
 

 

Copyright © 2020 Journal of Occupational Hygiene Engineering. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits copy and 
redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cite 

 

Journal of Occupational Hygiene Engineering Volume 7, Issue 3, Autumn 2020, Pages: 27-35  

 

                                                                                              : 10.52547/johe.7.3.27 

 

Development of a Competency Management Model for Key 

Organizational Positions Influencing HSE System Performance in 

a Power Plant Construction Company 

Nafise Farajirad1, Hanieh Nikoomaram2,* , Seyed Mohammadreza Miri Lavasani2  

1 MSc Student, Department of Environmental Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Science and 

Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran 
2 Assistant Professor, Department of Environmental Management, Faculty of Natural Resources and Environment, Science 

and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran  

* Corresponding Author: Hanieh Nikoomaram, Department of Environmental Management, Faculty of Natural Resources and 

Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Email: mailto:hani.nikoo@gmail.com, 
hani.nikoo@gmail.com  

 

Abstract 

Background and Objective: Human capital is the main axis of sustainable 

development in leading organizations. The HSE management system helps 

organizations to build a safe and accident-free environment using integrated 

and synergistic arrangement of human capital and all other resources so that 

its performance directly affects the overall performance of the organizations. 

This study aimed to develop an HSE competency management model for the 

organizational positions affecting HSE system performance in a power plant 

construction company. 

Materials and Methods: This study was conducted based on a descriptive-

survey research approach. After the evaluation of the theoretical and 

experimental principles, key organizational criteria affecting HSE 

performance and organizational positions in the company under study were 

determined based on these criteria using a questionnaire and interviews. 

Subsequently, the selected organizational position were prioritized based on 

their impact on HSE system performance using the Technique for Order 

Performance by Similarity to Ideal Solution. In the next stage, the 

components of forming a model for a case study were determined 

considering the nature of the selected organizational positions, investigation 

of the models and reference standards, as well as the experts’ views. 

Results: In total, 30 organizational positions were identified as key positions 

influencing HSE system performance regarding the degree of effectiveness 

in the performance of the system. Moreover, five components, including 

knowledge, skill, competency, perception and attitude, as well as 

responsibilities and authorities, were determined as the components of the 

competency management model. 

Conclusion: According to the findings, it is necessary to have competency, 

skills, required abilities and knowledge along with appropriate perception 

and attitude, as well as responsibilities and authorities, to successfully 

perform a job in different and changing situations or during an emergency. 
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بر عملکرد سیستم  مؤثرهای سازمانی کلیدی تدوین الگوی مدیریت شایستگی برای پست

HSE  ی برقهاروگاهیندر یک شرکت سازنده 
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  چکیده

 HSEو سیستم مدیریت  منابع انسانی محور اصلی توسعه پایدار هستندهای پیشرو، در سازمان سابقه و هدف:

در ایجاد محیطی سالم و به ها را و سایر منابع، سازمان افزای نیروی انسانیصورت یکپارچه و با چینش همبه

هدف از ها دارد. مستقیمی بر عملکرد نهایی سازمان ریتأثعملکرد آن  کهینحوبهکند، یاری میدور از حادثه 

در یک  HSEبر عملکرد سیستم  مؤثرهای سازمانی این تحقیق تدوین الگوی مدیریت شایستگی برای پست

 .استی برق هاروگاهینشرکت سازنده 

پس از مطالعه مبانی نظری و پیمایشی است. -شده در این پژوهش، توصیفیروش استفاده ها:مواد و روش

 مؤثرهای سازمانی کلیدی پست کنندهنییتع، معیارهای ام مصاحبهنامه و انجتجربی، به کمک طراحی پرسش

شده بر مبنای این معیارها شناسایی شد. سپس های سازمانی شرکت مطالعهتعریف و پست HSEبر عملکرد 

شباهت به  با استفاده از روش HSEبر عملکرد سیستم  هاآنی رگذاریتأثمیزان  بر اساسی منتخب هاپست

های منتخب، بررسی الگوها و استانداردهای ی شد. سپس با توجه به ماهیت پستبندتیاولو دئالیحل اراه

 الگو برای مطالعه موردی تبیین شدند. دهندهشکلی هامؤلفهمرجع مدیریت شایستگی و نظرات خبرگان، 

به ترتیب  HSEبر عملکرد سیستم  مؤثرهای کلیدی پست عنوانبهپست سازمانی  30 درمجموع ها:یافته

دانش، مهارت، توانایی، درک و نگرش، مسئولیت  مؤلفهو پنج شناسایی بر عملکرد سیستم  هاآنمیزان اثرگذاری 

 الگوی مدیریت شایستگی تعیین شدند. دهندهشکلی هامؤلفه عنوانبهو اختیارات 

مورد  دانش برخورداری از کار، انجام برای الزم هایتوانایی و مهارت ها، شایستگیمطابق یافته گیری:نتیجه

 موفقیت با را بتوان شغلی تا است ضروری اختیارات و مسئولیت داشتن نگرش درست و و درک به همراه نیاز

 .داد انجام اضطراری هنگام بروز شرایط یا تغییر حال در و مختلف شرایط در
 

 HSEالگوی مدیریت شایستگی؛ پست سازمانی؛ عملکرد سیستم  واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 رییبا توجه به سرعت تغییرات فناوری، تغ دیجد یایدر دن

به ها سازمان یحفظ بقا ،رقابت شیو بازار و افزا انیمشتر ازین

 یهاچالش نیدر مواجهه با ا یریپذو انعطاف یهماهنگ زانیم

عنوان به ینقش منابع انسان انیم نیا در دارد. یروزافزون بستگ

تا  دارد تیاهم شیازپشیب زیسازمان ن ییدارا نیارزشمندتر

 یاریمحصوالت  دیسازمان را هرچه بهتر در ارائه خدمات و تول

 یتیاهم یستگیاست مفهوم شا شدهموضوع سبب  نیدهد. ا

لذا پذیرش و گسترش سریع رویکرد  داشته باشد.دوچندان 

 ،های توسعه کارکنانآن در برنامه یریکارگمحور و بهشایستگی

این رویکرد  نتیجه مزایا و فوایدی است که در بیش از هر چیز

و ها ها مزایای متفاوتی برای سازمانتگیشایس. [1] نهفته است

نیز به دالیل گوناگون ها مدیران در سطوح مختلف دارند و سازمان

رفتارهای ارزشمند و فرهنگ سازمانی، عملکرد مؤثر  انتقال نظیر

عنوان شیوه های افراد بهبر ظرفیت دیبرای همه کارکنان و تأک

ها از شایستگی ،بلکسب مزیت رقابتی و تقویت رفتار تیمی و متقا

  کنند.استفاده می

 ،داریو توسعه پا شرفتیپ یالگوها یامروزه در تمام

 ،یمنیبودن توجه به مسائل اریناپذو اجتناب تیبر اهم شیازبشیب

شود و محققان اذعان دارند می دیتأک ستیزطیو مح بهداشت

حفظ بقا و . [2دارد ] ریتأثعملکرد ایمنی بر عملکرد سازمان 

 ایحرفه بهداشت مهندسی مجله 35تا  27 صفحات ،1399 پاییز ،3شماره  ،7دوره       

 مقاله پژوهشی 
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 انو همکار فرجی راد 

تحقق آن  یبرا عیست که همه صناا یموضوع توسعه سازمان

به  رسیدناست که  یامسئله یمنیا ان،یم نیکوشند و در ایم

 یانسان یروین. از سوی دیگر، [3] سازدیهدف را ممکن م نیا

کند و با یم فایا یبروز حوادث شغل در را یسازمان نقش اصل

 کندرا بر سازمان حاکم  منیسالم و ا یتواند فضایعملکرد خود م

کارکنان مؤثر بر  نبودندهند برخوردارینشان م مطالعات .[4]

عملکرد  ،ازیمتناسب و مورد ن یهایستگیاز شا HSE ستمیس

، دهدمیقرار  ریتأث تحت یطور مشخصرا به ستمیس یینها

موجب کاهش  ستهیو کارکنان شا رانیاز مد یمندبهره کهیحالدر

لذا  .[5] خواهد شد ستمیا و بهبود عملکرد سهیتزمان انجام فعال

منظور بهبود و به یستگیشا تیریمد یاست از الگوها یضرور

مؤثر بر عملکرد  یسازمان یهاپست دیسطح عملکر یارتقا

 یریشگیمنظور پبه ی،مختلف سازمان یهادر بخش HSE ستمیس

 از وقوع حوادث استفاده شود.

و  بهداشتی، منیا موضوعات توجه به گستره دامنه با

ابزار، منابع،  ازمندیندر سازمان  هاآن ی، بهبود و ارتقاستیزطیمح

 یعلم ،یمنابع مال یریکارگمناسب و به یهارساختیامکانات و ز

مورد توجه در  کردیرو نیترمهم انیم نیا در است. یو انسان

 یکه بر ارتقا است رانهیشگیپ کردیرو ،افتهیتوسعه یکشورها

 ،یبهبود سطح دانش و آگاه قیافراد از طر یهایستگیشا

 یستگیشا تیریمد. است یافراد مبتن یهایها و توانمندمهارت

 ،یرقابت تیمز شیمنظور افزاسازمان به یهااز تالش یبخش مهم

 یو اثربخش یکارکنان، نوآور ینظام توانمندساز جادیا

فرایند  یستگیشا تیریدرواقع مد. آن است یتیریمد یهامستیس

 یسازمان یهاگاهیاست که باعث قرارگرفتن افراد در جا یقیتلف

و گسترش  یکار یهامهارتا و هییمناسب مطابق با توانا

الگوی  درواقع .[6شود ]می یاو حرفه یتخصص یاهیتصالح

ها و رفتارهای مورد گیری تواناییاندازه برای الگو نوعی شایستگی

است و  آمیزموفقیتصورت های کاری بهنیاز برای انجام فعالیت

ارائه الگویی برای  ،از تدوین مدل شایستگی در هر سازمان هدف

به عملکرد مؤثر و  کهیاگونهبه ،عملکرد است یسازکپارچهی

 .[7] موفقیت سازمانی منجر شود

های مورد نیاز موفقیت با هم یند الگوسازی، شایستگیادر فر

 یایدر دن لذا کند.و الگوی شایستگی را ایجاد می شودمیترکیب 

ها افراد در سازمان یهایستگیهرچه شا ،یکنون رییدر حال تغ

 راتییو تغ یعلم یهاشرفتیاجتماع، پ یازهایمتناسب با ن

 نانیداشته باشد، درجه اطم یشتریو انطباق ب یهماهنگ ی،ورافن

مناسب و  یهایزیرها و برنامهیریگمیتصم ،حیاز عملکرد صح

 یدارا افراد .شدخواهد  بیشتر یبهبود سطح عملکرد

 راتییافراد در برابر تغ ریمتناسب نسبت به سا یهایستگیشا

و  یدر کارآمد یو نقش مؤثر دهندمیتر واکنش نشان آگاهانه

 .خواهند داشت یوربهرهارتقای سطح 

ساختار صنعت بستری است که طیف وسیعی از تصادفات، 

از . [8گیرد ]ی مالی و تلفات جانی را دربرمیهاخسارتسوانح، 

 مجموعه ،یستگیمنظر الزم است با درنظرداشتن مفهوم شا نیا

و  فیو تعر ییافراد شناسا یو سالمت شغل یمنیا یهایستگیشا

 .[9]شود  دییو تأ یبررس یافراد سازمان یمنیعملکرد ا تیصالح

از  یو سالمت شغل یمنیمسائل مرتبط با ا نکهیبا توجه به ا

است  یضرور روند،یم شمارافراد به  یستگیشا یهامؤلفه

منظور توسعه و اثربخش به یعنوان ابزاربه یستگیشا تیریمد

 یو در راستا HSE ستمیکارکنان مؤثر بر س یهایبهبود توانمند

. در راستای اهمیت و ردیمورد توجه قرار گ یتحقق اهداف سازمان

ی سازمانی هاپستدر این پژوهش ضرورت پرداختن به این مهم، 

شده، در سازمان مطالعه HSEبر عملکرد سیستم مدیریت  مؤثر

های شناسایی و یک الگوی مدون برای تعریف و تبیین شایستگی

HSE  یهاو پژوهش قاتیمطالعه تحق با ی شد.زیرطرحمورد نیاز 

 IOGPو  ICB یمنابع موجود، استانداردها یشده و بررسانجام

 یهایستگیبر شا ژهیو تمرکز و بودندیجد لیبه دل 292:2014

تا عالوه بر  شدندمطالعه انتخاب  نیا یمبنا عنوانبهی منیا

 زین ندهیدر آ سازمان، یفعل طیآن در شرا جیاز نتا یریگبهره

بهبود و ارتقای سطح عملکرد  منظوربهابزاری کاربردی  عنوانبه

در سازمان  ستیزطیمحسیستم مدیریت ایمنی بهداشت و 

 استفاده شوند.
 

 هامواد و روش
های پیمایشی است. روش-از نوع توصیفیمطالعه  نیا

ای و میدانی، ابزارهای شده شامل مطالعات کتابخانهاستفاده

. همچنین است ستیلچکها، مشاهده، مصاحبه و گردآوری داده

ها ی دادهبندتیاولوسازی و گیری برای کمّیهای تصمیماز مدل

یک شرکت سازنده موردی در  مطالعه استفاده شده است.

در بخش  1384انجام گرفته است که از سال ی برق هاروگاهین

 ساتیو تأس یروگاهین یهاطرح یاجرا یبا محدوده کار روین

صورت تا مرحله انتقال به کارفرما به یاز مرحله مطالعات یصنعت

ابتدا با . استمشغول به فعالیت از آن  ییهابخش ایطرح کامل 

به ساختار سازمانی و مستندات مربوط  یمطالعه و بررس

 شدهفیتعرهای فرایندهای سازمان، شرح وظایف و شایستگی

ی بازنگری مدیریت، هاگزارشهای سازمانی، برای پست

در سازمان و  هاآنو سوابق تحلیل  HSEی حوادث هاگزارش

، HSEهای ملکرد و ممیزیی ارزیابی عهاگزارشسوابق 

بر  مؤثری سازمانی کلیدی هاپستانتخاب  منظوربهمعیارهایی 

 تعریف شد.  HSEعملکرد سیستم 

ی بندتیاولو منظوربهو  شدهنییتعبر مبنای معیارهای 

ی به خبرگان ارسال و پس از تکمیل انامهپرسش معیارها،

یی با مدیر و هامصاحبهها از سوی خبرگان، نامهپرسش

تعیین و تثبیت معیار  منظوربهشرکت  HSEکارشناسان 

سازمان  HSEبر عملکرد  مؤثرهای سازمانی پست کنندهنییتع

میزان اثرگذاری پست » یینهاچهار معیار  جهیدرنتانجام شد. 

 HSEسازمانی بر وقوع حوادث گذشته، تعریف وظایف مرتبط با 
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 HSEمؤثر بر  یهاپست یستگیشا یریتمد یالگو                                           

لیت اجرا/نظارت بر اجرای در شرح وظایف سازمانی، داشتن مسئو

های کاری سیستم مدیریت های اجرایی و دستورالعملروش

HSE یو مجوزها هاستیلها/چکفرم دییتأ تین مسئولشتدا و 

HSE »ی سازمانی هاپست کنندهنییتعمعیارهای  عنوانبه

  تعیین و تثبیت شد. HSEبر عملکرد سیستم  مؤثرکلیدی 

های سازمانی بر اساس هر یک از از شناسایی پست پس

های سازمانی مشترک، و ادغام پست شدهفیتعرمعیارهای 

 مؤثری های سازمانی کلیدپست عنوانبهگروه شغلی  30 تیدرنها

شغلی  گروه در شرکت مشخص شد. HSEبر عملکرد سیستم 

های سازمانی کامالً مشابه در یک معنای درنظرگرفتن پستبه

های ماهیت، عملکرد و اثرگذاری تمامی پست ،درواقعاست.  طبقه

و  اند، کامالً مشابهسازمانی که در یک گروه شغلی قرار گرفته

روه و تنها تفاوت در رده سازمانی است. لذا در هر گ استیکسان 

 عنوانهبی سازمانی بندردهشغلی باالترین پست سازمانی به لحاظ 

مورد  HSEهای پست سازمانی مرجع برای نوشتن شایستگی

 توجه قرار گرفت. 

با کمک فرایند  شدهنییتعدر مرحله اول معیارهای 

 AHP: Analytical Hierarchyمراتبی )سلسله لیوتحلهیتجز

Process) دهی شد و پس از آن ماتریس مقایسه زوجی تشکیل وزن

درخصوص میزان ارجحیت بین هر دو معیار گرفته و نظر خبرگان 

شد. سپس میانگین جبری نظر خبرگان محاسبه و در گام بعدی 

ی ماتریس انجام شد. در گام آخر وزن هر معیار محاسبه سازنرمال

 نیانگیمپس از تعیین وزن هریک از معیارها، با استفاده از شد. 

از نظر  یپست سازمان یاثرگذار زانینظرات خبرگان درخصوص م

 یبندتیاولو، با استفاده از روش HSE تیریمد ستمیبر س اریهر مع

 TOPSIS: Technique for) دئالیحل ابر اساس شباهت به راه

Order Performance by Similarity to Ideal Solution) ،

  بندی شد.طی مراحل زیر اولویت شدهنییتعهای سازمانی پست

پست سازمانی  30گام اول ماتریس تصمیم برای  در

های مرتبط هر در شرکت بر اساس چهار معیار و وزن شدهانتخاب

مقیاس یا معیار تشکیل شد. سپس ماتریس تصمیم، بی

گام سوم ماتریس تصمیم با استفاده از  در ی شد.سازنرمال

 مثبت لئادیحل اراهشده تشکیل شد. در گام بعدی های نرمالوزن

Ai
Aiیمنف لئادیحل او راه +

شدند. پس از آن اندازه فاصله تعریف  −

منفی و مثبت  لئادیاحل ازای راهبر اساس نُرم اقلیدسی به

محاسبه  لئادیحل ابه راه 𝐴iی نسب یکینزدمحاسبه شد. سپس 

آمده برای هر دستسازی امتیازات بهو در پایان پس از نرمال

 .شدها مشخص گزینه، ترتیب رتبه
 

 هایافته
در  شدهفیتعربرای هریک از معیارهای  آمدهدستبهاوزان 

 آمده است. 1نمودار 

 اریمعکه در نمودار نشان داده شده است،  طورهمان

بر اساس نظر  «اثرگذاری پست سازمانی بر وقوع حوادث گذشته»

گرفته بیشترین اولویت اثرگذاری را دارد. خبرگان و تحلیل صورت

اهمیت توجه به تحلیل و بررسی سوابق  دهندهنشانلذا این مهم 

ی نهایی بندرتبه در سازمان است. HSE رخدادهایحوادث و 

بر  یبندتیاولوی سازمانی با استفاده از روش هاپستها و شغل

 نشان داده شده است. 1در جدول  دئالیحل ااساس شباهت به راه

 ریمدشود، به ترتیب مشاهده می 1که در جدول  گونههمان

و  گروه نصب ریمد، HSEسرپرست ، گروه ساختمان ریمد، پروژه

ی بر ذاررگیتأثی پنج اولویت اول اهمیت و اندازگروه راه ریمد

های سازمانی را دارند که تمامی این پست HSEسیستم عملکرد 

 HSEبر عملکرد  هاآندر داخل پروژه فعالیت دارند و عملکرد 

شرکت  HSE. طبق نظر مدیریت استمستقیم اثرگذار  طوربه

کامل با واقعیت و ماهیت  طوربهشده نتایج حاصل مطالعه

  های سازمانی تطابق دارد.پست
 

 
 شدهمحاسبهی معیارها بر اساس اوزان بندرتبه :1نمودار 

 

  دئالیحل ابر اساس شباهت به راه یبندتیاولوهای سازمانی بر اساس روش ها و پستی نهایی شغلبندرتبه :1جدول 

 شدهیسازنرمالامتیاز  عنوان پست سازمانی ی مشاغلبندرتبه

 06105/0 پروژه ریمد 22

 0607/0 (یبردارگروه ساختمان )کارشناس ساختمان/ کارشناس نقشه ریمد 29

 HSE 06041/0سرپرست  23

28 
 گروه نصب ریمد

 نصب/ کارشناس برق( کینصب/ کارشناس مکان قی)کارشناس کنترل و ابزار دق
05961/0 

27 
 یاندازگروه راه ریمد

 (یاندازکارشناس برق راه /یاندازراه کیکارشناس مکان /یاندازراه قی)کارشناس کنترل و ابزار دق
05742/0 

 HSE 05323/0کارشناس توسعه  /یهاستمی، کارشناس سHSEگروه توسعه  ری، مدHSEامور  ریمد 1
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 انو همکار فرجی راد 

 .1ادامه جدول   

30 
کارشناس  /یکارشناس ساختمان دفتر فن /یدفتر فن کی)کارشناس مکان یگروه دفتر فن ریمد

 (یکارشناس کنترل اسناد دفتر فن /یکارشناس برق دفتر فن /یدفتر فن قیکنترل و ابزار دق
05044/0 

 04131/0 تیفیو ک هاستمیمعاون س 2

 03914/0 تیفیک نیگروه/ کارشناس تضم ریمد -هاو روش هاستمیامور/ کارشناس س ریمد 3

 03883/0 تیفیکارشناس کنترل ک /تیفیک نیکارشناس تضم 24

 03449/0 انباردار -و انبار زاتیگروه/ کارشناس کنترل تجه ریمد 25

03307/0 نیو دوران تضم یاندازامور راه ریمد 21  

 03214/0 ییمعاونت اجرا 18

 02883/0 یامور خدمات بازرگان ریمد 16

 02870/0 تیوضعگروه/ کارشناس کنترل پروژه/ کارشناس قرارداد و صورت ریمد 26

 02818/0 هاپروژه تیفیکنترل ک یامور هماهنگ ریمد 4

 02818/0 کیمواد و مکان تیفیامور کنترل ک ریمد -قیبرق و ابزار دق تیفیامور کنترل ک ریمد 5

 02406/0 امور ساختمان ریمد 19

 02406/0 نصبامور  ریمد 20

13 

 یمهندس یزیرامور/ کارشناس برنامه ریمد

 و کنترل پروژه یزیرامور/گروه/ کارشناس برنامه ریمد 02397/0

 نهیامور/ گروه بودجه و کنترل هز ریمد

8 

 یکیمکان ساتیو تأس افتیباز لریگروه/ کارشناس ارشد/ کارشناس بو ریمد

02294/0 
 گاز و بخار نیتورب یاصل زاتیگروه/ کارشناس ارشد/ کارشناس تجه ریمد

 محوطه نگیپیو پا یکمک لریگروه/ کارشناس ارشد سوخت، بو ریمد

 لیفشرده، جرثق یهوا ،ینشانآتش یهاستمیگروه/ کارشناس س ریمد

 02136/0 زاتیتجه نیمعاون تأم 14

 02127/0 یزیرمعاونت برنامه 12

 01996/0 هاپروژه یامور هماهنگ ریمد 11

 01979/0 قیامور برق و ابزار دق ریمد 10

15 

 و ساختمان یمشاوره، طراح یامور قراردادها ریمد

01908/0 
 و نصب کیمکان یامور قراردادها ریمد

 برق و کنترل یامور قراردادها ریمد

 یاصل زاتیتجه یامور قراردادها ریمد

7 
 و فرایند کیگروه/ امور مکان ریمد

 و فرایند( کیگروه/ کارشناس ارشد/ کارشناس مکان ریامور/ مد ری)مد
01903/0 

 01723/0 امور ساختمان ریمد 9

 01595/0 یمعاونت مهندس 6

 01560/0 هاشنهادیو پ هامانیامور پ ریمد 17

 
 شدهفیتعرهای گرفته روی ورودیاساس مطالعات صورت بر

برای تدوین الگوی مدیریت شایستگی شامل الگوهای برتر 

(ICB، IOGP292 ،)های مرتبط در حوزه منابع الگوها و مدل

 مؤثرهای سازمانی کلیدی پست کنندهنییتعانسانی، معیارهای 

در شرکت  دادهرخو تحلیل محتوای حوادث  HSEبر عملکرد 

و نظر خبرگان )مدیر و  96تا  1390های شده طی سالمطالعه

، درک و توانایی، مهارت، دانش»ی هامؤلفه(، HSEکارشناسان 

 یالگو اصلی یعنوان فاکتورهابه «نگرش و مسئولیت و اختیارات

شایستگی  شدهنیتدوشدند. در الگوی  نییتع یستگیشا تیریمد

های انجام کار، ترکیبی از دانش تئوری و عملی، مهارت عنوانبه

های فیزیکی و روانی، درک و نگرش مورد نیاز و مسئولیت توانایی

در  شدهیزیرطرحالگوی  تعریف شده است.و اختیارات الزم 

 آمده است. 1شکل 

 ت عملکرد مدون سیستم مدیری ازحصول اطمینان  منظوربه
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 الگوی مدیریت شایستگی :1شکل 

 
 PDCAی سیستم بر مبنای چرخه زیرطرحشایستگی در سازمان، 

 .است مشاهده قابل 2 شکل در که و رویکرد فرایندی صورت گرفت

دستیابی به بهبود مستمر از اهداف مهم  از سوی دیگر

های مدیریتی است و ضروری است سازمان ریزی سیستمطرح

بهبود مستمر و مداوم در سیستم فراهم  منظوربهبسترهای الزم را 

های کندذ. بدین منظور عالوه بر تعریف و تدوین اهداف و برنامه

مستمر پایش  طوربه، سیستم باید هاآنسیستم شایستگی و اجرای 

 .دهدیمها را نشان مراحل پایش و کنترل شایستگی 3شود. شکل 

 

 
 سیستم مدیریت شایستگی :2 شکل

 

 

 هاچرخه ارزیابی شایستگی: 3شکل 
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بحث
دهد شایستگی از گرفته نشان مینتایج مطالعات صورت

های مختلفی های متفاوتی مورد توجه قرار گرفته و مدلدیدگاه

است. مروری بر مطالعات پیشین نیز در این زمینه ارائه شده 

ی اصلی هامؤلفهی دانش و مهارت از هامؤلفهدهد نشان می

ی و نگرجامعهای شایستگی هستند، اما کمبود تمامی مدل

در این مطالعات مشهود  HSEی تخصصی پرداختن به حیطه

های کیفی و تعداد است. از سوی دیگر، بیشتر مطالعات از روش

اند؛ اما در های کمّی استفاده کردهروشاز  هاآنمحدودی از 

آوری و با استفاده از ها به روش کیفی جمعپژوهش حاضر داده

های مؤلفهبه  توجه گیری شدند.های کمّی تحلیل و نتیجهروش

 توانایی، مهارت، دانش، درک و نگرش و مسئولیت و اختیارات

های اصلی الگوی مدیریت شایستگی مؤلفه عنوانبه

 مؤثرانتخاب و آموزش کارکنان  دهدیمنشان  شدهیزیرطرح

پیشگیری از وقوع حوادث و رخدادها  منظوربه HSEبر عملکرد 

این منظر و با توجه به ارتباط و  از ی دارد.اژهیواهمیت 

اثرگذاری مستقیم مدیریت منابع انسانی بر این مهم، ابتدا 

ه و منابع انسانی مطالع حوزههای برتر شایستگی در مدل

با الگوهای  شدهنیتدوالگوی  ی مشترکهامؤلفه مقایسه شدند.

های با مدل شایستگیبرتر مطرح در حوزه منابع انسانی 

مدیریتی لنگستر: مهارت و دانش، کراوفورد: دانش، یونیدو: 

و کارت اونز و  و مهارتهوگان: توانایی  مهارت و دانش،

 همکاران: مهارت همسو بود.

 ییسه مؤلفه مهارت، دانش و توانا نیشیهای پمدل در

 دهید زیپژوهش ن نیشده در اصورت مشترک در مدل ارائهبه

از  زین اراتیاختو  تیمسئولنگرش و  دو مؤلفه درک و و شودیم

نظر کارشناسان های ثبت دیدگاهحوادث و  یمحتوا لیتحل

بررسی  HSEاستخراج شد که با توجه به اینکه شایستگی از منظر 

 اهمیت زیادی دارند. مؤلفهدو  نیا شده است،

مدل  یطراح»عنوان  باو همکاران  یباباشاهدر مقاله 

مدل ، «در پژوهشگاه صنعت نفت یکارکنان دانش یستگیشا

 یاهیپا یهایستگیمختلف در دو دسته از شا یهارده یستگیشا

هر رده از  یمحور یهایستگیشاشد و  یبنددسته یو محور

« دانش»، «یفرد یهایژگیو» یدر سه مقوله اصل یکارکنان دانش

که دو فاکتور دانش و مهارت در  شد یبندمیتقس« مهارت»و 

مورد  شدهیزیرطرحدر الگوی شایستگی  زینگرفته مطالعه صورت

با عنوان ی امقالهدر  یآبادکین یعیشف. [10] اندقرار گرفتهتوجه 

 ،«یفاز کردیانداز با روچشم یبر اساس تئور یستگیشا تیریمد»

 لیبه دل داند ورا مهم می رانیمد یهایستگیتوجه به شا

آن بر  ریو تأث یاز سوانح صنعت یناش یجان و یهای مالبیآس

توجه  یصنعت یمنیا رانیمد یهایستگیعملکرد شرکت، به شا

بیشتری کرده است که از این نظر مشابه نتایج مطالعه حاضر 

های مطالعه نیز در ارزیابی HSEنقش مدیران  چراکه؛ است

 اولویت زیادی داشت. 

با استفاده از و همکاران  Changدر مطالعه  از طرف دیگر،

 یدیکل یهایستگیشا نییو تب یبه بررس یمنیا یستگیمدل شا

حاصل  جیپرداخته شده است. مطابق با نتا یصنعت یمنیا رانیمد

و  یشناخت خطرات اجتماع ییتوانا یهامؤلفه ق،یتحق آن از

 اتشناخت خطر ییو توانا یمنیا ،پروژه تیریمد ،یروان

که  قرار گرفت یزیربرنامه تیدر اولو بیبه ترت ،یطیمحستیز

در بُعد توانایی با مدلی که از نتایج پژوهش حاضر برآمده 

با  یامحمدفام و همکاران در مطالعه. [11] استسازگاری 

 رانیمد یستگیبر شا یانتخاب مبتن برای ییارائه الگو»عنوان 

 ،«(ICB)بر اساس استاندارد  ستیزطیبهداشت و مح یمنیا

چارچوب  نییو پس از تع اندکرده یبررسرا مشابه  یهامدل

در  HSE رانیکه مد دریافتند استاندارد ی اینبر مبنا هیاول

 نیا توانیکه م دارند یاوتمتف یهایستگیسطوح مختلف شا

 ییعنوان مبناو از آن به یابیرا در بدو استخدام ارز هایستگیشا

از نظر  .کردرو استفاده  شیپ یهای زمانافراد در بازه شیپا یبرا

های شایستگی، طیف فنی و رفتاری تا حدودی با نتایج طیف

 میابییدرمتحقیق حاضر منطبق است. با مطالعه هر دو تحقیق 

برجسته  HSEدر عملکرد سیستم  HSEکه نقش خاص مدیران 

 .[12]و مهم است 

رابطه فرهنگ »ای با عنوان نیکومرام و همکاران در مقاله

« کارکنان ستیزطیمحسازمانی با عملکرد ایمنی، بهداشت و 

عنوان کردند که رعایت الزامات سیستم مدیریت بهداشت و 

کارکنان یکی  HSE( و عملکرد مناسب HSE-MS) ستیزطیمح

شود. بین محسوب می هاسازماناز عوامل اثرگذار در موفقیت 

ی فرهنگ سازمانی هامؤلفهکارکنان با هر کدام از  HSEعملکرد 

داری مشاهده شد. در این پژوهش نشان داده شد که رابطه معنی

ی سازمانی ارتباط هاپستکارکنان با  HSEبین عملکرد مناسب 

وجود دارد و نتایج آن مشابه مطالعه حاضر، بیانگر این است که 

ات هر شغل که یکی عالوه بر فرهنگ سازمانی، مسئولیت و اختیار

 رگذاریتأث HSE، بر سیستم عملکرد استاز عوامل شایستگی نیز 

 .[13]است 

و  یبندتیاولو»عنوان  با یاو همکاران در مقاله امینی

 یمنابع انسان تیریعملکرد کارکنان در فرایند مد یابیارز

 یسلسله مراتب لیوتحلهیبا استفاده از روش تجز «کیاستراتژ

(FAHP و )دئالیحل ابر اساس شباهت به راه یبندتیاولو 

هر سازمان  یهاییدارا نیتراز مهم یکیرا  یمنابع انسان ی،فاز

 یسلسله مراتب لیوتحلهیروش تجز. نگارندگان اندکرده یفمعر

حل بر اساس شباهت به راه یبندتیاولوو  (FAHP) یفاز

انتخاب کارکنان بر اساس  یروش برا نیبهتر ی رافاز دئالیا

 یبندتیاولو. در پژوهش حاضر نیز روش انددانسته یستگیشا

روش مناسبی برای انتخاب  ،دئالیحل ابر اساس شباهت به راه

ی بر سیستم عملکرد رگذاریتأثبحث  ی سازمانی مهم درهاپست

HSE  [14]شناخته شد. 
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 HSEمؤثر بر  یهاپست یستگیشا یریتمد یالگو                                           

 گیرینتیجه
ی هاپستدر این مطالعه الگوی مدیریت شایستگی برای 

ی شده است. بر زیرطرح HSEبر عملکرد  مؤثرسازمانی کلیدی 

 شایستگی» تعریف شده است: گونهنیبداین اساس شایستگی 

 انشد داشتن کار، انجام برای الزم هایتوانایی و مهارت شامل

 و مسئولیت داشتن درست و نگرش و درک به همراه مورد نیاز

 شرایط را با موفقیت در بتوان شغلی تا است کافی اختیارات

 مانجا اضطراری یا در صورت بروز شرایط تغییر حال در و مختلف

بر تعیین  شدهانجامبا توجه به هدف پژوهش، مطالعات «. داد

و تدوین الگوی  HSE عملکردبر  مؤثرهای سازمانی کلیدی پست

های ناشی از تمرکز داشته است، اما یافته هاآنشایستگی برای 

دهد عالوه تحلیل محتوای حوادث و مصاحبه با خبرگان نشان می

های فردی، بدون تردید شرایط فیزیکی و روانی بر شایستگی

لکرد محیط کار و شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز اثر بارزی بر عم

 افراد دارند. 

یش آگاهی مبتنی است ها بر افزادر حال حاضر بیشتر آموزش

شود بر درک و نگرش افراد سنجیده نمی هاآنو میزان اثربخشی 

و رفتار ایمن  HSEی فرهنگ ریگشکلی مهم در هامؤلفهکه از 

یکی  عنوانبهدرک و نگرش  مؤلفهاست. یکی از اهداف توجه به 

ها به ، هدفمندکردن آموزششدهنیتدوهای اصلی الگوی مؤلفهاز 

 HSEارتقای سطح ادراک افراد نسبت به اصول  سمت رفتار و

. توجه به رویکردهای پیشگیرانه در سازمان از اصول مهم است

است. در این میان توجه به  HSEبرای بهبود مستمر عملکرد 

ی در مؤثرگام  HSEها و سیستم مدیریت شایستگی شایستگی

راستای توسعه رویکرد ایمنی پیشگیرانه در سازمان است که 

مان را در فرایندهای انتخاب و استخدام، انتصاب و ترفیع، ساز

های عملکرد و توسعه منابع انسانی، تعیین و تدوین ارزیابی

های آموزشی و آموزش های انگیزشی، فرایند نیازسنجیمکانیزم

رساند و در راستای کاهش حوادث ایمنی، هدفمند یاری می طوربه

 HSEو بهبود عملکرد سیستم  ستیزطیمحبهداشت و 

 یامقدمه تواندیگرفته ممطالعات صورتاز این منظر ست. راهگشا

 HSE یستگیشا یالگو نیدوهای تدر زمینه یمطالعات بعد ایبر

 یالگو یبر مبنا یستگیشا تیریمد ستمیس نیتدو ،مانکارانیپ

Annex SL مدل  یسازیکمّو  استاندارد یالمللنیسازمان ب

 شیو پا یابیامکان ارز لیمنظور تسهبه شدهیزیرطرح

 باشد. هایستگیشا

 

 تشکر و قدردانی
کارشناسی ارشد به شماره  نامهانیپااین مقاله بخشی از نتایج 

اسالمی واحد علوم و تحقیقات  که در دانشگاه آزاد است 70580

شرکت  HSEانجام شده است. نویسندگان از همکاری مدیر 

 کنند.شده تشکر و قدردانی میبررسی
 

 منافع تضاد
 نداشته وجود تعارضی و منافع تضاد هیچگونه پژوهش این در

 .است
 

 اخالقی مالحظات
 است گردیده رعایت اخالقی مالحظات کلیه پژوهش این در

 ذکر پژوهش در مطالعه مورد شرکت نام مالحظات، این بر بنا و

 است. نگردیده
 

 نویسندگان سهم
 ارندهنگ و مقاله اصلی نسخه کنندهتدوین: فرجی راد نفیسه

 نامهپایان

 نامهپایان و مقاله تدوین در راهنما استاد: نیکومرام هانیه

 نامهپایان تدوین در مشاور استاد: لواسانی میری محمدرضا

   

 مالی حمایت
 شده انجام مالی حمایت از برخورداری بدون پژوهش این

 .است
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