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 چکیده

در مناطق  9312در مناطق پنجگانه شهرداری نجف آباد و پیمانکاران مربوطه، سال  HSEاین پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت 
 سیستم عملکرد مقایسه و ارزیابی دیدگاه از ادآبنجف شهرداری پنجگانه مناطق از هرکدام بندیبارمو  گذاریشهرداری نجف آباد انجام شد. نمره پنجگانه

ستفاده با HSEمدیریت   HSE مدیریت بخش سیستم هر امتیاز گرفت. همچنین صورت OGP(Report No.423/2010) شماره راهنمای از ا

 در آبادنجف شهرداری در HSE مدیریت سیستم عملکرد که نشان داد نتایج .گردید ایسهمق OGP الگوی در شاخص هر امتیاز با ارزیابی، مورد مناطق

سک مدیریت بخش صد 34انطباق با ریزیو برنامه ری ضعیف 64 انطباق با HSE مدیریت بخش در و بوده عملکردی قوت نقطه دارای در صد   تریندر

شته را عملکرد ست. همچنین دا صد با 6منطقه ا صد انطباق با 3منطقه و عملکرد بهتر 19/33انطباق در شته را ترین عملکردضعیف 33/62 در ست و   دا ا
 سیستم استقرار نظر از آبادنجف عملکرد شهرداری کل اند. دررا به خود اختصاص داده 993امتیاز  ترین پیمانکارو ضعیف بهترین 324امتیاز پیمانکار برتر با

 گردد.و مدیریت نشده قلمداد می درصد محدود 31/39 انطباق با HSE مدیریت
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Abstract 
 

The purpose of this study was to evaluate and compare the performance of HSE management system in 

five districts of Najaf Abad municipality and its related contractors in 2015 in five districts of Najaf Abad 

municipality. Each of the five districts of Najaf Abad was evaluated and compared from the perspective 

of evaluating and comparing the performance of the HSE management system using OGP Guide (Report 

No. 423/2010). The scores of each HSE management system area of the evaluated areas were also 

compared with the scores of each indicator in the OGP pattern. The results showed that the performance 

of HSE management system in Najaf Abad Municipality had 40% compliance with Risk Management 

and Planning and had 20% poorest performance in HSE Management. Also Region 2 with 35.97% 

compliance rate and Region 4 with 26.34% compliance had the weakest performance And the top 

contractor with a rating of 360 has the best and the weakest contractor with a rating of 184. Overall, Najaf 

Abad Municipality's performance in terms of deploying the HSE management system with 31.59% 

compliance is considered limited and unmanaged. 
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 مقدمه -9
مختلف  یهادر شهرهای بزرگ و به تبع آن نیازرویه جمعیت رشد بی
سو و نیز گسترش  شهرها از سوی در سطحی وسیع، از یک نانیشهرنش

مواجه ساخته  یجد یهاها را با چالشیو شهردار یشهر تیریدیگر، مد
یط ایمنی، بهداشت و مح تیریمد ستمیس یراستا اثربخش نیاست. در هم

 زیشهرها و ن یموجود در مناطق مختلف شهردار (HSE-MS) تزیس
انجام  مانکارانیکه توسط پ یشهردار... و یهای مختلف عمراندر پروژه

با  (.9393خان، دژبان)برخوردار است یتوجه انیشا تیگردد از اهمیم
های پیمانکاری به لحاظ تنوع کار، حضور که کار در محیط نیتوجه به ا

 اری،کهای مختلف کاری و نیز عدم آشنایی کامل با محیط و شرایط گروه
بهداشتی و زیست محیطی همراه  با پتانسیل باالی وقوع حوادث ایمنی،

ا بیشتر نمود پید مانکارانیا توسط پهاین موضوع در اجرای پروژه، است
 ماهیت خطرات و عواملنوع و  ،های اجراییبنابراین تنوع فعالیت .کندمی

گیری از رویکردهای جامع ها ضرورت بهرهرسان در پروژهبالقوه آسیب
های فعال های شهرداری و سازمانرا به یکی از اولویت HSE مدیریت

یریتی های مدسیستم رارسبب استق کند. بدینتبدیل میزمینه  نیدر ا
HSE  و اعتقاد مدیریت ارشد به الزامات و تعهدات این سیستم از موارد

، تورج)باشدمی یشهر تیریهای مدلیدی و بسیار مهم در اجرای پروژهک
بخشی و اثر HSEراستای استقرار صحیح سیستم مدیریت  در(. 9399

رت های الزم صوحیات پروژه بررسی، باید از ابتدا تا انتها در تمام سیر آن
اطق های موجود در منپذیرد بدین معنی که با در نظر گرفتن تمامی ریسک

های پیمانکاری به طور مجزا مورد بررسی قرار ، سوابق شرکتیشهردار
 المللی همچون الگویهای استاندارد بینگیرد و در مقایسه با شاخص

OGP تیریو سامانه مد HSE های الزم صورت ابیارزی یشهردار
پذیرد تا با مشخص شدن نقاط ضعف در مقابل نقاط قوت موجود، برآورد 

 استقرار یافته بدست آید HSEدرستی از اثربخش بودن سیستم مدیریت 
در یک سازمان عبارت مزایا و اهداف برقراری این سیستم  .(9316،قربانی)

عوارض زیست های شخصی و : به حداقل رساندن حوادث، بیماریاست از
ای، ایجاد سیستم های بیمهکاهش و به حداقل رساندن هزینه، محیطی

ایجاد نظام پذیری سازمانی، میزی، آموزش و امور فرهنگی، تعهدم
تشویقی، تغییر در نگرش تولیدی، ایجاد ارتباطات درون و برون سازمانی، 

، همچنین با توجه به مقتضیات کشور نسبت به توسعه و بهبود مستمر
یک پیروزی در  در صنایع مختلف، هر گامی در این راه HSEگسترش 

تا راسای و همچنین همهای توسعهها و بهبود برنامهراستای حفظ سرمایه
 باشدهای توسعه پایدار در کشور میهای توسعه با شاخصنمودن فعالیت

(Allui and Sahni, 2016.) نظام مدیریتتوجه به یب بدین ترت 
ر این د از اهمیت بیشتری برخوردار است. بهداشت، ایمنی و محیط زیست

( پژوهشی در مورد بررسی عملکرد سیستم 9316) زمینه منیژه قربانی
در مناطق شهرداری تهران را با استفاده از  HSE-MSمدیریت 

در این بررسی انجام شده، عملکرد سیستم که  انجام داد OGPمدل
ری تهران به طور میانگین حدود در مناطق شهردا HSEمدیریت 

انطباق دارد.  OGP های این سیستم در الگویدرصد با شاخص32
و کمترین انطباق برابر  63/34برابر با  OGPبیشترین انطباق با الگوی 

(. 9316، )قربانی باشدمی 93و منطقه  6رصد مربوط به منطقه د39با 
ارائه الگویی برای "یقی تحت عنوان ( تحق9313در سال ) شهرام محمودی

نتیجه این تحقیق، الگوی  انجام شد. "HSEانتخاب پیمانکاران از دیدگاه 
بندی و قوت سازمان در زمینه و اولویت پیشنهادی با شناسایی نقاط ضعف

عالی ت چنین نظارت بر روند و سرعت بهبود در مسیرهای بهبود و همپروژه
 آوردها را فراهم میسازمان HSEهای صسازمانی، امکان ارتقاء شاخ

 Weiqian Zhang, et al. (6493) (.9313، )محمودی و دیگران
ارزیابی عملکرد زیست محیطی، اجرای " تحقیقی در مورد

EMS(ISO14001)  درصنعت پوشش: مطالعه موردی یک شرکت
جنبه  3نتایج انجام این تحقیق به  انجام دادند. "Shanghaiپوشش 

تشویق و  -6شناسایی عوامل محیطی به طورکامل  -9یافت:  مفید دست
حفظ و بهبود  -3ها کنترل آلودگی -3های پیشرفته توسعه برای فناوری

 EMS  (Weiqian Zhang, etسیستم مدیریت محیط زیست

al.2014.) Qili, Gui Zhen Liu, et al. (6493)  تحقیقی در
گری و )بهداشت، ایمنی و محیط زیست( در غربال HSEکاربرد "مورد 
گری و انجام دادند. غربال"Shahnava CCS بندی در پروژهرتبه
براساس بهداشت، ایمنی و محیط  (SRF)بندی چارچوب رتبه

خطری توسعه یافته توسط  6449بررسی شده است. درسال   HSEزیست
در CO2  سازیسایت ذخیرهانجام شد و نشت  اولدنبورگ ارزیابی خطر

 HSEاین تحقیق با استفاده از چین بررسی شد. در حوضه اوردوس در
  سازینشتی سایت ذخیره Shahnava CCS پروژه توانستند در

CO2نتیجه استفاده از را در اوردوس چین مهار کنند. درHSE  در
تواند در راستای توسعه پایدار باشد و در حفظ منابع طبیعی اثر ها میپروژه

هدف  (.Qili, Gui Zhen Liu, et al.2013دی داشته باشد)مفی
در  HSEارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت  ،حاضر پژوهش

از  باشد که میآباد و پیمانکاران مربوطه  مناطق پنجگانه شهرداری نجف
 OGP المللی تولیدکنندگان نفت و گاز سیستم مدیریتی انجمن بینمدل 

 HSEسطح عملکرد سامانه مدیریتی ، پژوهشدر این استفاده شده است. 
 مدیریت های اجرایی سیستم و میزان دستیابی به اهداف و شاخص

HSE آباد و نیز پیمانکاران اصلی شهرداری نجف پنجگانهدر مناطق
ه ب نهایتاً و ودشبررسی و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی مورد  ،مناطق

امتیاز هر یک از مناطق مورد  گردد کهصورت سیستماتیک مشخص 
عه چقدر است و هر کدام از مناطق چگونه باید نسبت به اصالح المط

 سیستم خود اقدام نمایند.
 

 روش انجام تحقیق -6

 هلعمحدوده مورد مطا 
منطقه مورد مطالعه برای انجام این پژوهش مناطق پنجگانه شهرداری 

 34عباس صفوی در در زمان شاه آباد نجف ستانشهرآباد است. نجف
به  شمال از آبادنجف شهر کیلومتری غرب شهر اصفهان بنا شده است.

 و تیران به غرب از و شهرخمینی فالورجان، به شرق از و دهق علویجه،
 . گرددمی محدود لنجانات به جنوب از و فریدن

   

 
 محدوده مورد مطالعه -9شکل



 6336-6332، صفحه 9311، سال  بهار  ، فصلاول، شماره  پنجم مطالعات علوم محیط زیست، دوره

 

2338 

 

  جامعه آماری 
شتر از بی های پیمانکاریشرکتکلیه از زمان شروع تحقیق  9312در سال 

 به عنوان جامعه آماری که اندبوده فعال آبادنجف شهرداریدر ماه  2
بود و همه  شرکت پیمانکاری 93 این جامعه آماری شاملند. انتخاب شد

ارزیابی لذا برای  آنها به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار گرفتند.
از پرسشنامه   HSEوضعیت جامعه آماری از نظر استقرار سیستم مدیریت

بندی هر منطقه استفاده شده است و نقاط برای رتبه  OGPاستاندارد

آباد بر اساس راهنمای شماره ضعف و قوت مناطق پنجگانه شهرداری نجف
OGP.Report.No423 .الزم به ذکر است که هر  مشخص گردید

اطرات های خود با مخقرارداد پیمان و زمینه فعالیتتوجه به نوع  پیمانکار با
مینه زرو بوده و مقایسه آنها با یکدیگر چالش برانگیز است. متفاوتی روبه

های پیمانکاری در بخش عمران مناطق پنجگانه شهرداری فعالیت شرکت
 باشد:به شرح زیر می 9آباد در جدول نجف

 

 های پیمانکاریزمینه فعالیت شرکت -9جدول شماره 

 زمینه فعالیت مناطق های پیمانکارینام شرکت ردیف

 ابنیه و راه و باند 9منطقه  شرکت سانارا 9

 ابنیه و تاسیسات 9منطقه  شرکت بناسازان سپهر سپاهان 6

 ابنیه 9منطقه  شرکت آرمین احداث 3

 ابنیه و راه و باند 6منطقه  ( HSEشرکت نور ) دارای کارشناس  3

 راه و باند 6منطقه  شرکت امواج گستر سپاهان 3

 ابنیه، راه و باند و تاسیسات 6منطقه  شرکت مهندسی شهر آذین اصفهان 2

 ابنیه، راه و باند 6منطقه  شرکت طلوع عمران 9

 ابنیه 6منطقه  شرکت اسپادانا 9

 ابنیه، راه و باند و تاسیسات 3منطقه  شرکت دالمد 1

 راه و باند 3منطقه  شرکت اکسیر 94

 راه و باند 3منطقه  شرکت آرمه کار 99

 راه و باند 3منطقه  نوسازی -شرکت بهسازی 96

 راه و باند 3منطقه  شرکت اکسین راه سپاهان 93

 
ارزیابی عملکرد کلیه پیمانکاران میسر نیست در این با توجه به اینکه 

های کاری ر منطقه پیمانکاران شاخص در حوزهپژوهش سعی شد از ه
لحاظ  د که قابل قیاس ازنمختلف انتخاب شوند و پیمانکارانی ارزیابی شو

  د.ناندازه و نوع عملکرد و ماهیت کاری باش
 

  هداشیییت و محیط مدیریت ایمنی، ب  زیسیییتالگوی سییییسیییتم 

OGP(Report No.423/2010) 
HSE عملکرد بخشیدن بهبود راهنما این کلی هدف  پیمانکاردر و شرکت 

 در فعالیت و مشارکت. باشدمی اکتشاف و استخراج هایفعالیت با رابطه
 جهت ماًتوا و طور هماهنگ به پیمانکار و شرکت توسط پیشرفت حین

 هر که ایگونه به رسدمی نظر به حیاتی و ضروری هدف، این به رسیدن
 و محیط ایمنی بهداشت، موارد ارتقاء تضمین در را خود مشخص نقش یک

 در سعیبیشتر  راهنما این. کنندمی ایفا سازمانی سطوح تمامی در زیست
 و هامسئولیت به و پیمانکار با توجه شرکت بین یکپارچه سیستمی ایجاد
در  را و ارتباطات سازد هبرآورد را انتظارات تا دارد شده تعریف هاینقش

 بررسی شرکت هاینقش از یکی: مثال عنوان به. برقرارنماید روابط سراسر
HSE مدیریت هایو سیستم هابرنامه و ارزیابی  هایدرخواست بر اساس 

 به شرکت از گرددمی درخواست که اطالعاتی غالباً که باشدمی شرکت
 استناد با لذا. دارد تفاوت پیمانکار تخصص و درجه به بسته دیگر شرکت

 و پیمانکار منابع استاندارد، قالب یک برقراری با توانمی راهنما این به
عملکردی  سیستم بهبود درجهت شرکت HSE  .یابد اختصاص 

(OGP.ReportNo.423,June2010,Safetyperforman

ce indicators-2016 data).   
 

 روش تحقیق -3
در این پژوهش استفاده از ها آوری دادهبرای جمع های مورد استفادهروش

در این پژوهش (. Zhao,2016مدارک موجود و مشاهده بود)اطالعات، 
مناطق پنجگانه HSE  های عملیاتی و مصاحبه با مسئولینبازدید از میدان

در ادامه با پیمانکاران تحت مدیریت انجام شد. آباد و شهرداری نجف
ها مورد تجزیه و گیری از روش تجزیه و تحلیل آماری مناسب، دادهبهره

در شهرداری مناطق  HSEبررسی قرار گرفت و عملکرد سیستم مدیریت 
 -آباد ارزیابی شد. با توجه به نوع تحقیق که از نوع توصیفیپنجگانه نجف

، HSE باشد، جهت اطالع از استقرار سیستم مدیریتای میمقایسه
و اطالع از نحوه عملیات اجرایی در  HSE-MSت موجود شناخت وضعی

ها ادهد آباد از روش مصاحبه استفاده گردید.مناطق پنجگانه شهرداری نجف
 OGP.Report No.423طی جلسات مصاحبه از طریق پرسشنامه 

ایی هها از نوع کیفی هستند. بنابراین دادهجمع آوری و ثبت گردید. داده
پرسشنامه با  های سواالت مندرج درثبت پاسخ شوند پس ازکه حاصل می

  م امتیازدهیطریق سیست گیری از تکنیک تبدیل کیفیت به کمیت، ازبهره
OGP.Report No.423دهی شد تا اطالعات کیفی به صورت وزن

های های تحلیل کمی، دادهکمی درآید و از این طریق با استفاده از تکنیک
 دیبنبارم دهی وآماری قرار گرفت. نمرهبدست آمده مورد تجزیه و تحلیل 

آباد از دیدگاه عملکرد مدیریت مناطق پنجگانه شهرداری نجف هرکدام از
 OGP.Report با استفاده از سیستم امتیازدهی HSEواحدهای 

No.423 .های ارزیابی عملکرد پرسشنامه شاخص انجام شد
OGP.Report No.423  شاخص اصلی که هر یک از این  9در

ه بدهی که نحوه امتیازشوند، های فرعی تقسیم میها به شاخصشاخص
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 International Association of Oil and) باشدشرح زیر می

Gas Producers Safety performance indicators- 

ها شامل تعیین امتیاز: زیرشاخص 34 -رهبری و تعهد :9شاخص  (.2016
مشی و اهداف : خط6شاخص. مشارکت رهبر، ایجاد فرهنگ مثبتاهداف، 

، HSEمشی مستندات خط ها شامل: زیرشاخصامتیاز 34-استراتژیک
ها، منابع دهی، مسئولیت: سازمان3شاخص. HSE  اهداف استراتژیک

 سازمانی ساختار ها شاملزیرشاخص: امتیاز994-سازیاستانداردها و مستند
HSEهای عمومی، تضمین صالحیت، آموزش های تخصصی،، آموزش

: مدیریت 3شاخص .HSE پیمانکار، استانداردهایفرآیند مدیریت 
ریسک،  کنترل و ارزیابی ها شاملشاخصزیر امتیاز: 934 -ریسک

تدارکات، مخاطرات  ایمنی، مخاطرات بهداشتی، مخاطرات مخاطرات
ریزی و برنامه: 3شاخصاجتماعی.  ، مخاطراتامنیتی مخاطرات محیطی،

 نامهنظام هایفعالیت ها شاملامتیاز: زیرشاخص 34 -های اجراییروش
HSE ،ریزی و واکنش در سرمایه، مدیریت تغییر، برنامه یکپارچگی

 امتیاز: 614 -و پایش عملکرد : استقرار2شاخص شرایط اضطراری.
، ملکردع پایش های عملکرد ایمنی،، شاخصسیستم استقرارها زیرشاخص

امتیاز:  94 -: ممیزی9. شاخصبررسی رویداد، رویدادهای مهم
  : مدیریت9بخش  ها شامل ممیزی داخلی، بازنگری مدیریت.زیرشاخص

HSE-34 های معتبر، عضویت در مهها شامل گواهیناشاخصامتیاز: زیر
ارزیابی دهی به این صورت است که برای نحوه نمره باشد.ها میانجمن

ا هشاخصاین زیر یک از هر توجه به پاسخ ارائه شده در بامناطق  یک از هر
 شاخص با امتیازهای ارائه شده در هر زیرو براساس نحوه امتیازدهی، پاسخ

 هامجموع امتیاز سواالت، امتیاز زیرشاخصو از  گردیدلحاظ  94، 2، 3، 4
 منطقه امتیاز هر بخش و نهایتاً ها، امتیاز هراز جمع امتیاز زیرشاخصو 

عناصری که امتیاز صفر  .مقایسه شد OGP محاسبه و با امتیاز نهایی
یه جهت قرارگرفتن در فهرست اول، پیمانکار را فاقد شرایط نداهنمود دریافت

به عنوان صالحیت  گذاری شدیک از عناصری که نمره نماید. هرمی

شامل  OGPهر بخش از پرسشنامه استاندارد  د.یردشرکت منظور گ
باشد که سواالتی مرتبط با آنها مطرح هایی میها و زیرشاخصشاخص

ها پرسیده هر کدام از شرکت HSEشده است. این سواالت از کارشناسان 
، A ،B ،Cهای ارائه شده در چهار ستون و پس از ثبت پاسخ شده است

D ون مطابق ستهایی که پاسخ. طبق الگوی ارائه شده، شد دیبنامتیازA 
باالترین  و 2امتیاز  Cو ستون 3امتیاز  B ستون امتیاز صفر، مطابق  ودب

 در نظر گرفته شده است. 94امتیاز  است که Dامتیاز مربوط به ستون 
، سطح OGPگیری از مدل بهرهنحوه اجرا به این صورت است که با 

میزان دستیابی به اهداف  استقرار یافته و HSEعملکرد سامانه مدیریتی 
 پنجگانه شهرداریهای اجرایی این سیستم مدیریتی در مناطق شاخصو 

اط قوت و و نق یبررس کیمناطق به تفک یاصل مانکارانیپ زیو ن آبادنجف
 شد.بندی رتبه 6مطابق با جدول و  قرار گرفتیی شناسامورد  ضعف آن

 

 OGPرتبه بندی براساس استانداردهای  -6جدول 

 رتبه بندی امتیاز

 HSEسطح بسیار ضعیف از استانداردهای  643کمتر از 

 محدود و مدیریت نشده HSEهای استاندارد 643 - 341بین 

 394 - 293بین 
ها اجرا گردیده اما برنامه HSEاستانداردهای 

نیاز به تکمیل فرآیند مدیریت ایمنی پیمانکار 
 هستند.

 293باالی 
و الزامات  HSEسطح عالی از استانداردهای 

 پیمانکاران رعایت شده است.ایمنی 

 نتایج -3
ارزیابی و مقایسه عملکرد سیستم مدیریت از آنجا که هدف این پژوهش 

HSE ودب آباد و پیمانکاران مربوطهنجفری در مناطق پنجگانه شهردا. 
آباد از نظر استقرار سیستم مقایسه وضعیت عملکرد شهرداری نجف

 باشد:به شرح زیر می 3در جدول  OGPبا شاخص HSEمدیریت 

 

 OGPبا شاخص  HSEوضعیت سیستم مدیریت  -3جدول 

 سازماندهی خط مشی رهبری وضعیت
مدیریت 
 ریسک

 ممیزی استقرار ریزیبرنامه
مدیریت 
HSE 

 امتیاز کل
همبستگی 
 رگرسیونی

سطح  معنی 
 داری

 626 2 99 99 64 32 31 93 99 شهرداری

91/4 46/4 OGP 34 34 994 934 34 614 94 34 964 

انطباق با 
 شاخص

22/32 3/39 96/69 34 34 34 99/63 64 13/39 

 
آباد و در مناطق پنجگانه شهرداری نجفHSE عملکرد سیستم مدیریت 

 91/4رابر میزان همبستگی بآل( نیز پیمانکاران اصلی با عملکرد بهینه )ایده
کوچکتر است  43/4از  46/4که با توجه به اینکه سطح معنی داری برابر 

باشد. همچنین دار میلذا این میزان همبستگی به لحاظ آماری معنی
 34ریزی با انطباق آباد در بخش مدیریت ریسک و برنامهشهرداری نجف

با  HSEبخش مدیریت عملکردی بوده و در  باالترین رتبهدرصد دارای 
با توجه به اینکه عملکرد را داشته است.  ترینپایین درصد 64انطباق

است و امتیاز شهرداری نجف آباد  OGP 964مجموع امتیاز کل شاخص 
مقایسه کمی سطح عملکرد با توجه به نتایج بدست آمده  باشد.می 626

HSE با شاخص  آباددر مناطق پنجگانه شهرداری نجفOGP  در نمودار
 نشان داده شده است. 9

 

 
 آبادامتیاز کل مناطق پنجگانه شهرداری نجف -9نمودار 
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 626 بادآشهرداری نجفپنجگانه کل مناطق  امتیاز، 9نمودار  با توجه به
براساس استاندارد که بندی اده شده است. مطابق با جدول رتبهنشان د
OGP یعنی(،  643-341بازه )آباد در رتبه دوم، باشد، شهرداری نجفمی 

 محدود و مدیریت نشده قرار HSEهای استانداردوضعیت عملکرد 
 HSEبا توجه به نتایج بدست آمده مقایسه کمی سطح عملکرد  گیرد.می

نشان داده  6در نمودار OGPآباد با شاخص پیمانکاران شهرداری نجف
  شده است.

 
 OPGشهرداری و پیمکانکاران با استاندارد  HSEوضعیت عملکرد  -6نمودار 

 

شهرداری و پیمانکاران در HSE ، وضعیت عملکرد 6با توجه به نمودار
حاکی از آن است که شرکت نور باالترین امتیاز OGP مقایسه با استاندارد

ران پیمانکادر نتیجه  گرفتند.قرار های بعدی ها در رتبهو دیگر شرکت
یعنی وضعیت عملکرد (، 643-341بازه )ه دوم، در رتب آبادشهرداری نجف
 گیرد.محدود و مدیریت نشده قرارمی HSEاستانداردهای 

 

  بحث -3
عملکرد مناطق پنجگانه ارزیابی ، آوری شدها توجه به اطالعات جمعب

های از شاخص در هر کدام  آباد و پیمانکاران اصلی آن،شهرداری نجف
HSE عهد هبری و تشاخص رنتایج در  .قرار گرفت مورد بررسی و مقایسه

درصد و  (3/93) شرکت نور کمترین درصد اختالفنشان داد که 
( با 94های اکسیر و طلوع عمران دارای بیشترین درصد اختالف )%شرکت

 3و منطقه  باالترین رتبه 6باشند. همچنین منطقه می OGPاستاندارد 
ی مششاخص خطچنین هم اند.در بین مناطق داشته رتبه ترینپایین

HSE 34شرکت بناسازان سپهر با  که نشان داد و اهداف استراتژیک% 
نوسازی و اکسیر  -های آرمین احداث، بهسازیاختالف کمترین و شرکت

 OGPاختالف دارای بیشترین درصد اختالف با استاندارد  % 3/99با 
 را در بین رتبه ترینپایین 3و منطقه باالترین رتبه  3و  6باشند. منطقه می

شان ن سازیدهی، منابع و مستندشاخص سازمانچنین هم اند.مناطق داشته
اختالف دارای  %94/33و  %92/39بناسازان سپهر و نور با شرکت که  داد

اختالف از  % 99/93و  %39/94های دالمد و سانارا با کمترین و شرکت
باالترین رتبه  6منطقه  .را دارند یشترین درصد اختالفب  OGPاستاندارد

ت شاخص مدیری اند.را در بین مناطق داشته ترین رتبهپایین 3و منطقه 
ا نوسازی ب -های بناسازان سپهر و بهسازیشرکت نشان داد که ریسک

درصد  94اختالف کمترین درصد اختالف و شرکت اکسین راه با  99/34%
 3و 3دارند. مناطق  OGPرا با شاخص  اختالف درصداختالف بیشترین 

 اند.را در بین مناطق داشته ترین رتبهپایین 9و منطقه  باالترین رتبه
نشان داد که  های اجراییریزی و روششاخص برنامهچنین هم

اختالف کمترین و شرکت اکسین  %32های بناسازان سپهر و نور با شرکت

 OGPرا با شاخص  صد اختالفدردرصد اختالف بیشترین  92راه با 
را در بین  ترین رتبهپایین 3و  3و منطقه  باالترین رتبه 9دارند. منطقه 
 هایشرکت نشان داد که شاخص اجرا و پایش عملکرد اند.مناطق داشته

اکسین  شرکت کمترین و 39/31و  33/33اسپادانا و نور با درصد اختالف 
 OGPرا با شاخص  درصد اختالفبیشترین  43/99راه با درصد اختالف 

را در بین مناطق  ترین رتبهپایین 3و منطقه  باالترین رتبه 6دارند . منطقه 
 شرکتنشان داد که  و بازنگری مدیریت HSE شاخص ممیزی اند.داشته

آرمین اختالف دارای بهترین عملکرد و درصد  99/23بناسازان سپهر با 
ص در مقایسه با شاخ ترین رتبهایینپدارای رصد اختالف د 36/19احداث با 
OGP  اند شهرداری عملکردی نزدیک بهم داشتهاست. مناطق پنجگانه

شاخص  اند.بسیار ضعیف عمل نموده OGPچند نسبت به شاخص  هر
اختالف کمترین و  %2/32نور با  شرکتنشان داد که  HSEمدیریت 

درصد اختالف بیشترین درصد اختالف عملکرد را  14شرکت سانارا با 
 3و  3و مناطق  باالترین رتبه 6دارند. مناطق  OGPنسبت به شاخص 

اخص آباد برای ششهرداری نجف اند.در بین مناطق داشته ترین رتبهپایین
و  HSEمشی اختالف، برای شاخص خط 3/23% رهبری و تعهد دارای

دهی، منابع شاخص سازماناختالف، در  3/26% اهداف استراتژیک دارای
ف، در شاخص مدیریت ریسک دارای اختال 99/99% دارای سازیو مستند

 % 24های اجرایی دارای ریزی و روشاختالف، برای شاخص برنامه 24%
شاخص اختالف، در  %94اخص اجرا و پایش عملکرد دارای اختالف، در ش

شاخص مدیریت اختالف و در   %69/93دارای و بازنگری  HSEی ممیز
HSE  اختالف نسبت به شاخص استاندارد  %94دارایOGP .نقاط  است

در مناطق پنجگانه شهرداری  HSEقوت عملکرد سیستم مدیریت 
مدیریت ) 3آباد در بخش شهرداری نجف، به این صورت است که آبادنجف

درصد  34با انطباق های اجرایی( روشو ریزی برنامه) 3بخش و  (ریسک
بررسی مخاطرات  دهندهکه این نشان دارای نقطه قوت عملکردی بوده 

، تدارکات، محیطی و اجتماعی و همچنین وجود بهداشتی، امنیتی، ایمنی
چنین مهریزی و پاسخ اضطراری به مسائل در مناطق پنجگانه است. برنامه

ر مناطق پنجگانه شهرداری د HSEنقاط ضعف عملکرد سیستم مدیریت 
کمترین انطباق عملکرد شهرداری به این صورت است که،  آبادنجف
ترین درصد ضعیف64( با انطباق HSE)مدیریت  9آباد در بخش نجف

، نبود HSEبه دلیل نداشتن واحد جداگانه زیرا عملکرد را داشته است. 
برگزاری  ث ناشی از کار، عدم، عدم وجود مستندات حوادHSEکارشناس 

ستم مدیریتی در این سی HSEهای آموزش عمومی و تخصصی کالس
های ارائه شده در کلیه مناطق پنجگانه مجموعه داده چنین دراست. هم

های عملکردی، برای ایجاد و بررسی روند بهبود کافی بررسی شاخص
نبوده و اطالعات کاملی در جهت ایجاد سیستم برای پایش عملکرد 

 های محدودی در اینو زیست محیطی وجود ندارد و داده ایمنیبهداشتی، 
گیری هیچ یک از مناطق نسبت به اندازه چنین درمورد ثبت شده است. هم

معیارهای عملکرد ایمنی از جمله تعداد مرگ و میر، تعداد روزهای کاری 
از دست رفته، زمان از دست رفته ناشی از آسیب نیروی انسانی، میزان 

دون ی از کار، تعداد موارد درمان و... با وجود روش اجرایی محوادث ناش
دهی و بررسی در رویداد نیز شود. همچنین در ثبت، گزارشاقدام نمی

از  آباددر نتیجه عملکرد شهرداری نجفباشد. موجود نمیاطالعات کافی 
درصد از حدود 13/39با انطباق  HSEنظر استقرار سیستم مدیریت 

در سال منیژه قربانی   گردد.قلمداد می و مدیریت نشده محدود استاندارد
  HSEبررسی عملکرد سیستم مدیریت "، تحقیقی تحت عنوان (9316)
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با توجه به نتایج بدست آمده انجام داد.  "ی شهرداری تهرانمنطقه99در 
کرد عمل آباد،رد شهرداری تهران با شهرداری نجفاز مقایسه وضعیت عملک

در مناطق شهرداری تهران به طور میانگین حدود  HSEسیستم مدیریت 
بیشترین انطباق با  6منطقه انطباق دارد. OGP هایدرصد با شاخص 32

، برابر با کمترین انطباق 93منطقه و  ، 63/34برابر با که  OGP الگوی
در شهرداری  OGPهای باالترین انطباق با شاخص باشد. می درصد 39

به شاخص ممیزی و بازنگری مدیریت است مربوط  کهدرصد  99تهران، 
ها، تأمین دهی، تعیین مسئولیتو کمترین امتیاز مربوط به شاخص سازمان

زیرا باشد. درصد انطباق می 39که نشان دهنده سازی منابع و استاندارد
، داشتن کارشناس HSEشهرداری تهران به دلیل داشتن واحد جداگانه 

HSE های آموزش از کار، برگزاری کالسحوادث ناشی ، وجود مستندات
باشد. در نتیجه میدر این سیستم مدیریتی  HSEعمومی و تخصصی 

 HSEشهرداری تهران بهتر از وضعیت عملکرد  HSEوضعیت عملکرد 
 باشد.آباد میشهرداری نجف

 

 گیرینتیجه -2
آباد و نجفدر این پژوهش مقایسییه عملکرد مناطق پنجگانه شییهرداری 

باالترین و  6، بین مناطق، منطقه OGP اصییلی با اسییتانداردپیمانکاران 
شرکت نور باالترین و ترین عملکرد، پایین 3منطقه  و در بین پیمانکاران، 

سین راه  ست.پایینشرکت اک شته ا  قاطن توجه به با ترین عملکرد را دا
شهرداری نجف شاخص مدیریتضعف مناطق پنجگانه   HSE آباد در 

شنهاد می ستقرارپیادهشود که پی ستم نظام سازی و ا  HSE مدیریت سی
به منظور چنین هم آباد انجام گیرد.نجف شییهرداری پنجگانه مناطق در

 سیییازی و اجرای اثربخش سییییسیییتم مدیریت های پیادهتأمین هزینه

HSEباد بودجهدر مناطق پنجگانه شیییهرداری نجف ای مشیییخص و آ
استای در ر مناطق ابالغ گردد.آباد به توسط شهرداری نجفقابل تغییر غیر

صالحیت کارکنان، آموزشباال بردن دانش،  ستگی و   های عمومی وشای
برای تمام سیییطوح سیییازمان از جمله: مدیران،   HSE تخصیییصیییی

ستان، ناظران شی  و کارکنان بخش اداری،HSE  سرپر طی برنامه آموز
در ای مورد بازنگری و دورهسیییالیانه تعریف و اجرا گردد و به صیییورت 

سازمان چنین هم صورت نیاز اصالح شود. رهبری و تعهد مدیریت ارشد 
، اسیییاس HSEبه منظور فراهم نمودن منابع کافی برای موضیییوعات 

ا با توجه به کوتاهی مدیران باشییید. زیرمی HSEسییییسیییتم مدیریت 
باعث  HSEهای پیمانکاری در اجرای تعهدشیییان در زمینه شیییرکت

کارفرما  HSEمشییی و اهداف اسییتراتژیک شییدن اعتبار خط مخدوش
د هایی واگذار شوها به شرکتشود انجام پروژهشوند. زیرا پیشنهاد میمی

که مدیریت ارشیید و هیأت مدیره آن دارای فرهنگ تعهد به سیییسییتم 
باشییند و انگیزش و باور آنها در راسییتای بهبود عملکرد  HSEمدیریت 

ستم مدیریت  ستقرار یافته انجا HSE سی شود.ا جهت ارتقا و بهبود  م 
آباد به منظور در مناطق پنجگانه شییهرداری نجف  HSEسییطح عملکرد

های پیمانکاری ، شیییرکتHSEانطباق با الزامات سییییسیییتم مدیریت 
ند یک موظف با HSE-MSا ها و سیییازمان  HSE-MSسیییازگار 

واحدهای کارفرمای خود داشیییته باشیییند. زیرا الزم اسیییت که مطابق با 
ود با شکارفرما عمل نمایند. بنابراین پیشنهاد می HSEیت سیستم مدیر

ریزی سیستماتیک در ابتدای پروژه، قراردادهای پیمانکاری بررسی برنامه
شییود و با مدیریت و ارزیابی ریسییک پروژه، ضییمن پوشییش کلیه مراحل 

بل از  HSEعملکرد  که ق به طوری  ظارت قرار گیرد.  کار تحت ن مان پی
ید که دارای سیییوابق انجام مناقصیییه، از پی مانکارانی دعوت به عمل آ

نه  ناسیییب در زمی خاب  HSEعملکردی م هت انت بوده و همچنین ج
پیمانکار دارای صییالحیت، بهتر اسییت قبل از بازکردن اسییناد مناقصییه، 

شییته و نظرات منطقه در محل اجرای پروژه نیز حضییور دا HSEنماینده 
ند. هم ید خود را مطرح ک با بل چنین  کار ق مان قد قرارپی مدارک از ع داد، 

، ارزشیییابی قبل از HSEواجد صییالحیت خود را ارائه دهد تا در بخش 
ضعف عمده پیمانکاران با توجه به  انعقاد قرارداد در مورد آنان انجام شود.

آباد در بخش اجرا و پایش عملکرد سیییسییتم مدیریت شییهرداری نجف
HSE  سطح واحدهای صوص در زمینه گزارش وقایع در  عملیاتی، به خ

شه شنهاد میبه منظور تعیین علل ری روش  شود کهای و آنالیز حوادث، پی
شته  صی برای ثبت گزارش حوادث، تدوین و در اختیار پیمانکار گذا شخ م

شخص، تمامی حوادث ب سته در شود و در قالب پایگاه داده م ه وقوع پیو
یز ای و آنالها ثبت شود. زیرا این امر در یافتن علل ریشهطول دوره پروژه

 حوادث جهت پیشگیری از رخداد مجدد ضروری است.
 

 تشکر و قدردانی
شهرداری نجف شتیبانی  ضر با حمایت و پ ته آباد صورت پذیرفپژوهش حا

شهرداری که در به  شهردار محترم و کلیه همکاران  سیله از  ست. بدینو ا
 اند سپاسگزاریم.رسان بودهثمر رسانیدن این تحقیق یاری
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