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چکیده
زمینه و هدف :اندازهگیری عملکرد ایمنی و بهداشت ،با هدف تهیه اطالعات الزم در رابطه با میزان پیشرفت و شرایط کنونی استراتژیها ،فرآیندها و فعالیتهاایی
سازمان تدوین میشود .هدف از این مطالعه ارائه یک مدل جدید تدوین شاخصهای ارزیاابی عملکارد ایمنای باا اساتااده از مادل ارزیاابی ریساک احتمااالتی و
بهکارگیری نظرات خبرگان میباشد.
روش بررسی :این مطالعه توصیای-تحلیلی در  3مرحله شامل :شناسایی و دستهبندی عملیات فاز ساخت پروژه و مخاطرات مربوط به آن ،تشاکیل شابکه علای
حوادث رخداده در فاز ساخت پاالیشگاه نات و گاز با استااده از شبکه بیزی و انتخاب شاخصهای عملکرد کلیدی با استااده از روش  AHPانجام گرفت.
یافتهها :نتایج آنالیز آماری حوادث ثبت شده نشان داد که  21درصد نرخ فراوانی حوادث مربوط به سقوط از ارتااع میباشد .از بین کلیه فعالیتهای فاز ساختوساز
با استااده از آنالیز  WBSپروژه 22 ،فعالیت دارای مخاطره کار در ارتااع شناسایی شد ،با تشکیل شبکه علی حوادث سقوط از ارتااع 11 ،شاخص ارزیاابی عملکارد
فعال استخراج گردید و با استااده از معیارهای  SMARTو احتمال وقوع علل به دست آمده از شبکه بیازی حاوادث  5شااخص عملکارد کلیادی فعاال انتخااب
گردید.
نتیجهگیری :تعیین شاخصهای عملکرد ایمنی پیشرو تحت تأثیر فاکتورهای مختلف سازمانی ،مدیریتی ،عملیاتی و غیره میباشاد .باا پیشارفت عملیاات پاروژه،
ماهیت و سطح ریسک عملیات پروژههای عمرانی در حال تغییر میباشد .بنابراین شاخصهای اندازهگیری عملکرد ایمنی در این پروژهها باید حساا باه تغییارات
سریع باشد .بنابراین شاخصهای فعال که دارای دوره اندازهگیری کوتاهمدت میباشند جهت اندازهگیری سطح عملکرد ایمنی عملیات ساختوسااز دارای اثربخشای
بیشتر میباشند.
کلیدواژهها :شاخص ارزیابی عملکرد ،فاز ساخت پاالیشگاه  ،شبکه بیزی ،ایمنی ،تحلیل سلسله مراتبی.

مقدمه
شاخصها و مقوله ارزیابی عملکرد در تماامی جنباه-
های زندگی از اهمیت باالیی برخوردار میباشاند .ایان
شاخصها هستند که واکنش مناسب را در مورد آنچه در
حال اتااق است ایجاد میکند بنابراین ما میتوانیم اقدام
الزم را بهعنوان پاسخی در راساتای تغییار و بهباود آن
انجام دهیم [ .]1درگذشاته عملکارد ایمنای صانایع باا
اسااتااده از شاااخصهای تعیااین شااده اداره ایمناای و
بهداشت آمریکاا (Occupational Safety( )OSHA
 )and Health Administrationاز قبیااال نااارخ
آسیبهای قابال ثبات (Recordable Injure( )RIR
 ،)Rateناارخ روزهااای ازدسااترفته (Loss( )LWD

 ،)Day Workنااارخ شاااکایات کاااارگران و غیاااره
اندازهگیری میشد [ .]2این اطالعات با هادف مقایساه
وضعیت ایمنی پیمانکاران و صنایع و همچنین رتبهبندی
آنها انجام میگرفت .شاخصهای تعریف شده توساط
 OSHAمیتواند وضعیت بهبود عملکرد ایمنی را نشان
دهد اما اینکه چگونه وضعیت ایمنی یک صنعت بهباود
یااا کاااهش یافتااه اساات را مشااخص نمیکنااد[.]2
شاخصهای  ،LWD ،RIRنرخ بیماریهاا و  ...میازان
عملکاارد ایمناای را بعااد وقااوع زیااان و آساایبهای
رخدادهاندازهگیری میکنند که تحت عنوان شاخصهای
 Laggingتعریف میشوند[ .]3این شاخصها اطالعات
الزم بااارای پیشاااگیری از حاااوادث مجااادد فاااراهم
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مراتبی :مطالعه موردی فعالیت کار در ارتفاع فاز ساخت پاالیشگاههای نفت و گاز

تدوین و رتبهبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ایمنی با استااده از شبکه بیزی و...

1

Leading Indicator
Lagging Indicator
3 Key Performance Indicator
4International Association of Oil & Gas Producers
5 Center for Chemical Process Safety
6 American Petroleum Institute
2

دو ماهنامه

مدیریتی از قبیل مدیریت تغییارات ،آماوزش ،مادیریت
ریسااک و روشهااای اجرایاای تعمیاارات و نگهااداری
میپردازد .مطالعات دیگری بهصورت ماوردی در حاوزه
متدولوژی تدوین شاخصهای عملکرد پیشرو ایمنی در
سازمانهای مختلف انجاام گرفتاه اسات Cambon .و
همکاران ( )2005شااخصهای پیشارو را باه دودساته
ساااختاری و عملیاااتی تقساایمبندی نمودنااد[.]14
 DANIELدر سااال  2015بااا تکیااه باار مؤلاااههای
سیسااتم ماادیریت  109 ILO-OHS-2001شاااخص
عملکرد عملیااتی پیشارو جهات انادازهگیری عملکارد
سیستم مادیریت ایمنای و بهداشات پیشانهاد داد[.]15
 Jimmie Hinzeو همکاااااران در سااااال 2013
شاخصهای عملکرد ایمنی پیشرو در صنایع ساختوساز
را به دودساته  passiveو  activeدساتهبندی نمودناد.
شاخصهای  Passiveشااخصهایی هساتند کاه باازه
زمااانی اناادازهگیری آن طااوالنی میباشااد درحالیکااه
شاااخصهای  activeرا میتااوان در دورههااای زمااانی
کوتاهمدت اندازهگیری نمود[ .]2در بسیاری از فعالیتها
از قبیل عملیات ساختوساز به علت تغییارات ساریع در
ماهیت فعالیتها و به دنبال آن تغییر در ساطح ریساک
ایمنی عملیات ،ضروری است در حوزه عملکارد ایمنای
شاخصهای پاسخگوتر و حسا تر نسبت باه تغییارات
سطح ایمنی عملیات تدوین گردد .بنابراین طبق تعریف
 Jimmie Hinzeشاخصهای عملکرد فعال باهعنوان
ساانجههای اناادازهگیری عملکاارد ایمناای در عملیااات
ساختوساز میتواند اثربخش باشد.
میزان مرگومیر مربوط به حوادث بخش ساختوساز
میتواند  10الی  20برابر بیشتر از میانگین مرگومیر در
سااایر صاانایع باشااد[ .]16طبااق گاازارش شاااخصهای
عملکرد ایمنی انجمن تولیدکنندگان نات و گاز ()OGP
 12/9درصااد از مجمااوع روزهااای ازدسااترفته کاااری
مربوط به حوادث فاز ساختوسااز صانایع ناات و گااز
میباشااد[ .]12سااه علاات ریشااهای اصاالی حااوادث
ساختوساز شامل عدم شناسایی شرایط ناایمن قبال از
شروع فعالیت ،ادامه دادن کار در شرایط ناایمن و انجاام
اعمال ناایمن بدون در نظر گرفتن شارایط محایط کاار
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نمیکند[ .]4بهطورکلی شاخصهای عملکارد ،سانجه-
هایی میباشند که چگونگی یک یا چند بعد از عملکارد
سازمان را نشان میدهند[ .]5هدف اصلی از اندازهگیری
عملکرد ایمنی و بهداشت ،تهیه اطالعات الزم در رابطه
با میزان پیشرفت و شرایط کنونی استراتژیها ،فرآیندها
و فعالیتهایی میباشد که یک سازمان بهمنظور کنترل
خطاارات بهداشااتی و ایمناای انجااام ماایدهااد [.]6
شاخصهای عملکرد ایمنی به دودسته اصالی شااخص
پیشاارو 1و شاااخص پسااین 2تقساایمبندی میشااود.
شاااخصهای پیشاارو اقاادامات سااازمان در خصااو
پیشبینی و پیشگیری از وقاوع حاوادث ،قبال از وقاوع
آنها را نشان میدهند درحالیکه شااخصهای پساین
عملکرد سازمان بعد از وقاوع رویاداد باهمنظور کااهش
عوارض و عواقب آن را نشان میدهند[.]2
شااروع تحقیقااات ایمناای در زمینااه شاااخصهای
اندازهگیری عملکرد ایمنای و بهداشات حادوداز از ساال
 1991کلید خورد .مطالعات ساالهای اخیار بیشاتر بار
روی تااوت بین شاخصهای پیشرو و گذشتهنگر تمرکز
دارد کاااااه اماااااروزه واژههاااااای KPI3،indicator
بهطورمعمول بکار گرفته میشود [ ]1صانایع هساتهای
بهعنوان پیشگامان اصلی در توسعه شااخصهای خطار
شناخته میشوند و به دنبال آن صنایع فرآیند شیمیایی و
صنایع ناتی در این حوزه فعالیت نمودهاند[ .]9مطالعات
محدودی در تدوین شاخصهای پیشرو ارزیابی عملکرد
ایمنی در حوزه نات و گاز انجام گرفتاه اسات ،انجمان
تولیدکنندگان نات و گاز( ،4)OGPمرکز ایمنای فرآیناد
6
شاایمیایی( 5)CCPSو انسااتیتوی نااات آمریکااا()API
مهمتااارین ساااازمانهای فعاااال در حاااوزه تااادوین
شاخصهای عملکرد ایمنی پیشرو در صنایع نات و گاز
میباشند[ .]13-10گزارش عملکرد ایمنی مربوط به این
مراکااز بیشااتر در سااطح ماادیریت بااوده و بااه عناصاار

123

124

محسن فالحتی و همکاران

روش بررسی
این مطالعه ،توصیای-تحلیلای میباشاد کاه در فااز
ساخت پاالیشگاههای نات و گااز انجاام گرفات .مادل
تدوین شاخصهای عملکرد پیشرو ایمنی با هدف تعیین

شکل  -1فرآیند تدوین و انتخاب شاخص های پیشرو عملکرد کلیدی
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میباشااد کااه علاات ایجاااد شاارایط ناااایمن میتوانااد
نقصهای مدیریتی ،اعمال نااایمن کاارگران و ماهیات
کار فعالیتهای ساختوساز باشاد[ .]11مطالعاه R.A.
 Haslamو همکاااران ( )2005نشااان داد فاکتورهااای
کلیاادی وقااوع حااوادث در صاانایع ساختوساااز شااامل
مشکالت کارگران یا تیم کااری ،مساائل محایط کاار،
تجهیزات و متریال معیوب ،کمبود تجهیازات (از قبیال
وسایل حااظات فاردی) و نقاص در مادیریت ریساک
میباشد[ .]19طباق نتاایج تحقیقاات گذشاته ریساک
ساقوط از ارتاااع جزء مهمترین ریسکها شناخته شده
اسات [ .]21 ،20بهعنوان مثاال در ساال  2006بنتلای
و همکاااران بااه بررساای عوامااال ریساااک ساااقوط از
نردباان ،داربساات و سقف پرداختنااد و عنوان کردناد
که سرخوردن ،سکندری خوردن و سقوط بهویژه سقوط
از ارتااااع از مهمتاارین علتهااای آساایب در صاانایع
ساختوساز نیوزیلند میباشاد [ ]22و در ساااال 2001
زنااگ و همکاران به برخی از حوادث ازجمله سااقوط
از ارتااع و ضربه ناشی از سقوط مواد بهعنوان رایجترین
علت حوادث منجر به صدمات در چاین اشااره کردنااد
[ .]23همچنین طبق مطالعات انجام شده در دفتار آماار
کاار آمریکا در سال  ،2010ساقوط ،یکساوم از تمااام

تلااات کاارگران ساختوساز را تشکیل میدهاد [.]24
نتاایج تحقیقاات پیشاین  Sou-Sen Leuو همکااران
( )2013و Tung-Tsan Chenنیز بر حوادث سقوط از
ارتااع بهعنوان مهمترین حادثه در صانعت ساختوسااز
تأکید دارد[.]26 ،25
نتایج مطالعات مذکور نشان میدهاد کاه عملیاات و
فعالیتهااای کااار در ارتااااع صاانایع ساختوساااز دارای
ریسک باال میباشد بنابراین ضروری است شاخصهای
اناادازهگیری عملکاارد ایمناای در ایاان حااوزه توانااایی
تشخیص و اعالم بهموقع مغایرتهای ایمنای را داشاته
باشند .ازاینرو در مطالعه حاضر سعی بار ایان شاد کاه
مدلی جهت تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد سیستم
مدیریت ایمنی تدوین گردد کاه شااخصهای عملکارد
فعال منتج شده از آن بتواند وضعیت ایمنای را در هماه
سطوح عملیات کار در ارتااع فاز ساخت پاالیشگاه نات
و گاز را تعیین نماید.
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مرحله اول :شناسایی و دستهبندی عملیات فاز ساخت
و مخاطرات مربوط به آن
در مرحله اول جهت تدوین شاخصهای فعاال طباق
تعریف هینز[ ،]2فرآیندهای عملیاتی ساخت باا مطالعاه
 WBSپروژه ساخت پاالیشگاه مشخص گردید .ساختار
شکست کار را میتوان بدین ترتیب تعریف کارد :یاک
ساختار شبکهای یا درختی باه صاورت گرافیکای اسات
برای نشان دادن روش تولید محصول یا خدمت شامل،
بخشهای سختافزار ،نرمافزار ،خدمات و سایر وظایای
که یک سازمان یا شرکت انجام میدهد مانند کارهاایی
که باید انجام شود تا یک محصول یا خدمت مشاخص
تولید و یا ارایه شود .تدوین ساختار شکست کار بهعنوان
یک نظام کاری ،برای اطمینان از مشاارکتکنندگان در
اجرای پروژه ،اعام از کارفرماا ،پیمانکاران/فروشاندگان
است که همگی بدانند چه عملیاتی برای تکمیل پاروژه
مورد نیاز است .استااده از ساختار شکست کار باهعنوان
یک شالوده اطالعاتی ،برقراری ارتبااط صاحیح دربااره
پروژه را برای گروههای کاری و سازمانهای حکاومتی
ناظر بر پروژه و سایر فرایندهای قانونی ،از طریق کاربرد
یک مبنای مشترک ،تسهیل میکند .در این مرحله ابتدا
فعالیتهای اصلی فاز ساخت باا مطالعاه  WBSپاروژه
مشخص گردید .در ادامه ،شناسایی مخااطرات ایمنای
عملیات اصالی سااخت شناساایی شاده باا اساتااده از
تکنیک  PHAانجام گرفت .تکنیاک آناالیز مقادماتی
دو ماهنامه

خطر معموالز اولین تالش جهت شناسایی و دساتهبندی
خطرات سیستم یاا عملیاات میباشاد .روش  PHAباا
استااده از تکنیکهای ایمنی سیستم از قبیل ،FMEA
 HAZOP ،ETBAو  ...توساعه داده میشااود[ .]22در
این مطالعه مخاطرات فاز سااخت باا اساتااده از PHA
شناسایی و دستهبندی گردید.

مرحله دوم :تشکیل شبکه علی حوادث رخداده در فاز
ساخت پاالیشگاه نات و گاز با استااده از شبکه بیزی
در مرحله دوم ابتادا حاوادث ثبات شاده در  5پاروژه
ساخت پاالیشگاه با استااده از نرمافزار  SPSS 18مورد
آنالیز قرار گرفت و حوادث مهم بار اساا پارامترهاای
فراوانی وقوع و شدت پیامد حادثاه انتخااب گردیاد .باا
توجه به اینکه تعیاین شابکه علای حاوادث و ارزیاابی
احتمال نقص یکی از فاکتورهای مهم ارزیابی ریسک و
تعیین شاخصهای عملکرد ایمنی میباشد ،نحوه روابط
بین علل وقوع حادثه و احتمال وقوع این علل با استااده
ازنظر  14کارشنا خباره باه دسات آماد .ابازار ماورد
استااده بارای تعیاین رواباط علای و محاسابه احتماال
حوادث مهم در ایان مطالعاه شابکه بیازی باود .روش
بیزین یک تکنیک مناسب بارای جماعآوری دادههاای
پراکنده از منابع اطالعااتی مختلاف و یاک چهاارچوب
مناسب در حوزه احتماالت ذهنای بارای تصامیمگیری
تحت عدم قطعیت میباشد[ .]21شبکه بیزی یک مدل
گرافیکاای احتماااالت میباشااد کااه مجموعااهای از
متغیرهای تصادفی و وابستگی شرطی بین آنهاا را باا
استااده از گرافهای غیر مدور یکسو نشان میدهاد.
یک شبکه یک توصیف کامل از قلمرو را ارائه میدهاد.
هار عنصار توزیاع احتماال تاومم کامال باا اساتااده از
اطالعات درون شبکه قابلمحاسبه است .یک عنصر در
توزیع را میتاوان بهصاورت عطاف مقاداردهی متغیار
در نظار گرفات .باا
مانند
توجه به اطالعات شبکه مقدار یک عنصر طبق معادلاه
 1محاسبه میشود.
( )1
دوره  ،51شماره  ،3مرداد و شهریور 5331

Downloaded from ioh.iums.ac.ir at 2:42 IRST on Saturday November 23rd 2019

و انتخاب شاخصهای عملکارد کلیادی در مرحلاه اول
طبق شکل  2تعیین شد .مدل مذکور بر اساا تعیاین
شاخصهای عملکرد فعال و غیرفعال تدوین گردید کاه
در این مدل شاخصهای فعال عملکارد ایمنای شاامل
شاخصهایی از نوع اقدامات کنترلی پیشگیرانه میباشد.
ایاان شاااخصها باار اسااا breakdown Work
 structureپروژه و مخااطرات مربوطاه و نتاایج آناالیز
حوادث مهم رخداده در پروژههاای ساختوسااز تعیاین
میگردد .در این مدل از شبکه بیزی و پانال تخصصای
جهات تشاکیل شابکه علاای حاوادث اساتااده گردیااد.
متدولوژی ایان تحقیاق شاامل  5مرحلاه بشارح ذیال
میباشد.

125

126

محسن فالحتی و همکاران

مرحله سوم :انتخاب شاخصهای عملکرد کلیدی
شکل  -2نحوه استخراج شاخص عملکرد پیشرو ایمنی

شکل  2شبکه علی مربوط به رویداد  Eو نحوه تدوین
شاخصهای عملکرد فعال با استااده از شابکه بیازی را
در این مطالعه نشان میدهد.
طبق شکل  2یکی از مسیرهای علی رویداد Eشامل
 C2،C3میباشد ،محاسبه احتماال وقاوع رویاداد  Eبار
اسا نوع روابط بین گرههاا میباشاد .احتماال وقاوع
رویداد  Eدر مسیر مشخص شده  C1و  C3با توجاه باه
قانون زنجیارهای ) (Chain ruleدر احتمااالت ،طباق
معادله شماره  2محاسبه میشود.

شبکه بیزی وقتی دقیقاز برابر توزیاع تاومم اسات کاه
در شبکه ،معادلاه شاماره  3برقارار
برای هر متغیر
باشد.
( )3

باشد .شبکه
با این فرض که
علی ایجاد شده دارای دو ویژگی سااختاری و یاادگیری
میباشااد ،بااا بااهکارگیری ماادل ساااختاری شاابکه
شاخصهای عملکرد ایمنای باا رویکارد پیشاگیرانه در
مسیر علی رویداد تعیین میگردد LPI2 ،های اساتخراج
شده وضعیت اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز جهت کاهش
احتمال وقاوع مسایرعلی ماوردنظر را نشاان میدهاد.
احتمال وقوع رویداد هر مسایر علای باهعنوان یکای از
Leading performance indicator
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برای ایجاد یک روش اثربخش انادازهگیری عملکارد
 ،OHS MSضروری است تعداد شااخصها باه تعاداد
کمتر یا مهمترین  KPIها کاهش یابد .این بدین معنی
است که در بین شاخصهای موجود بهترین و مهمترین
شاخصها بر اسا معیارهای مدنظر انتخاب گردد.
شکل  3الگوی انتخاب شاخصهای کلیدی عملکارد
در این تحقیق را نشان میدهد .در متون علمی ممکان
است الزامات مختلای برای انتخاب شاخص خوب یافت
شود[ .]24اما یکای از معروفتارین مجموعاه معیارهاا
برای انتخاب شاخص در حوزه عملکرد مدیریت ،تحات
عنااااوان مخاااااف ( SMARTویااااژه بااااودن،1
قابلاندازهگیری ،9قابل دستیابی ،10مرتبط 11و مقیاد باه
زمان )12میباشد .مراجع مربوط به این معیارهاا توساط
 Rockwellو
(1959) ، Kjellen
)(2009
) Carlucci (2010ارائه شده است [.]31-29
در این مرحله شااخصهای عملکارد کلیادی از باین
مجموع شاخصهای استخراج شده باا اساتااده از روش
 AHPانتخاب گردیاد .تماامی شااخصها باه صاورت
زوجی با یکدیگر مقایساه گردیاد و ارجحیات هرکادام
نسبت به دیگاری باه صاورت یاک عادد باین 1باه 9
(کمترین ارجحیت) و ( 9بیشترین ارجحیات) مشاخص
شد.
مقایسههای زوجی بر اسا معیارهاای  SMARTو
احتمال وقوع علل کسب شده در شبکه بیزی حوادث بر
اسا نظر کارشناسان خبره انجاام گرفات .بارای ایان
منظااور جااداول مقایسااههااای زوجاای در قالااب یااک
پرسشنامه تهیه گردید .مقایساه زوجای طباق مااتریس
8

Specific
Measurable
10 Accessible
11 Relatable
12 Time bound
9
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معیارهای انتخاب شاخص عملکرد کلیدی بکاار گرفتاه
میشااود .بااا بهرهگیااری از ایاان ماادل در ایاان مطالعااه
شاخصهای عملکرد فعال ایمنی باا اساتااده از ماهاوم
شبکه بیزی تدوین گردید.

تدوین و رتبهبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ایمنی با استااده از شبکه بیزی و...
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است اما این وزن نرمال نیست ،اگار میاانگین هندسای
مربوط به مقایسه زوجی هر عنصر با 𝑖𝜋 نشان داده شود،
آنگاه وزن نرمال عناصر هر ساتون از معادلاه ذیال باه
دست میآید.

مربع ذیل محاسبه شد:

=

در این مرحله برای وزن دهی شااخصها  14ناار از
کارشناسان خبره ایمنی شااغل در صانعت ساختوسااز
پاالیشگاههای نات و گاز بر اسا تخصاص و تجرباه
انتخاب شدند .بعد از به دست آوردن ماتریس مقایساات
زوجی فازی برای هر خبره ،این نتاایج را باا اساتااده از
روش میانگین هندسای باا یکادیگر ادغاام و مااتریس
مقایساات زوجاای ادغااام شااده از طریااق فرمااول ذیاال
محاسبه میشود.

وزن حاصل از میانگین هندسی ،وزن نهاایی عناصار
دو ماهنامه

با توجه به پیچیدگی نسبتاز پایین ،در دساتر باودن
نرمافزارهای حمایتی و امکان بکاارگیری ایان روش در
حاال مشااکالت تصاامیمگیری در بخشهااای بیشاامار
اقتصاااادی ،علمااای و فنااااوری ،روش  AHPباااهطور
گستردهای در متون علمی استااده شاده و کاربردهاای
منتشر شاده اسات [ .]33 ،32در ایان مطالعاه تشاکیل
شبکه علی حوادث و محاسبه احتمال وقوع رویدادها باا
اساااتااده نرمافااازار  GeNIe 2و مقایساااه زوجااای
شاخصهای عملکرد و تعیین بردار وزنی شاخصها باا
استااده از نرمافزار  Expert Choice11با توجه باه در
جدول  -1تعیین ارجحیت  AHPدر مقایسههای زوجی
ترجیحات
کامال مهمتر
مهمتر
مهم
کمی مهمتر
یکسان

مقدار عددی
9
2
5
3
1
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شکل  -3الگوی انتخاب شاخص های کلیدی عملکرد

محسن فالحتی و همکاران
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دستر

بودن و کاربری آسان استااده شد.

یافتهها
با توجه به اینکه هادف اصالی ایان مطالعاه تادوین،
اعتباربخشای و رتبهبنادی شااخصهای فعاال ارزیاابی
عملکرد ایمنی از طریق ارزیابی ریساکهای ایمنای در
فاااز ساااخت بااا اسااتااده از تکنیکهااای یکپارچااه
 Bayesian Networkبود ،بار ایان اساا مراحال و
فعالیتهای عملیاتی فاز اجارا تعیاین گردیاد .جادول 1
فعالیتهای فاز ساخت و نصب را نشان میدهد.
در این مرحله مطابق جدول  22 ،1فعالیت مربوط باه
فاز ساخت و نصب پاالیشاگاه کاه دارای خطار کاار در
ارتااع بودند مشخص گردید .در مرحله بعد جهت تدوین
شاخصهای عملکرد فعال فعالیتهای پروژه سااخت و
نصااب پاالیشااگاه و حااوادث مهاام رخداده باار اسااا

جدول  -1فعالیت های اجرایی زیر فاز ساخت و نصب پاالیشگاه
ردیف
1
2
3
4
5
6
2
1
9

فعالیت
خاکبرداری
قالب بندی
آرماتور بندی
حااری
بتن رگالژ
بتن ریزی اصلی
بتن ریزی غیر اصلی
بکایل
فیتاپ مخزن

فعالیت
جوش مخزن
هیدرو تست مخزن
رنگ مخزن
جوش لوله AG
فیتاپ لوله AG
جوش لوله UG
فیتاپ لوله UG
هیدرو تست AG
نصب اسکلت فلزی

ردیف
10
11
12
13
14
15
16
12
11

ردیف
19
20
21
22
23
24
25
26
22

فعالیت
حمل اسکلت فلزی
نصب تجهیزات
کابل کشی برق
کابل کشی ابزار دقیق
نصب سویچ
نصب ترانساورماتور
تولید ستون پایپرک پیش ساخته
تولید تیر پایپرک پیش ساخته
داربست بندی

سهم حوادث

0
%22.7

سایر

2
%0.5

2
%9.9

0
%10.5

3

1

%17

%18

برق گرفتگی برخورد با تماس با جسم سقوط اجسام گیرکردن بین
اشیاء
برنده
اجسام
نمودار  -1سهم فراوانی حوادث ثبت شده و میزان مرگ و میر ناشی از حوادث
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7
%21

سقوط از
ارتفاع
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معیارهای فراوانی و شدت پیامد حادثه مشخص شد .در
این مرحله  2244حادثه ثبت شاده در  5پاروژه سااخت
پاالیشگاه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفات کاه
نتایج آن در شکل  1آمده است.
نمااودار  1نشااان میدهااد حااوادث سااقوط از ارتااااع
( ،)%21گیرکاردن بااین اشایاء ( )%11و سااقوط اجسااام
( )%12به ترتیب بیشترین سهم از حوادث ثبت شاده را
به خود اختصا دادهاند .همچناین حاوادث ساقوط از
ارتااع [ ،]2سقوط اشیاء [ ]3و برقگرفتگی [ ]2به ترتیب
دارای بیشترین فراوانی مرگومیر ثبت شده میباشد .بر
اسا نتایج این مرحله و بررسی  WBSفااز سااخت و
نصب پاالیشگاه حادثه سقوط از ارتااع انتخاب و شابکه
علی حادثه بر اسا نظر خبرگان تشاکیل گردیاد کاه
شکل  4شبکه علای حادثاه ساقوط از ارتاااع را نشاان
میدهد .پس از تشاکیل سااختار شابکه بیازی حادثاه

تدوین و رتبهبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ایمنی با استااده از شبکه بیزی و...

جدول  -2نرخ احتمال وقوع و کدهای اختصا

سقوط از لبه داربست
)(X1
شکستن تخته داربست
)(X2

سقوط از داربست ( ) X

سقوط از منافذ موجود روی
داربست

)(X3

شکستن یا بازشدن داربست
)(X4
ریزش ساختار داربست

سقوط از ارتااع

)(X5

سقوط از اسکلت فلزی ( ) Y

سقوط فرد از اسکلت فلزی
)(Y1

سقوط به داخل کانال
حااری
()Z

سقوط سبد حمل نار هنگام
جابجایی

)(Y2

عدم شناسایی و عالمت
گذاری مناطق حااری شده

)(Z1

عدم نصب پل و راه پله
ایمن جهت عبور افراد

)(Z2

یافته به رویدادهای میانی و پایه حادثه سقوط از ارتااع

رویدادهای پایه
از دست رفتن تعادل فرد به دالیل خستگی یا گرمازدگی و..
عدم مدیریت و نظارت کافی پیمانکار و ناظر
عدم وجود هندریل و میدریل
باال بودن وزن افراد و مصالح بر روی تخته
فاصله زیاد ساپورت های زیر تخته از همدیگر
ترک خوردگی و پوسیدگی تخته
عدم رعایت دستورالعمل داربست بندی و نصب صحیح
داربست
عدم وجود نرده ها و حصارهای هشداردهنده حااظتی
وزن بیش ازحد مصالح
شل بستن بولت بست
ترک خوردگی بست
شکستن لوله داربست
فرورفتگی زمین داربست
شکسته یا باز شدن بست داربست
شرایط جوی مثل وزش باد،بارندگی ،طوفان ورعد وبرق
ضعف مدیریت HSE
عدم استااده از سکوی ایمن
عدم تعادل فرد در ارتااع به دالیل خستگی یا گرمازدگی
به کارگیری افراد کم تجربه و آموزش ندیده
عدم مدیریت و نظارت کافی پیمانکار و ناظر
عدم استااده از تجهیزات حااظت فردی ضد سقوط(کمربند
ایمنی ،طناب نجات ،هارنس و)..
مهارنکردن مناسب سبد حمل نار به هوک جرثقیل
عدم نصب نوارخطر و موانع در اطراف مناطق حااری شده
عدم مدیریت و نظارت کافی (پیمانکار و ناظر) در اجرایی
اصولی گودبرداری
عدم تعهد مدیریت نسبت به الزامات HSE
ضعف مدیریت HSE

سقوط از ارتااع ،میزان احتمال وقوع رویدادهای پایه باا
اسااتااده از روش  AHPفااازی بااا بهرهگیااری ازنظاار
خبرگان تعیین گردیاد جادول  2میازان احتماال وقاوع
رویدادهای پایه و کد اختصاا یافتاه باه رویادادهای
میانی و اصلی را نشان میدهد و جدول  3میزان احتمال
وقوع رویدادهای میانی و اصلی حاصل از محاسبه ناوع
روابط شبکه بیزی را نشان میدهد کاه میازان احتماال
وقوع رویداد اصلی  %41به دست آمده است.
با بررسی و مطالعه علل شناسایی شده و نحوه رواباط

دو ماهنامه

کد اختصا
یافته
X1.1
X1.2
X1.3
X2.1
X2.2
X2.3
X3.1
X3.2
X4.1
X4.2
X4.3
X5.1
X5.2
X5.3
X5.4
X5.5
Y1.1
Y1.2
Y1.3
Y1.4
Y2.1

نرخ احتمال
وقوع
0.0165
0.0469
0.0469
0.0165
0.0469
0.0469
0.0165
0.0469
0.0005
0.0469
0.0050
0.01650
0.01650
0.0165
0.0050
0.0165
0.0469
0.0165
0.0165
0.0469
0.0165

Y2.2
Z1.1
Z1.2

0.0469
0.0469
0.0469

Z2.1
Z2.2

0.0469
0.0469

بین علل وقوع حادثه سقوط از ارتااع شاخصهای فعال
مربوط به حوزه ایمنی کار در ارتااع شناسایی شد .جدول
 4شاخصهای فعال مربوط به ایمنی کاار در ارتاااع را
نشان میدهد.
مطاابق جاادول  4تعااداد  11شااخص فعااال ارزیااابی
عملکرد ایمنی در حوزه پیشگیری از وقوع حادثه سقوط
از ارتااع تعیین گردید که به ترتیاب  2 ،9و  2شااخص
مربوط به فعالیتهای داربسات بنادی ،نصاب اساکلت
فلزی و حااری میباشد.
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رویداد
اصلی

رویداد میانی

رویداد های میانی

کد اختصا
یافته

129
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جدول  -3نرخ احتمال وقوع و کدهای اختصا
ردیف

کدهای اختصا

یافته

نرخ احتمال وقوع
BN

یافته به رویدادهای اصلی و میانی سقوط از ارتااع

کدهای اختصا

یافته

نرخ احتمال وقوع
BN

0/4131

1
2
3
4
5

X1
X2
X3
X4
X5

0/0626
0/1111
0/0626
0/0220
0/1216

6
2
1
9

Y1
Y2
Z1
Z2

0/0633
0/0626
0/0626
0/0002

X
0/2991

Y

0/1221

Z

0/0626

جدول  -4شاخص های فعال مربوط به حوادث سقوط از ارتااع
رویداد اصلی

رویداد های
اصلی

سقوط از
ارتااع

رویدادهای میانی

میزان احتمال
رویدادها

سقوط از لبه داربست
سقوط از
داربست

شکستن تخته داربست

0/29902

سقوط از منافذ موجود
روی داربست
شکستن یا بازشدن
داربست
ریزش ساختار داربست

سقوط از
اسکلت فلزی

سقوط به داخل
کانال حااری

سقوط فرد از اسکلت
فلزی
سقوط سبد حمل نار
هنگام جابجایی

عدم شناسایی و
عالمت گذاری مناطق
حااری شده
عدم نصب پل و راه
پله ایمن جهت عبور
افراد

0/12209

0/06266

اقدامات کنترلی

شاخص های اندازه گیری عملکرد فعال

 بازرسی و نظارت آموزش نرده های حااظتی بازرسی و نظارت آموزش نوار خطر منافذ آموزش بازرسی و نظارت روش های اجرایی ایمنی داربستبندی
 روش های اجرایی ایمنی کار در ارتااع آموزش اجرای سیستم مجوز کار آموزش -سبد حمل نار و جرثقیل ایمن

 .aدرصد اپراتورهای داربست بند که آموزش الزم
دیده اند.
 .bدرصد عملیات کار در ارتااع دارای پرمیت
 .cمیزان نارساعت آموزش کار در ارتااع
 .dوجود دستورالعمل ایمنی کار در ارتااع
 .eوجود دستورالعمل ایمنی داربست بندی
 .fدرصد پالتاورم های دارای نرده حااظتی
 .gدرصد اپراتورهای دارای کارت ویژه داربست بندی
 .hدرصد داربست های ایمن
 .iدرصد داربست های دارای تگ سبز

 نوار خطر و عالئم ایمنی نرده های حااظتی -راه پله ها و راه دسترسی ایمن

پس از تعیین شاخصهای پیشارو عملیااتی فعاال باا
استااده از آناالیز علال حاوادث و نتاایج  ،PHAجهات
دو ماهنامه
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 .jدرصد سبدهای حمل نار ایمن طبق دستورالعمل
 .kدرصد نصاب های اسکلت فلزی آموزش دیده
 .lدر صد نصابان دارای کمربند ایمنی
 .mدرصد نصب های دارای پرمیت
 .nدرصد جرثقیل های دارای گواهی بازرسی فنی
 .oدرصد جرثقیل های دارای ریگر
 .pدرصد ایستگاه های کاری نصب دارای پالتاورم
 .qدرصد حااری هایی که دارای نوار خطر و گارد در
اطراف هستند
 .rدرصد حااری های دارای راه دسترسی ایمن به
داخل

اولویتبندی و انتخاب شاخصهای عملکرد کلیادی باا
استااده از روش  AHPبر اسا معیارهاای SMART
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نرخ احتمال وقوع
رویداد اصلی

تدوین و رتبهبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ایمنی با استااده از شبکه بیزی و...

111

و احتمال وقوع رویدادهای اصلی و میانی مقایسه زوجی
بین شااخصها انجاام گرفات .شاکل  4نماودار وزنای
شاخصهای عملکرد فعال استخراج شده از شبکه علای
حادثه سقوط از ارتااع را نشان میدهد.
نماااودار  2نشاااان میدهاااد شااااخصهای درصاااد
داربستهای دارای تگ ایمنی ،درصد اپراتورهای دارای
کارت وِیژه داربست بندی ،درصد اپراتورهاای داربسات
بند آموزشدیده ،درصد داربستهای ایمن و درصد سبد
حمل نار ایمن به ترتیب با کسب نماره وزنای ،0/122
 0/133 ،0/139 ،0/149و  0/119دارای بیشااترین وزن
بوده و باهعنوان شااخصهای عملکارد کلیادی فعاال
انتخاب گردید.
بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام مطالعه حاضر ارائه مدلی جهت تعیاین
شاخصهای عملکرد ایمنی فعاال در سیساتم مادیریت
ایمناای حااوزه کااار در ارتااااع پروژههااای ساختوساااز
پاالیشگاههای ناات و گااز میباشاد .بادین منظاور باا
بررسی مطالعاات قبلای مادل ماوردنظر تادوین شاد و
اولویتبناادی شاااخصهای عملکاارد ایمناای فعااال در
پروژههای ساختوساز بر اسا این مدل انجام گرفات.
در ایاان مطالعااه  11شاااخص عملکاارد ایمناای از نااوع
شاخصهای فعال و غیرفعال تعیین گردید که بر اسا
فعالیاات کااار در ارتااااع عملیااات حااوزه ساختوساااز
پاالیشگاههای نات و گاز میباشاد .در مطالعاات قبلای
دو ماهنامه

مانند مطالعه  )2015(Podgorskiشااخصهای پیشارو
عملکرد ایمنی بر اساا مؤلااههای سیساتم مادیریت
 ILO-OHS-2001انجااام و شاااخصهای کلیاادی بااا
هدف استااده در کلیه صنایع تدوین شده بود که فقط به
شاخصهای عملکرد پیشرو عملیاتی پرداخته است[.]15
یکی از اهداف اصلی تادوین شااخصهای انادازهگیری
عملکاارد ایمناای در پروژههااای عمراناای رتبهبناادی و
مقایسااه عملکاارد ایمناای پیمانکاااران حاضاار در پااروژه
میباشااد بنااابراین ضااروری اساات کلیااه جنبااههای
عملکردی سیستم مدیریت ایمنی در نظر گرفته شود تاا
بتااوان قواااوت درسااتی از وضااعیت موجااود داشاات.
شااااخصهای عملکااارد ارائاااه شاااده در مطالعاااه
 )2015(Podgorskiنمیتواناد کلیااه جنبااهها را تحاات
پوشش قرار دهد .مادل ارائاه شاده در مطالعاه حاضار
شاخصها را طبق تعریف  Hinzeو همکاران( )2013به
دو نوع فعال و غیرفعال تقسیمبندی میکناد[ .]2بارای
تدوین شاخصهای عملکرد فعال میبایست فعالیتها و
عملیات فاز ساخت پاالیشگاه و حوادث مهام رخداده در
این نوع پروژهها بهخوبی شناسایی میشد که بر اساا
آنالیز آماری حوادث رخداده در  5پروژه طباق شاکل 4
سااقوط از ارتااااع مهمتاارین حادثااه از لحااات شاادت و
فراوانی شناخته شد که با نتایج تحقیقات پیشین (مانناد
 Sou-Sen Leuو همکااران ( )2013و Tung-Tsan
 Chenهمخوانی دارد [ .]26،25با توجه به آمار حوادث
در صنایع ساختوساز و ماهیت سریع تغییارات شارایط
دوره  ،51شماره  ،3مرداد و شهریور 5331
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عملیاتی در این حوزه کاری ،شااخصهای انادازهگیری
عملکرد پیشرو باید بتواند تغییرات ساریع ساطح ایمنای
فعالیتها را تشخیص دهد .در ایان مطالعاه بار اساا
تعاریف  Hinzeشاخصهای فعال باهعنوان بخشای از
شاخصهای عملکرد پیشرو از مدل ارائه شده بر اساا
عملیات شناسایی شده حاصل از انجام  PHAو بررسی
 WBSپروژه ،طبق جدول  1تدوین گردید .در مطالعاه
 HINZEو همکاران شاخصهای عملکرد فعال از نوع
شاااخصهای عملکاارد عملیاااتی میباشااد کااه در دوره
زمااااانی کوتاهماااادت قابلاناااادازهگیری میباشااااد.
 Abdelhamid TSو همکاران( )2000عدم شناسایی
شرایط ناایمن را یکی از علل ریشهای حوادث پروژههای
ساختوساز اعالم کردند ،بنابراین شاخصهای عملکارد
فعال بایستی بتواند وضعیت ایمنی عملیات ساختوسااز
را در دورههای کوتاهمدت اندازهگیری نماید[ .]11جهت
غلبه بر محدودیت شاخصهای فعاال تعریاف شاده در
مطالعه  ،HINZEشاخصهای فعال در مطالعاه حاضار
با هدف تشخیص شرایط ناایمن تدوین گردید .بناابراین
جهاات تاادوین و انتخاااب دقیااق شاااخصهای فعااال
شناسایی و آناالیز علال حاوادث مهام رخداده و تعیاین
مسیر علی حوادث میتواند بهطور مؤثر تأثیرگذار باشد.
نقطه قوت این مطالعه این اسات کاه جهات تعیاین
مسیر علی حوادث از شبکه بیزی اساتااده شاد برتاری
شبکه بیزی در ارزیاابی ریساک و تعیاین مسایر علای
حوادث این است که میتوان متغیرها را وابسته در نظار
گرفت به این خاطر تعیین روابط باین ساطوح مختلاف
علل وقوع حادثه راحتتر بوده و محاسبه نارخ احتماال
وقوع حوادث از صحت باالتری برخوردار میباشد .تعیین
شبکه علی حوادث باهطور صاحیح و جاامع مهمتارین
فاکتور در جهت شناسایی شاخصهای عملکارد ایمنای
فعال میباشد .استااده از روش مناسب تجزیه و تحلیال
حوادث میتواند اعتبار شاخصهای عملکرد را باال ببرد؛
بنابراین با توجاه باه قابلیات یاادگیری و مادل کاردن
ساختار رواباط علای روش شابکه بیازی مسایر تعیاین
شاخصهای عملکرد پیشرو فعال دارای صحت بیشتری
میباشد مطالعات خاکزاد و همکاران بر صحت و قابلیت

بیشتر شبکه بیزی نسبت به روشهای دیگر تأکیاد دارد
[ .]36 ،35در مطالعه حاضر شبکه بیزی باا دو رویکارد
مااورد اسااتااده قاارار گرفاات ،رویکاارد اول اسااتخراج
شاخصهای عملکرد فعال از شبکه علای ترسایم شاده
حوادث با استااده از قابلیت سااختاری و گرافیکای ایان
روش و رویکرد دوم انتخاب شاخصهای کلیدی فعاال
بر اسا میزان احتمال وقوع محاسبه شده رخادادها در
مسیرهای علی مختلف رویداد اصلی باهعنوان یکای از
معیارهااای انتخاااب شاااخص در روش  .AHPجهاات
انتخاب شاخصهای عملکرد کلیادی فعاال عاالوه بار
معیارهای  ،SMARTاهمیت شااخص باهعنوان یاک
اقدام کنترلی تعریاف شاده جهات پیشاگیری از وقاوع
رخداد بسایار حاائر اهمیات میباشاد Herra .در ساال
 2013شاخصهای عملکرد ایمنای فعاال13را باهعنوان
اقدامات کنترلی پیشاگیرانه تعریاف نماود[ .]34،32بار
اسا این تعریف شاخصهای عملکرد فعال اساتخراج
شده در مسیرعلی رخدادها طبق شاکل  ، 3بار اساا
میاازان احتمااال وقااوع رخااداد دارای اهمیاات متااااوتی
هستند ،شاخصهای استخراج شده از مسیرهای علی با
احتمال وقوع زیاد طبق معیاار احتماال وقاوع در روش
 AHPدارای وزن و اهمیت بیشتری میباشند .بناابراین
در انتخاب شاخصهای کلیدی فعاال عاالوه بار معیاار
 ،SMARTمعیار احتمال وقوع رخداد نیز بهعنوان یکی
از معیارهای انتخاب شااخصهای کلیاد فعاال در نظار
گرفته شد.
 Cambon Jو همکااااران ( )2006تاااااوت باااین
شاخصهای ساختاری و عملیاتی سیستم مدیریت ایمنی
را توصیف نمودناد ،باه دنباال آن  Hinzeو همکااران
( )2013ویژگیهای شاخص عملکرد فعال و غیرفعال در
صنعت ساختوساز تعیین شد اما شااخصهای عملکارد
بهطور جامع تعیین نشد .در مطالعه )2015(Podgorski
شاخصهای منتخب در چارچوب سیساتم ILO-0HS-
 2001تدوین گردید کاه شااخصهای عملیااتی فعاال
جهت اندازهگیری سطح ایمنی در عملیات دارای ریسک
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 در مطالعاه حاضار شااخصهای.باال تعیین نشاده باود
عملکرد تدوین شده بر اسا چالشهای مطالعات قبلی
 یکی از محدودیتهای اصلی این مطالعه.تدوین گردید
و مطالعات قبلی عدم اجرای اعتبارسنجی شااخصهای
 پیشانهاد میگاردد در.عملکرد پیشرو تعیین شده است
مطالعات بعدی به ارائه الگوی مناسب برای اعتبارسنجی
.شاخصهای عملکرد تدوین شده توجه گردد
نتایج این مطالعه نشان میدهد تعیاین شااخصهای
عملکرد ایمنای پیشارو عاالوه بار مؤلااههای سیساتم
مدیریت ایمنی باید بر اسا ناوع عملیاات و خطارات
 شااخصهای عملکارد.شناسایی شده محیط کار باشاد
پیشرو ایمنی منتجِ از مؤلاههای سیستم مدیریت ایمنای
استقرار یافته در یاک ساازمان اکثاراز غیرفعاال باوده و
نمیتواند تغییرات وضعیت سطح ایمنی محیط کار را در
 باا توجاه باه اینکاه عملیاات.زمان کام نشاان دهاد
ساختوساز ماهیتاز دارای ریسک بااال باوده و تغییارات
سطح ایمنی بهطور سریع اتااق میافتد بنابراین ضروری
)اساات شاااخصهای عملکاارد پیشاارو فعااال (عملیاااتی
 با.بهعنوان مکمل شاخصهای غیرفعال نیز تعیین گردد
توجه به متغیرهای فراوان تأثیرگاذار در وقاوع حاوادث
مهم صنایع ساختوساز تعیاین رواباط علای باین ایان
متغیرها پیچیده میباشد لذا بهکارگیری روشهای دارای
 اعتبااار،قابلیاات اطمینااان باااال ماننااد شاابکه بیاازی
شاخصهای عملکرد پیشرو فعال مناتجِ از شابکه علای
.حوادث را افزایش میدهد
تقدیر و تشکر
نویساااندگان بدینوساایله از تماااام کسااانی کااه در
راساتای اجارای ایاان پااژوهش همکاااری کردناد و
همچنین از حمایتهای گروه آموزشی رشاته مهندسای
بهداشت حرفهای دانشگاه علوم پزشاکی تهاران کماال
.تشکر و قدردانی به عمل میآورند
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Abstract
Background and aims: The safety and health performance measurement, designed to
provide the necessary information on the concern to progress and the current state of the
organization's strategies, processes and activities. The purpose of this study is to present a
new model for the development of safety performance indicators using the probability risk
assessment model and applying experts' opinions.
Methods: This descriptive-analytic study was carried out in 3 steps: categorize of the
construction face activities and its related hazards identification; formation of the accident
causal network occurred in the oil and gas refinery construction phase using the Bayesian
network and the selection of key performance indicators using AHP method.
Results: The statistical analysis of the recorded accidents showed that 21% of the incidence
rate is related to the falling. Among all the construction phase activities, using the WBS
analysis of the project, 27 activities with work at height risk of were identified. 18 active
performance indicators were extracted the accident causal network that using SMART
criteria and occurrence probability rate Calculated from the Bayesian network was selected
as 5 active key performance indicators.
Conclusion: Determining the leading performance indicators is influenced by various
organizational, managerial, operational and other factors. As the project progresses, the
nature and level of risk of the operation of construction projects is changing. Therefore,
indicators of safety performance measurements in these projects should be sensitive to rapid
changes. For this reason, active indicators with a short-term measurement period are more
effective in measuring the safety performance of construction operations.
Keywords: Bayesian network, Refinery construction phase, Safety, Key performance
indicators.
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