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چکیده
وجـود ضـرورت مسـتمر بهبـود درHSEعملکردمهمنقشوپتروشیمیصنایعدرپیمانکارمختلفهايشرکتفعالیترشدبهروروندبهتوجهبازمینه و هدف:

صـنایع هـاي شـرکت ازیکـی درشـاغل پیمانکارانHSEعملکردبررسیومطالعهتحقیقاینازهدف. گرددمیاحساسپیمانکارانعملکردارزیابیبرايابزاري
.باشدمیکلیديهايشاخصاساسبرپتروشیمی

14پـژوهش نمونـه . بودنـد لیستچکوپرسشنامهاطالعاتآوريجمعابزارومقطعیروشبهکاربردي-توصیفیمطالعهنوعپژوهشایندرروش بررسی:
مربوطـه ارزیـابی هـاي معیاروتعیینکلیديهايشاخصعنوانبهHSEمدیریتسیستمهفتگانهعنصر. استبودهپتروشیمیشرکتدرشاغلپیمانکارشرکت

درصد(شاخصآندرصدعنوانبهمعیارسواالتدرصدمیانگین. شدتدوینمحققینمطالعاتهمچنینوپتروشیمیدرصنایعپیمانکارانالزاماتوقوانینبراساس
تحلیـل وتجزیـه بـراي پـارامتري غیرهايشرواز. شدگرفتهنظردر) مطلوب% 100-90خوب،% 90-75قبول،قابل% 75-50نامطلوب،% 50ازکمترشاخص

.گردیداستفادهوالیسوکروسکالهمبستگیآزمونازتحلیلیآماردرودرصدومیانگینشاملتوصیفیآمارازاطالعاتتحلیلدر. استشدهاستفادههایافته
% موارد از سوي 70در بیش از HSEمورد سوال مرتبط با هفت شاخص عملکرد مدیریتیافته هاي توصیفی داده ها نشان داد که همه معیارهاي: هایافته
% از شرکت هاي پیمانکار در همه ي ابعاد هفتگانه قابل قبول، خوب و 90در حدود HSEهاي پیمانکار اجرا می شوند. همچنین وضعیت عملکرد مدیریت شرکت

) و همچنین بین عملکرد =437/0pنشان داد که بین عملکرد شرکت ها در شاخص هاي مختلف (مطلوب بوده است. نتایج آزمون تست کروسکال والیس 
). نتایج آزمون همبستگی بین نمره معیارهاي =1p=,423/0p(هاي مختلف در مجموع شاخص هاي تعیین شده تفاوت آماري معنا داري وجود نداشت شرکت

نگین نمره معیارهاي این شاخص در شرکت پتروشیمی و شرکت هاي پیمانکار همبستگی معنی داري وجود مربوط به شاخص تعهد و رهبري نشان داد که بین میا
.)p=01/0و r=000/1داشت (
خوبهاشرکتازمحدودتعداددرومطلوبوضعیتدرپیمانکارهايشرکتاکثردرHSEمدیریتعملکردشده،تعیینيهاشاخصاساسبرگیري:نتیجه

الزاماترعایتدرپیمانکارانتعهدمیزانهمچنینوپتروشیمیشرکتدرHSEمدیریتاستقرارازناشیتواندمیمطلوبنسبتاًوضعیتاین. بودقبولقابلو
HSEباشدکارفرماشرکت.

کلیديهايشاخص،HSEعملکردارزیابی،HSEمدیریتسیستمپیمانکاران،:هاکلید واژه

مقدمه
طبق گـزارش سـازمان بهداشـت جهـانی، در سراسـر      
جهان سالیانه دویست هزار نفر بر اثـر حـوادث ناشـی از    

میلیـون حادثـه   کار فوت شده و نیز صدو بیست و پـنج  
افتد که اکثر آنها عالوه بـر بـروز نقـص    کاري اتفاق می

عضو و جراحات مختلف منجر به خسار ت هاي مـالی و  
. در جهــان امــروزه بســیاري از ]1[انســانی شــده اســت

نفت، ها، صنایع بزرگ و کوچک مانندها، سازمانشرکت
گاز و پتروشیمی به این نتیجه دست یافته که پیشگیري 

بروز آسیب و حوادث بهداشتی، ایمنی و محیط زیست از 
مستلزم اسـتقرار سیسـتم یکپارچـه مـدیریت بهداشـت،      

ــت  ــیط زیسـ ــی و محـ Health,safety and(ایمنـ
environmental management system)HSE-

MS(همچنین تـأمین سـالمت و ایمنـی    ]2[می باشد .
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اشتن کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و دیگر افراد و نیز د
محیط زیستی سالم در راستاي رسیدن به توسعه پایدار و 

وري با وجود این سیسـتم و بکـارگیري آن   افزایش بهره
. از ایــن رو ]3و2[هــا میســر اســت در مــدیریت پــروژه

ــدیریت   ــد سیســتم م در HSEاســتقرار ســاختاري مانن
هاي کار از جملـه پیمانکـاري منجـر بـه کـاهش      محیط

ات زیســت هــا و معضــلبســیاري از حــوادث، آســیب
.]4[محیطی و یا کاهش اثرات آنها می شود

از طرفی موضوعاتی مانند مشتري مـداري، کمیـت و  
کیفیت برتر، بخصوص وجود رقابت در فضـاي تجـارت،   

جملـه پیمانکـاران را بـه اتخـاذ     شـرکت هـا از  صنایع و 
راهکارها و تجهیز به ابزارهاي مناسب وادار مـی نمایـد.   

پیمانکاران بـرا ي  زارها که موجب شناخت یکی از این اب
شرکت هـایی کـه از خـدمات آنـان بهـره منـد هسـتند        

. ارزیابی عملکرد]5[ارزشیابی عملکرد پیمانکار می باشد
در هر سیستم مدیریتی یـک مرحلـه کلیـدي در بهبـود     

. سـازمان هـا و صـنایع    ]6[مستمر محسوب مـی شـود  
مـدیریت  مختلف براي ارزیابی و پایش عملکرد سیستم

HSE     و تعیین اثر بخشی عملکرد خـود نیـاز بـه طـرح
.]7[هاي سنجش عملکرد دارنـد ریزي و تعیین شاخص

به منظـور  HSEهاي کلیدي عملکرد شناسایی شاخص
سنجش و تحلیل مدیریت عملکرد می توانـد منجـر بـه    

ــالقوه زیســت  محیطــی و کــاهش ریســک و عوامــل ب
همچنین عوامـل زیـان آور، ارتقـاء ایمنـی و در نهایـت      

هاي مربوطه امکان دستیابی به بهبود مستمر در عملیات
ــوند ــان    ]9,8[ش ــان، مجری ــت کارفرمای ــدیهی اس . ب

وپیمانکارانی که در صنایع انجام پروژه ها را بعهده دارند 
بـوده تـا بـا    HSEملزم به رعایت از مقررات و الزامـات  

رین آسیب آن را انجام دهند. زیرا بـا اسـتقرار نظـام    کمت
ــدیریت  ــوی  HSEم ــرات و ب ــایی خط ــان شناس ژه امک

راهکارهاي مناسب کاهش ریسک تا حد قابل قبول نیـز  
.]10[حاصل خواهد شد

بنابراین، با توجه به روند گسـتردگی واگـذاري انجـام    
پروژه هاي صنعتی به شرکت هـاي پیمانکـار، مـدیریت    

HSEکاران به عهـده کارفرمـا و رعایـت الزامـات     پیمان
HSEگردد و از مسئولیت هاي پیمانکاران محسوب می

هر دو متعهد به محافظت ازسالمت، ایمنـی کارکنـان و   
هـاي  در سـال .]11[همچنین محیط زیست می باشـند 

در واحـدهاي  HSEاخیرعالوه بر استقرار نظام مدیریت 
مختلف نفت و پتروشیمی، نظارت و ارزیابی بر عملکـرد  
آنان نیز افزایش قابل توجـه اي داشـته اسـت. اقـدامات     

بهبود سـطح  موثري نیز در خصوص دستیابی به ارتقاء و
عملکرد ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی در این صنایع 

.]12[مالحظه می شود
شرکت هاي مختلف بدلیل روند رو به رشد فعالیت لذا 

پیمانکار در صـنایع پتروشـیمی و نقـش مهـم عملکـرد      
HSE      در بهبود مسـتمر ضـرورت وجـود ابـزاري بـراي

بـا توجـه   احساس می گردد.پیمانکاران عملکردارزیابی 
بــه اینکــه در انجــام فرآینــد ارزیــابی عملکــرد یکــی از 

هــاي عملکــردي مهمتــرین اقــدامات، تعیــین شــاخص
لیاتی سازمان تحت بررسی است. متناسب با محدوده عم

HSEدر این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی عملکـرد 
شاغل در شرکت پتروشـیمی منتخـب طبـق    پیمانکاران 

همچنین آیین نامه و الزامات پیمانکاران در پتروشیمی و 
هفت بخش عناصر سیسـتم مـدیریت   از مطالعات افراد، 

HSEهاي کلیدي استفاده شد.به عنوان شاخص

روش بررسی
کـاربردي بـه روش   -مطالعه حاضـر از نـوع توصـیفی   

مقطعی و در یک شرکت پتروشیمی انجام شده است.
) شرکت14کلیه پیمانکاران (جامعه مورد مطالعه:

ماه در پتروشـیمی  6که از زمان شروع تحقیق بیشتر از 
شاغل بوده، به عنوان جامعه مورد مطالعه تلقی شده اند.

ابزارگردآوري داده ها در اده ها:ابزار جمع آوري د
هـاي کارکنـان،   این مطالعه پرسشـنامه و چـک لیسـت   

استنادي و مشاهده اي بوده است. با توجه بـه اینکـه در   
هـاي  فرآیند بررسی و ارزیابی عملکرد، تعیـین شـاخص  

عملکردي متناسب با محدوده عملیاتی و سازمانی مـورد  
. در این دمطالعه امري ضروري و الزم محسوب می گرد

پژوهش بر اساس مطالعه دستورالعمل، آیـین نامـه هـا،    
درسیسـتم پیمانکـاران الزامـات تدوینوتهیهراهنماي
شــرکت ملــی صــنایع پتروشــیمی و درHSEمــدیریت
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همچنین مطالعات محققین، هفت بخش عناصر سیستم 
ومشـی تعهـد، خـط  و(شـامل رهبـري  HSEمدیریت 

ومستندسازي، ارزیابی و دهی استراتژي، سازماناهداف
وپـایش، ممیـزي  وریزي، اجراریسک، طرحمدیریت

هاي کلیدي در نظـر گرفتـه   بازنگري) به عنوان شاخص
. ســپس معیارهــاي عملکــردي در قالــب ]15-13[شــد

پرسشنامه مربوط به هفت شـاخص کلیـدي، ارزیـابی و    
HSEسنجش عملکرد هاي موجود که نمـره عملکـرد   

از دیــدگاه مــدیریتی اســت تعیــین گردیــد. پیمانکــاران 
پرسشنامه تدوین شده بر اساس شاخص ها ي مذکور و 

اختیاردراعمال نظروبازبینیمعیار ها ي مربوطه جهت
نفـر از  7دانشـگاه و  نفر از اساتید6جمله ازامرخبرگان

شرکت، تحت عنوان HSEنظرانصاحبمتخصصین و
بنـدي نقطـه  جمـع ازپـس .شددادهاعضاي پانل قرار

اصالحی، از روش هـاي  نظراتاعمالوخبرگاننظرات
پیشنهادي آقاي الوشی بـراي تعیـین روایـی محتـوایی     

. نحـوه کمـی سـازي آراي    ]16[پرسشنامه استفاده شـد 
اعضاي پانل از طریق محاسبه نسـبت روایـی محتـوایی    

CVR)(1 و شاخص روایی محتواییCVI)(2 بود. سپس
عملکرد در خصوص شرکت پیمانکارپرسشنامه ارزیابی

معیـار نهـایی شـد.    35بـا  شـاخص هفـت بـر مشـتمل 
همچنین چـک لیسـت هـاي اسـتنادي، مشـاهده اي و      

معیار در قالب سـواالت)،  13اختصاصی کارکنان (شامل 
بـا توجـه بـه    ارزیـابی پیمانکاران تحتفعالیتدر محل

دوین شد.فرآیند کاري آنان تهیه وت
شـرکت  14مدیران پرسشنامه ارزیابی عملکرد توسط 

پیمانکار تکمیل گردید. همچنین از مجموع کل کارکنان 
مـورد بـه   483نفر)، تعداد 1896شرکت هاي پیمانکار (

روش تصادفی انتخاب شدند و چک لیسـت اختصاصـی   
هـا توزیـع   بـود در بـین آن  معیار13کارکنان که شامل 
چـک لیسـت توسـط کارکنــان    355گردیـد. در نهایـت   

تکمیل شد.
پس از تکمیل شدن روش هاي تجزیه و تحلیل: 

آوري و جهـت جمـع هـا پرسشنامه و چک لیست، داده
1. Ratio Content Validity
2. Content Validity Index

وپـردازش پیش)،19نسخه (SPSSافزاربه نرمورود
نـوع  به غیر نرمال بـودن توجهلذا با.شدندسازيآماده
وتجزیـه بـراي  روش هـاي غیـر پـارامتري   ازها،داده

براي ارزیابی و امتیاز دهـی  .شداستفادههایافتهتحلیل
هر شاخص از تعدادي سـوال (معیـار) تـدوین شـده بـر      
اساس بلی و خیر استفاده گردید. بر اسـاس نمـره دهـی    

به هـر پاسـخ   ]OGP3]13،14پیشنهادي وزارت نفت و 
بلی ده امتیاز و هر پاسخ خیر صفر امتیاز تعلـق گرفـت.   

به پاسخ بلـی  20مگردر شاخص اجرا و پایش که امتیاز 
شد. از آنجا که سواالت هـر شـاخص   اختصاص داده می

ها، دهی مشابهی داشتند براي امتیاز دهی به شاخصوزن
وان معیـار  میانگین امتیازات هر شاخص محاسبه و به عن

از آنجا که میانگین نهایی آن شاخص در نظر گرفته شد. 
کل نمـرات تعهـد شـرکت هـاي پیمانکـار بـه الزامـات        

% بــود و 90بهداشــت، ایمنــی و محــیط زیســت حــدود 
% بود، لذا معیارهاي رتبه بنـدي  70کمترین نمره باالي 

ــه صــورت  ــازات ب ــر از امتی % 50(درصــد شــاخص کمت
-90% خـوب،  90-75بـول،  % قابل ق75-50نامطلوب، 

با نظر اعضاي پانل در نظر گرفتـه شـد.   % مطلوب)100
براي توصیف داده هاي کمـی پرسشـنامه هـا در قالـب     

نـرم افـزار   جداول و میانگین و رسم نمودارها بـا کمـک  
Excel از آمار توصیفی استفاده شد. در تحلیل اطالعات

تحلیلی از آمار توصیفی شامل میانگین و درصد و در آمار 
بـراي بررسـی تفـاوت بـین     از آزمون کروسکال والیس،
پیمانکـاران مختلـف در   HSEامتیاز عملکـرد مـدیریت   

مجموع شاخص ها و تفـاوت امتیـاز عملکـرد مـدیریت     
HSE در شاخص هاي مختلف استفاده گردید. از آزمون

ارتباط بین امتیازات نمـرات  همبستگی نیز براي بررسی
ص رهبري و تعهد پیمانکاران و معیارهاي مربوط به شاخ

داري در تروشیمی استفاده گردیـد. تسـت معنـا   شرکت پ
احتمال خطا معنی دار در نظر گرفته شد.05/0

هایافته
حوزه کـاري  4شرکت پیمانکار در 14نتایج نشان داد 

3. International Association of Oil & Gas Producer
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شامل نقلیه، خدماتی تأسیساتی و تعمیراتی، فضاي سبز، 
پتروشـیمی مـذکور   توزیع و طبخ غـدا در شـرکت   -تهیه

شـرکت  در ایـن پـژوهش   که همه آنـان  فعالیت داشتند
نشـان دهنـده نتـایج روایـی و پایـایی      1جدول .نمودند

مقـادیر  پرسشنامه شرکت پیمانکـار مـی باشـد. حـداقل     

CVR   نفـر اعضـاي پانـل طبـق     13قابل قبـول بـراي
بدست آمده CVIبود. طبق نتایج، مقادیر 54/0الوشی 

باشـند ی محتوایی باالي پرسشنامه مینیز حاکی از روای
]17[.

، نشان دهنده نتایج ارزیابی عملکرد مـدیریت  2جدول 

نکارپایایی  پرسشنامه شرکت پیمانتایج  روایی و -1جدول
آلفاي کرونباخ باقیماندهتعداد سوال تعداد سوال حذف شده CVI مورد پذیرشCVRحداقل پانلتعداد اعضاي  عنوان پرسشنامه

782/0 35 4 728/0 54/0 13 پرسشنامه  ارزیابی عملکرد 
HSEشرکت  پیمانکار

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت هاي پیمانکار بر اساس معیارها (درصد)عملکرد نتایج ارزیابی -2جدول
درصدمعیارشاخص

100)یا نماینده آنمدیر ارشد (از طرف ) HSEایجاد  برنامه هایی براي ایجاد ارتباطات و برگزاري  جلسات در خصوص موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (رهبري و تعهد
92,9از سوي واحدهاي مختلف  و انجام اقدامات الزم براي نتایج حاصله HSEبررسی گزارش مرتبط با موضوعات 

HSE100وجود انگیزه هاي الزم از قبیل نظام  تشویق کارکنان در خصوص رعایت یا عدم رعایت  موضوعات 
استراتژیک اهداف 

طی مشیوخ
HSE(92,9(بهداشت، ایمنی و محیط زیستوجود خط مشی مشخص و مکتوب در زمینه موارد 

71,5) طی دوره مشخص(وجود روشهایی براي گزارش دهی و بازنگري خط مشی و اهداف 

سازماندهی
و مستند سازي

HSE92,9اي براي فعالیت ه...) مالی، نیروي انسانی مناسب و (وجود منابع کافی
100ازآنان یکهراختیاراتوحدود وظایف ومسؤلیتها،بخشهابا سایرHSEنمایندگان//وجود و تعریف تعامل نماینده

HSE71,5وجود رویه هایی براي بحث و تبادل اطالعات بین کارفرما و پیمانکار در تعامل با موضوعات 
78,6و ارائه پیشنهادات بهبود عملکرد به مدیریتHSEیروي کار در امور وجودرویه هاي مناسب براي مشارکت ن

HSE100/ نماینده مدیریت ارشد در امور در سایت HSEوجود فردي به عنوان مسئول 
92,9) ........مثال اطفا حریق و (شناسائی نیازهاي آموزشی تخصصی مرتبط با نوع عملیات 

HSE92,9ورود به مجتمع یا سایت اجراي پروژه ،توسط اداره آموزش شرکت تحت نظارت امور پرسنل قبل  ازHSEآموزش 
92,9داشتن گواهینامه  در خصوص نحوه استفاده از وسایل استحفاظی مربوطه براي کلیه کارکنان حرفه اي و تخصصی

100آموزش نحوه استفاده از وسایل استحفاظی براي کلیه کارکنان
92,9ارزیابی دوره اي از عملکرد کارکنان بر اساس چک لیست هاي مدون وجود 

100و تبادل اطالعات بین شرکت و پیمانکاران قبل از شروع و درحین انجام کار HSEوجود  جلساتی براي هماهنگی امور 
100خط مشی ،دستورالعمل ها و استانداردهاي شرکت کارفرما  پیروي از قوانین ،

یابی وارز
مدیریت ریسک

، خطـرات ایمنـی   )شیمیایی، فیزیکی، ارگونـومی،..... (وجود روش هایی جهت تشخیص زود هنگام ، آنالیز و طبقه بندي مخاطرات به منظور  شناسایی  خطرات بهداشتی 
، خدماتی  در حیطه کاري.....)  سماندهاو فاضالبهاوریخته شدن مواد شیمیایی ، دفع نا مناسب پ(خطرات زیست محیطی و ) .....حفاظ گذاري  مکانیکی و (

100

92,3)نتایج آنالیز خطر در بند فوق(، کاهش  و مدیریت سطوح ریسک باال وجود  روشها و اقدامات اجرایی در فیلد به منظور   کنترل
100رعایت کلیه الزامات زیست محیطی  قانونی و سایت

طرح ریزي
71,4) تدوین شده براي انجام فعالیت هاHSE-PLAN) HSEبرنامه وجود  طرح  و 

HSE92,9قابل فهم و مطابق با  الزامات سیستم مدیریت یکپارچه HSEوجود دستورالعمل هاي عملیاتی 
100وجود رویه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري جهت پرسنل 

اجرا و پایش

100با روش مناسب در محیط کار HSEت ارزیابی مستمر از  الزاما
92,9حوادث ورویدادهاخصوصموجود در شرکت درHSE-PLANدر  اصالحیاقداماتآیا دروجود برنامه اي  تعیین

71,5ها پروژهاجرايدرHSEبر گروه هاينظارتوبازرسیبراي انجامHSE-PLANوجود برنامه اي در 
100و مستند سازي در خصوص رویدادها، حوادث،آسیب ها و شبه حوادث در ارتباط با حیطه کاري ) به مسئولین ذي ربط(دهی  وجود  سیستم گزارش 

71,5وجود برنامه اي در خصوص نحوه رسیدگی و امداد رسانی در صورت بروز حادثه 
100محیط کار وجود برنامه هاي اقدام و کنترل الزم براي پیشگیري از وقوع حوادث در 

ممیزي و
بازنگري

HSE92,9مدیریتی استقرار -وجود برنامه اي منظم براي شناسایی خطر و چالش هاي اجرایی
100شرکت کارفرما اعالم می گرددHSE) خارجی-داخلی( پیگیري نواقصی که در گزارشات ارزیابی 

92,9اجراي  اقدامات اصالحی و جلوگیري از تکرار حوادث در جهت HSEنتایج بدست آمده از ارزیابی هاي پیگیري 
100و نحوه عملکرد آن توسط مدیریت ارشد در فواصل زمانی مشخص )(HSEHSE-MSبازنگري سیستم مدیریت

71,5شرکتHSEدر نظام ) داخلی و خارجی ( وجود برنامه ممیزي بطور دوره اي 
Continuous  Improvement(78,6(حاصله در جهت تامین بهبود مستمر استفاده از اجراي ممیزي و نتایج 
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بهداشت، ایمنی و محیط زیست پیمانکـاران بـر اسـاس    
معیـار  35پاسخگویی مدیران شرکت هاي پیمانکار بـه  

مورد سوال مرتبط با هفت شـاخص کلیـدي پرسشـنامه    
می باشند.HSEارزیابی عملکرد مدیریت 

ــدول  ــدیریت  3ج ــرد م ــایج عملک ــده نت ، نشــان دهن
بهداشت، ایمنی و محیط زیست به تفکیک پیمانکاران و 

بر اساس شاخص هاي کلیدي مورد سوال است.
و HSE، نشــان دهنــده وضــعیت عملکــرد 4جــدول 

همچنین میزان مشارکت کارکنان شرکت هاي پیمانکار 
در محــیط کــار از دیــدگاه کارکنــان شــرکت کننــده در 

هش است. این نتایج بر اساس پاسخگویی کارکنـان  پژو
معیـار مـورد سـوال در چـک لیسـت اختصاصـی       13به 

بدست آمده است.
) 5جـدول  بطور کلی نتایج تست کروسـکال والـیس (  

هـاي پیمانکـار در   براي بررسی تفاوت عملکـرد شـرکت  
شــاخص هــاي مختلــف نشــان داد کــه بــین عملکــرد  

مــاري هــاي مختلــف تفــاوت آهــا در شــاخصشــرکت
بـراي  داري وجود ندارد. همچنین نتایج تست فـوق معنا

بررســی تفــاوت عملکــرد شــرکت هــا در مجموعــه ي  
نشــان داد کــه بــین عملکــرد هــاي مختلــف،شــاخص

ي مختلف در مجموع شاخص ها تفاوت آماري هاشرکت
نتایج آزمون همبستگی از طرفیداري وجود ندارد.معنی

ص تعهـد و رهبـري   بین نمره معیارهاي مربوط به شـاخ 
نشان داد که بین میانگین نمره معیارهاي ایـن شـاخص   

اي کلیديشرکت هاي پیمانکار بر اساس شاخص هHSEنتایج عملکرد مدیریت -3جدول 
1234567891011121314کد شرکت                   شاخص

10010010010010050100831006783100100100رهبري و تعهد
اهداف استراتژیک و 

خط مشی
1001008310010083100831008383100100100

تند سازماندهی و مس
سازي

1001006710010067671001006710067100100

ارزیابی و مدیریت 
ریسک

10010010010010067100100100100100100100100

10010010010010067838310083100100100100طرح ریزي
100100501001001001005010010050100100100اجرا و پایش

10010010010010067100100100100100100100100ممیزي و بازنگري
% مطلوب100-90% :خوب،90-75%: قابل قبول، 75-50%: نامطلوب، 0-50

.
ومیزان مشارکت کارکنان شرکت هاي پیمانکار از دیدگاه کارکنانHSEوضعیت ارزیابی عملکرد -4جدول

میزان 
حادثه

گزارش 
موارد

نا ایمن

وجود 
م نظا

تشویق

میزان 
مشارکت

آشنائی با 
خطرات 
HSE محیط

کار

آموزش نحوه 
استفاده از 
وسایل 

حفاظت فردي

استفاده از 
وسایل حفاظت 
فردي مناسب

آموزش 
شرایط 

اضطراري 
مرتبط

دوره 
بازآموزي  
HSE

آموزش  
HSE

آموزش 
مرتبط قبل 
از شروع به 

کار

معاینات 
دوره اي

معیار

1/18 2/78 6/50 9/77 4/79 4/85 9/90 5/71 1/60 6/69 3/83 4/88 درصد

نتایج تست کروسکال والیس-5جدول
سطح معناداري

(در شاخص هاي مختلف)
سطح معناداري

)(در مجموع شاخص ها
شرکت هاي پیمانکارکد

---------- 1p= 1-2-4-5-9-13-14
------------ 423/0p= 3-6-7-8-10-11-12

437/0p= ============== )14الی 1ها  ( کد شرکت همه 
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هاي پیمانکار همبسـتگی  در شرکت پتروشیمی و شرکت
و r=000/1کامل مثبـت و معنـی داري وجـود داشـت (    

01/0=p.(

گیريو نتیجهبحث
ي پیمانکار در شـاخص  هابر اساس نتایج همه شرکت

از برگزاري جلساترهبري و تعهد، در معیارهایی شامل 
ــان    ــدیر ارشــد و وجــود نظــام تشــویق کارکن طــرف م

درصـد امتیـاز را بـه    HSE ،100درخصوص موضوعات 
خود اختصاص داده اند. نتایج مطالعات نشان داده اسـت  
که رهبري و تعهد موثر مدیریت به عنوان امري الزم در 
توســعه و بهبــود موفقیــت آمیــز سیســتم هــا محســوب 

راستا مدیریت را ملزم به ایجاد و حفظ گردد و در این می
از جمله تشکیل جلسـات مـنظم در   HSEفرهنگ موثر 

HSEتمام سطوح، ایجاد انگیزه جهـت بهبـود عملکـرد   
درکارکنان، مشارکت و درگیري همه سـطوح در توسـعه   

].18,19[داندمیHSEسیستم مدیریت
) نیز به 2001(در تحقیقات مشابه ان جی و همکاران

مهم تعهد مدیریت بر توسعه فرهنگ مثبت ایمنی نقش 
. طبـق نتـایج   ]20[و بهداشت شغلی اشـاره شـده اسـت   

بدست آمده معیار بررسی گزارش مرتبط بـا موضـوعات   
HSE از سوي واحدها و انجام اقدامات الزم در بیش از

درصد در شرکت ها ي پیمانکار رعایت شـده اسـت.   90
درصدي در 100امتیاز بطور کلی اکثر پیمانکاران با اخذ

این شاخص در وضعیت مطلوب و بقیه با کسب بیشتر از 
درصد امتیاز در حد خـوب و قابـل قبـول بـوده انـد.      50

بدیهی است در چشم انداز برنامه هاي مدیریتی شـرکت  
پیمانکـاران در  HSEکارفرما توجه بـه بهبـود فرهنـگ    

HSEزمینه تغییرات رفتاري کارکنان و رسیدن از درك
تاثیر گذار می باشد. عالوه بر این در آنانHSEبه باور

تـاثیر  محـیط کـار،   حـوادث کـاهش جهـت درتواند می
داشته باشد.بسزایی

اهداف استراتژیک و خـط مشـی،   در ارتباط با شاخص 
وجود خط مشی مشخص و مکتوب در زمینـه  هايمعیار

HSE درصــد و وجــود روش هــایی بــراي 90بــیش از
70گزارش دهی و بازنگري خط مشی و اهداف بیش از 

درصد امتیاز از سوي پیمانکاران کسـب شـده اسـت. در    
هـاي  مجموع طبـق نتـایج جـدول امتیـاز اکثـر شـرکت      

درصد مـی باشـد.   70پیمانکار در شا خص فوق بیش از 
مـل خـط   ) درمطالعه خـود، عا 1999ساواچا و همکاران (

مشی ایمنی سازمان را بـه عنـوان مـوثرترین عامـل در     
و نیـز در تحقیـق   ]21[عملکرد ایمنی مطرح کرده انـد 

دیگري ارزیابی خط مشی به عنوان یک عنصر کلیـدي  
با توجه ].22[در مدیریت پیمانکاران شناسایی شده است

به نقش موثر این شـاخص چنانچـه مشـهود اسـت بـر      
از سـوي پتروشـیمی ونتـایج    اساس نتایج گزارش شـده  

شـرکت کـه   HSEچک لیست ها خط مشـی مکتـوب  
سازگار با شرکت پیمانکار می باشد نیز قبل از شروع بـه  
کار به پیمانکاران ابالغ شده و آنان را ملـزم بـه رعایـت    

اصول آن نموده است.
در شــاخص ســازماندهی و مســتند ســازي تمــام     

تعامــل هــاي پیمانکــار در معیارهــاي وجــود و  شــرکت
و اختیـارات، وجـود مسـئول   HSEنماینـدگان /نماینده
HSE   آموزش نحوه استفاده از وسایل، وجـود جلسـات ،

و نیز پیروي از قوانین، خط مشی،HSEهماهنگی امور 
100دستورالعمل هـا و اسـتانداردهاي شـرکت کارفرمـا    

از جمله وجـود  درصد امتیاز و در سایر معیارهاي مربوطه
HSE، آمـوزش  HSEراي فعالیـت هـاي   منابع کافی ب

پرسنل، وجود رویه هاي مناسب براي مشـارکت نیـروي   
و ارائه پیشنهادات بهبود عملکـرد بـه   HSEامور کار در 

مدیریت، شناسایی نیاز هاي آموزشی تخصصی، داشـتن  
گواهینامه براي کلیـه کارکنـان حرفـه اي و تخصصـی،     
ارزیابی دوره اي از عملکـرد کارکنـان بـر اسـاس چـک      
لیست هاي مدون نیز امتیـاز نسـبتا بـا الیـی را کسـب      

، بیـانگر  نموده اند. از طرفی نتایج چک لیسـت کارکنـان  
این اسـت هـر دو شـرکت پیمانکـاري و پتروشـیمی در      

هـاي الزم  خصوص نیاز سنجی آموزشی و ارائه آمـوزش 
فعــال بــوده انــد بطوریکــه در اکثریــت مــوارد کارکنــان 

هاي پیمانکار از آموزش هاي الزم برخوردار بوده شرکت
) نیـز نشـان   2009اند. نتـایج مطالعـه هـو و همکـارن (    

مینان از انجام کار به روش بهداشتی دهد که براي اطمی
و ایمن، مطابق بـا اسـتانداردهاي اختصاصـی توجـه بـه      
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برخی از ویژگی ها از جمله پیشینه صـالحیت، آمـوزش،   
روحیه رقابت پذیري و دانش زیست محیطی در انتخاب 
پیمانکار حائز اهمیت است و رمـز موفقیـت پیمانکـاران    

زارش همــانطور کــه در گــ].22[محســوب مــی گــردد
کارکنان شرکت هاي پیمانکار مشاهده می شود در حوزه 

هاي از کارکنان دوره%3/83آموزش هاي بدو استخدام، 
% گزارش نمـوده  7/16آموزشی مرتبط را گذرانده و تنها 

اند که ازآموزش هاي تخصصی الزم قبل از شـروع بـه   
هـاي آمـوزش   کار برخوردار نبوده اند. در خصـوص دوره 

% از افراد گزارش نمـوده کـه   6/69ز نیHSEتخصصی 
% از 1/60هاي فوق را گذرانیده اند. عالوه بـر ایـن  دوره

نیز شرکت HSEافراد در دوره هاي بازآموزي تخصصی 
اي در نتـایج تحقیقـات پرسشـنامه   نموده اند. همچنـین 

) کـه بـه شناسـایی    2005(توماس ان جی و همکـاران 
پیمانکـاران در  فاکتورهاي تاثیرگذار بر عملکـرد ایمنـی  

اند بـه تـاثیر عـواملی از    سطوح سازمان و پروژه پرداخته
جمله تعهد مدیریت در تخصیص منابع، فـراهم سـاختن   
آموزش ایمنی و بهداشتی براي کلیـه پرسـنل و داشـتن    

با توجـه بـه   ].23[هاي اضطراري اشاره شده استرویه
ــت     ــوص اهمی ــده در خص ــام ش ــات انج ــایج تحقیق نت

ق درعملکرد پیمانکاران، طبق یافته هـاي  تاثیرعوامل فو
پژوهش حاضر در زمینه آموزش هاي ارائه شده از سوي 
پیمانکاران در خصوص نحوه استفاده از وسایل حفاظـت  

و % از افراد آمـوزش هـاي الزم را گذرانـده   4/85فردي 
% در مورد نحوه استفاده از تجهیزات حفاظـت  9/13تنها 

% در مورد 5/28اس نتایج فردي آموزش ندیده اند. بر اس
نحوه مواجهه با حریـق یـا سـایر شـرایط اضـطراري در      

زمینه استفاده در.ارتباط با حیطه کاري آموزش ندیده اند
از تجهیـزات حفاظــت فـردي اکثریــت افـراد از وســایل    

% از کارکنـان  6/14حفاظت فردي استفاده نموده و تنها
ـ      از را اظهار نمودند که وسـایل حفاظـت فـردي مـورد نی

بـیش از پنجـاه   دراختیار ندارند. این در حالی اسـت کـه  
و در 100درصد پیمانکاران در شـاخص مـذکور امتیـاز    

درصد را به خود اختصاص داده 60تعدادي امتیاز باالي 
اند و وضـعیت عملکـرد در حـد مطلـوب و قابـل قبـول       

گزارش شده است.

بر اساس مطالعات انجام شده توسط تقدیسی و همکار 
) به این نکته اشاره شده کـه توجـه بـه اهمیـت     1387(

شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک خطرات بـر اسـاس   
معیارهاي تعیین شده اتخاذ روشی براي مسـتند سـازي   

و اثرات آنها، همچنین پیگیـري نتـایج و   HSEخطرات
اقدامات کاهش ریسک از سوي شرکت ها امري الزم و 

ذا بر اساس نتایج ایـن  ل].18[ضروري به شمار می رود
ــک،      ــدیریت ریس ــابی و م ــاخص ارزی ــژوهش در ش پ
پیمانکاران در معیار وجود روش هایی جهـت تشـخیص   
زود هنگام، آنالیز و طبقه بنـدي مخـاطرات بـه منظـور    

شناسایی خطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطـی در  
و نیز معیار رعایـت کلیـه الزامـات    حیطه کاري، خدماتی

قانونی و سایت از سوي پیمانکاران امتیاز زیست محیطی
درصــد کســب گردیــده اســت. تومــاس ان جــی و 100

) در تحقیقی به شناسایی عواملی ماننـد  2005همکاران (
گزارش دهی و سیستم ثبـت حادثـه، مـدیریت خطـر و     
هدایت بررسی حادثه و آنالیز آن به عنـوان فاکتورهـاي   

زمان و پـروژه  تاثیر گذار بر عملکرد ایمنی در سطوح سـا 
و نیز انجمن کانادایی تولیـد کننـدگان   ]23[پرداخته اند

پیمانکـاران را فـاکتور   HSEنفت یکی از ویژگی هـاي  
HSEشناسایی خطر و ارزیابی ریسک در ارزیابی برنامه 

. بـر اسـاس نتـایج در    ]24[پیمانکاران ذکر کرده اسـت 
معیار وجود روش ها و اقدامات اجرایی در فیلد به منظور 
کنترل کاهش و مدیریت سطوح ریسک باال نمره بـیش  

کسب شده اسـت. بطـور   درصد توسط پیمانکاران90از 
کلی وضـعیت تمـام پیمانکـاران بجـز یـک شـرکت در       
خصوص این شاخص مطلوب بوده اسـت. از طرفـی بـر    

ارش شـرکت پتروشـیمی، چـک لیسـت     اساس نتایج گز
هاي استنادي و مشاهده اي در زمینه حوادث شغلی نیـز  

رخ1390هیچگونه حادثه مهم و منجر به فوتی در سال 
از کارکنان در محیط کـار بـا   %1/18نداده است و فقط 

اکثـر کارکنـان   نتایجطبقحادثه جزیی مواجه شده اند.
یط کـار  در محـ HSEبیان نموده انـد کـه بـا خطـرات     

آشنایی داشته و این می تواند در نداشـتن حادثـه جـدي    
نقش داشته باشد. معاینات دوره اي بطور مرتـب حـدود   

% معاینات دوره اي 6/11درصد اجرا شده است. تنها 90
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نداشته که این می تواند مربوط به عدم وجود کارشناس 
هــاي بهداشـت حرفــه اي در تعــداد معــدودي ازشــرکت 

پیمانکار باشد.
در شا خص طـرح ریـزي، معیارهـاي وجـود طـرح و      

ــه  ــود  HSE-PLAN) HSEبرنامـ ــدون و وجـ ) مـ
مطــابق بــا الزامــات HSEهــاي عملیــاتی دســتورالعمل

درصد امتیـاز و معیـار   70، بیش از MS-HSEسیستم 
وجود رویه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري جهت 

درصد امتیاز توسط پیمانکاران کسب شـده  100پرسنل 
ــی و همکــاران ( ) در تحقیــق خــود در 2011اســت. دال

استرالیا با هـدف اخـذ بهتـرین تصـمیم بـراي انتخـاب       
پیمانکار مناسب مدلی ارائه که عالوه بـر ویژگـی هـاي    
تکنیکی، فاکتورهایی کلیدي مانند طرح ریزي و کنتـرل  

در ].25[پیمانکار را در موفقیت پروژه شناسایی کرده اند
) کــه 2002جنــادي و همکــار (مطالعــه پرسشــنامه اي

دریک صنعت انجام شده است عوامل انجام برنامه ریزي 
در محل، طرح ریزي و آمادگی در شـرایط اضـطراري و   
بالیا، طرح شناسایی خطرات بهداشتی و طرح مـدیریت  
پســماند بــه عنــوان عوامــل مــوثر بــر عملکــرد ایمنــی 

].26[پیمانکاران شناسایی شده است
کارکنان مشاهده می گردد بیشـتر  چنانچه در گزارش 

درصد آموزش در مورد نحوه مواجهه با حریـق یـا   70از 
محیط HSEسایر شرایط اضطراري و آشنایی با خطرات 

کار در برنامه پیمانکاران بوده است. بطور کلـی در ایـن   
شاخص وضعیت اکثریت پیمانکـاران در حـد مطلـوب و    

83متیاز بجز یک مورد قابل قبول، سه شرکت با کسب ا
بوده است.درصدي در وضعیت خوب

در ارتباط با شاخص اجرا و پایش، معیارهـاي ارزیـابی   
سیستم گزارش و مستند ، وجودHSEالزامات مستمر از

سازي حوادث و شبه حوادث، وجود برنامه هاي اقـدام و  
درصد 100کنترل الزم براي پیشگیري از وقوع حوادث 

معیارهـا  کسب شده و در سایرامتیاز از سوي پیمانکاران 
اصـالحی در طـرح  اقـدامات از قبیل وجود برنامه هـاي 

HSE موجود در شرکت، وجود برنامه اي در طرحHSE
، وجود HSEيهابر گروه نظارتوبازرسیبراي انجام

برنامه اي در خصوص نحوه رسیدگی و امداد رسـانی در  

درصد امتیاز مشاهده می 70صورت بروز حادثه بیش از 
) آمــده اســت کــه 2009شــود. در نتــایج تحقیــق هــو (

مــدیریت، نظــارت مناســب و سیســتماتیک پیمانکــاران 
همچنین ].22[توسط کمپانی امري الزم و حیاتی است

نیـز هـادیر و همکـاران آنـان     نتایج مطالعات آکسورن و
) نشــان داده اســت کــه عــواملی ماننــد حمایــت 2011(

مدیریت، طرح ریزي اجراي برنامه موثر، ارزیابی برنامـه،  
نظـارت مناسـب، سیسـتم کنتـرل و پیشـگیري ایمنـی،       

هـاي ایمنـی   آرایش ایمنی و کار تیمی بر اجراي برنامـه 
از طرفـی نتـایج چـک لیسـت     ].28,27[هسـتند موثر

گزارش موارد ارکنان حاکی از آن است که درخصوصک
% از افراد همکاري نمـوده انـد.   2/78نا ایمن محیط کار 

ایـن در حـالی اسـت کـه در حـوزه مشـارکت کارکنـان        
% از افراد بیان نموده اند هیچ گونه نظام تشـویقی  1/49

مشارکت کارکنان در بهبود فرایند کار وجـود  براي جلب
از آنان در بهبود %1/22همین دلیل کهندارد. احتماال به 

انـد. بطـور کلـی وضـعیت     شرایط کار مشارکتی نداشـته 
بجـز سـه شـرکت    عملکرد پیمانکاران در شاخص فـوق 

مطلوب بوده است.
ــازنگري،   ــزي و ب ــایج در شــاخص ممی ــر اســاس نت ب
معیارهاي پیگیـري نواقصـی کـه در گزارشـات ارزیـابی      

ا اعـالم مـی   شـرکت کارفرمـ  HSEخـارجی)  -(داخلی
و نحوه عملکـرد  HSEگردد، بازنگري سیستم مدیریت

100آن توسط مدیریت ارشد در فواصل زمانی مشخص 
درصد امتیاز را کسب نموده است. در تحقیق میدانی نود 

) بــه بررســی شــاخص هــاي مــورد 2004و همکــاران (
شـرکت هـالیبرتون از دیـدگاه    HSEاستفاده در بخـش  

رداخته شده است. در ایـن  پHSEمدیریت سیستماتیک 
تحقیق شاخص هاي مدیریت سیستماتیک مانند وجـود  
رویه هاي عملیاتی، اجراي رویه هاي عملیاتی، بازنگري 
هاي ادواري و انجام بازرسی ها و ممیـزي هـاي انجـام    

بـه بهبـود مسـتمر و اینگونـه فـاکتور هـاي       تعهد،شده
جه به با تو]. 19[مدیریتی را مورد بررسی قرار داده است 

نقش موثر این عوامل چنانچـه در نتـایج مشـهود اسـت     
وجود برنامه اي منظم پیمانکاران در معیارهایی از جمله

مـدیریتی  –براي شناسایی خطر و چالش هاي اجرایـی  
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و HSE، پیگیـري نتـایج ارزیـابی هـاي     HSEاستقرار 
اقدامات اصالحی، اسـتفاده از اجـراي ممیـزي و نتـایج     

ین بهبـود مسـتمرپیمانکاران درصـد    حاصله در جهت تام
امتیاز باالیی را به خود اختصاص داده انـد. بطـور کلـی    
عملکرد همه پیمانکاران بجز یک شرکت با کسب امتیاز 

درصدي در وضعیت مطلوب می باشد. در تحقیقـی  100
دیگر اجراي ممیزي در سیستم مدیریت ایمنی و هدایت 

ریت به عنوان برنامه هاي نظارت و بازبینی از سوي مدی
فاکتورهاي تاثیر گذار بر عملکرد پیمانکاران معرفی شده 

بدیهی است توجه و نظارت مسـتمر و قابـل   ].22[است
توجه شرکت اصلی یک عامل و ابزار کلیدي و مـوثر در  

هـاي پیمانکـار و   پیشرفت و جلوگیري از انحراف شرکت
تابعه بوده است.

ها نشان دهنده در مجموع نتایج تحلیل توصیفی داده 
عملکرد خوب یا مطلـوب مـدیریت بهداشـت، ایمنـی و     

ــه  ــرکت پتروشــیمی در هم ــاد محــیط زیســت ش ي ابع
% از 90هاي هفتگانه بود. همچنین در نزدیک به شاخص

شرکت هاي پیمانکار نیـز عملکـرد مـدیریت بهداشـت،     
ایمنی و محـیط زیسـت در همـه ابعـاد شـاخص هـاي       

نتـایج  . وب بـوده اسـت  هفتگانه قابل قبول، خوب و مطل
آزمون تحلیلـی کروسـکال والـیس نیـز تفـاوت آمـاري       

داري را در بین عملکرد مدیریت بهداشت، ایمنی و معنی
محیط زیست شرکت پتروشیمی و شرکت هاي پیمانکار 

نتـایج  ي ابعاد هفتگانه نشان نمی داد. از طرفیدر همه
آزمون همبستگی بین نمره معیارهاي مربوط به شاخص 
ــره    ــانگین نم ــین می ــه ب ــري نشــان داد ک تعهــد و رهب
معیارهــاي ایــن شــاخص در شــرکت پتروشــیمی و     

هاي پیمانکار همبستگی معنی داري وجود داشت شرکت
)000/1=r 01/0و=p ( که خود گویاي این مطلب است

که تعهد و اراده شـرکت پتروشـیمی در اجـرا و نظـارت     
باعـث  الزامات مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

پایبندي و رعایت این الزامات در شرکت هاي پیمانکـار  
بوده است.

پژوهش حاضر به منظور مطالعـه و بررسـی عملکـرد    
HSEپیمانکاران مبتنی بر شاخص هاي کلیدي در یکی

90از شرکت هاي تابعه پتروشیمی بنـدر امـام در سـال    

انجام شد. با اسـتفاده از نتـایج پـژوهش، میـزان تعهـد      
اي پیمانکار در رعایت و اجراي اصول و الزامات هشرکت

بعد از انتخاب شدن در مناقصـه  HSEعملکرد یکپارچه 
با دو رویکرد ارزیـابی درونـی و ارزیـابی بیرونـی مـورد      

هـا  بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتـایج آزمـون  
هاي که بین عملکرد شرکت ها در شاخصنشان داد که

هاي مختلـف در  لکرد شرکتمختلف و همچنین بین عم
مجموع شاخص هـا تفـاوت آمـاري معنـی داري وجـود      

پیمانکـاران بـا توجـه    HSEندارد. در مجموع عملکـرد  
نتایج چک لیست ها در راستاي اهداف پتروشیمی بـوده  

تواند شاخص قابل توجه و قابـل  است. این همگرایی می
شـرکت  استنادي در راستاي اهداف متمرکز و مشـترك 

هاي تابعه و پیمانکارن خـود باشـد.   می با شرکتپتروشی
وضعیت نامطلوب در هیچ کدام از شرکت هاي پیمانکـار  
مشاهده نشد. عملکرد مثبت و بهبـود نسـبی شـرکتهاي    

هـر  HSEتوان در ساختار سیستماتیک امور ممتاز را می
در شـرکت اصـلی بیـان    HSEشرکت و تعهد به نظام 

تـوان بیـان   نمود. لذا باتوجه به بررسی نتایج حاصل مـی 
ایمنـی و محـیط زیسـت    نمود کـه مـدیریت بهداشـتی،   

شرکت هاي پیمانکار در کل از وضعیت نسـبتا مطلـوبی   
این نتایج با سـایر یافتـه هـاي    ؛ کهبرخوردار بوده است

پژوهش همراه با نتایج چـک لیسـت هـاي اسـتنادي و     
ه اي حاکی از تعهد پیمانکاران در رعایت الزامات مشاهد
HSEباشد.شرکت کارفرما می

ــوزه    ــر ح ــاز در ه ــانات امتی ــه نوس ــوع اگرچ در مجم
تخصصی به نسبت قابل توجه و اکثراً مثبت بـوده اسـت   

و HSEتوان بیان نمـود کـه سـاختار سیسـتم     ولی می
باشـد فرهنگ مربوطه هنوز در مرحله گذار و استقرار می

و البتــه ممیــزي دوره اي و نظــارت سیســتم باالســري 
تواند در تسریع این استقرار قابل توجه باشد. در ایـن  می

ضـرورت وجـود   HSEمیان در راستاي ارتقاء عملکـرد  
نظام تشویق، جلـب مشـارکت هـر چـه بیشـتر افـراد و       
آموزش مداوم کارکنان مرتبط با حیطه هاي مربوطه باید 

مسئولین شرکت پیمانکار قـرار  بیش از پیش مورد توجه 
گیرد.
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تقدیر و تشکر
این تحقیق با حمایت و پشتیبانی شرکت صنایع ملـی  

ــیله از  NPCپتروشــیمی ( ) انجــام شــده اســت. بدینوس
مدیریت و کلیـه همکـاران محتـرم آن مجموعـه و نیـز      
شرکت پتروشیمی خوارزمی بنـدر امـام کـه در بـه ثمـر      

اند سپاسگزاریم.بودهرسانیدن این تحقیق یاري رسان 
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Abstract
Background and aims: According to the progressive trend of contracting companies' activity in petrochemical
industries, also the significant role of HSE in sustainable improvement, it seems that there is a need to have an
appropriate plan for evaluation of Contractors performance.
The purposeofthisresearch is the assessment and evaluation of Contractors HSE performance based onkey
indicators inthepetrochemicalcompany.
Methods: In this descriptive and cross-sectional study data was gathered using two types of questionnaires and
checklist. Research population were includedfourteen contracting companies working in a petrochemical
company. Seven elements of HSE management systems as key indicators and evaluation criteria have been
developed. The averagepercentageofquestionsasthebenchmarkindex(less than50%, 50 unfavorable, 70-75%
acceptable, 75-90% Good, 90-100% favorable) were considered. Collected data were analyzed by
nonparametric methods with correlation and Kruskal-Wallistest.The percentage and average are used in
descriptive statistics.
Results: Our results revealed that all related performance criteria were implemented by more than70% of cases
actually. Also about 90% of companies were in favorable, good and acceptablecondition. Kruskal-Wallistest
results showed that the performance of companies in different indicators (p= 0.437) and also between the
different companies in allparameters there was no significant difference (p= 0.423, p= 1).
Conclusion: Results showed that Contractors HSE performance based on key indicators in mostcompanies
were in favorable condition and in limited numbers of them were good and acceptable. This
relativelyfavorableconditioncan be resulted by the establishment of the HSEmanagementinPetrochemical
Companyas well as contractors’ commitment to respect Client's HSE rules and regulations.

Keywords: Contractors, HSE Management System, Performance Evaluation, Key Indicators.
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