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چکیده
مقدمــه :کیفیــت و اثــر بخشــی سیســتمهای مدیریــت بهداشــت ،ایمنــی و محیــط زیســت ،عامــل حیاتــی در
تحقــق اهــداف آنهــا اســت .توجــه بــه نتایــج و تحقــق اهــداف ،بهبــود مســتمر کیفیــت خدمــات و محصوالتــی
کــه سیســتم ارائــه میکنــد ،تأمیــن رضایــت مشــتریان داخلــی و خارجــی و انجــام هدفمنــد امــور ،توجــه بــه
عملکــرد سیســتم و ارزیابــی آنــرا الزامــی میســازد .مطالعــه حاضــر در پاســخ بــه نیــاز روزافــزون گــروه مپنــا
بــرای بــه کارگیــری شــیوهای علمــی بــه منظــور ارزیابــی پیمانــکاران خــود از دیــدگاه بهداشــتی ،ایمنــی و
زیســت محیطــی و نیــاز بــه آگاهــی از کارایــی و اثربخشــی سیســتمها و نیــاز ســازمان در آگاهــی از جایــگاه
پیمانــکاران خــود در حــوزه  HSEتوســعه یافتــه اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه ابتــدا بــه منظــور طراحــی ابــزار مناســب ارزیابــی عملکــرد ،مهمتریــن روشــها و
الگوهــای ارزیابــی عملکــرد مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .ســپس بــا بهــره گیــری از روش  Focus Groupمــدل
اولیــه ارزیابــی عملکــرد سیســتم مدیریــت  HSEطراحــی شــد .در نهایــت مــدل پیشــنهادی در میــان ســه
پیمانــکار اصلــی گــروه مپنــا مــورد تســت و تصدیــق قــرار گرفــت.
یافتههــا :الگــوی پیشــنهادی از  5معیــار تشــکیل شــد .مهمتریــن معیــار الگــو پیــاده ســازی فرآینــد HSE
بــود کــه دارای  7زیــر معیــار و  120نکتــه راهنمــا بــود .معیارهــای منتخــب همزمــان نتایــج و توانمندســازهای
ســازمان در حــوزه مدیریــت ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت را پوشــش میدهنــد.
نتیجــه گیــری :الگــوی پیشــنهادی بــا شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان در زمینــه  HSEو اولویــت
بنــدی پروژههــای بهبــود و همچنیــن نظــارت بــر رونــد و ســرعت بهبــود در مســیر تعالــی ســازمانی ،امــکان
ارتقــاء شــاخصهای  HSEســازمانها را فراهــم مــیآورد.

مقدمه
در مدیریــت نویــن ،مهمتریــن محــور توســعه پایــدار ،نیــروی انســانی
میباشــد [ .]1در همیــن راســتا در دنیــای صنعتــی امــروزی،
محورهــای مختلفــی جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار مــد نظــر
قــرار گرفتــه اســت ولــی آنچــه کــه بــه اثبــات رســیده ایــن اســت
کــه بــدون توجــه بــه نیــروی انســانی هیــچ فرآینــدی بــه ســمت
نتیجــه مطلــوب حرکــت نخواهــد کــرد و نتیجــه چنیــن سیســتمی
اضمحــال و از هــم پاشــیدگی خواهــد بــود [ .]2بنابرایــن رویکــرد
مدیریــت نویــن ،بــه ســمت حفــظ و صیانــت از نیــروی کار حرکــت
کــرد و ایــن مهــم یکــی از اصــول اساســی در خــط مشــی مدیریــت
یــک ســازمان اســت [ .]3بدیهــی اســت توجــه بــه اصــول یــاد
شــده در مقــررات ملــی اغلــب کشــورها منجملــه ایــران و همچنیــن
قوانیــن بیــن المللــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت [ .]4عــاوه بــر
مــوارد یــاد شــده امــروزه مصــرف کننــدگان ،کارکنــان ،ســهامداران و

ســایر گروههــای ثالــث بــر روی اصــول بهداشــت ،ایمنــی و حفاظــت
از محیــط زیســت حســاساند [ .]5بــه همیــن دلیــل رعایــت
مــوارد اخیــر میتوانــد بــه بهبــود مــداوم تجــارت ســازمانها کمــک
کنــد .سیســتمهای مدیریتــی نظیــر ISO ،)2000(9001 ISO
 )1999( 18001 OHSAS،)1996(14001و  ...نیــز در راســتای
بــرآورده کــردن نیازهــای یــاد شــده توســعه یافتهانــد [ .]6در هــر
کــدام از سیســتمهای یــاد شــده تنهــا یکــی از ابعــاد ســازمان
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و سیاســتها و اهدافــی کــه تعریــف
میشــوند در جهــت آن جنبــه از فعالیتهــای ســازمان میباشــد.
بــا وجــود اینکــه شــکی در نقــش سیســتم در هدایــت و هماهنــگ
کــردن فعالیتهــا در جهــت اهــداف ســازمان وجــود نــدارد ولــی تعــدد
سیســتمها میتوانــد باعــث پیچیدگــی و ســردرگمی ســازمان ,بــه
هــدر رفتــن منابــع ,دوبــاره کاریهــا ,ایجــاد تضــاد بیــن سیاســتها و
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روش کار
در ایــن مطالعــه ابتــدا بــه منظــور طراحــی ابــزار مناســب ارزیابــی
عملکــرد ،مهمتریــن روشــها و الگوهــای ارزیابــی عملکــرد منجملــه
ابــزار ارزیابــی جامــع سیســتمهای مدیریــت ایمنــی و بهداشــت
شــغلی ( ،)Universal Assessment Instrument: UAIالگــوی
کارت امتیــاز متــوازن ( ،)Balanced Score Card: BSCالگــوی
تحلیــل پوششــی دادههــا (Data Envelopment Analysis:
 ،)DEAالگــوی مهندســی مجــدد (،)Re-Engineering: REE
مــدل تعالــی ســازمانی اروپــا (European Foundation for
 ،)Quality Management: EFQMالگوهــای ممیــزی کیفیــت
و مدیریــت کیفیــت جامــع (Total Quality Management:
 ،)TQMماتریــس ارتقــاء فرهنــگ ایمنــی (Culture
 )Improvement Matrix: SCIMمــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
بــرای تعییــن معیارهــای اصلــی مــدل ،مشــخص نمــودن وزن و
ضرایــب مناســب هــر معیــار و در نهایــت اولویــت بنــدی آنهــا
از روش قضــاوت خبــرگان اســتفاده شــد .جهــت تعییــن تعــداد
خبــرگان از جــدول مــورگان اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه محــدود
بــودن خبــرگان در حــوزه مــورد مطالعــه تعــداد جامعــه خبــرگان
صالحیــت دار  45نفــر و در نتیجــه حجــم نمونــه معــادل  40نفــر
تعییــن شــد [ .]11در گام بعــدی بــا نظــر خبــرگان و بــا بهــره
گیــری از روش  Focus Groupمــدل اولیــه ارزیابــی عملکــرد
سیســتم مدیریــت  HSEطراحــی شــد [ .]12مــدل طراحــی شــده
اولیــه شــامل  9معیــار اصلــی بــود کــه عبــارت بودنــد از :رهبــری،
خــط مشــی و اســتراتژی ،منابــع انســانی ،مدیریــت ریســک،
شــراکتها و منابــع ،مدیریــت تغییــر ،طــرح ریــزی فرآیندهــا،
پیــاده ســازی فرآیندهــا ،نتایــج منابــع انســانی ،نتایــج پیمانــکاران
و نتایــج کلیــدی عملکــرد .در جلســات  Focus Groupingاز
کارشناســان خواســته شــده بــود تــا ضمــن ارزیابــی معیارهــا از
دیــدگاه خــود ،معیارهــای مــدل پیشــنهادی ارزیابــی عملکــرد
 ،HSEرا اولویــت بنــدی نماینــد .همچنیــن بــا ارائــه اصــول اولیــه
روش وزن دهــی زوجــی از آنهــا خواســته شــده بــود تــا ضریــب و
امتیــاز متناســب هــر معیــار را نســبت بــه همدیگــر تعییــن کننــد.
بــا جمــع آوری نظــرات خبــرگان و بررســی آنهــا ســاختار مــدل
ارزیابــی عملکــرد سیســتم مدیریــت  HSEکــه شــامل  5معیــار
براســاس اولویــت بنــدی انجــام شــده توســط کارشناســان بــود
بــه همــراه امتیازهــای آنهــا مشــخص گردیــد .ســپس اقــدام بــه
تعییــن ضریــب متناســب معیارهــا ،زیرمعیارهــا و نــکات راهنمــا
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اهــداف تعریــف شــده و … گــردد [ . ]8 ,7در همیــن راســتا ادغــام
سیســتمهای مختلــف در ســازمان امــری الزامــی میباشــد [.]9
بــا توجــه بــه رونــد پیشــرفتها وســرمایه گذاریهــای گــروه مپنــا
در زمینــه مدیریــت بهداشــت ،ایمنــی و محیــط زیســت (HSE-
 )MSایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه آیــا یــک روش کارآمــد و
مبتنــی بــر اصــول مدیریــت نویــن در زمینــه  HSEبــرای انتخــاب
پیمانــکاران پروژههــا در گــروه مپنــا بــه کار م ـیرود و از ایــن نظــر
در انتخــاب پیمانــکار توجهــی بــه روشــهای علمــی و تکنیکهــای
مناســب تصمیــم گیــری میشــود؟ یکــی دیگــر از عواملــی کــه
انجــام ارزیابیهــای فــوق را الزامــی مینمایــد محدودیتهــای منابــع
مالــی ســازمانها اســت کــه معمــوالً آنهــا را بــا مســاله انتخــاب
سیســتمهای مدیریــت یکپارچــه کارا و اثربخــش مواجــه میکنــد.
ایــن موضــوع ســبب شــده اســت کــه انگیــزه بســیاری از پیمانــکاران
کــه در بیــن آنهــا تعــداد پیمانــکاران شایســته و توانــا نیــز قابــل
توجــه اســت ،بــرای شــرکت در مناقصــات پروژههــای عمرانــی
کاهــش یابــد .بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور و در نظــر گرفتــن ایــن
نکتــه کــه مدیریــت ارزیابــی و انتخــاب پیمانــکار بــرای واگــذاری
پروژههــای عمرانــی ،یــک قســمت اساســی از فرآینــد ســاخت و ســاز
اســت ،همچنیــن لــزوم انجــام پژوهشــهای کاربــردی جهــت رفــع
مشــکالت مختلــف پروژههــای عمرانــی از جملــه مشــکالت موجــود
در زمینــه مدیریــت پــروژه ،شناســائی ابعــاد و عوامــل اثــر گــذار بــر
انتخــاب پیمانــکار و اســتفاده از شــیوههای علمــی تصمیــم گیــری
در زمینــه انتخــاب پیمانــکار اصلــح و در نهایــت جلوگیــری از بــه
هــدر رفتــن منابــع ملــی کشــور از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه از دیــدگاه  HSEمعیارهــای مــورد نیــاز جهــت
ارزیابــی از قبیــل تعــداد حــوادث ،شــدت حــوادث ،دارابــودن سیســتم
ایمنــی ،آموزشهــای ایمنــی ،لــوازم و تجهیــزات ایمنــی و ...از جملــه
مــواردی هســتند کــه میبایســت مــد نظــر قــرار گیــرد لــذا تحــت
ایــن شــرایط یکــی از رایجتریــن روشــهای تصمیــم گیــری ،تصمیــم
گیرهــای چنــد معیــاره اســت کــه میتوانــد هماهنگــی در قضاوتهــای
تصمیــم گیرنــدگان را بســنجد و در ســازماندهی جنبههــای بحرانــی
مســأله در ســاختار سلســله مراتبــی ،فرآینــد تصمیــم گیــری را
جهــت مدیــران ارشــد ســازمانها آســان ســازد [ .]10بــا ایجــاد و
اجــرای الگــوی رتبــه بنــدی  HSEدر انتخــاب پیمانــکاران ســطح
قابــل قبــول ایمنــی بــرای کارفرمایــان افزایــش یافتــه و پیمانــکار
نیــز بــه قابلیتهــای مدیریــت ایمــن و مطلــوب در اجــرای پروژههــا
نائــل خواهنــد شــد .مطالعــه حاضــر بــا هــدف ارائــه الگویــی بــرای
ســنجش عملکــرد سیســتم مدیریــت بهداشــت ،ایمنــی و محیــط
زیســت ( )HSE-MSدر گــروه مپنــا صــورت گرفتــه اســت .نتایــج
ایــن پژوهــش بــه ارائــه الگــوی خودارزیابــی ســازمان در حــوزه HSE
بــه منظــور ایجــاد زمینــه مناســب جهــت بهبــود و تحــول ســازمانی،

معرفــی الگــوی مناســب بــرای مقایســه و انتخــاب ســازمانهای
برتــر از دیــدگاه  HSEو ایجــاد زمینــه یادگیــری از ســازمان برتــر در
حــوزه  HSEخواهــد شــد.

محمودی و همکاران

تصویر  :1طرح شماتیک مدل پیشنهادی

11
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یافتهها
ابــزار ارزیابــی پیمانــکاران مپنــا (Mapna Contractors
 )Assessment Tool: MCATاز  5معیــار تشــکیل شــده اســت.

] [ DOI: 10.21859/johe-03036

در مــدل پیشــنهادی گردیــد .در گام بعــدی ،شــیوه ســنجش ابــزار
پیشــنهادی در ســازمان تعییــن شــد .در نهایــت مــدل پیشــنهادی
در میــان ســه پیمانــکار اصلــی گــروه مپنــا مــورد تســت و تصدیــق
قــرار گرفــت .الزم بــه ذکــر اســت کــه ســه مجموعــه از گــروه مپنــا
بــه منظــور ارزیابــی عملکــرد سیســتم مدیریــت  HSEبــه گونـهای
انتخــاب گردیدنــد تــا کارایــی مــدل پیشــنهادی در ســازمانها و
سیســتمهایی بــا ماهیــت متفــاوت مــورد مقایســه و ارزیابــی قــرار
گیــرد.

ایــن معیارهــا ،هســته و قلــب ایــن مــدل هســتند و مبنــای ارزیابــی
یــک ســازمان پیمانــکاری قــرار میگیرنــد .ســازمانها بــه کمــک
آنهــا میتواننــد بداننــد کــه بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود در
حیطــه  HSEپیمانــکاران بایــد چگونــه عمــل کننــد .طرح شــماتیک
مــدل پیشــنهادی در تصویــر  1نشــان داده شــده اســت .رعایــت
کــردن تمامــی نــکات راهنمــا و ارجــاع دادن بــه تمامــی آنهــا در
ســازمان اجبــاری نیســت و هــر ســازمان میتوانــد بــا توجــه بــه
ماهیــت و فعالیــت خــود در زمینــه  HSEبــه آنهــا توجــه کنــد.
در جــدول  1تعــداد معیارهــا ،زیــر معیارهــا و نــکات راهنمــای
تعریــف شــده  MCATآورده شــده اســت.
نمونــه از یــک معیــار ،زیرمعیارهــا و نــکات راهنمــا مرتبــط در جــدول
 2خالصــه شــده اســت:

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،3پاییز 1395

معیار

تعداد زیر معیار

تعداد نکات راهنما

ردیف
1

شروع (ورودیهای )HSE

5

46

2

نظام مندسازی (فرآیند )HSE

4

37

3

پیاده سازی (فرآیند )HSE

7

120

4

ارزیابی (بازخورد)

6

57

5

بهبود/یکپارچه سازی (عناصر سیستم)

3

42

جمع

25

302

نکات راهنما

معیار و زیرمعیارها
پیاده سازی (فرآیند )HSE
سیستم آموزش

آموزش مدیران جهت سنجش تاثیرات بالقوه تصمیم گیریهای تجاری و یا اداری
را بر HSE
اطمینان از مشارکت کارکنان در آموزشهای  HSEیا سایر فعالیتهای بهبود
ارزیابی عملکرد کارکنان و کمک به آنها جهت بهبود عملکردشان
وجود آموزشهای ساده و واضح برای تعیین رفتارهای مطلوب یا نامطلوب
و .....
طراحی فرآیندها
واکنش در شرایط
اضطراری
و .....
جدول  :3نتایج ارزیابی سه پیمانکار مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه اختصاصی
پیمانکار اول

پیمانکار دوم

پیمانکار سوم

معیار
شروع (ورودیهای )HSE

44

8/4

8/2

نظام مندسازی (فرآیند )HSE

50

12/7

10

پیاده سازی (فرآیند )HSE

50/7

12/7

10/4

ارزیابی (بازخورد)

46/3

14/8

10/3

بهبود/یکپارچه سازی (عناصر سیستم)

47/3

11

9/6

44

8/4

8/2

238/3

59/6

48/5

شروع (ورودیهای )HSE
جمع کل (توانمندسازها  +نتایج)

همانطــور کــه در روش انجــام کار بیــان شــد ،شــیوه ســنجش ابــزار
پیشــنهادی در ســازمان بــا اســتفاده از نظــر خبــرگان و مشــابه
ســاختار مــدل ابــزار ارزیابــی جامــع ( ،)UAIمــدل تعالــی ســازمانی
اروپــا ( )EFQMو ماتریــس ارتقــاء فرهنــگ ایمنــی ()SCIM

12

تعییــن گردیــد .بــه هــر ســؤال بــر اســاس قضــاوت ارزیــاب امتیــازی
از  0تــا  200اختصــاص مییابــد .قضــاوت بــر اســاس محتــوای
معیــار یــا زیــر معیــار مــورد بررســی بــوده و میتوانــد بــر اســاس
نــکات راهنمــا صــورت گیــرد کــه آیــا ســازمان بــه مــوارد ذکــر شــده
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جدول  :2نمونهای معیارها و زیرمعیارهای  MCATبه همراه نمونهای از نکات راهنما

] [ DOI: 10.21859/johe-03036

جدول  :1تعداد معیارها ،زیر معیارها و نکات راهنمای MCAT

محمودی و همکاران

شــده نشــان میدهــد کــه مطابــق دســتورالعملهای شــرکتهای
موفــق در حــوزه مدیریــت ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت
( ،)HSEنظیــر راهنمــای  291انجمــن تولیــد کننــدگان نفــت و گاز
و راهنمــای مدیریــت ایمنــی ،بهداشــت و محیــط زیســت شــرکت
 Shellانتخــاب پیمانــکاران مناســب بــا تمرکــز بــر ارزیابــی اولیــه

نتیجه گیری
عــاوه بــر مــوارد یــاد شــده ،امــکان شناســایی فواصــل خالــی (،)gap
فرصتهــای بهبــود و نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان در زمینــه
 HSEو اولویــت بنــدی بــرای اجــرای پروژههــای بهبــود و همچنیــن
نظــارت بــر رونــد و ســرعت بهبــود در مســیر تعالــی ســازمانی ،امــکان
مقایســه بــا ســایر ســازمانهای پیشــرو در مــورد هریــک از معیارهــا
و مشــخص کــردن جایــگاه ســازمان در ســطوح مختلــف صنعتــی و
تجــاری و ملــی و بینالمللــی و همچنیــن امــکان یادگیــری از دیگــر
ســازمانها از طریــق بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیــات برتــر از دیگــر
مزایــای الگــوی  MCATمحســوب میشــود.
REFERENCES

quality risks for project management using a FMEA method. Eng
Econom. 2015;66(1).
Mohammadfam I, Kalatpour O, Golmohammadi R, Khotanlou
H. Developing a process equipment failure knowledge base using
ontology approach for process equipment related incident investigations. J Loss Prev Proc Ind. 2013;26(6):1300-7. DOI: 10.1016/j.
jlp.2013.07.013
Segarra Cañamares M, Villena Escribano BM, González García
MN, Romero Barriuso A, Rodríguez Sáiz A. Occupational risk-prevention diagnosis: A study of construction SMEs in Spain. Saf Sci.
2017;92:104-15. DOI: 10.1016/j.ssci.2016.09.016
Mohammadfam E, Shafikhani A, Shafikhani A, Taheri F. [Providing
an early warning framework to identify, assess and control the human
performance influencing factor]. Iran Occup Health. 2015;12(5):4352.
Jafari M, Mapar M, Mansouri N. [A New Method for Contractors
HSE Ranking at the Pre-Contract Stage Based on Contract Level].
Iran Occup Health. 2013;10(2):65-78.
Høyland S, Haugen AS, Thomassen Ø. Perceptions of time spent
on safety tasks in surgical operations: A focus group study. Saf Sci.
2014;70:70-9. DOI: 10.1016/j.ssci.2014.05.009
Rajendran S, Clarke B, Whelan ML. Contract Issues & Construction
Safety Management. Prof Saf. 2013;58(9):56.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Cavanagh J, Bartram T, Meacham H, Bigby C, Oakman J, Fossey E. Supporting workers with disabilities: a scoping review of the role of human
resource management in contemporary organisations. Asia Pacific J
Human Resour. 2017;55(1):6-43. DOI: 10.1111/1744-7941.12111
Fang DP, Xie F, Huang XY, Li H. Factor analysis-based studies on construction workplace safety management in China. Int J Proj Manage.
2004;22(1):43-9. DOI: 10.1016/s0263-7863(02)00115-1
Mohammadfam I, Moghimbeigi A. Evaluation of Injuries among a
Manufacturing Industry Staff in Iran. J Res Health Sci. 2009;9(1):712. PMID: 23344140
Fam IM, Nikoomaram H, Soltanian A. Comparative analysis of
creative and classic training methods in health, safety and environment (HSE) participation improvement. J Loss Prev Proc Ind.
2012;25(2):250-3. DOI: 10.1016/j.jlp.2011.11.003
Shirali GHA, Mohammadfam I, Motamedzade M, Ebrahimipour V,
Moghimbeigi A. Assessing resilience engineering based on safety culture and managerial factors. Proc Saf Progr. 2012;31(1):17-8. DOI:
10.1002/prs.10485
Mahmoudi S, Ghasemi F, Mohammadfam I, Soleimani E. Framework for Continuous Assessment and Improvement of Occupational Health and Safety Issues in Construction Companies. Saf Health
Work. 2014;5(3):125-30. DOI: 10.1016/j.shaw.2014.05.005
Zeng SX, Tam CM, Tam VW. Integrating safety, environmental and

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

13

] [ DOI: 10.21859/johe-03036

بحث
مدیریــت پیمانــکاران جــزء از فازهــای متعــددی نظیــر ارزیابــی،
انتخــاب ،کنتــرل و  ...تشــکیل میشــود کــه هــر فــاز از اهمیــت
خاصــی برخــوردار اســت [ .]13در فرآینــد مدیریــت پیمانــکاران
جــزء ،ارزیابــی و انتخــاب اولیــن قــدم و در عمــل بحرانیتریــن آنهــا
در نظــر گرفتــه شــوند [ .]14در همیــن راســتا بررس ـیهای انجــام

Downloaded from johe.umsha.ac.ir at 22:49 +0430 on Wednesday July 18th 2018

در نــکات راهنمــا دســت یافتــه اســت یــا خیــر ،و اینکــه آیــا عملکــرد
ســازمان در دســتیابی بــه مــوارد ذکــر شــده در نــکات راهنمــا در
ســطح باالیــی اســت یــا خیــر .جهــت ســنجش نحــوه پیــاده ســازی
مــدل پیشــنهادی از روش  SCIMاســتفاده گردیــده اســت .شــیوه
امتیازدهــی  SCIMبــر اســاس شــیوه امتیازدهــی در  EFQMبنیان
نهــاده شــده اســت .امــا از آنجــا کــه امتیازهــا بــرای هــر عنصــر
متفــاوت میباشــد ،فرمــول امتیازدهــی نیــز متناســب بــا آن تغییــر
یافتــه اســت .همچنیــن وزن هــر عنصــر نیــز تغییــر یافتــه اســت.
شــیوه امتیازدهــی دربردارنــده ســؤاالت وزن دهــی شــدهای اســت
کــه امتیــاز هــر عنصــر بــه تنهایــی و امتیــاز کلــی قابــل (حداکثــر
 )1000محاســبه میباشــد.
بــرای تســت و تصدیــق الگــوی پیشــنهادی ،الگــوی  MCATدر
گــروه مپنــا بــر روی ســه پیمانــکار اجــراء و بــا انجــام اصالحــات
الزم الگــو تصدیــق گردیــد .نتایــج ارزیابــی در جــدول  3خالصــه
شــده اســت.

آنهــا صــورت میگیــرد [ .]16 ,15مطالعــات انجــام شــده نشــان
میدهــد اکثــر پژوهشهایــی کــه در حــوزه انتخــاب پیمانــکاران
جــزء انجــام گرفتــه اســت از روش شناســایی معیارهــای اثرگــذار
و وزن دهــی بــه هــر معیــار توســط کارشناســان و افــراد خبــره بــا
توجــه بــه تجربــه و ماهیــت پــروژه صــورت انجــام شــده اســت [.]17
از ایــن نظــر مطالعــه حاضــر مشــابه مطالعــات یــاد شــده اســت.
در ایــن پژوهــش جهــت ارزیابــی و انتخــاب پیمانــکاران جــزء از
مدلهــای مختلــف اســتفاده شــد .عــاوه بــر ایــن الگــوی حاضــر
در ارزیابــی پیمانــکاران عــاوه بــر در نظــر داشــتن نتایــج اقدامــات
آنهــا بــه ارزیابــی شــاخصهای توانمندســاز نیــز میپــردازد از ایــن
نظــر الگــوی حاضــر چنــد بعــدی محســوب میشــود .بــرای مثــال
خداخــواه و همــکاران بــا توســعه مــدل تصمیــم گیــری بــه نــام روش
ارزیابــی مجمــوع نســبتها ،انتخــاب پیمانــکاران جــزء را تنهــا بــا
رویکــرد ریســک انجــام دادنــد [ .]17عباســیان جهرمــی و همــکاران
نیــز در مــدل پیشــنهادی خــود را تنهــا بــا رویکــرد مدیریــت منابــع
انســانی ارائــه نمودنــد [.]17
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Abstract
Introduction: Quality and efficiency of health, safety and environment (HSE)
management systems play a vital role in achieving their goals. Considering that outputs and
objective achievement make continuous improvement of services and products, internal
and external customer satisfaction, adopting a systematic way for performing various tasks,
system performance, and analysis are very important. The present study was conducted
to construct a proper framework for assessing the Iran Power Plant Projects Management
Company (MAPNA) group contractors in terms of their health, safety and environment
performance.
Methods: In the first step of the study, all the documents and literature associated with
performance assessment were reviewed. In the second step, using a focus group approach,
a basic model for assessing the HSE management system was designed. Lastly, the
framework was tested and credited on three major contractors of the MAPNA group.
Results: The proposed framework composed of five criteria. The main criterion was the
pattern of HSE process implementation, which had seven sub-criteria and 120 guiding
hints. Moreover, the five criteria were able to assess the organizational capabilities in terms
of health, safety and environment management.
Conclusions: The proposed framework made contractors able to promote their
HSE performances by identifying organizational strong and weak points, prioritizing
improvement projects, and also monitoring the pace of improvement in achieving
organizational excellence.

