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Background and Objective: Performance evaluation and the determination
of the effectiveness of management systems, including the Health and Safety
Executive (HSE) management system, is inevitable to achieve constant
improvement in organizations.
Materials and Methods: This study was conducted to evaluate and rank
contractors for Health and Safety Executive (HSE) performance using multicriteria decision making methods of analytic hierarchy process (AHP) and
technique for order performance by similarity to ideal solution (TOPSIS) in
Imam Khomeini port complex. We also strived to provide management
solutions to improve the HSE status of contractors in this complex.
Results: After identifying 38 contractors, 4 criteria and 22 sub-criteria were
determined by using Delphi technique, and then the criteria and sub-criteria
were weighed and prioritized by using the analytical hierarchy process
(AHP) method. The management criteria with the weight of 0.586 obtained
the highest score and the environmental criteria with the weight of 0.0085
attained the lowest score. Also, the sub-criterion of the HSE professional
staff with the weight of 0.272 obtained the highest and green space with the
weight of 0.006 obtained the lowest weight. Finally, the contractors were
assessed and ranked in terms of HSE performance using the TOPSIS
technique. The results showed that in terms of HSE performance T.GH.KH,
A.N.A and G.A companies with activity the port and sea service-aridity and
vacating and loading installations with arrange points 0/9452, 0/9367 and
0/9264 ranked the first until third place. Also, contractors based on
performance HSE were ranked in the three levels of good (9 contractors),
moderate (22 contractors), and weak (7 contractors).
Conclusion: According to the selected criteria, the performance of HSE
management in the majority of contracting companies in a favorable
situation. This situation can be attributed to the establishment of HSE
management system and the level of contractors' compliance with the HSE
requirements.
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ارزیابی و رتبهبندی پیمانکاران از نظر عملکرد  HSEبا استفاده از روش تصمیمگیری
چندمعیاره ( AHPو  )TOPSISدر مجتمع بندری امام خمینی (ره)
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1310/60/60 :

سابقه و هدف :ارزیابی عملکرد و تعیین اثربخشی سیستم مدیریتی از جمله سیستم مدیریت HSE

تاریخ پذیرش مقاله1310/12/60 :

( )Health Safety Environmentبه منظور دست یافتن به بهبود مستمر در سازمان ها امری اجتنابناپذیر
است.

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

مواد و روش ها :پژوهش حاضر به منظور ارزیابی و رتبه بند ی پیمانکاران از نظر عملکرد  HSEبا استفاده
از روش تصمیم گیری چندمعیاره ( AHPو  ) TOPSISدر مجتمع بندری امام خمی نی (ره) و ارائه
راه کارهای مدیریتی در راستای پیشبرد و بهبود وضعیت  HSEپیمانکاران در این مجتمع صورت
پذیرفت.
یافتهها :پس از شناسایی  33پیمانکار ،با استفاده از تکنیک دلفی چهار معیار و  22زیرمعیار تعیین گردید
و با استفاده از روش  ) Analytical Hierarchy Process( AHPمعیارها و زیرمعیارها وزن دهی و
اولویت بندی شدند که معیار مدیریتی با وزن  6/630باالترین امتیاز و معیار محیط زیستی با وزن 6/636
پایین ترین امتیاز را داشتند .همچنین زیرمعیار نیروی متخصص  HSEبا وزن  6/272باالترین و فضای سبز
با وزن  6/660پایین ترین وزن را به خود اختصاص دادند .در پایان با استفاده از تکنیک TOPSIS
(  )Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solutionارزیابی و رتبهبندی
پیمانکاران از نظر عملکرد  HSEانجام شد .نتایج نشان داد که به لحاظ عملکرد  HSEشرکت های
 A.N.A ،T.GH.KHو  G.Aبا فعالیت خدمات دریایی و بندری -نت خشکی و تخلیه و بارگیری به ترتیب
با امتیازهای  6/1307 ،6/1562و  6/1205در رتبه اول تا سوم قرارگرفتند .عالوه براین ،پیمانکاران براساس
عملکرد  HSEدر سه سطح خوب ( 1پیمانکار) ،متوسط ( 22پیمانکار) و ضعیف ( 7پیمانکار) سطحبندی
شدند.
نتیجه گیری :براساس شاخص های تعیین شده ،عملکرد مدیریت  HSEدر بیشتر شرکتهای پیمانکاری
در وضعیت مطلوب قرار داشت .این وضعیت می تواند ناشی از استقرار سیستم مدیریت  HSEو میزان
تعهد پیمانکاران در رعایت الزامات  HSEباشد.
واژگان کلیدی :رتبهبندی؛ روشهای تصمیمگیری چندمعیاره؛ مدیریت عملکرد؛ مجتمع بندری امام خمینی
(ره)؛ HSE

مقدمه
امروزه منابع انسااانی و کارکنان مهمترین منبع در اختیار
هر سازمان بوده و زاینده مزیت رقابتی پایدار میباشند؛ از این
رو دراختیارداشااتن کارکنانی با عملکرد اثربخش و باال یکی از
مهمترین عوامل موفقیت ساااازمان در دساااتیابی به اهداف
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خویش اسات .برای رسیدن به این امر در هر سازمانی بررسی
نظام مدیریت عملکرد از جایگاه ویژه ای برخوردار میباشد [.]1
مادیریت عملکرد یک ابزار ضاااروری برای افزایش عملکرد
سااازمانها بوده [ ]2و یک فرایند منظم و مبتنی بر اطالعات
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اساات که کمک میکند تا مدیران بتوانند کارکنان خود را در
مساایر تحقق اهداف ،اجرای برنامهها و ایفای موفق و مطلوب
مأموریتها و مساالولیتهای محولشااده به خوبی مدیریت
کنناد []3، 5؛ از این رو می توان گفات کاه مدیریت عملکرد
کارکنان از اصالیترین فرایندهای مدیریت منابع انسانی است
که محور اصلی توسعه پایدار میباشد [.]3، 6، 0
ا رزیابی عملکرد و تعیین اثربخشاای ساایسااتم مدیریتی از
جمله ساایسااتم مدیریت  HSEبه منظور دساات یافتن به بهبود
مساتمر در ساازمان ها امری اجتناب ناپذیر است [ .]0سیستم
مدیریت  HSEبه عنوان محور توساااعه پایدار ،نوعی رویکرد و
نگرش جدید مدیریتی می باشاااد که از بعد اثرات بهداشااات،
ایمنی و محیط زیست بر فعالیت های سازمان اثر میگذارد []7
و بهصورت یکپارچه و با چینش همافزای منابع انسانی ،امکانات
و تجهیزات ساااعی در ایجاد محیطی ساااالم و دور از حادثه و
خساااارت دارد [ .]3عالوه براین ،باا تادوین اساااتراتژی های
یکپارچه ساازی گامی اسااسای در راساتای ادسام سیستم های
مدیریت بهداشاات ،ایمنی و محیط زیساات در یک چهارچوب
نوین برداشااته شااده و با اختصاااص صااحیح و منطقی منابع،
بهبود و کاارایی فعالیت ها و کاهش پیچیدگی و ساااردرگرمی
موجب تعالی و ک ارآمدی سااازمان در حوزه بهداشاات ،ایمنی و
محیط زیسات میگردد [ . ]1در حقیقت این سایستم با حذف
فعااالیاات هااای موازی ،ایجاااد تعااادل فنی و اقتصااااادی و
یکپارچه ساااازی سااارمایه و منابع بهداشاااتی ،ایمنی و محیط
زیست با رویکردی یکپارچه ،سیستماتیک و پیشگیرانه موجب
صاایانت از نیروی انسااانی ،اسااتفاده بهینه از مواد و انر ی و
حفااتات از محیط زیسااات ،سااارماایاه و اعتباار ساااازمان
میگردد [.]7
در محیط هاایی کاه کاارهاا باه پیماانکاران انتقال داده
می شااوند ،تنوک کاری ،گروه های کاری مختلف و پیمانکاران
ناآشااانا با محیط و شااارایط موجب بروز خطاهای انساااانی،
حوادث محیطی و تجهیزاتی می گردنااد [  ] 16؛ از ای ن رو
پرداختن به موضوعات  HSEدر عملیات پیمانکاری اهمیتی
دوچنادان مییابد .یکی از ابزارهایی که موجب شاااناخت
پیمانکاران برای شاارکت هایی که از خدمات آن ها بهره مند
هساتند می شود ،ارزشیابی عملکرد پیمانکار به لحاظ HSE
اساات .ارزیابی عملکرد در هر ساایسااتم مدیریتی یک مرحله
کلیدی در بهبود مستمر محسوب می شود .سازمان ها و صنایع
مختلف برای ارزیابی و پایش عملکرد سیستم مدیریت HSE
و تعیین اثربخشااای عملکرد خود بااه طر ریزی و تعیین
شااااخص ها ای سااانجش عملکرد نیاز دارند .شاااناساااایی
شااااخص های کلیدی عملکرد  HSEبه منظور سااانجش و
تحلیل مدیریت عملکرد می تواند منجر به کاهش ریساااک،
عوامل بالقوه زیسااات محیطی و زیان آور ،ارتقای ایمنی و
دستیابی به بهبود مستمر در عملیات مربوطه شود [ .]11در
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این زمینااه  Dumanو همکاااران ( ) 2617ارزیااابی عملکرد
صنایع سذایی را با استفاده از تکنیک های DEA ، TOPSIS
(  )Data Envelopment Analysisو  Fuzzy AHPمورد
باررسااای قارار دادنااد [ )2616( Podgorski .]12نایااز
انادازه گیری عملکرد عملیاتی سااایساااتم مدیریت ایمنی و
بهداشت شغلی را در جهت کارایی مدیریت عملکرد به انجام
رساند [ . ]13ارزیابی عملکرد کارایی فرودگاه ها با استفاده از
تکنیک  AHP/DEA-ARتوسااط  Baiو همکاران ()2615
نیز نمونه ای از این گونه مطالعات اسااات [ .]15در ایران نیز
ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران شرکت فوالد خوزستان از نظر
عملکرد  HSEبا استفاده از تکنیک های  AHPو  TOPSISو
ارائاه راه کارهای مدیریتی توساااط اقبالی ( ) 1313به انجام
رسید [ .]16عالوه براین ،در یک مطالعه موردی در ارتباط با
متروی شاهر اصفهان به ارائه روشی جهت ارزیابی عملکرد و
رتباه بندی پیمانکاران نگهداری و تعمیرات تجهیزات مترو با
به کارگیری تحلیل پوششی داده ها پرداخته شد [ .]10به طور
کلی ،واگذارنمودن فعالیت های پرو ه ای و تعمیراتی از کارفرما
به شرکت های پیما نکاری در مجتمع بندری امام خمینی (ره)
موجب انتقال ریسااک از کارفرما به شاارکت های پیمانکاری
گردیده اساات .این شاارکت های پیمانکاری پس از شااروک به
فعالیت موجب ایجاد مشاااکالتی از قبیل بروز حوادث ،ایجاد
آلودگی هاای بهداشاااتی و زیسااات محیطی و اتالف انر ی
شده اند .برای کاهش و یا ازبین بردن این ریسک ها در پژوهش
حاضار سعی گردیده است با ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران
بنادر اماام خمینی ( ) HSEو ارائاه راه کاارهاای مدیریتی با
اساااتفاااده از روش تصااامیم گیری چناادمعیاااره (  AHPو
 ) TOPSISکمک شاایانی در جهت پیشبرد و بهبود وضعیت
 HSEصورت پذیرد.
مواد و روشها

منطقه مورد مطالعه
بندر امام خمینی واقع در شامال شارقی خور موسی در
 00کیلومتری مدخل ورودی خلیج فارس و در شاامالی ترین
بخش این خلیج قرار دارد [ .]17این بنادر با داشاااتن 56
اساااکلاه فعال بزرگ ترین بندر فعال ایران اسااات و اکنون
به عنوان یکی از مهمترین قطب های حمل و نقل منطقه ای به
ایفای نقش می پردازد .این بندر در سال  1316پس از تغییر
ر یم حقوقی خود از یک بندر عادی به منطقه ویژه اقتصادی
و الحاق اراضاای مجاور ،هم اکنون با داشااتن بالغ بر  11هزار
هکتار مساااحت ،بزرگ ترین منطقه ویژه اقتصااادی کشااور
میباشد (شکل .]13[ )1
در این پژوهش بااا توجااه باه روناد رو باه رشاااد فعاالیاات
شاارکتهای مختلف در مجتمع بندری امام خمینی (ره) و نقش
مهم عملکرد  HSEدر بهبود مسااتمر ،ضاارورت وجود ابزاری با
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یاراحمدی و همکاران

شکل  :9منطقه مورد مطالعه

روش هاای نوین برای ارزیاابی عملکرد پیماانکاران احسااااس
می شااود .بدینمنظور در پژوهش حاضاار از تکنیک MCDM
( )Multi Criteria Decision Makingاساااتفااده گردید.
روش  MCDMطیف وساایعی از رویکردهای کامالً متمایز را
پاوشاااش می دهااد [ .]11این تکنیااک در برنااام اه ریزی،
توانمندسااازی ،ارزیابی و مدیریت عملکرد در تمام ساااطو
تصااامیمگیری اعم از اساااتراتژیک تا ساااطح عملیاتی مورد
اساااتفااده قرار میگیرد [ ]26و شاااامل روشهای مختلفی
میبااشاااد که در این زمینه میتوان به روش میانگین وزنی
سااده ،الکتره ،ANP ،AHP ،TOPSIS ،روش تسلط و حذف
ماکسای اشاره کرد [ .]21در پژوهش حاضر متناسب با هدف،
مطالعه و بحث با خبرگان از روش  AHPبهمنظور اولویتبندی
معیارها و زیرمعیارها و از تکنیک  TOPSISبرای رتبه بندی
پیمانکاران استفاده گردید.
ابتادا  33پیمانکاری که در مجتمع بندر امام خمینی (ره)
مشااغول به فعالیت بودند شااناسااایی شاادند .براساااس بازدید
میدانی ،وضاع موجود ،سوابق پژوهش و با استفاده از مطالعات
کتابخانهای و بررسی الزامات  HSEسازمان بنادر و دریانوردی،
چاکلیساااتهای ارزیابی پیمانکاران بندر امام خمینی (ره) و
مصاااحبه با خبرگان  HSEبندر ،معیارها و زیرمعیارهای اولیه
تعیین گردیدند و براساااس پرسااشاانامه دلفی و نظر خبرگان،
معیارهای نهایی انتخاب شدند.
پس از شاناسایی معیارها و زیرمعیارها توسط روش دلفی،
باه منظور وزن دهی بین معیاارهاا و زیرمعیارها از مدل AHP
استفاده گردید .به کارگیری این روش مستلزم چهار گام است.
در گام اول مسأله و هدف تصمیمگیری بهصورت سلسلهمراتبی
از عناصاار تصاامیم که با یکدیگر در ارتباط هسااتند در درخت
ساالسااله مراتب ارائه میشااود  .در این زمینه هدف از پژوهش
حاضر ،ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران به لحاظ عملکرد HSE
می باشااد .معیارهای انتخاب شااده برای رساایدن به هدف مورد
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نظر شاااامل :معیارهای مدیریتی ،بهداشاااتی ،ایمنی و محیط
زیستی هستند که با توجه به تنوک شاخص ها به لحاظ ماهیت
کمی ،کیفی ،گساساتگی و پیوساتگی ،ابتدا باید شاخص ها را
وزن دهی کرد و به مقیاس رتبه ای نساابتاً یکسااانی طبقهبندی
نمود .باید توجه داشااات که با افزایش و یا کاهش امتیازات و
رتباه ها ،امکان دساااتیابی به اهداف فراهم می شاااود؛ مبنای
مقایسااه ما در این مرحله ،جدول نه کمیتی ساااعتی اساات
[ .]21در این پژوهش پس از تعیین معیار 26 ،پرساااشااانامه
 AHPتوزیع گردید .پس از اعمال نظر کارشااناسااان در مورد
معیارها و زیرمعیارها و جمع آوری پرسشنامه ها ،امتیاز نهایی و
ضااریب ناسااازگاری به وساایله نرم افزار Expert Choice 11
محاسابه گشت .اگر نر ناسازگاری کوچکتر یا مساوی 6/16
باشاد ()IR≥6/16؛ در مقایساات زوجی سااازگاری وجود دارد و
میتوان کار را ادامه داد؛ در سیر این صاورت ،تصمیمگیرنده باید
مقایسات زوجی را بازنگری کند [ .]22در پژوهش حاضر با توجه
به اینکه فرمهای نظرساانجی مقایسااات زوجی توسااط جمعی از
خبرگان  HSEتأیید و تکمیل گردید ،روایی آن مورد تأیید واقع
شااد .عالوهبراین ،برای ساانجش پایایی فرم نظرساانجی با کمک
نرمافزار  Expert Choiceاز نر ناسازگاری استفاده گشت.
برای رتباه بناد ی ارزیاابی عملکرد  33 HSEپیمانکار در
مجتمع بناادری امااام خمینی از روش  TOPSISبااه کمااک
نارم افازار  TOPSIS Solverاساااتفاااده گردیااد .در روش
 m ،TOPSISگزینااه و  nمعیااار داریم کااه در این مطااالعااه
پیمانکاران گزینهها و زیرمعیارهای  HSEمعیارهای ما میباشد.
با توجه به شااناسااایی معیارهای اصاالی و گزینهها ،ماتریس
امتیازدهی گزینه ها براساااس زیرمعیارها تشااکیل می شااود .در
روش  TOPSISالزم اسات معیارها وزن داشته باشند .در این
پژوهش وزن معیاارها و زیرمعیارهای  HSEکه در مرحله قبل
با روش  AHPمشخص شد ،در محیط  TOPSISمورد تحلیل
قرار گرفت.
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برای اینکاه هر معیاار برای هر پیمانکار مورد بررسااای قرار
بگیرد از تعدادی شاخص و دستورالعمل استفاده شد که اگر اگر
شااااخصهای پژوهش کمی بودند ،بهصاااورت کمی اساااتفاده
میشادند و اگر کیفی بودند از طیف لیکرت نه درجهای استفاده
میشاد (تبدیل حالت کیفی به کمی) (جدول  .)1نمره متناسب
با هریک از پیمانکاران نیز براساس شاخصها با توجه به میانگین
ساده نظرات کارشناسان تعیین گردید.
جدول  :9کمینمودن معیار کیفی []13
معیار

بسیار

کیفی

خوب

معیار
کمی

1

خوب

متوسط

ضعیف

7

6

3

بسیار
ضعیف
1

ابتدا برای بیمقیاسساااازی ماتریس تصااامیم ( )Nفرمول
بیمقیاسسازی به کار برده میشود (رابطه .)1
رابطه 1

𝑗𝑖𝑎
𝑚
√∑𝑖=1 𝑎2
𝑗𝑖

𝑛

= 𝑗𝑖

ساپس برای بهدستآوردن ماتریس بیمقیاس موزون (،)V
ماتریس بیمقیاسشاده ( )Nرا در ماتریس قطری وزنها ضارب
میکنیم (رابطه .)2
𝑛×𝑛𝑊 × 𝑁 = 𝑉

رابطه 2

در گام بعدی راهحل ایدهآل مثبت و منفی را تعیین میکنیم
که بهترین مقادیر برای شاخصهای مثبت ،بزرگترین مقادیر و
برای شااخصهای منفی ،کوچکترین مقادیر است .عالوهبراین،
بدترین مقادیر برای شااااخصهای مثبت ،کوچکترین مقادیر و
برای شاخصهای منفی ،بزرگترین آن میباشد.
رابطه 3
] بردار بدترین مقادیر هر شاخص ماتریس 𝑉 [ = 𝑉𝑗−
] بردار بهترین مقادیر هر شاخص ماتریس 𝑉 [ = 𝑉𝑗+

در ادامه ،فاصله اقلیدسی هر گزینه از ایدهآل مثبت (  )𝑑𝑗+و
فاصله هر گزینه تا ایدهآل منفی (  )𝑑𝑗−برای بهدستآوردن میزان
فاصاااله هر گزینه تا ایدهآلهای مثبت و منفی با فرمولهای زیر
محاسبه میگردد.
رابطه 5
𝑑𝑖− = √∑𝑛𝑗=1 ( 𝑣𝑖𝑗− 𝑣− 2
)𝑗

𝑑𝑖+ = √∑𝑛𝑗=1(𝑣𝑖𝑗− 𝑣 + 2
)𝑗
i=1،2,…,m
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در گام پنجم نیز نزدیکی نسبی (* )CLیک گزینه به راهحل
ایدهآل را با رابطه  6تعیین میکنیم.
رابطه 6

𝑑𝑖−
−
𝑑
𝑖 + 𝑑+
𝑖

= 𝑖∗𝐿𝐶

در نهایت نیز رتبهبندی گزینهها صااورت می گیرد .در این
راستا هر گزینه ای که  CLآن بزرگتر باشد ،بهتر است.
جهت تعیین ساطح از ( CLضریب نزدیکی) استفاده شد.
بادین منظور میاانگین و انحراف معیار  CLمحاسااابه گردید.
سااپس برای تعیین حد باالی مجموک میانگین و انحراف معیار
 CLو نیز تعیین حاد پااایین ،انحراف معیاار  CLاز میااانگین
کسر شد [.]20
رابطه 0

حد باال = 𝜇 𝜎 +
حد پایین = 𝜇 𝜎 −

یافتهها
با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه دلفی بهترتیب چهار
معیار شامل :مدیریتی ،بهداشتی ،ایمنی و محیط زیستی و 22
زیرمعیار شامل :هفت زیرمعیار مدیریتی ،پنج زیرمعیار بهداشتی،
پنج زیرمعیار ایمنی و پنج زیرمعیار محیط زیستی تعیین گردید.
براساس ساختار سلسلهدرختی (شکل  )2وزن معیارها و
زیرمعیارها با استفاده از  AHPمحاسبه شد (شکل  ،3جدول )2
و معیار مدیریتی با وزن نهایی  6/630بیشترین امتیاز را کسب
نمود .همچنین ،زیرمعیار نیروی متخصص  HSEمربوط به معیار
مدیریتی با وزن نهایی  6/272در اولویت اول و زیرمعیار اهداف و
برنامههای  HSEمربوط به معیار مدیریتی با وزن نهایی 6/632
در اولویت دوم قرار گرفت .زیرمعیار فضای سبز مربوط به معیار
محیط زیستی نیز با وزن نهایی  6/660در اولویت آخر قرار گرفت
و دارای کمترین درجه اهمیت بود .برای سنجش پایایی فرم
نظرسنجی با کمک نرمافزار  Expert Choiceاز نر ناسازگاری
استفاده شد که معادل  6/66بهدست آمد.
در ادامه ،اولویتبندی گزینهها با تکنیک  TOPSISبراساس
( 22جدول  )3شااخص صاورت گرفت که شرکت T.GH.KH
(تخلیه و بارگیری مواد فله -نت خشااکی و تخلیه و بارگیری) با
نمره  6/1562در رتبه اول ،شاارکت ( A.N.Aخدمات دریایی و
بندری -نت خشکی و تخلیه و بارگیری) با نمره  6/1307در رتبه
دوم و شاارکت ( G.Aخدمات دریایی و بندری -نت خشااکی و
تخلیه و بارگیری) با نمره  6/1205در رتبه سوم به لحاظ عملکرد
 HSEقرار گرفتند .شرکت ( S.K.SHپارکینگ تانکرها و قسمتی
از تنظیفات) نیز با نمره  6/6305در رتبه آخر قرار گرفت.
در جدول  5حد اطمینان یا شاااخص  CLمحاساابه شااده
اساات .با توجه به این محاساابات حد اطمینان یا شاااخص CL
معاادل  6/5126تعیین گردیاد و حد باال و پایین  CLبهترتیب
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ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران

محیط زیستی

ایمنی

مدیریتی

بهداشتی

اندازه گیری و کنترل
آلودگی محیط زیستی

ایمنی تجهیزات

معاینات ادواری
پرسنل

فضای سبز

ایمنی ساختمان و
محوطه های بندری

کنترل عوامل زیان
آور

HSE

مدیریت پسماند

تأمین و بکارگیری
PPE

بهداشت مواد سذایی

آموزش های HSE

مدیریت مصرف منابع
انر ی

گزارش دهی و تجزیه
و تحلیل حوادث

بهداشت محیط کارگاه
و محوطه های کاری

رعایت قوانین HSE

شناسایی و ارزیابی و
کنترل جنبه ها

شناسایی خطرات و
ارزیابی ریسک ها

بهداشت آب آشامیدنی

کمیته های حفاتت
فنی و بهداشت کار

نیروی متخصصHSE

اهداف و برنامه های

گزارش دهی

سیستم HSE

مدیریت
شکل  :2نمودار سلسلهمراتبی معیارها و زیرمعیارها (درخت تصمیم)

مدیریتی

0.586

بهداشتی

0.164

ایمنی

0.165
0.085

محیط
زیستی

شکل  :3نمودار وزن معیارهای اصلی (خروجی نرمافزار)

برابر با  6/732و  6/2626محاساابه شااد؛ در نتیجه گزینههایی
(پیمانکاران) که  CLآنها بیشااتر از  6/7326بهدساات آمد در
گروه پیماانکااران خوب ،گزینههایی (پیمانکاران) که  CLآنها
بین  6/7326تاا  6/2626بود در گروه پیماانکاران متوساااط و
گزیناههایی (پیمانکاران) که دارای  CLکمتر از  6/2626بودند
مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،4شماره  ،4زمستان 9316

در گروه پیمانکاران ضعیف قرار گرفتند.
در پایان با توجه به نتایج محاسبات ،گزینهها ( 33پیمانکار)
در سااه سااطح خوب به تعداد نه پیمانکار ،متوسااط به تعداد 22
پیمانکار و ضااعیف به تعداد هفت پیمانکار سااطحبندی گردیدند
(شکل .)5
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جدول  :2نتایج محاسبهشده و اوزان معیارها و زیرمعیارها
معیار

وزن

معیار

زیرمعیار

وزن

رتبه

زیرمعیار

وزن

رتبه

6/625

12

نیروی متخصص HSE

6/272

1

ایمنی تجهیزات

6/650

3

اهداف و برنامههای HSE

6/632

2

ایمنی ساختمان و
محوطههای بندری

6/611

26

آموزشهای HSE

6/606

6

تأمین و بهکارگیری PPE

مدیریتی

6/630

بهداشتی

6/105

( Personal Protective

ایمنی

)Equipment

رعایت قوانین و مقررات HSE

637/6

1

گزارشدهی و تجزیه و
تحلیل حوادث

6/667

21

کمیتههای حفاتت فنی و بهداشت
کار

6/621

11

شناسایی خطرات و
ارزیابی و کنترل ریسکها

6/677

5

گزارشدهی

6/626

15

اندازهگیری و کنترل
آلودگیهای محیط

6/626

13

دارابودن سیستمهای مدیریت HSE

6/631

3

معاینات ادواری پرسنل

6/667

0

محیط
زیستی

فضای سبز

6/660

22

مدیریت پسماند

6/613

11

شناسایی و کنترل عوامل زیانآور
فیزیکی ،شیمیایی ،ارگونومیکی و
بیولو یکی

6/660

7

مدیریت مصرف منابع
انر ی

6/616

17

بهداشت مواد سذایی

6/616

13

شناسایی ،ارزیابی و
کنترل جنبهها

6/631

16

بهداشت محیط کارگاه و محوطههای
کاری

6/617

10

بهداشت آب آشامیدنی

6/611

16

جدول  :3شاخصهای مربوط به هر زیرمعیار
معیار

زیرمعیار

شاخصها

نیروی متخصص HSE

دستورالعمل

اهداف و برنامههای HSE

چکلیست اهداف و برنامهها

برنامهریزی و برگزاری مؤثر آموزشهای HSE

نفر ساعت آموزشی  HSEثبتشده در سناد آموزش و یا
سیستم جام فردی

کارکنان شرکت و مسلول HSE

مدیریتی

نظارت و بازرسی بر رعایت قوانین و مقررات  HSEو
اجرایینمودن دستورالعملهای HSE
کمیتههای حفاتت فنی و بهداشت کار

بهداشتی

16

تکمیل چکلیست
دستورالعمل شاخص های ارزیابی عملکرد کمیته های
HSE

ارسال گزارشهای عملکرد ایمنی ،بهداشتی و محیط
زیست بهصورت ماهانه

مستندات ماهانه

داشتن سیستمهای مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست در شرکت

تکمیل چکلیست

معاینات ادواری پرسنل

فهرست تعداد افرادی که معاینات ادواری انجام داده اند و
فهرست کلیه افرادی که مشمول انجام معاینات ادواری
هستند

شناسایی و کنترل عوامل زیانآور فیزیکی ،شیمیایی،
ارگونومیکی و بیولو یکی

گزارش نتایج اندازهگیری عوامل زیانآور

بهداشت مواد سذایی

تکمیل چکلیست بهداشتی

بهداشت محیط کارگاه و محوطههای کاری

تکمیل چکلیست بهداشتی

بهداشت آب آشامیدنی

انجام آزمایش و تطبیق با استاندارد ملی
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یاراحمدی و همکاران

ادامه جدول .3
ایمنی تجهیزات

تعداد تجهیزاتی که گواهینامه ایمنی از مراجع ذیصال اخذ
نمودهاند نسبت به کل تجهیزات در سال

ایمنی ساختمان و محوطههای بندری

چکلیستهای ایمنی متناسب با تعریف ساختمان و
محوطههای بندری

تأمین و بهکارگیری PPE

چکلیست تأمین و بهکارگیری تجهیزات حفاتت فردی

ایمنی

آمار حوادث ثبتشده بهصورت رسمی و مستند در مرکز HSE

گزارشدهی و تجزیه و تحلیل حوادث

و تعداد نیروی انسانی شاسل ثبتشده در مستندات رسمی در
سایتهای عملیاتی و ستادی بندر

شناسایی خطرات و ارزیابی و کنترل ریسکها

فهرست ریسکهای ارزیابیشده و تفکیک ریسکهای سیر قابل
قبول از ریسکهای قابل قبول براساس  RPNتعیینشده
بهصورت سالیانه

اندازهگیری و کنترل آلودگیهای محیط زیستی

اندازهگیری و مقایسه با استاندارد ملی

فضای سبز

مقایسه مساحت فضای سبز موجود با معیار تعیینشده توسط
سازمان حفاتت محیط زیست و تعیین مساحت فضای سبز
ایجادشده در سال

مدیریت پسماند

استفاده از چکلیست و فرمول

مدیریت مصرف منابع انر ی

تعیین میزان مصرف آب ،برق ،گاز ،سوختهای فسیلی و سیره
با توجه به نوک عملیات و میزان تخلیه و بارگیری در بندر

شناسایی ،ارزیابی و کنترل جنبهها

شناسایی و تعیین جنبههای بارز زیست محیطی در بندر و
استفاده از فرمول

محیط زیستی

جدول  :4تعیین حد اطمینان یا شاخص CL

تعداد

میانگین CL

انحراف معیار

شاخص ( CLحد اطمینان)

حد باالی CL

حد پایین CL

33

6/5126

6/21

6/5126

6/7326

6/2626

شکل  :4نمودار سطحبندی پیمانکاران

بحث
در دنیای پررقابت امروز بسیاری از شرکتها دریافتهاند که
باید مدیریت  HSEرا به عنوان ی کی از عناصر جدایی ناپذیر و
ضروری سازمان خود قلمداد کنند .با توجه به این موضوک در
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پژوهش حاضر معیار مدیریتی با امتیاز  6/630در اولویت اول
قرار گرفت .دلیل این امر در سیستم مدیریت  HSEمحافظت
از افراد ،جامعه ،اموال و محیط زیست بوده [ ]23و سبب
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افزایش بهره وری و دستیابی به توسعه پایدار میگردد [.]25
برای دستیابی به یک سیستم مدیریت  HSEکارامد وجود
نیروی متخصص ،اهداف و برنامه های مدون  HSEاز الزامات
حیاتی می باشد .با توجه به این امر ،زیرمعیار نیروی متخصص
 HSEمربوط به معیار مدیریتی با وزن نهایی  6/272در اولویت
اول قرار گرفت و شرکتهای  A.N.A ،T.GH.KHو  G.Aکه
در رتبهبندی  TOSISسه اولویت برتر را به خود اختصاص
داده اند ،در ارتباط با این زیرمعیار در وضعیت عالی قرار داشتند.
در این راستا ،نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مطالعات امیر
حیدری و همکاران ( )2610و اقبالی ( )1313همسو است
[ .]16،26عالوهبراین ،زیرمعیار اهداف و برنامههای  HSEمربوط
به معیار مدیریتی با وزن نهایی  6/632در اولویت دوم قرار داشته
و شرکتهای اول تا سوم رتبهبندی  TOPSISدر این ارتباط در
وضعیت نسبتاً عالی به سر میبردند .ناصری و همکاران ()1312
در مدل طراحیشده در پژوهش خود ،امکان تعیین جایگاه HSE
در تحقق اهداف استراتژیک بنگاه مورد مطالعه را فراهم نمودند
و میزان نقشآفرینی راهبردی  HSEرا برای این سازمان
مشخص ساختند [ . ]20منصوری و عظیمی حسینی نیز در
پژوهش خود مشخص نمودند که برنامههای  HSEدر جایگاه
ویژه ای قرار دارند که نتایج پژوهش حاضر این مهم را تأیید
میکنند .از سوی دیگر ،زیرمعیار سیستم مدیریت  HSEبا وزن
نهایی  6/631که سیستمی هدفمند و سازماندهیشده با
برنامه ریزی خاص است و با تهیه دستورالعملها ،روشهای
اجرایی و استانداردها و مقررات جاری استقرار یافته و مورد
بازنگری قرار میگیرد و در مقاطع زمانی مختلف اصال میگردد
[ ]27در رتبه سوم قرار گرفت .در ارتباط با این زیرمعیار ،شرکت
اول در وضعیت عالی و شرکت دوم و سوم در وضعیت نسبتاً عالی
قرار داشتند.
کم ترین امتیاز در زیرمعیارهای این پژوهش نیز به فضااای
سبز با امتیاز  6/660اختصاص داشت که در این راستا شرکت
اول ،دوم و ساوم در وضاعیت نسابتاً عالی قرار داشتند .نتایج
این پژوهش با یافته های جعفری و همکاران ( )1312مطابقت
دارد [.]23
نتاایج اولویات بنادی گزیناه هاای ما (پیمانکاران) در این
پژوهش باه روش  TOPSISنشاااان داد که به لحاظ عملکرد
 ،HSEشااارکت ( T.GH.KHتخلیه و بارگیری مواد فله -نت
خشکی و تخلیه و بارگیری) که مدت قرارداد آن  26سال بوده
و دارای  536کارمند اساات با نمره  6/1562در رتبه اول قرار
دارد ،شارکت ( A.N.Aخدمات دریایی و بندری -نت خشکی
و تخلیه و بارگیری) که مدت قرارداد آن پنج ساااال اسااات و
دارای  235کاارمناد می باشاااد با نمره  6/1307در رتبه دوم
جاای دارد و شااارکات ( G.Aخادمات دریایی و بندری -نت
خشاااکی و تخلیه و بارگیری) که مدت قرارداد آن پنج ساااال
بوده و تعداد کارمندان آن  261نفر اساات با نمره  6/1205در
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رتبه ساوم قرار دارد .شاایان ذکر اسات که هر ساه شرکت در
زمیناه تخلیاه و باارگیری فعاالیات دارناد .عملیاات تخلیه و
بارگیری دارای ضاااوابط خاص  HSEبوده و رعایت کردن این
ضوابط و مدیریت صحیح آن ناشی از استقرار سیستم مدیریت
 HSEو میزان تعهاد پیمااانکااران در رعاایاات الزامااات HSE
شرکت کارفرما می باشد .باید عنوان نمود که شرکت S.K.SH
کاه فعاالیات آن در زمیناه پاارکیناگ تانکرها و قسااامتی از
تنظیفات با مدت قرارداد پنج سااال اساات و دارای  12کارمند
می باشد با نمره  6/6305در رتبه آخر قرار گرفت.
در نهایت برای ساااطح بندی این  33گزینه ،حد اطمینان
(( ) CLحد باال و حد پایین  ) CLمحاسابه گردید و با توجه به
آن  33شااارکت پیمانکاری در مجتمع بندری امام خمینی به
سااه سااطح خوب ( )CL>6/7326با نه پیمانکار به میزان 25
درصاد ،متوسااط ( )6/7326>CL>6/2626با  22پیمانکار به
میزان  63درصااد و ضااعیف ( )CL>6/2626با هفت پیمانکار
به میزان  13درصد تقسیم شدند که سه شرکت ،T.GH.KH
 A.N.Aو  G.Aکه به لحاظ عملکرد  HSEسااه رتبه برتر این
اولویت بندی را به خود اختصاااص داده بودند ،در سااطح خوب
قرار داشتند که دلیل این امر آن است که زیرمعیارهای نیروی
متخصاااص  ،HSEکمیته های حفاتت فنی و بهداشااات کار،
گزارش دهی ،معاینات ادواری پرسااانل ،شاااناساااایی و کنترل
عوامل زیان آور فیزیکی ،شااایمیایی ،ارگونومیکی و بیولو یکی،
بهداشااات محیط کارگاه و محوطه های کاری ،بهداشااات آب
آشاامیدنی ،گزارش دهی و تجزیه و تحلیل حوادث ،شاناسایی
خطرات و ارزیابی و کنترل ریساااک ها در وضاااعیت عالی قرار
دارناد .همچنین زیرمعیاارهاای اهاداف و برنااماه های ،HSE
آموزشهای  ، HSEرعایت الزامات قانونی ،ساایسااتم مدیریت
 ، HSEبهداشت مواد سذایی ،ایمنی تجهیزات ،ایمنی ساختمان
و محوطاه های بندری ،تأمین و به کارگیری  ،PPEاندازه گیری
و کنترل آلودگی های محیط زیسااتی ،فضااای ساابز ،مدیریت
مصارف منابع انر ی و شناسایی و ارزیابی و کنترل جنبهها در
وضاااعیات خیلی خوب قرار دارناد و وضاااعیت زیرمعیارهای
مدیریت پسماند ،خوب می باشد.
به طور کلی ،میتوان گفت که برخورداری از سایساتمهای
مدیریت  HSEیکی از ارکان اساااساای هر پرو ه است و وجود
نیروی متخصاااص  ،HSEاهااداف و برنااامااه هااای ،HSE
آماوزش هااای  ،HSEرعااایاات قاواناین و مقررات  HSEو
گزارش دهی منظم عناصار اسااسای این مدیریت می باشند .با
توجه به هدف این پژوهش که ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران
بنادر اماام خمینی ( )HSEو ارائاه راه کارهای مدیریتی جهت
پیشابرد و بهبود وضعیت  HSEاست ،می توان بیان داشت که
پیماانکااران در این بنادر با تعیین اهداف و برنامههای ،HSE
بهکارگیری نیروی متخصااص  ،HSEدریافت آموزشهای الزم
در مورد ضااوابط  HSEو نظارت برای رعایت قوانین و مقررات
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یاراحمدی و همکاران

 با ایجاد و، عالوه براین.اهمیت سیستم های مدیریتی است
 سطح، در ارزیابی پیمانکارانHSE اجرای الگوی رتبهبندی
قابل قبول ایمنی برای کارفرمایان افزایش یافته و پیمانکاران
به قابلیت های مدیریت ایمنی و مطلوبیت در اجرای پرو هها
 عملکرد، براساس شاخصهای تعیین شده.نایل خواهند شد
 در اکثر شرکت های پیمانکاری در وضعیتHSE مدیریت
مطلوب بوده و در تعداد محدودی از شرکتها در سطح خوب
 این وضعیت مطلوب میتواند ناشی از.و قابل قبولی قرار دارد
 و میزان تعهد پیمانکاران نسبتHSE استقرار سیستم مدیریت
. شرکت کارفرما باشدHSE به رعایت الزامات
تشکر و قدردانی
پژوهشگران این مقاله نهایت سپاس خود را از تمامی
پرسنل مجتمع بندری امام خمینی (ره) که در انجام این
.پژوهش یاریمان نمودند؛ ابراز میدارند

 از ساوی پرسنل متخصص خود گام مؤثری را در جهتHSE
 ایمنی و محیط زیستی برمیدارند و،کاهش حوادث بهداشاتی
باعث کاهش هزینه های درمانی این حوادث می شاااوند که این
امر نقش بسایار زیادی در اقتصاد پیمانکار و بندر امام خمینی
.دارد
نتیجهگیری
،با تو جه به جایگاه ویژه بندر امام خمینی از نظر اقتصادی
HSE  مدیریت،ترانزیت کاال و شبکه ارتباطی با کشورهای دیگر
.صحیح و با برنامه منظم در این مجتمع بسیار ضروری میباشد
 مدیریت گوناگون هر،علت این امر وجود پیمانکاران بسیار زیاد
.شرکت پیمانکاری و بروز حوادث گوناگون در این منطقه است
 و نتایج به دست آمده میتوانHSE با توجه به اهمیت مدیریت
گفت که معیارهای مدیریتی و زیرمعیارهای آن بیشترین امتیاز
و رتبه را به خود اختصاص داده اند که این امر نشاندهنده
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