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فصلنامه بهداشت و ايمني کار

شهرداری ها با رویکرد تاثیر مولفه های سیستم مدیریت شهری
مجتبی ذکایی ،1محسن فالحتی ،*،1هادی اسدی ،1مسعود رفیعی ،2محمد نجفی ،3اعظم بیابانی
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 1مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت ،دانشکده علوم پزشکی ساوه ،ساوه ،ایران
 2گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
 3موسسه آموزش عالی کاسپین ،قزوین ،ایران
تاریخ دریافت،1397/5/9 :

تاریخ پذیرش1397/6/21 :

چکیده

مقدمه :در سراسر دنیا تالش های بسیاری انجام می شود تا ابزارهای مناسبی برای تحقق توسعه پایدار شهری و دست یابی
به یک شهر پایدار انتخاب و به کار گرفته شود .استقرار سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست (،)HSE-MS
یکی از ابزارهای تحقق توسعه پایدار شهری است .سنجش عمل کرد یک سازمان در حوزه  HSEپیش نیازی برای

بهبود مستمر می باشد که روح سیستم های مدیریتی جدید  HSEاست .لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش ارایه یک

الگوی کاربردی جهت رتبه بندی کمی مناطق مختلف شهرداری تهران از لحاظ عمل کرد  HSEبا استفاده از روش

تصمیم گیری چند شاخصه می باشد.

روش کار :در این مطالعه توصیفی-کاربردی ،پس از تعیین محورهای عمل کردی و شاخص های ارزیابی عمل

کرد مربوط به هر یک از آن ها ( 29محور عمل کردی و  154شاخص ارزیابی عمل کرد) از طریق طراحی پرسش

نامه و بر اساس نظرات گروه خبرگان ،وزن محورها و شاخص های عمل کردی با استفاده از روش فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی مشخص شد.

یافته ها :در این مطالعه محورهای عمل کردی فرآیند محور  HSEنسبت به محورهای نتیجه محور  HSEارزش وزنی
باالتری را به خود اختصاص داد .در محورهای عمل کردی فرآیند محور  ،HSEمحورهای عمل کردی«تعهد و رهبری» و

«شناسنامه  HSEمشاغل» ،در محورهای عمل کردی نتیجه محور  ،HSEمحورهای عمل کردی «ایمنی» و «بهداشت»

و در محورهای عمل کردی مدیریت شهری ،محورهای عمل کردی«پایداری اقتصادی» و «معماری و شهرسازی» به

ترتیب باالترین و پایین ترین ارزش وزنی را کسب نمودند.

نتیجه گیری :نتایج ارزیابی و اعتبارسنجی شاخص ها و محورهای عمل کردی منتخب نشان داد که در طراحی و تعیین

مدل ارزیابی عمل کرد  HSEشهرداری ها ،عالوه بر محورها و شاخص های حوزه  ،HSEفاکتورهای تاثیر گذار بر مدیریت
شهری می تواند تاثیر چشم گیری بر عمل کرد شهرداری ها در حوزه  HSEداشته باشد.

کلمات کلیدی :سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ،ارزیابی عمل کرد ،فرآیند تحلیل سلسله 		
مراتبی ،مدیریت شهری
		
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول مکاتبهm.falahati@savehums.ac.ir :

Downloaded from jhsw.tums.ac.ir at 12:22 IRST on Sunday September 22nd 2019

ارایه و اعتباربخشی یک مدل کاربردی جهت ارزیابی کمی عمل کرد HSE
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شاخص ها بر اساس نیاز به اندازه گیری سطح ایمنی یا
ریسک آغاز گردید .اندازه گیری ایمنی در سال 1980
و قبل از آن با اصطالحاتی نظیر  rate ،like ،Indexو
 measurementانجام می گرفت اما اصطالح شاخص در
حوزه  HSEنسبت ٌا جدید می باشد ( ،)15به طوری که
امروزه واژه های Key Performance( KPI ،indicator
 )Indicatorبه طور معمول به کار گرفته می شوند(,16
 .)17مطالعات محدودی در تدوین شاخص های ارزیابی عمل
کرد HSEانجام گرفته است ،انجمن تولیدکنندگان
نفت و گاز( ،)OGPمرکز ایمنی فرآیند شیمیایی()CCSP
و انستیتوی نفت آمریکا( )APIمهم ترین سازمان های
فعال در حوزه تدوین شاخص های عمل کرد  HSEمی
باشند( .)21-18مطالعات دیگری به صورت موردی در
حوزه متدولوژی تدوین شاخص های عمل کرد پیشرو
ایمنی شامل مطالعات  Cambonو همکاران (،)2005
 )2015( DANIELو Jimmie Hinzeو همکاران ()2013
وجود دارد ( .)22-24در تحقیقات گذشته فرآیند ارزیابی
و رتبه بندی عمل کرد  HSEفقط از طریق شاخص های
ارزیابی عمل کرد  HSEصورت گرفته و به نقش شرایط
ه
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مقدمه
توسعه پايدار شهري يك هدف واالست كه تحقق آن
در کالن شهر ها نيازمند بهره گيري از روش هاي كارآمد
مديريتي و برنامه ريزي هاي گسترده است .گستردگي
و پيچيدگي مسایل شهري و رشد و توسعه روزافزون
شهرها ،مديريت امور شهري را به وظيفه اي دشوار تبديل
نموده است( .)1عالوه بر موضوعاتي نظير حمل و نقل،
برنامه ريزي شهري و مديريت شهري يكي از عوامل مهمي
كه تاثير فزاينده و تعيين كننده اي بر عوامل سازنده
شهري دارد موضوعات بهداشت ،ايمني و محيط زيست
شهري می باشد ( .)3( )2معموالً در سازمان هايي
چون شهرداري و در بعد وسيع تر در جوامع ،طرح ها
و سياست هاي گوناگوني از قبیل طرح هاي محيط
زيستي ،ايمني ،مديريت بحران ،سياست هاي آموزشي،
بهداشت شغلي و نيز برخي استانداردهاي بين المللي در
راستای توسعه پایدار شهری به كار گرفته مي شوند (.)3
سيستم مديريت یکپارچه بهداشت ،ايمني و محيط زيست
( )HSE-MSبا ارایه ساختار و مدل مناسب ،به مديريت كليه
اين طرح ها و سياست ها پرداخته و عالوه بر ايجاد نظمي
خاص در اجرايي نمودن اين برنامه ها به متمركز ساختن
هزينه ها و بهبود وضعيت اقتصادي سازمان و دست يابي
به توسعه پايدار شهري كمك مي كند(.)4
عمل کرد موضوع اصلي در تمام تجزيه و تحليل هاي
سازماني بوده و بهبود آن مستلزم اندازه گيري است.
از این رو سازماني بدون سيستم ارزيابي عمل کرد قابل
تصور نمي باشد( .)6 ,5سنجش عمل کرد یک سازمان
در حوزه  HSEپیش نیازی برای بهبود مستمر می باشد
که روح سیستم های مدیریتی جدید  HSEاست(.)8 ,7
سازمان ها و صنایع مختلف برای ارزیابی و پایش عمل
کرد سیستم مدیریت HSEو تعیین اثربخشی عمل کرد
خود نیازمند طرح ریزی و تعیین شاخص های سنجش
عمل کرد هستند( .)10 ,9تعیین شاخص های ارزیابی
عمل کرد  HSEعالوه برسنجش عمل کرد سیستم
مدیریت می تواند منجربه شناسایی سیستماتیک نقاط
بهبود و کاهش ریسک فاکتورهای  HSEو در نهایت

بهره وری سازمان گردد( .)13-11بررسی ها نشان می
دهد تا کنون الگوی کاربردی ،جامع و ساختار یافته ای
جهت حصول اطمینان از کارآمدی و اثربخشی سیستم
مدیریت HSEدر مناطق مختلف شهرداری کالن شهر
ها ،طراحی و پیاده سازی نشده است .اگر چه برخی از
شاخص های عمل کردی گذشته نگر و آینده نگر HSE
در شهرداری ها وجود دارد که صرفاً نتیجه محور بوده
و ایجاد و نهادینه سازی فرآیندهای مربوط به عناصر
هفت گانه و مولفه های سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی
و محیط زیست را نمی توانند مورد سنجش و پایش قرار
داده و از این طریق عمل کرد فرآیندی سیستم را تضمین
نمایند( .)14آن چه در این جا اهمیت پیدا می کند ایجاد
روشی مناسب با دقت و صحت کافی در تعیین میزان
اثر بخشی این سیستم است .شروع تحقیقات در زمینه
شاخص های اندازه گیری عمل کرد ایمنی و بهداشت
حدودا ً از سال  1998کلید خورد و تحقیقات در خصوص
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و فاکتورهای مدیریت شهری در ارتقای عمل کرد
پرداخته نشده است .از این رو عدم توجه به نقش و تاثیر
این شاخص ها نتایج ارزیابی ها و رتبه بندی به عمل آمده
را دور از واقعیت و با کاهش اعتبار مواجه خواهد ساخت.
این پژوهش ضمن معرفی یک الگوی ابتکاری جهت
رتبه بندی کمی مناطق مختلف شهرداری کالن شهرها از
لحاظ عمل کرد  HSEبا بهره گیری از روش  ، AHPنقش
محورها و شاخص های عمل کردی مدیریت شهری را نیز
عالوه بر شاخص های عمل کردی  ،HSEدر ارتقای عمل
کرد  HSEشهرداری مورد بررسی قرار می دهد.
HSE

روش کار

براساس هدف تحقیق اين پژوهش کاربردی بوده و با
توجه به روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی
می باشد .هدف این مطالعه ارایه یک الگوی جامع به منظور
تعیین شاخص های کلیدی ارزیابی عمل کرد  HSEمی
باشد .این مطالعه مطابق شکل ( )1در  4مرحله انجام گردید.

مرحله اول :انتخاب محورها و شاخص های عمل کردی
 HSEو مدیریت شهری
در اولين گام ،انواع سيستم هاي مديريتي مربوط
به ايمني و بهداشت (،OHSAS 18001 ،HSE-MS
 ISO 14001و غیره) ،انواع روش هاي موجود ارزيابي
عمل كرد ايمني و بهداشت در سطح ملي و بين المللي،
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دستورالعمل ها ،آيين نامه ها و راهنماي الزامات
سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت برای تعیین
محورها و شاخص های عمل کردی در تحقیق حاضر مورد
مطالعه قرار گرفت .در این مرحله ضمن بازدیدهای میدانی
متعدد از مناطق مختلف شهرداری و مشاهده فرآیندهای
کاری ،مصاحبه و تشکیل جلسات متعدد با مدیران
و کارشناسان ، HSEسامانه مدیریت  HSEو مناطق
شهرداری ،مطالعه و بررسی مستندات مشخص گردید
سیستم مدیریت  HSEبا عناصر هفت گانه در ساختار
تشکیالتی مدیریت شهرداری ها استقرار یافته است.
بنابراین جهت پوشش کامل کلیه فرآیندها ،مولفه ها و
استراتژی های سیستم مدیریت  HSEدر حوزه مدیریت
عمل کرد ،محورها و شاخص های ارزیابی عمل کرد HSE
در سه حوزه فرآیند محور با هدف ارزیابی عمل کرد بر
اساس عناصر سیستم مدیریت  ،HSEنتیجه محور با هدف
اندازه گیری خروجی عملکرد و مدیریت شهری به عنوان
فاکتورهای غیر مستقیم تاثیر گذار بر عمل کرد سیستم
مدیریت  HSEطبقه بندی گردید.

مرحله دوم :بررسی روایی و پایایی محورها و شاخص های
عمل کردی  HSEو مدیریت شهری
به منظور تعیین روایی محتوایی از روش پیشنهادی
آقای الوشی استفاده شد( 25 .)25نفر متخصص با حوزه
مطالعاتی بهداشت ،ایمنی و محیط زیست و مدیریت شهری
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روشتحقیق
ﻣﺮﺑﻮط بهﺑﻪ روش
ﻓﻠﻮدﻳﺎﮔﺮام مربوط
( -)1فلودیاگرام
ﺗﺤﻘﻴﻖ
شكل)-(1
ﺷﻜﻞ
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= CVR

 : neتعدادی از اعضای پانل است که مورد را ضروری
تشخیص داده اند.
n
 : 2تعداد کل اعضای گروه بخش بر 2
 :CVRتبدیل صورت خطی و مستقیم اعضای گروه
پانل است که عبارت ضروری را انتخاب کرده اند.
با توجه به  25نفر شرکت کننده در تکمیل پرسش

حوزه عمل كرد مديريت ،تحت عنوان مخفف
نامه روایی سنجی محورهای عمل کردی ،حداقل CVR
(ويژه بودن ،قابل اندازه گيري ،قابل دست يابي ،مرتبط
مورد پذیرش  0/37می باشد .در این مطالعه در راستای
و مقيد به زمان) مي باشد .مراجع مربوط به اين معيار
کسب نتایج بهتر از یک مقیاس  5تایی لیکرت (کامال
موافق ،موافق ،نظری ندارم ،مخالف و کام ً
ها توسط ()Rockwell 1959 ،Kjellen 2009و Carlucci
ال مخالف) به جای
 2010ارایه شده است( .)29(،)28(،)27تمامی شاخص ها
مقیاس سه تایی الوشی استفاده شد .براي محاسبه ضريب
و محورها به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه گردید و
آلفاي کرونباخ ابتدا واريانس نمره هاي هر زيرمجموعه
ارجحیت هر کدام نسبت به دیگری به صورت یک عدد
سوال هاي پرسش نامه و واريانس کل محاسبه شد .سپس
1
بین ( 9کم ترین ارجحیت ) و ( 9بیش ترین ارجحیت)
با استفاده از فرمول ( )2مقدار ضريب آلفا محاسبه گردید:
مشخص شد.
n

S2 
∑
J
1 − j=1 j 
= مقایسههای زوجی بر اساس معیارهای  SMARTو با
ra
1− J 
S2 
نظر کارشناسان خبره انجام گرفت .مقایسه زوجی طبق


ماتریکس مربع ذیل محاسبه شد:
که در این رابطه:
 a1n 
 1 a12
 :Jتعداد سوال هاي پرسش نامه يا آزمون
 a 1 … a 
2n 
 21
 : S j2واريانس هر سوال

  
A = 

= 
 : S 2واريانس کل پرسش نامه يا آزمون
an 1 an 2  1 

 
در اين آزمون اگر مقدار آلفا بزرگ تر از  0/7باشد ،پایایی




 1 a

خوب ،اگر مقدار آلفا بین  0/5الی  0/7باشد پايايی متوسط و
 a1n 
12


 1

اگر کم تر از  0/5باشد پرسش نامه فاقد پایایی الزم است.
… aa2 n 
 1 a 1 
SMART

مرحله سوم :وزن دهی محورها و شاخص های عمل کردی
بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
روش هاي تصميم گيري چند معياره )MCDM(2
1-Content Validity Ratio
2- Multiple Criteria Decision Making
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  12
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  1 1 … a 
 2 n 
 a12
1
 1
… 1 
 a1n a2 n   
 1

1

… 1 
شاخص aها a1n
 25نفر
وزندهی
2n

از
در این مرحله برای
کارشناسان خبره بر اساس تخصص و تجربه انتخاب شدند.
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به عنوان پنل انتخاب گردید .آرای اعضای گروه پانل که به
گزینه ( Eضروری) تعلق گرفته است از طریق نسبت روایی
محتوایی  CVR1مطابق معادله ()1کمی سازی گردید.

شامل يك سري از روش ها ( از جمله جمع وزن ها يا
تحليل هاي هم گرايي ) است كه اجازه مي دهد طيفي
از معيارهاي وابسته به يك مبحث امتيازدهي و وزن دهي
شده و سپس به وسيله كارشناسان و گروه هاي ذينفع رتبه
بندي شوند( .)23تا کنون روش هاي متعددي در مديريت
براي تصميم گيري گروهي هم چون روش گروه اسمي،
دلفي و طوفان مغزي طرح شده اند که هر يک از آن ها
داراي معايبي از جهت زمان ،هزينه و جمود فکري بوده اند.
 Aروش نوینی است که تا حدودی این مشکالت را
 HP
حل می کند .در متون علمي ممكن است الزامات مختلفي
براي انتخاب شاخص خوب يافت شود( .)26اما يكي از
معروف ترين مجموعه معيار ها براي انتخاب شاخص در

ارایه و اعتباربخشی یک مدل کاربردی جهت ارزیابی کمی عمل کرد ... HSE

ﺟﺪول ) -(1ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺟﺤﯿﺖ  AHPدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎي زوﺟﯽ
جدول ( -)1تعیین ارجحیت  AHPدر مقایسههای زوجی
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻬﻢﺗﺮ

ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت

9

ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي

ﻣﻬﻢﺗﺮ
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وزن حاصل از میانگین هندسی ،وزن نهایی عناصر
است اما این وزن نرمال نیست .اگر میانگین هندسی
مربوط به مقایسه زوجی هر عنصر با  π iنشان داده شود،
آن گاه وزن نرمال عناصر هر ستون از معادله ذیل به دست
میآید.
πi

π

n

i =1 i

∑

= Wi

باتوجه به پيچيدگي نسبتاً پايين ،در دسترس بودن
نرم افزارهاي حمايتي و امكان به كارگيري اين روش
در حل مشكالت تصميم گيري دربخش هاي بي شمار
اقتصادي ،علمي و فناوري ،روش  AHPبه طور گسترده
اي در متون علمي استفاده شده و كاربرد هاي آن توسط
(،)Subramanian 2012 ،Vaidyaand Kumar 2006
فالحتی و محمد فام منتشر شده است( .)33-31(،)30در
این مطالعه مقایسه زوجی محورها و تعیین بردار وزنی
شاخص ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice11
باتوجه به در دسترس بودن و کاربری آسان انجام گرفت.

مرحله چهارم :اعتبار سنجی الگوی ارایه شده در تحقیق
از آن جایی که الگوی پیشنهادی در این مطالعه یک
الگوی کیفی می باشد ،لذا به منظور بهبود و اصالح الگو،
اعتبار سنجی الگوی ارایه شده برای ارزیابی عمل کرد و
رتبه بندی کمی محور ها و شاخص ها بر مبنای نظرات
خبرگان قبل از پیاده سازی و اجرا صورت گرفت .در این
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار  ،جلد  /9شماره  /2تابستان 1398
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1

نفر از مدیران ،سرپرستان و کارشناسان HSE

مرحله از 25
مناطق منتخب شهرداری در قالب گروه کانونی برای تکمیل
پرسش نامه استفاده شد .ابتدا پرسش نامه اعتبار سنجی بر
اساس  11معیار (خبری) طراحی گردید و مالک قضاوت در
پرسشنامه به صورت «بسیار موافقم»« ،موافقم»« ،نظری
ندارم»« ،مخالفم» ،و «بسیار مخالفم» ،مقیاس بندی شد .در
این مرحله ،از خبرگان برای تکمیل پرسش نامه استفاده و از
آن ها خواسته شد که نظر خود را درباره هر مورد در مقیاس
قضاوتی که تعیین شده است لحاظ نمایند ،هم چنین در
انتهای پرسش نامه امکان ارایه نظرات اصالحی در خصوص
الگوی ارایه شده برای اعضای گروه فراهم گردید .بعد از
تکمیل پرسش نامه ها نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

ضمن بازدیدهای میدانی متعدد از مناطق مختلف
شهرداری تهران و نیز بهره گیری از مطالعات محققین،
محورها و شاخص های عمل کردی فرآیند محور HSE
شامل  18محور عمل کردی و  98شاخص ارزیابی عمل
کرد مطابق جدول ()2بر اساس عناصر هفت گانه و زیرعناصر
سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست (HSE-
 ، )MSشناسایی و انتخاب گردید.
محورها و شاخص های عمل کردی نتیجه محور HSE
شامل  6محور عمل کردی و  40شاخص ارزیابی عمل کرد
مطابق جدول ()3بر اساس سند «مجموعه شاخص های
ارزیابی عمل کرد بهداشت ،ایمنی و محیط زیست مناطق
22گانه شهرداری تهران" شناسایی و انتخاب گردید.
شناسایی و انتخاب محورها و شاخص های عمل کرد
مدیریت شهری شامل  6محور عمل کردی و  17شاخص
ارزیابی عمل کرد مطابق جدول ( )4بر اساس محورهای
شش گانه و شاخص های "کتاب اطلس پایداری شهر تهران"

(پایداری اقتصادی ،پایداری اجتماعی ،پایداری محیط زیستی،
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بعد از به دست آوردن ماتریس مقایسات زوجی فازی برای
هر خبره ،این نتایج با استفاده از روش میانگین هندسی با
یک دیگر ادغام شده و ماتریس مقایسات زوجی ادغام شده
از طریق فرمول ذیل محاسبه شد.
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ﻣﻬﻢ

ﮐﻤﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ

ﯾﮑﺴﺎن

مجتبی ذکایی و همکاران

جدول ( -)2محورها و شاخص های عمل کردی فرآیند محور HSE

ﺟﺪول ) -(2ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﻮر HSE

ﻣﺤﻮرﻫﺎي
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺣﻮادث

-

ﺛﺒﺖ اوﻟﯿﻪ ﺣﻮادث )ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ(
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﻮادث
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻮادث
ﮔﺰارش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺣﺎدﺛﻪ
ﮔﺰارش ﺣﻮادث در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ و ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ HSE
درس آﻣﻮزي از ﺣﻮادث
اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺪون ﺣﻮادث
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻄﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻮادث در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ
ﻃﺮح رﯾﺰي و اﺟﺮاي ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﯾﺴﮏ
ﺛﺒﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﻪ ﺣﻮادث و آﻧﻮﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﺣﻮادث
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث در اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث در آﻣﻮزش
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  HSEﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎران

-

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ HSE
اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازي ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ HSE
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ HSE
ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎي HSE
ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻤﯿﺰي HSE
اﯾﺠﺎد و راه اﻧﺪازي ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻤﯿﺰي HSE
اﺟﺮاي ﻣﻤﯿﺰي ﻫﺎي HSE
ﭘﯿﮕﯿﺮي و رﻓﻊ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻫﺎي ﻣﻤﯿﺰي
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ورودي ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري ﻣﺤﺘﻤﻞ
ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ واﮐﻨﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري
ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ
اﺟﺮاي ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎ
ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻊ اﯾﻤﻦ
راه ﻫﺎي ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاري
ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در واﮐﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري
ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ آﻣﻮزش HSE
اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ HSE
ﺟﺬب و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎي HSE
ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎي  HSEﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮓ HSE
ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ
آﻣﻮزش دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ
ﻧﻈﺎرت ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺟﺮاي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ
ﺑﺎزﻧﮕﺮي در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ

-

اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺎري HSE
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺎري

ﺑﺎزرﺳﯽ/
ﻣﻤﯿﺰي/
ﺑﺎزﻧﮕﺮي

واﮐﻨﺶ در
ﺷﺮاﯾﻂ
اﺿﻄﺮاري

ﺻﻼﺣﯿﺖ/
آﻣﻮزش/
ﻓﺮﻫﻨﮓ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت
اﯾﻤﻦ )(SOP
ﻣﺠﻮزﻫﺎي
ﮐﺎري
)(PTW

آسیب پذیری اجتماعی ،تاب آوری شهری و پراکنده رویی
شهری) انجام شد .این اقدام ضمن مصاحبه و تشکیل جلسات
متعدد با متخصصان و کارشناسان مدیریت شهری مناطق
شهرداری تهران در قالب گروه کانونی  10نفره صورت گرفت.
در این مطالعه از آن جا که هدف طراحی فهرستی از
محورهای عمل کردی و شاخص های ارزیابی عمل کرد
بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ( )2و مدیریت شهری بود ،از
روایی محتوا استفاده شد.
شاخص روایی محتوایی ( )CVIبا استفاده از فرمول زیر
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-

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اداره HSE
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺪﯾﺮ HSE
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن HSE
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮد HSE
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ HSE
ﻧﺤﻮه اﺑﻼغ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ HSE
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺧﻂ ﻣﺸﯽ HSE

ﺧﻂ ﻣﺸﯽ HSE

-

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

-

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮات
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺧﻄﺮات ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه
ﺗﺪوﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻫﺎ
اﺟﺮاي اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺳﺎل ﺟﺎري
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي HSE

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي / HSE
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد
HSE

-

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي HSE
اﻫﺪاف HSE
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ HSE
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد HSE

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

-

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪارك و
ﺳﻮاﺑﻖ

-

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺪارك
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺪارك
ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺪارك
ﻣﺪارك ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

-

وﺟﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮات و اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
وﺟﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮات و اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور
 /ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎر

-

اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور
اﺻﻼح ﻣﻮارد ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور
اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎر
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰارش ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎر
اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎر

ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

-

ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻫﺎي HSE
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت داﺧﻠﯽ
ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ HSE
ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ HSE

-

ﭘﯿﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ  HSEﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎران
اﻟﺰﻣﺎت  HSEدر دوران ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮح  HSEﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎران
اﻟﺰاﻣﺎت  HSEدر زﻣﺎن ﮐﺎر ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎر )ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت  HSEﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎران(
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  HSEدر ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮐﻮﭼﮏ )دﺳﺘﻮر ﮐﺎري(
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ  HSEﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎران

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  HSEﭘﯿﻤﺎن
ﮐﺎران

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻪ داري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﺳﻮاﺑﻖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ  HSEﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﻮول ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ

برای محورها و شاخص های عمل کردی محاسبه و نتایج در
جدول ( )5ارایه شده است.
1

∑ CV R
n

Retained numbers

= CV I

در این رابطه:
 :CVIشاخص روایی محتوا
 :CVRتبدیل صورت خطی و مستقیم اعضای گروه پانل
است که عبارت ضروری را انتخاب کرده اند.
 :Retained numbersتعداد آیتم های باقیمانده
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ﺗﻌﻬﺪ و
رﻫﺒﺮي

-

ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺟﻬﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف HSE
ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﺟﻠﺴﺎت  HSEو ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت HSE
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي HSE
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي در زﻣﯿﻨﻪ HSE
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ  HSEﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي
ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد

ارایه و اعتباربخشی یک مدل کاربردی جهت ارزیابی کمی عمل کرد ... HSE

ﺟﺪول ) -(3ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﻮر HSE
جدول ( -)3محورها و شاخص های عمل کردی نتیجه محور HSE

اﯾﻤﻨﯽ

ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺖ

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ
-

درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ )ﺗﻠﻔﺎت(
ﺿﺮﯾﺐ ﺗﮑﺮار ﺣﺎدﺛﻪ )(AFR
ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺪت ﺣﺎدﺛﻪ )(2
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت -ﺗﮑﺮار ﺣﺎدﺛﻪ )(FSI
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ آﺳﯿﺐ )(ACI
ﺿﺮﯾﺐ  Tاﯾﻤﻦ )(Safe - Score
ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ )(IR
ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺒﻪ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﺣﻮادث
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮات ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ )(High Risk
ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻼح آﻧﻮﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻋﺎدي
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﯾﮋه -ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي وﯾﮋه -ﻋﻔﻮﻧﯽ
آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎي ﻫﻮا
ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي
ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺮب ازن )ﻣﺼﺮف در ﻣﺎه(
اﻧﺮژي ﻫﺎي آزاد ﺷﺪه )ﺻﺪا(
اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ
ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ
ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي

-

ﺑﻬﺪاﺷﺖ

آﻣﻮزش HSE
ﻓﺮﻫﻨﮓ
HSE

HSE
ﺷﻬﺮوﻧﺪي
)اﻣﺎﮐﻦ و
ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﺷﻬﺮوﻧﺪي(

-

ﺷﺎﺧﺺ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش
ﮐﺎرﮐﻨﺎن داراي ﮐﺎرت ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ارﮔﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ
ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دوره اي )ﺷﻐﻠﯽ(
ﮐﺎرﮐﻨﺎن داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﺳﺮاﻧﻪ آﻣﻮزش  HSEدر ﺣﻮزه ﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺳﺮاﻧﻪ آﻣﻮزش  HSEدر ﺣﻮزه ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ HSE
ﺷﺎﺧﺺ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ

ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎي HSE
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮل رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )(High Risks
ﺣﻮادث ﺛﺒﺖ ﺷﺪه
اﻣﺎﮐﻦ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﺤﺮاﻧﯽ

ﺟﺪول ) -(4ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي

جدول ( -)4محورها و شاخص های عمل کردی مدیریت شهری

ردﯾﻒ

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد

ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي

1

ﭘﺎﯾﺪاري اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ و اﻋﺘﺒﺎرات  HSEدر ﻣﻨﻄﻘﻪ

2

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از آﮔﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

3

ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

4

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

5

ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي اﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺷﻮراﯾﺎري ﻣﺤﻠﻪ(
ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻗﺸﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺮاه ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

6

ﺻﻨﻔﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ )ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ(
ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ

ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯽ ﺳﻮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ
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ﻣﺤﻮرﻫﺎي
ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدي

ﻣﺤﻮرﻫﺎي
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ

مجتبی ذکایی و همکاران

ﺟﺪول ) -(5ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺎﺧﺺ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي
جدول ( -)5نتایج شاخص روایی محتوایی محورها و شاخص های عمل کردی
ﺷﺎﺧﺺ

ﻣﺤﻮرﻫﺎ

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 �

23/4

30

154

29

154

127/3

96/66

0/81

100

0/83

ﺟﺪول ) -(6ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎزﮔﺎري دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺴﺖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
جدول ( -)6نتایج سازگاری درونی پرسش نامه محورها و شاخص های عمل کردی بر اساس تست آلفای کرونباخ
ردﯾﻒ
1
2

ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﻮر HSE

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﻮر HSE

0/917
0/892

ﺟﺪول) -(7ﻧﺘﺎﯾﺞ وزن دﻫﯽ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي ،ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي
جدول( -)7نتایج وزن دهی محورهای عمل کردی ،نتیجه و مدیریت شهری
ردﯾﻒ

ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮد

1

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺤﻮر HSE

2

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﻮرHSE

3

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮي

زﯾﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي
ﺗﻌﻬﺪ و رﻫﺒﺮي

ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ

0/198

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪارك و ﺳﻮاﺑﻖ

0/019

0/080

ﺧﻂ ﻣﺸﯽ HSE

0/026

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

0/159

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻮادث

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  HSEﻣﺸﺎﻏﻞ

0/077

واﮐﻨﺶ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي  / HSEﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد HSE

0/047

ﺻﻼﺣﯿﺖ /آﻣﻮزش /ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺑﺎزرﺳﯽ /ﻣﻤﯿﺰي /ﺑﺎزﻧﮕﺮي

0/049

اﯾﻤﻨﯽ

0/247

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﮐﺎري )(PTW

0/039
0/024

0/035
0/016

0/049

ﭘﺎﯾﺶ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎن آور  /ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺎر

0/024

ارﺗﺒﺎﻃﺎت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

0/028

0/048

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻤﻦ )(SOP

0/027

آﻣﻮزش HSE

0/150

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  HSEﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران

0/054

ﺑﻬﺪاﺷﺖ

0/113

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

0/124

 HSEﺷﻬﺮوﻧﺪي
)اﻣﺎﮐﻦ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي(

0/301

ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ

0/128

ﺻﻨﻔﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ

0/247

ﭘﺎﯾﺪاري اﻗﺘﺼﺎدي

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﻌﻤﺎري و ﺷﻬﺮﺳﺎزي

جدول ( )5تعداد موارد هر گروه (محورها و
شاخص های عمل کردی) قبل و بعد از محاسبه CVR
را نشان می دهد .همان گونه که از این جدول مشاهده
می شود از  30مورد اولیه برای محورهای عمل کردی
پس از تعیین روایی  29مورد (یعنی  )%96/66تعداد
اولیه باقی ماندند که محور عمل کردی "سیاسی و
قانونی" از مجموعه محورهای عمل کردی مدیریت شهری
به علت فقدان روایی الزم حذف گردید و از  154مورد
برای شاخص های عمل کردی پس از تعیین روایی 154
152

وزن

زﯾﺮ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي

وزن

0/201

0/122

ﻓﺮﻫﻨﮓ HSE

0/188
0/177

مورد (یعنی  )%100تعداد اولیه باقی ماندند و هیچ یک
از شاخص های عمل کردی حذف نگردید .شاخص
روایی محتوایی ( )CVIدر این مطالعه برای محورهای
عمل کردی  0/81و برای شاخص های عمل کردی برابر
با  0/83محاسبه شد و با توجه به این که هر دو عدد
به دست آمده از  0/79باالتر می باشد ،روایی محتوایی
مقیاس نیز برای هر دو پرسش نامه بررسی روایی محورها
و شاخص ها مورد تایید می باشد.
در این بخش پایایی و سازگاری پرسش نامه در دو
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ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي

ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي

ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻗﺒﻞ از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVR

ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻌﺪ
از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ CVR

درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه

CVI

ارایه و اعتباربخشی یک مدل کاربردی جهت ارزیابی کمی عمل کرد ... HSE

ﺟﺪول) -(8ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي
جدول( -)8نتایج اعتبار سنجی الگوی پیشنهادی
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ

ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدي HSE
ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮدن

اراﯾﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ

5

4

4/87

0/34

100

5

4

4/87

0/34

100

5
5
5

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ زﯾﺎد

5

ﺷﻬﻮدي ﺑﻮدن

5

ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن

5

داﺷﺘﻦ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ

5

واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻮدن

5

داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻻزم

نوع ثبات درونی و ثبات بیرونی اندازه گیری شد .نتایج
جدول ( )6نشان می دهد در اين آزمون مقدار آلفا برای
کلیه محورها و شاخص های عمل کردی و هم چنین کل
پرسش نامه ها بزرگ تر از  0/7به دست آمده است که
نشان دهنده پایایی خوب محورها و شاخص های عمل
کردی می باشد.
پس از تعیین پایایی و روایی محورها و شاخص های
عمل کردی ،وزن دهی محورها و شاخص ها بر اساس
نظرات هر یک از اعضای گروه پانل در خصوص هر یک
از ماتریس های مقایسات زوجی مربوط به محورها و
شاخص های عمل کردی به صورت جداگانه وارد نرم افزار
 EXPERT CHOICEگردید .به دلیل زیاد بودن حجم
اطالعات مربوط به وزن دهی محورها و شاخص ها در
جدول ( )7فقط نتایج وزن دهی محورها ارایه شده است.
نتایج جدول ( )7نشان می دهد محورهای تعهد و
رهبری( )0/198و شناسنامه  HSEمشاغل()0/016
به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین وزن در بین
محورهای عمل کردی فرآیند محور می باشد .مولفه های
ایمنی( )0/247و آموزش  )0/150( HSEبه ترتیب دارای
بیش ترین و کمترین وزن در بین محورهای عمل کردی
نتیجه محور و پایداری اقتصادی( )0/301و معماری و
شهرسازی( )0/122نیز به ترتیب دارای بیش ترین و کم
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار  ،جلد  /9شماره  /2تابستان 1398

5

4
4
4
4
5
4
4
4
4

4/87
4/93
4/87
4/93
5

0/34
0/25
0/34
0/25
0

100
100
100
100
100

4/87

0/34

100

4/93

0/25

100

4/87
4/87

0/34
0/34

100
100

ترین وزن در بین محورهای عمل کردی مدیریت شهری
می باشند .پس از جمع آوری پرسش نامه ها ،قضاوت های
افراد گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و همان گونه
که در جدول ( )8نشان داده شده است ،اجماع باالی 90
درصد حاصل گردید که نشان دهنده اعتبار باالی الگوی
ارایه شده می باشد.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس نتایج تحقیق ،از زیرمجموعه محورهای عمل
کردی فرآیند محور  ،HSEمحورهای عمل کردی "تعهد و
رهبری"" ،مدیریت ریسک" و "سازمان و منابع" از لحاظ
ارزش وزنی به ترتیب در جایگاه اول و دوم و سوم قرار
گرفتند .تحقیقات نشان داده است رهبري و تعهد موثر
مديريت به عنوان امري الزم در توسعه و بهبود موفقيت
آميز سيستم ها محسوب مي گردد و در اين راستا
مديريت را ملزم به ايجاد و حفظ فرهنگ موثر  HSEاز
جمله تشکیل جلسات و ايجاد انگيزه جهت بهبود عمل
كرد  HSEو مشاركت و درگيري همه سطوح در توسعه
سيستم مديريت  HSEمي داند( . )25محور عمل کردی
مدیریت ریسک از آن جا که در مقایسه با سایر عناصر،
تعامالت بیش تری را با سایر عناصر و زیر عناصر سیستم
مدیریت  HSEدارد ،به عنوان قلب تپنده در حفظ و توسعه
153
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ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ

ﺣﺪاﻗﻞ

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف از
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

درﺻﺪ اﺟﻤﺎع
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن

مجتبی ذکایی و همکاران

جایگاه آخر قرار گرفتند که نقش میزان بودجه و اعتبارات
 HSEدر اعمال اقدامات کنترلی کاهش ریسک های
 HSEو نیز نقش آسیب پذیری اقتصادی منطقه (شامل
فاکتورهای زنان سرپرست خانوار ،خانوارهای آسیب پذیر
از هزینه های سالمت و جمعیت زیر خط فقر) در
تحمیل ریسک های متعدد و متنوع بیان کننده اهمیت
محور»پایداری اقتصادی» است .در تحقیقات گذشته
فرآیند ارزیابی و رتبه بندی عمل کرد  HSEفقط از طریق
شاخص های ارزیابی عمل کرد  HSEصورت گرفته و به
نقش شرایط و فاکتورهای مدیریت شهری در ارتقای
عمل کرد  HSEپرداخته نشده است که با توجه به
متفاوت و اختصاصی بودن شاخص های مدیریت شهری
نظیر فاکتورهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،جمعیت
شناسی ،معماری و شهرسازی ،صنفی و صنعتی  ،عدم
توجه به نقش و تاثیر این شاخص ها نتایج ارزیابی ها و
رتبه بندی به عمل آمده را دور از واقعیت و با کاهش
اعتبار مواجه خواهد ساخت.
در مطالعه «یاراحمدی و همکاران» 5 ،شاخص
اصلی شامل «آموزش بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
(« ،»)2تعداد کمیته های  HSEبرگزار شده»« ،تعداد
154

پارس ،بر حسب اهمیت رتبه اول تا سوم از بین فاکتورهای
اصلی مذکور به فاکتورهای «شناسایی خطرات»« ،ساختار
سازمانی» و «منابع» اختصاص یافت که استفاده از روش
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( )2و نیز قرار گرفتن
محورهای عمل کردی «مدیریت ریسک» و «سازمان و
منابع» در رتبه اول تا سوم از شباهت مطالعه حاضر با
مطالعه «نصرآبادی و همکاران» می باشد(« .)2ضرابی
و همکاران» در بررسي و تحليل فضايي شاخصهاي
رشد هوشمند شهري و عوامل موثر بر آن از  75شاخص
مختلف (اجتماعي ـ اقتصادي ،كالبدي و كاربري اراضي،
محيط زيستي و دسترسي و ارتباطات) استفاده نمودند
که استفاده از محورهای عمل کردی «پایداری اقتصادی»
و «فرهنگی و اجتماعی» به عنوان محورهای عملکردی
مدیریت شهری از شباهت مطالعه حاضر با مطالعه «ضرابی
و همکاران» می باشد(« .)35شفایی غالمی و همکاران»،
در ارزیابی عمل کرد  HSEتعداد  14شرکت پیمانکاری
در یک شرکت پتروشیمی بر اساس شاخص های کلیدی
عملکرد ،روایی محتوایی پرسش نامه شاخص ها را از طریق
روش الوشی و پایایی آن را از طریق تست آلفای کرونباخ
فصلنامه بهداشت و ایمنی کار  ،جلد  /9شماره  /2تابستان 1398
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سیستم مذکور نقش حیاتی ایفا می نماید .هم چنین در
این مطالعه ،در اولویت بندی محورهای عمل کردی
نتیجه محور  ،HSEمحورهای عمل کردی «ایمنی» و
«  HSEشهروندی (اماکن و فضاهای شهروندی)» از لحاظ
ارزش وزنی به ترتیب در جایگاه اول و دوم و محور عمل
کردی "بهداشت" در جایگاه آخر قرار گرفتند .از آنجا که
شدت پیامد در حوادث حوزه ایمنی نسبت به دو حوزه
بهداشت و محیط زیست بسیار وسیع بوده و خطرات
حوزه ایمنی در فعالیت های جاری شهرداری دارای
گستردگی بیش تری می باشد ،این امر موجب شده است
که محور ایمنی ضریب وزنی بیش تری را کسب نماید.
در اولویت بندی محورهای عمل کردی مدیریت شهری،
محورهای عمل کردی «پایداری اقتصادی» و «صنفی و
صنعتی» از لحاظ ارزش وزنی به ترتیب در جایگاه اول
و دوم و محور عمل کردی "معماری و شهرسازی" در

اقدامات صورت گرفته»« ،متوسط هزینه هر آسیب»
و «تعداد مطالعات بهداشت ،ایمنی و محیط زیست»
به عنوان شاخص های عمل کردی  HSEمورد رتبه بندی
قرار گرفت که این شاخص ها صرفاً نتیجه محور بوده و
استقرار و پیاده سازی عناصر و زیرعناصر سیستم مدیریت
 HSEاستقرار یافته در مناطق مختلف شهرداری را
پوشش نمی دهد .انتخاب  98شاخص عمل کردی فرآیند
محور  40،HSEشاخص عمل کردی نتیجه محور HSE
و  16شاخص عمل کردی مدیریت شهری تفاوت و
اشتراک در  4شاخص عمل کردی «آموزش بهداشت،
ایمنی و محیط زیست (« ،»)2تعداد کمیته های HSE
برگزار شده»« ،تعداد اقدامات چک صورت گرفته» و
«متوسط هزینه هر آسیب» ،شباهت مطالعه حاضر با
مطالعه «یاراحمدی و همکاران» می باشد ( .)34در مطالعه
«نصرآبادی و همکاران» ،در رتبه بندی  25شاخص اصلی
موثر بر عمل کرد سیستم مدیریت  HSEشرکت نفت و گاز
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... HSE ارایه و اعتباربخشی یک مدل کاربردی جهت ارزیابی کمی عمل کرد

نقش محورهای مدیریت شهری در ارزیابی و رتبه بندی
 مناطق مختلف شهرداری تهران ازHSE عمل کرد
"شباهت مطالعه حاضر با مطالعه "قالیباف و همکاران
) نشان داده8(  همان گونه که در جدول.)37(می باشد
 نتایج اعتبارسنجی الگوی ارایه شده حاکی،شده است
 درصد100 از آن است که الگوی پیشنهادی از اجماع
 درصد متخصصان و صاحب نظران90 و مقبولیت باالی
 لذا می تواند به عنوان یک، برخوردار می باشدHSE حوزه
الگوی جامع و کاربردی برای رتبه بندی کمی مناطق
 مورد استفادهHSE مختلف شهرداری از لحاظ عمل کرد
.قرار گیرد
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A B ST R AC T
Introduction: Throughout the world, many efforts have been made to provide suitable tools for achieving
sustainable urban development and the achievement of a sustainable city. Establishing a Health, Safety
and Environment Management System (HSE-MS) is one of the tools for achieving sustainable urban
development. Measuring the performance of an organization in the HSE area is a precondition for
continuous improvement, which is the spirit of the new HSE management systems. Therefore, the main
purpose of this research was to provide a practical model for quantitative ranking of different areas of
Tehran municipality in terms of HSE performance with using of multi-criteria decision-making method.
Material and Methods: In this descriptive-applied study, after determining functional axis and
performance evaluation indicators related to each of them (29 functional axis and 154 performance
evaluation indicators), through designing a questionnaire and based on the views of the expert group,
weight of functional axis and performance indicators were determined using a hierarchical process
analysis technique.
Results: In this study, the weighted value for functional axis of the process based HSE in comparison to
the result based HSE were higher. “Commitment and Leadership” and “HSE Certificate of Occupations” for
the process based HSE, “Safety” and “Health” for the result based HSE, and “Economic Sustainability” and
“Architecture and Urbanism” for urban management had the higher and lowest weighted values.
Conclusion: The results of assessment and validation of selected indicators and functional axis showed
that in designing and determining the HSE performance assessment model of municipalities, in addition
to the axises and indicators of the HSE domain, factors affecting urban management can have a significant
impact on the performance of municipalities in the field of HSE.
Keywords: Health, Safety and Environment Management System; Performance Evaluation,
Analytical Hierarchy Process, Urban Management
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