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چکیده
مقدمــه: کیفیــت و اثــر بخشــی سیســتم های 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 می کنــد، تأمیــن رضایــت مشــتریان داخلــی و خارجــی و انجــام هدفمنــد امــور، توجــه بــه 
عملکــرد سیســتم و ارزیابــی آنــرا الزامــی می ســازد. مطالعــه حاضــر در پاســخ بــه نیــاز روزافــزون گــروه مپنــا 
ــی و  ــدگاه بهداشــتی، ایمن ــکاران خــود از دی ــی پیمان ــه منظــور ارزیاب ــری شــیوه ای علمــی ب ــه کارگی ــرای ب ب
ــگاه  ــه آگاهــی از کارایــی و اثربخشــی سیســتم ها و نیــاز ســازمان در آگاهــی از جای زیســت محیطــی و نیــاز ب

پیمانــکاران خــود در حــوزه HSE توســعه یافتــه اســت.
ــن روشــها و  ــی عملکــرد، مهم تری ــزار مناســب ارزیاب ــه منظــور طراحــی اب ــدا ب ــه ابت ــن مطالع روش کار: در ای
الگوهــای ارزیابــی عملکــرد مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. ســپس بــا بهــره گیــری از روش Focus Group مــدل 
ــان ســه  ــت مــدل پیشــنهادی در می ــت HSE طراحــی شــد. در نهای ــی عملکــرد سیســتم مدیری ــه ارزیاب اولی

پیمانــکار اصلــی گــروه مپنــا مــورد تســت و تصدیــق قــرار گرفــت.
 HSE یافته هــا: الگــوی پیشــنهادی از 5 معیــار تشــکیل شــد. مهم تریــن معیــار الگــو پیــاده ســازی فرآینــد
بــود کــه دارای 7 زیــر معیــار و 120 نکتــه راهنمــا بــود. معیارهــای منتخــب همزمــان نتایــج و توانمندســازهای 

ســازمان در حــوزه مدیریــت ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت را پوشــش می دهنــد.
نتیجــه گیــری: الگــوی پیشــنهادی بــا شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان در زمینــه HSE و اولویــت 
ــد و ســرعت بهبــود در مســیر تعالــی ســازمانی، امــکان  ــر رون بنــدی پروژه هــای بهبــود و همچنیــن نظــارت ب

ــی آورد. ــم م ــازمان ها را فراه ــاخص های HSE س ــاء ش ارتق
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مجله مهندسی بهداشت حرفه ای

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی 
همدان محفوظ است.

مقدمه
در مدیریــت نویــن، مهم تریــن محــور توســعه پایــدار، نیــروی انســانی 
می باشــد ]1[. در همیــن راســتا در دنیــای صنعتــی امــروزی، 
محورهــای مختلفــی جهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار مــد نظــر 
ــه اثبــات رســیده ایــن اســت  ــی آنچــه کــه ب قــرار گرفتــه اســت ول
ــه ســمت  ــدی ب ــچ فرآین ــروی انســانی هی ــه نی ــدون توجــه ب ــه ب ک
نتیجــه مطلــوب حرکــت نخواهــد کــرد و نتیجــه چنیــن سیســتمی 
ــن رویکــرد  ــود ]2[. بنابرای اضمحــال و از هــم پاشــیدگی خواهــد ب
مدیریــت نویــن، بــه ســمت حفــظ و صیانــت از نیــروی کار حرکــت 
کــرد و ایــن مهــم یکــی از اصــول اساســی در خــط مشــی مدیریــت 
ــاد  ــول ی ــه اص ــه ب ــت توج ــی اس ــت ]3[. بدیه ــازمان اس ــک س ی
شــده در مقــررات ملــی اغلــب کشــورها منجملــه ایــران و همچنیــن 
قوانیــن بیــن المللــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت ]4[. عــاوه بــر 
مــوارد یــاد شــده امــروزه مصــرف کننــدگان، کارکنــان، ســهامداران و 

ســایر گروههــای ثالــث بــر روی اصــول بهداشــت، ایمنــی و حفاظــت 
از محیــط زیســت حســاس اند ]5[. بــه همیــن دلیــل رعایــت 
ــه بهبــود مــداوم تجــارت ســازمانها کمــک  ــد ب مــوارد اخیــر می توان
 ISO ،)2000(9001 ISO کنــد. سیســتم های مدیریتــی نظیــر
1996(14001(،OHSAS 18001 )1999( و ... نیــز در راســتای 
ــر  ــد ]6[. در ه ــاد شــده توســعه یافته ان ــای ی ــردن نیازه ــرآورده ک ب
ــی از ابعــاد ســازمان  کــدام از سیســتم های یــاد شــده تنهــا یک
ــف  ــه تعری ــی ک ــت ها و اهداف ــه و سیاس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م
می شــوند در جهــت آن جنبــه از فعالیتهــای ســازمان می باشــد. 
ــا وجــود اینکــه شــکی در نقــش سیســتم در هدایــت و هماهنــگ  ب
کــردن فعالیتهــا در جهــت اهــداف ســازمان وجــود نــدارد ولــی تعــدد 
ــه  ــازمان, ب ــردرگمی س ــی و س ــث پیچیدگ ــد باع ــتم ها می توان سیس
ــاره کاریهــا, ایجــاد تضــاد بیــن سیاســتها و  هــدر رفتــن منابــع, دوب
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ــام  ــن راســتا ادغ ــف شــده و … گــردد ]7, 8[ . در همی اهــداف تعری
سیســتم های مختلــف در ســازمان امــری الزامــی می باشــد ]9[. 
ــا  ــد پیشــرفت ها وســرمایه گذاری هــای گــروه مپن ــه رون ــا توجــه ب ب
HSE-( ــت ــط زیس ــی و محی ــت، ایمن ــت بهداش ــه مدیری در زمین
ــد و  ــک روش کارآم ــا ی ــه آی ــود ک ــرح می ش ــؤال مط ــن س MS( ای
ــرای انتخــاب  ــر اصــول مدیریــت نویــن در زمینــه HSE ب مبتنــی ب
ــه کار مــی رود و از ایــن نظــر  ــکاران پروژه هــا در گــروه مپنــا ب پیمان
ــای  ــی و تکنیکه ــهای علم ــه روش ــی ب ــکار توجه ــاب پیمان در انتخ
ــه  ــی ک ــر از عوامل ــی دیگ ــود؟ یک ــری می ش ــم گی ــب تصمی مناس
ــع  ــای مناب ــد محدودیته ــی می نمای ــوق را الزام ــای ف ــام ارزیابیه انج
ــاب  ــاله انتخ ــا مس ــا را ب ــوالً آنه ــه معم ــت ک ــازمانها اس ــی س مال
ــد.  ــه می کن ــش مواج ــه کارا و اثربخ ــت یکپارچ ــتم های مدیری سیس
ایــن موضــوع ســبب شــده اســت کــه انگیــزه بســیاری از پیمانــکاران 
ــل  ــز قاب ــا نی ــته و توان ــکاران شایس ــداد پیمان ــا تع ــن آنه ــه در بی ک
توجــه اســت، بــرای شــرکت در مناقصــات پروژه هــای عمرانــی 
کاهــش یابــد. بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور و در نظــر گرفتــن ایــن 
ــذاری  ــرای واگ ــکار ب ــاب پیمان ــی و انتخ ــت ارزیاب ــه مدیری ــه ک نکت
پروژه هــای عمرانــی، یــک قســمت اساســی از فرآینــد ســاخت و ســاز 
ــع  ــت رف ــردی جه ــهای کارب ــام پژوهش ــزوم انج ــن ل ــت، همچنی اس
مشــکات مختلــف پروژه هــای عمرانــی از جملــه مشــکات موجــود 
در زمینــه مدیریــت پــروژه، شناســائی ابعــاد و عوامــل اثــر گــذار بــر 
ــری  ــم گی ــکار و اســتفاده از شــیوه های علمــی تصمی انتخــاب پیمان
ــه  ــری از ب ــت جلوگی ــح و در نهای ــکار اصل ــاب پیمان ــه انتخ در زمین
هــدر رفتــن منابــع ملــی کشــور از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه از دیــدگاه HSE معیارهــای مــورد نیــاز جهــت 
ارزیابــی از قبیــل تعــداد حــوادث، شــدت حــوادث، دارابــودن سیســتم 
ایمنــی، آموزش هــای ایمنــی، لــوازم و تجهیــزات ایمنــی و... از جملــه 
ــذا تحــت  مــواردی هســتند کــه می بایســت مــد نظــر قــرار گیــرد ل
ایــن شــرایط یکــی از رایج تریــن روشــهای تصمیــم گیــری، تصمیــم 
گیرهــای چنــد معیــاره اســت کــه می توانــد هماهنگــی در قضاوتهــای 
تصمیــم گیرنــدگان را بســنجد و در ســازماندهی جنبه هــای بحرانــی 
ــری را  ــم گی ــد تصمی ــی، فرآین ــله مراتب ــاختار سلس ــأله در س مس
ــاد و  ــا ایج ــازد ]10[. ب ــان س ــازمانها آس ــد س ــران ارش ــت مدی جه
ــکاران ســطح  ــدی HSE در انتخــاب پیمان ــه بن ــوی رتب اجــرای الگ
ــکار  ــه و پیمان ــش یافت ــان افزای ــرای کارفرمای ــی ب ــول ایمن ــل قب قاب
ــا  ــوب در اجــرای پروژه ه ــت ایمــن و مطل ــه قابلیتهــای مدیری ــز ب نی
ــرای  ــه الگویــی ب ــا هــدف ارائ نائــل خواهنــد شــد. مطالعــه حاضــر ب
ــط  ــی و محی ــت، ایمن ــت بهداش ــتم مدیری ــرد سیس ــنجش عملک س
زیســت )HSE-MS( در گــروه مپنــا صــورت گرفتــه اســت. نتایــج 
 HSE ایــن پژوهــش بــه ارائــه الگــوی خودارزیابــی ســازمان در حــوزه
بــه منظــور ایجــاد زمینــه مناســب جهــت بهبــود و تحــول ســازمانی، 

ــازمان های  ــاب س ــه و انتخ ــرای مقایس ــب ب ــوی مناس ــی الگ معرف
برتــر از دیــدگاه HSE و ایجــاد زمینــه یادگیــری از ســازمان برتــر در 

حــوزه HSE خواهــد شــد.

روش کار
در ایــن مطالعــه ابتــدا بــه منظــور طراحــی ابــزار مناســب ارزیابــی 
عملکــرد، مهم تریــن روشــها و الگوهــای ارزیابــی عملکــرد منجملــه 
ــت  ــی و بهداش ــت ایمن ــتم های مدیری ــع سیس ــی جام ــزار ارزیاب اب
شــغلی )Universal Assessment Instrument: UAI(، الگــوی 
ــوی  ــوازن )Balanced Score Card: BSC(، الگ ــاز مت کارت امتی
 Data Envelopment Analysis:( داده هــا  پوششــی  تحلیــل 
 ،)Re-Engineering: REE( الگــوی مهندســی مجــدد ،)DEA
 European Foundation for( مــدل تعالــی ســازمانی اروپــا
ــت  ــزی کیفی ــای ممی Quality Management: EFQM(، الگوه
 Total Quality Management:( و مدیریــت کیفیــت جامــع
 Culture( ایمنــی  فرهنــگ  ارتقــاء  ماتریــس   ،)TQM
Improvement Matrix: SCIM( مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. 
ــودن وزن و  ــخص نم ــدل، مش ــی م ــای اصل ــن معیاره ــرای تعیی ب
ــا  ــدی آنه ــت بن ــت اولوی ــار و در نهای ــر معی ــب ه ــب مناس ضرای
ــداد  ــن تع ــت تعیی ــد. جه ــتفاده ش ــرگان اس ــاوت خب از روش قض
خبــرگان از جــدول مــورگان اســتفاده شــد. بــا توجــه بــه محــدود 
ــودن خبــرگان در حــوزه مــورد مطالعــه تعــداد جامعــه خبــرگان  ب
ــه معــادل 40 نفــر  صاحیــت دار 45 نفــر و در نتیجــه حجــم نمون
ــره  ــا به ــرگان و ب ــر خب ــا نظ ــدی ب ــد ]11[. در گام بع ــن ش تعیی
گیــری از روش Focus Group مــدل اولیــه ارزیابــی عملکــرد 
سیســتم مدیریــت HSE طراحــی شــد ]12[. مــدل طراحــی شــده 
اولیــه شــامل 9 معیــار اصلــی بــود کــه عبــارت بودنــد از: رهبــری، 
خــط مشــی و اســتراتژی، منابــع انســانی، مدیریــت ریســک، 
ــا،  ــزی فرآینده ــرح ری ــر، ط ــت تغیی ــع، مدیری ــراکت ها و مناب ش
پیــاده ســازی فرآیندهــا، نتایــج منابــع انســانی، نتایــج پیمانــکاران 
و نتایــج کلیــدی عملکــرد. در جلســات Focus Grouping از 
ــا از  ــی معیاره ــن ارزیاب ــا ضم ــود ت ــده ب ــته ش ــان خواس کارشناس
ــرد  ــی عملک ــنهادی ارزیاب ــدل پیش ــای م ــود، معیاره ــدگاه خ دی
HSE، را اولویــت بنــدی نماینــد. همچنیــن بــا ارائــه اصــول اولیــه 
ــود تــا ضریــب و  روش وزن دهــی زوجــی از آنهــا خواســته شــده ب
امتیــاز متناســب هــر معیــار را نســبت بــه همدیگــر تعییــن کننــد. 
ــدل  ــاختار م ــا س ــی آنه ــرگان و بررس ــرات خب ــع آوری نظ ــا جم ب
ــار  ــامل 5 معی ــه ش ــت HSE ک ــتم مدیری ــرد سیس ــی عملک ارزیاب
ــود  ــان ب ــط کارشناس ــده توس ــام ش ــدی انج ــت بن ــاس اولوی براس
ــه  ــدام ب ــپس اق ــد. س ــخص گردی ــا مش ــای آنه ــراه امتیازه ــه هم ب
ــا  ــکات راهنم ــا و ن ــا، زیرمعیاره ــب معیاره ــب متناس ــن ضری تعیی
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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 HSE بــه گونــه ای 
ــازمان ها و  ــنهادی در س ــدل پیش ــی م ــا کارای ــد ت ــاب گردیدن انتخ
ــرار  ــی ق ــا ماهیــت متفــاوت مــورد مقایســه و ارزیاب سیســتم هایی ب

گیــرد.

یافته ها
 Mapna Contractors( مپنــا  پیمانــکاران  ارزیابــی  ابــزار 
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــار تش Assessment Tool: MCAT( از 5 معی

ایــن معیارهــا، هســته و قلــب ایــن مــدل هســتند و مبنــای ارزیابــی 
ــک  ــه کم ــازمان ها ب ــد. س ــرار می گیرن ــکاری ق ــازمان پیمان ــک س ی
ــود در  ــداف خ ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــد ک ــد بدانن ــا می توانن آن ه
حیطــه HSE پیمانــکاران بایــد چگونــه عمــل کننــد. طرح شــماتیک 
ــت  ــت. رعای ــده اس ــان داده ش ــر 1 نش ــنهادی در تصوی ــدل پیش م
ــا در  ــی آن ه ــه تمام ــکات راهنمــا و ارجــاع دادن ب ــی ن ــردن تمام ک
ــه  ــه ب ــا توج ــد ب ــازمان می توان ــر س ــت و ه ــاری نیس ــازمان اجب س

ــد.  ــه کن ــا توج ــه آنه ــه HSE ب ــود در زمین ــت خ ــت و فعالی ماهی
در جــدول 1 تعــداد معیارهــا، زیــر معیارهــا و نــکات راهنمــای 

تعریــف شــده MCAT آورده شــده اســت. 
نمونــه از یــک معیــار، زیرمعیارهــا و نــکات راهنمــا مرتبــط در جــدول 

2 خاصــه شــده اســت:

تصویر 1: طرح شماتیک مدل پیشنهادی

 [
 D

O
I:

 1
0.

21
85

9/
jo

he
-0

30
36

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 7

http://dx.doi.org/10.21859/johe-03036
https://johe.umsha.ac.ir/article-1-233-fa.html


12

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

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

تعداد نکات راهنماتعداد زیر معیارمعیارردیف

1)HSE 546شروع )ورودی های

2)HSE 437نظام مندسازی )فرآیند

3)HSE 7120پیاده سازی )فرآیند

657ارزیابی )بازخورد(4

342بهبود/یکپارچه سازی )عناصر سیستم(5

25302جمع

جدول 2: نمونه ای معیارها و زیرمعیارهای MCAT به همراه نمونه ای از نکات راهنما

نکات راهنمامعیار و زیرمعیارها

)HSE پیاده سازی )فرآیند

 سیستم آموزش	

 آموزش مدیران جهت سنجش تاثیرات بالقوه تصمیم گیری های تجاری و یا اداری 	
HSE را بر

 اطمینان از مشارکت کارکنان در آموزش های HSE یا سایر فعالیت های بهبود	

 ارزیابی عملکرد کارکنان و کمک به آنها جهت بهبود عملکردشان	

 وجود آموزش های ساده و واضح برای تعیین رفتارهای مطلوب یا نامطلوب	

 و .....	

 طراحی فرآیندها	

 واکنش در شرایط 	
اضطراری

 و .....	

جدول 3: نتایج ارزیابی سه پیمانکار مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه اختصاصی

پیمانکار سومپیمانکار دومپیمانکار اولمعیار

)HSE 448/48/2شروع )ورودی های

)HSE 5012/710نظام مندسازی )فرآیند

)HSE 50/712/710/4پیاده سازی )فرآیند

46/314/810/3ارزیابی )بازخورد(

47/3119/6بهبود/یکپارچه سازی )عناصر سیستم(

)HSE 448/48/2شروع )ورودی های

238/359/648/5جمع کل )توانمندسازها + نتایج(

همانطــور کــه در روش انجــام کار بیــان شــد، شــیوه ســنجش ابــزار 
ــابه  ــرگان و مش ــر خب ــتفاده از نظ ــا اس ــازمان ب ــنهادی در س پیش
ســاختار مــدل ابــزار ارزیابــی جامــع )UAI(، مــدل تعالــی ســازمانی 
 )SCIM( و ماتریــس ارتقــاء فرهنــگ ایمنــی )EFQM( اروپــا

تعییــن گردیــد. بــه هــر ســؤال بــر اســاس قضــاوت ارزیــاب امتیــازی 
ــوای  ــاس محت ــر اس ــاوت ب ــد. قض ــاص می یاب ــا 200 اختص از 0 ت
ــر اســاس  ــد ب ــوده و می توان ــورد بررســی ب ــار م ــر معی ــا زی ــار ی معی
نــکات راهنمــا صــورت گیــرد کــه آیــا ســازمان بــه مــوارد ذکــر شــده 
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در نــکات راهنمــا دســت یافتــه اســت یــا خیــر، و اینکــه آیــا عملکــرد 
ــا در  ــکات راهنم ــر شــده در ن ــوارد ذک ــه م ــتیابی ب ــازمان در دس س
ســطح باالیــی اســت یــا خیــر. جهــت ســنجش نحــوه پیــاده ســازی 
ــده اســت. شــیوه  ــدل پیشــنهادی از روش SCIM اســتفاده گردی م
امتیازدهــی SCIM بــر اســاس شــیوه امتیازدهــی در EFQM بنیان 
ــر  ــر عنص ــرای ه ــا ب ــه امتیازه ــا ک ــا از آنج ــت. ام ــده اس ــاده ش نه
ــا آن تغییــر  متفــاوت می باشــد، فرمــول امتیازدهــی نیــز متناســب ب
ــه اســت.  ــر یافت ــز تغیی ــر عنصــر نی ــن وزن ه ــه اســت. همچنی یافت
ــی شــده ای اســت  ــؤاالت وزن ده ــده س ــی دربردارن ــیوه امتیازده ش
ــل )حداکثــر  ــه تنهایــی و امتیــاز کلــی قاب کــه امتیــاز هــر عنصــر ب

1000( محاســبه می باشــد.
ــوی MCAT در  ــنهادی، الگ ــوی پیش ــق الگ ــت و تصدی ــرای تس ب
ــات  ــام اصاح ــا انج ــراء و ب ــکار اج ــه پیمان ــر روی س ــا ب ــروه مپن گ
ــه  ــدول 3 خاص ــی در ج ــج ارزیاب ــد. نتای ــق گردی ــو تصدی الزم الگ

شــده اســت.

بحث
ــی،  ــر ارزیاب ــددی نظی ــای متع ــزء از فازه ــکاران ج ــت پیمان مدیری
ــت  ــاز از اهمی ــر ف ــه ه ــود ک ــکیل می ش ــرل و ... تش ــاب، کنت انتخ
ــکاران  ــت پیمان ــد مدیری ــت ]13[. در فرآین ــوردار اس ــی برخ خاص
جــزء، ارزیابــی و انتخــاب اولیــن قــدم و در عمــل بحرانی تریــن آنهــا 
ــن راســتا بررســی های انجــام  ــه شــوند ]14[. در همی در نظــر گرفت
ــرکت های  ــتورالعمل های ش ــق دس ــه مطاب ــد ک ــان می ده ــده نش ش
موفــق در حــوزه مدیریــت ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت 
)HSE(، نظیــر راهنمــای 291 انجمــن تولیــد کننــدگان نفــت و گاز 
ــط زیســت شــرکت  ــی، بهداشــت و محی ــت ایمن ــای مدیری و راهنم
ــه  ــی اولی ــر ارزیاب ــز ب ــا تمرک ــکاران مناســب ب Shell انتخــاب پیمان

ــان  ــده نش ــام ش ــات انج ــرد ]15, 16[. مطالع ــورت می گی ــا ص آنه
ــکاران  ــاب پیمان ــوزه انتخ ــه در ح ــی ک ــر پژوهش های ــد اکث می ده
ــذار  ــای اثرگ ــایی معیاره ــت از روش شناس ــه اس ــام گرفت ــزء انج ج
ــا  ــراد خبــره ب ــار توســط کارشناســان و اف ــه هــر معی و وزن دهــی ب
توجــه بــه تجربــه و ماهیــت پــروژه صــورت انجــام شــده اســت ]17[. 
ــت.  ــده اس ــاد ش ــات ی ــابه مطالع ــر مش ــه حاض ــر مطالع ــن نظ از ای
ــزء از  ــکاران ج ــاب پیمان ــی و انتخ ــت ارزیاب ــش جه ــن پژوه در ای
ــر  ــوی حاض ــن الگ ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــتفاده ش ــف اس ــای مختل مدل ه
ــر در نظــر داشــتن نتایــج اقدامــات  ــکاران عــاوه ب در ارزیابــی پیمان
ــن  ــردازد از ای ــز می پ ــی شــاخص های توانمندســاز نی ــه ارزیاب ــا ب آنه
ــال  ــرای مث نظــر الگــوی حاضــر چنــد بعــدی محســوب می شــود. ب
خداخــواه و همــکاران بــا توســعه مــدل تصمیــم گیــری بــه نــام روش 
ــا  ــا ب ــزء را تنه ــکاران ج ــاب پیمان ــبت ها، انتخ ــوع نس ــی مجم ارزیاب
رویکــرد ریســک انجــام دادنــد ]17[. عباســیان جهرمــی و همــکاران 
نیــز در مــدل پیشــنهادی خــود را تنهــا بــا رویکــرد مدیریــت منابــع 

ــد ]17[. ــه نمودن انســانی ارائ

نتیجه گیری
 ،)gap( عــاوه بــر مــوارد یــاد شــده، امــکان شناســایی فواصــل خالــی
فرصت هــای بهبــود و نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان در زمینــه 
HSE و اولویــت بنــدی بــرای اجــرای پروژه هــای بهبــود و همچنیــن 
نظــارت بــر رونــد و ســرعت بهبــود در مســیر تعالــی ســازمانی، امــکان 
ــا ســایر ســازمانهای پیشــرو در مــورد هریــک از معیارهــا  مقایســه ب
و مشــخص کــردن جایــگاه ســازمان در ســطوح مختلــف صنعتــی و 
تجــاری و ملــی و بین المللــی و همچنیــن امــکان یادگیــری از دیگــر 
ــه اشــتراک گذاشــتن تجربیــات برتــر از دیگــر  ســازمانها از طریــق ب

ــود. ــوی MCAT محســوب می ش ــای الگ مزای
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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.
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