاضؼ ُيعّاٌی دارد اىا ىضّر ؾيهکؼدی

کٍحؼؿ ىـحٍغات جّؿط ایً  48فاکحّر فؼؾی ىّرد ارزیاةی كؼار

"ىغیؼیث ریـک" در زایگاق دكـ ك " ؿازىاف ك ىٍاةؽ" در

ىیگیؼد کَ ةا ایً كزّد ىیجّاف گفث کـب اىحیاز ةاالجؼ در

زایگاق ؿّـ از ٌؼؼ ارزش كزٌی كؼار داقحٍغ( .)21ةیكحؼ ةّدف

ایً ةعفُا جادیؼ ةـؽایی در ٌيؼق کم ارزیاةی ؾيهکؼد ؿازىاف

اُيیث فاکحّر امهی رُتؼی ك جؿِغ ٌـتث ةَ دیگؼ فاکحّرُای

پیياٌکار از نضاظ  HSEدارد .در فاکحّر امهی ؿازىاف ،ىٍاةؽ ك

امهی ةَ ایً دنیم اؿث کَ ٌلف کهیغی ك ىِو در ىّفلیث

ىـحٍغؿازی ،در زیؼ ةٍغ ؿاظحار ؿازىاٌی ك ىـئّنیثُا فاکحّر
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ةِغاقث ك ىضیط زیـث قِؼداریُا جؿییً کؼدٌغ ك از ظؼیق

ؿازىاف از ٌؼؼ  HSEةازی ىیکٍغ زیؼا زىاٌی کَ ىغیؼ پیياٌکار

علی درهحودی ٍ ّوکاراى

رابطِ بیي رجحاى شغلی ٍ رضایت شغلی با...

ك ىؿؼفی آٌِا ةَ کارفؼىا" ك در زیؼ ةٍغ ىؼةّط ةَ ىٍاةؽ فاکحّر

امالصی فاکحّر فؼؾی "ارزیاةی ادؼةعكی اكغاىات امالصی ةَ

فؼؾی "ىیؽاف جعنیل ىٍاةؽ ىانی در زىیٍَ  "HSEك در زیؼ ةٍغ

مّرت دكرقای" ك در زیؼ ةٍغ گؽارش ككایؽ ك ركیغادُا فاکحّر

قایـحگی ك مالصیث فاکحّر فؼؾی "جؿییً ٌیازُای آىّزقی

فؼؾی " كزّد ركش ازؼایی دتث ،گؽارش ك جضهیم ركیغادُا" ك

 HSEپؼؿٍم در کهیَ ؿعّح ك ىكاغم" ك در زیؼ ةٍغ پیياٌکاراف

در زیؼ ةٍغ پیگیؼی ككایؽ ك ركیغادُا فاکحّر فؼؾی ةؼرؿی ك

فاکحّر فؼؾی" جغكیً ك ةؼكؼاری ركیَای ةَ ىٍؼّر ةؼرؿی ك

جسؽیَ ك جضهیم ركیغادُا ةَ ىٍؼّر جؿییً ؾهم ریكَای" ةاالجؼیً

ارزیاةی مالصیث پیياٌکاراف فؼؾی" ك در زیؼ ةٍغ ارجتاط ىّدؼ

اُيیث ٌـتی را ٌـتث ةَ دیگؼ فاکحّرُای فؼؾی ایً ةعف

فاکحّر فؼؾی" جغكیً ركش ازؼایی ىغكف زِث جكؼیش ٌضّق

داقحٍغ .در فاکحّر امهی ىيیؽی ك ةازٌگؼی ىغیؼیث ةیكحؼیً

ارجتاظات دكظؼفَ ك جتادؿ اظالؾات  "HSEدارای ةیكحؼیً

اُيیث ٌـتی ةَ جؼجیب ىؼةّط ةَ فاکحّر فؼؾی "جغكیً ركش

اُيیث ٌـتی در ةیً دیگؼ فاکحّرُای فؼؾی ایً ةعف ةّدٌغ .در

ازؼایی ىيیؽی داظهی" ك "ىكعل ةّدف كركدیُای ةازٌگؼی

فاکحّر امهی ارزیاةی ك ىغیؼیث ریـک در زیؼةٍغ قٍاؿایی ك

ىغیؼیث ةؼ اؿاس انؽاىات اؿحاٌغارد" ةّدٌ .حایر ىعانؿَ جّىاس اف

ارزیاةی ریـک فاکحّر فؼؾی" ىیؽاف جعاةق ركش ازؼایی

زی در ؿاؿ ٌ 2005كاف داد کَ ةیكحؼیً اُيیث در ةیً

قٍاؿایی ك ارزیاةی ریـکُای قغهی ك زٍتَُای زیـث ىضیعی

فاکحّرُای ؿعش ؿازىاٌی ىؼةّط ةَ فاکحّر « ازؼای ؿیـحو

ةا پؼكؿَ کاری" ك در زیؼ ةٍغ اُغاؼ ك ىؿیارُای ؾيهکؼد فاکحّر

ىغیؼیث ایيٍی ىعاةق ىلؼرات » ىیةاقغ( .)20در ىعانؿَ كیسّف

فؼؾی" ىیؽاف جضلق قاظلُای ؾيهکؼد در ؿازىاف" ك در

نی ك ُيکاراف از ةیً فاکحّرُای جؿییً قغق ارزیاةی ؾيهکؼد

زیؼةٍغ کٍحؼؿ ریـک فاکحّر فؼؾی" جغكیً ركش ازؼایی زِث

 HSEةَ جؼجیب فاکحّر کٍحؼؿ ؾيهیات ،جؿِغ ك رُتؼی،

اؾياؿ اكغاىات کٍحؼنی" از ةیكحؼیً اُيیث ٌـتی ةؼظّردار

یکپارچگی ؿؼىایَ ،قٍاؿایی ك ارزیاةی ظعؼات ك آىّزش دارای

ةّدٌغ .در فاکحّر امهی ظؼحریؽی در زیؼ ةٍغ ةؼٌاىَُای HSE

ةیكحؼیً اُيیث ةّدٌغ( .)18ىعانؿَ صاضؼ ٌكاف داد کَ

فاکحّر فؼؾی" ٌضّق جغكیً ةؼٌاىَُای  HSEجّؿط پیياٌکار" ك

جنيیياجی کَ در ؿعش ؿازىاف گؼفحَ ىیقّد ركی ىـائم

در زیؼ ةٍغ یکپارچگی ؿؼىایَ فاکحّر فؼؾی "ٌضّق ادغاـ امّؿ ك

ایيٍی  ،ةِغاقث ك ىضیط زیـث پؼكژقُا جادیؼ ىیگػارد .ةٍاةؼایً

انؽاىات  HSEةا فؼایٍغُای کهیغی ٌؼیؼ ظؼاصی ،ؿاظث ،ظؼیغ

 ،ةا رُتؼی ظّب ك جؿِغ ىغیؼاف ؿازىافُا ىیجّاف از جؿغاد

ك "...ك در زیؼ ةٍغ دؿحّرانؿيمُا فاکحّر فؼؾی "جِیَ ركش

زیادی از جهفات زهّگیؼی کؼد .ىغیؼاف ؿازىافُا ىیجّاٌٍغ ةا

ازؼایی ةا جّزَ ةَ انؽاىات ؿیـحو ىغیؼیث  " HSEك در زیؼ ةٍغ

ایساد ؿیاؿث ظّب  ، HSEجعنیل ىٍاةؽ ىّرد ٌیاز ك قؼکث

ىغیؼیث جغییؼ فاکحّر فؼؾی " جِیَ ركش ازؼایی ىغیؼیث جغییؼ

در زهـات ىؼجتط ةا  ، HSEةَ ظّر غیؼىـحلیو ةؼ ىـائم ایيٍی

ةَ ىٍؼّر اظيیٍاف از کٍحؼؿ جغییؼات اصحيانی" ك در زیؼ ةٍغ

ك ةِغاقث جأدیؼ ةگػارٌغ .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ در ؿاظحار پیكٍِادی

ظؼحریؽی كضؿیث اضعؼاری فاکحّر فؼؾی "جغكیً ك ةؼكؼاری

ةؼای ُؼ فاکحّر فؼؾی (ظتق راةعَ ٌ )6يؼق قاظل ؾيهکؼد ةؼای

ركش ازؼایی ىغیؼیث قؼایط اضعؼار" ةیكحؼیً اُيیث ٌـتی را

 5ؿعش ؾيهکؼدی ىضاؿتَ قغق اؿث در ٌحیسَ فؼد ارزیاب پؾ

ةَ ظّد اظحناص دادٌغ .در فاکحّر امهی اؿحلؼار ك پایف در زیؼ

از ارزیاةی ىیجّاٌغ ٌيؼات صامم از فاکحّرُای فؼؾی ُفث

ةٍغ فؿانیثُا فاکحّر فؼؾی "ىكعل ةّدف ىـئّنیثُا ك كػایف

فاکحّرُای امهی را ةا ُو زيؽ ٌيایغ ك ٌيؼق كاكؿی ؾيهکؼد

در ؿعّح ىعحهف ؿازىاف" ك در زیؼ ةٍغ ةازةیٍی فاکحّر فؼؾی

 HSEپیياٌکار ك ؿعش پیياٌکار را (ظیهی ضؿیف ،ضؿیف،

"پایف ك اٌغازقگیؼی ؾّاىم زیافآكر در صّزق  "HSEك در زیؼ

ىحّؿط ،ظّب ك ظیهی ظّب) جؿییً ٌيایغٌ .ضّق ةغؿث اكردف
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فؼؾی "ىكعل ةّدف اؾضای جیو  "HSEك در زیؼ ةٍغ ٌيایٍغگاف

ةٍغ دتث ؿّاةق فاکحّر فؼؾی "كضؿیث جِیَ ؿّاةق ركشُای

ارایِ ساختاری جْت ارسیابی عولکزد سطح...

علی درهحودی ٍ ّوکاراى

ٌيؼق ؾيهکؼد  HSEپیياٌکار در ىعانؿَ جّىاس اف زی ك

ٌیؽ ؿعش ؾيهکؼد  HSEپیياٌکاراف ةَ ؿَ ؿعش ظّب ،ىحّؿط ك

ُيکاراف ةا ىعانؿَ صاضؼ قتیَ ىیةاقغ( .)20در ىعانؿَ جّىاس

ظّب جلـیو قغق ةّد کَ ةیكحؼ پیياٌکاراف ةا فؿانیث ظغىات

اف زی( )20ك ىعانؿَ فاٌگ( )23قاظلُا فلط از ٌگاق ایيٍی

دریایی ك ةٍغری دارای ؿعش ؾيهکؼد ىعهّب ةّدقاٌغ( .)17كاةم

جؿؼیف قغقاٌغ ك در ىعانؿَ ؾتاؿپّر ىغؿ ارزیاةی فلط ةؼای

ذکؼ اؿث کَ در ایً كـيث فلط ٌيؼق کهی ك ؿعش ؾيهکؼد

ارزیاةی ؾيهکؼد ةعف ىضیط زیـث اؿث( )24اىا در ىعانؿَ

ؿازىاٌی ایً ؿَ پیياٌکار از ٌؼؼ  HSEىّرد ةضخ كؼار گؼفث ك

صاضؼ از ٌگاق ایيٍی ،ةِغاقث ك ىضیط زیـث(  119فاکحّر

ةَ دنیم زیاد ةّدف فاکحّرُای فؼؾی ( 119ؾغد) از ةضخ در ىّرد

فؼؾی) جؿؼیف قغقاٌغ .ةَ دنیم اؾكاری ةّدف ٌيؼات قاظل

ٌحیسَ صامم از ارزیاةی جک جک فاکحّرُای فؼؾی ؿعش ؿازىاٌی

ؾيهکؼد ،ارزیاب در ٍُگاـ ىضاؿتَ ٌيؼق کم ؾيهکؼد HSE

ةؼای ُؼ یک از پیياٌکاراف جضث ىعانؿَ ك ىلایـَ آٌِا مؼؼ ٌؼؼ

پیياٌکارٌ ،یاز ةَ ىاقیً صـاب ك ىلغاری زىاف دارد کَ ایً ىّرد

قغ .از ىضغكدیثُای ایً ىعانؿَ كؼار داقحً اظالؾات ىّرد ٌیاز

ىیجّاٌغ از ٌلاط ضؿف ؿاظحار پیكٍِادی ةَ قيار آیغ کَ انتحَ ةا

در زاُای ىعحهف از زيهَ جِؼاف ك ىضم پؼكژق در زٍّب کكّر

ظؼاصی ٌؼـافؽار ایً ؿاظحار ىكکم رفؽ ظّاُغ قغ .ةَ ىٍؼّر

ةّد کَ ةاؾخ افؽایف ُؽیٍَ ك زىاف ةّد ك از ظؼفی در اةحغای کار

اؾحتار ةعكی ؿاظحار پیكٍِادی ،ؾيهکؼد  HSEؿعش ؿازىاٌی 3

ةؿضی قؼکثُا ُيکاری ضؿیفی داقحٍغ کَ پؾ از ؿاؾثُا

پیياٌکار امهی ؿاظث ك ؿاز یک قؼکث ىادر جعننی

مضتث ك ُياٍُگی ،رضایث ةَ ُيکاری آٌِا ةا جیو جضلیق

پحؼكقیيی ىّرد ارزیاةی كؼار گؼفث کَ ٌحایر آف ٌكاف داد کَ

ىضلق ىیقغ.

ىیةاقغ کَ ةؼ اؿاس راٍُيای ؿاظحار پیكٍِادی ،ایً دك

ؿاظحار پیكٍِادی ةَ ؾٍّاف یک ٌحیسَای از ایً ىعانؿَ

پیياٌکار از نضاظ  HSEؿعش ؿازىاٌی در ؿعش ىحّؿط كؼار

ىیجّاٌغ جّؿط ؿازىافُای کارفؼىایی زِث جؿییً ٌيؼق کم

ىیگیؼٌغ اىا پیياٌکار قيارق  3ةا ٌيؼق 110/72دارای ؾيهکؼد

ؾيهکؼد ؿعش ؿازىاٌی پیياٌکاراف ظّد از زٍتَ  HSEىّرد

ضؿیفی ىیةاقغ .ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ؿعش ؾيهکؼد  HSEپیياٌکار

اؿحفادق كؼار گیؼد ك از ٌيؼق ظؼكزی ارزیاةی ؾيهکؼد ىیجّاٌٍغ

اكؿ ك دكـ یکـاف اؿث اىا ٌيؼق کم ؾيهکؼد پیياٌکار اكؿ ٌـتث

ةؿٍّاف كركدی در اٌحعاب پیياٌکاراف ةؼای پؼكژقُای ةؿغی

ةَ پیياٌکار دكـ ةیكحؼ ىیةاقغ کَ دنیم آف ةِحؼ ةّدف كضؿیث

اؿحفادق ٌيایٍغ .پیكٍِاد ىیگؼدد در ىعانؿات آیٍغق ركی ركش

فاکحّرُای امهی جؿِغ ك رُتؼی ،ظطىكی ك اُغاؼ اؿحؼاجژیک،

فازی ایً ؿاظحار پیكٍِادی کار قّد ك ةؼای ُؼ مٍؿث ةا جّزَ

جعنیل ىٍاةؽ ك ىـحٍغؿازی ،ظؼحریؽی در ؿعش ؿازىاف

ةَ ٌّع فؿانیثُا ك ظعؼات ،ةَ مّرت اظحنامی یک ىغؿ

ٌـتث ةَ پیياٌکار دكـ ىیةاقغٌ .حیسَ ارزیاةی ؾيهکؼد پیياٌکار

ارزیاةی ؾيهکؼد  HSEایساد گؼدد ك ةؼ ركی پیياٌکاراف ةیكحؼی

قيارق ٌ 3كاف داد کَ ایً پیياٌکار در قف فاکحّر امهی"جؿِغ ك

اٌساـ گیؼد.

ىـحٍغؿازی"" ،ظؼحریؽی" " ،اؿحلؼار ك پایف" ك " ىيیؽی ك

ایً ىلانَ ةعكی از پایاف ٌاىَ ىلعؽ کارقٍاؿی ارقغ آكای

ةازٌگؼی ىغیؼیث" ؾيهکؼد ضؿیفی دارد ك فلط در فاکحّر امهی "

ؾهی درىضيغی ىیةاقغٌّ ،یـٍغگاف ةغیٍّؿیهَ از جياـ ؾؽیؽاٌی

ارزیاةی ك ىغیؼیث ریـک" از ؾيهکؼد ىحّؿعی ةؼظّردار

کَ در راؿحای ازؼای ایً پژكُف ىا را یاری کؼدٌغ ،کياؿ

ىیةاقغ .قایاف ذکؼ اؿث کَ ُؼ ؿَ قؼکث در زىیٍَ ؿاظث ك

جكکؼ ك كغرداٌی ةؿيم ىیآكرٌغ.

ؿاز پحؼكقیيی فؿانیث دارٌغ .در ىعانؿَ یار اصيغی ك ُيکاراف
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Introduction: One of the main components of the contractor management
system is the assessment of their Health, Safety, and Environmental (HSE)
performance. Therefore, the purpose of this study is to provide a practical
structure for evaluating HSE performance at the contractor level.
Methods: In this analytical study, the main factors were selected according to
the seven main elements of HSE management system and then the subfactors related to each main factor were determined. Then the questionnaires
were sent to experts for weighting in terms of the degree of importance of the
main factors and sub-factors. Based on the output of experts 'opinions, the
relative importance of the main and sub-factors was calculated and the HSE
performance evaluation model was created in the contractors' organization
level. Finally, in order to validate, the proposed structure was investigated at
the organization level of three main construction contractors of a specialized
petrochemical parent company.
Results: The final model consists of 7 main factors and 119 sub factors. The
maximum achievable score is 300 and the minimum is 60, which indicates a
very good and very poor level of performance in terms of HSE, respectively.
The performance evaluation results showed that the first contractor has
scored higher in terms of HSE than the second and third contractors.
Conclusion: Due to the comprehensiveness of proposed structure, it could be
used to evaluate the performance of the organizational level of different
contractors which the results of the evaluation could be used as an input
criterion for the selection of contractors. In addition, contractors can identify
their organizational weaknesses in the HSE field and try to eremove them and
improve their HSE level.
Keywords: Performance Evaluation - Safety, Health and Environment Contractors – Organization
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