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 چکیده

 شددرکت 5بدددینمنظور  .شددد انجام پتروشیمی پیمانکاری های شرکت در HSE وضعیت بهبود منظور به OGP راهنمای اعمال هدف با پژوهش این
 ممیددزی انجددام بددا یکساله دوره یک در بررسی دمور های شرکت. شدند انتخاب آریاساسول پتروشیمی شرکت با قرارداد تحت پتروشیمی حوزه پیمانکار

 مددی نشان ای دوره های ممیزی نتایج .شد پیشنهاد آنها به بهبود برای راهکارهایی و  شده بررسی ،OGP لیست چک با مطابق ماهه 2 ای دوره های
 فنددی شددرکت امتیدداز نموندده عنددوان به که یطور به، برده باال چشمگیری نحو به را بهداشت و  ایمنی سطح OGP مدل استانداردهای اعمال که دهد

. اسددت داشددته بهداشت و  ایمنی های شاخص اعمال در را عملکرد بهترین که است رسیده 01/92 امتیاز به اولیه فاز در 89/41 از کنگان زرین مهندسی
 های رتبه ترتیب به 33/83 با ترابر لیان پارس و  40/85 امتیاز با پتروتوربین ،33/87 امتیاز با اندیشه سنا ،62/88 امتیاز با کنگان زرین خدمات  شرکتهای

 هددای شرکت زیست محیط بهداشت و  ایمنی سطح افزایش در چشمگیری تاثیر OGP استانداردهای که کردیم مشاهده .نمودند کسب را پنجم تا دوم
 هددای شددرکت توسددط HSE هددای اسددتاندارد ایددترع در عملکددرد افزایش بیشترین که کردیم مشاهده همچنین. است داشته بررسی مورد پیمانکاری
 .است بوده اولیه ممیزی از بعد فاز در پیمانکاری
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Abstract 

This study implemen the OGP guideline to improve the HSE status of petrochemical contractors. In 

order to investigate the research objectives, five petrochemical contractor companies, under contract 

with Aryassoul Petrochemical Company, was selected. The companies surveyed in a one-year period 

were reviewed by conducting 2-month periodic audits in accordance with the OGP checklist and 

suggested solutions for improvement. After that, the suggested solutions proposed to them, where 

applying these standards could result in a significant degree of safety and health. For example, the 

Zarrin Kangan Technical Engineering Company’HSE rank has been improved from 41.89 in the 

initial phase of the survey to 92.01 at the end of the project, which has the best performance in 

applying safety and health indicators. Zarin Kangan services companies with 88.62, Senna Andisheh 

with 87.33 points, Petroturbin with 85.40, and Pars Lian Tabarab with 84.70 are second to fifth ranks 

respectively. In this study, we observed that OGP standards have had a significant impact on the 

safety and environmental health of contracting companies. We also observed that the highest 

performance was observed in compliance with HSE standards by contracting companies in the phase 

after the initial audit. 
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 مقدمه -1
 در گذشددته هددای سددال طی داده رخ حوادث آمار تحلیل و  پایش نتایج
 های شرکت حوادث آمار که است آن  از حاکی پتروشیمی های شرکت

 درصد 80 باالی  و  بوده باالتر بسیار رسمی پرسنل به نسبت  پیمانکاری
 مددی تشددکیل پیمانکددار کارگران را پتروشیمی صنعت در دیدگان آسیب
 تعددداد بدده تددوان مددی امر این دالیل جمله از(. 1394، پورسلیمان) دده

 مسددتقیم مواجهه و  درگیری پیمانکاری، بخش در شاغل کارکنان بیشتر
 بددا هددا آن مواجدده بدداالی سددطح و  اجرائددی کارهای با پیمانکار پرسنل
 پرسددنل ایمنددی آموزشهای و  ایمنی فرهنگ سطح بودن پایین خطرات،
 پیمانکاری شرکتهای مدیران مالی رویکرد جحیتار همچنین و  پیمانکار

 زاده، توکددل؛ 1397، فدیهدده توکلی) کرد اشاره HSE مسائل به نسبت
 تعیددین های برنامه و  اهداف به دستیابی جهت منظور همین به (.1397

 مدددیریت و  کنتددرل بددر تمرکز حوادث، کاهش و  HSE زمینه  در شده
 دهنددده ارائه های شرکت و  پیمانکاران یعنی صنعت از بخش این ایمنی
 جدداران، شمع مالیی؛ 1392 جعفری،) است ناپذیر اجتناب خدمات انواع
 توجه مورد  بسیار کنونی  دنیای  در زیست  محیط از  صیانت بحث(.  1396
 قددوانین در کدده استانداردهایی از ها شرکت از بسیاری. است گرفته قرار
 عنوان به کنند می رکا آن در که ای جامعه در تا رفته فراتر است، آمده
 زیست خطرات کاهش این، بر عالوه. شوند مطرح شاخص شرکت یک

 بهددره بهبددود بهبددود موجب کارکنان ایمنی و  سالمت ارتقای و  محیطی
 از تواننددد می دارند توجهی قابل شهرت که هایی شرکت و  گشته وری
 و  گددذاران سددرمایه مشددتریان، نددزد را خددود تصددویر و  اعتبار طریق این
 نماینددد تقویددت هستند، حساس اجتماعی مسائل به نسبت که انیذینفع
 مدددیریت رویکددرد بنددابراین(. 1396، لسان حق؛ 1396، یزدی مسلمان)

 مهددم ایددن و  کرده حرکت کار نیروی از صیانت و  حفظ سمت به نوین،
 طرف از. است سازمان یک مدیریت مشی خط در اساسی اصول  از یکی
 بخددش حادثدده کدده کردنددد می تصور مردم مدید های مدت برای دیگر

 بدده حتددی کارافتدداده از و  معلول کارگران و  هاست حرفه بیشتر الینفک
 بددرای شددکوهمندی دلیددل مثابدده به خود صدمات دیگر یا و  عضو قطع

 این  خوشبختانه. نگریستند می  کار جبهه  در  خود  قهرمانانه  های  کوشش
 توسعه حال در  کشورهای در و   رفته بین  از  صنعتی  کشورهای  در نگرش
 عناصددر تددرین مهددم(. 1385، فرشدداد) است شدن رنگ کم حال در نیز

 استراتژیک اهداف و  مشی خط تعهد، و  رهبری HSE مدیریتی سیستم
 طددرح ریسددک، مدیریت و  ارزیابی سازی، مستند منابع، و  سازمان برای
، کیددا موسددوی) باشد می مجدد بررسی و  ممیزی پایش، استقرار، ریزی،
 در مدددیریت زمینه در بسیار تحقیقات و  ها پیشرفت وجود با اما(. 1397
 زمیندده در محدددودی هددای مشددی خددط و  هددا نگددرش مختلف، سطوح

 بددین انجمددن راستا همین در. است شده ارایه HSE رهبری و  مدیریت

 رسددیدن برای OGP راهنمای یک گاز و  نفت گان کننده تولید المللی

 داده ارائدده دنیددا اسددرسر گازی و  نفتی های شرکت در HSE اهداف به

 کارفرمایددان، بددرای راهنمددا یددک OGP(. Azadeh, 2013) است
 بدده هدددف بددا کدده اسددت عملددی هددای محیط در کارکنان و  پیمانکاران

. شود می تعریف سازمان یک در HSE اهداف به رسیدن حداکثرسازی

 بددرای مشددتر  مددوثر فرآینددد یددک سددازی فددراهم OGP اولیه هدف

 و  کارفرمددا دوی هددر که است قراردادی محیط یک در HSE مدیریت

 HSE وری بهددره بهبددود راسددتای در را خددود منددابع تواننددد می کارگر

 مراحددل فرآینددد ایددن در(. Boughaba, 2014) بدهنددد اختصددا 

 مددی مشددخص قددرارداد تحددت پروژه مختلف مراحل در HSE تضمین
. شددود مددی بروزرسانی آتی، های بازخورد و  ها ارزیابی اساس بر و  شوند

 OGP رویکددرد از استفاده ارزیابی منظور به مطالعه این اساس، این بر

 شدداغل پیمانکاران در HSE اثربخشی بهبود و  سازی توانمند منظور به
 انجددام( آریاساسول پلیمر شرکت: موردی مطالعه) پتروشیمی صنعت در

 لحددا  بدده پیمانکدداران عملکددرد بهبددود وضددعیت پروژه، این در. گرفت
 اجددرای از بعددد مددرتبط ایمنددی های شاخص توسط حوادث نرخ کاهش

 و  شددد ارزیددابی OGP هددای روش و  هددا معیار با سازی توانمند برنامه

 بدده HSE وضددعیت بهبددود منظددور بدده ای دوره صورت به پیشنهاداتی
  .شد ارایه بررسی مورد های شرکت

 

 روش انجام تحقیق -2

. ردازیمپدد  مددی مطالعدده مددورد آماری جامعه معرفی به ابتدا بخش این در

 پژوهشددی روش ادامدده در. پردازیم می OGP استاندارد مرور به سپس
 .دهیم می توضیح را شده اعمال

 آماری  جامعه
 تحددت پیمانکاری های شرکت مطالعه این در تحقیق مورد آماری جامعه
 ماه اسفند در آریاساسول شرکت. است آریاساسول پلیمر شرکت با  قرارداد
 شددرکت و  پتروشددیمی صددنایع ملی تشرک بین مشارکت بصورت 1381
 هددای طددرح اول فدداز بخددش تددرینغربی در جنددوبی آفریقددای ساسددول
 پددارس انددرژی اقتصددادی ویددژه منطقه صادراتی بندر جوار در پتروشیمی
 پددنج از شددرکت ایددن بددا شده انجام های رایزنی با. گردید احداث جنوبی
 زریددن اتخدددم اندیشدده، سنا سیراف، ترابر لیان پارس پیمانکاری شرکت
 گردآوری  جهت کنگان  زرین  مهندسی فنی  شرکت و   توربین پترو   کنگان،

 ذکر به الزم. است شده استفاده OGP های استاندارد اعمال و  ها داده
 هددای فعالیت زمینه و  پیمان قرارداد نوع به توجه با پیمانکار هر که است
 چددالش یکدددیگر بددا آنها مقایسه و  بوده روبرو  متفاوتی مخاطرات با خود
 مطالعدده مددورد هددایی شرکت که شد سعی پژوهش این در. است برانگیز
 متقاضددی کدده هایی پروژه نوع همچنین و  ساختار لحا  از که گیرند قرار
 هددای شددرکت بخددواهیم کدده صورتی در. باشند نزدیک هم به شوند می

 را خروجی نتایج بایستی کنیم مقایسه را متفاوت های حوزه با پیمانکاری
 ایددن اهددداف از خددار  مبحددث ایددن که کنیم سازی نرمال هاییمعیار با

 .است بوده پژوهش

 OGP استاندارد

 بددین انجمددن یک ،(OGP) گاز و  نفت تولیدکنندگان المللی بین انجمن
 اسددت صددنعتی های سازمان و  گاز و  نفت های شرکت از متشکل المللی
 نفت عصنای با مرتبط تخصصی مختلف های زمینه در اینکه بر عالوه که
 و  ایمنددی بهداشددت، سددالمت، مدددیریت زمیندده در باشد، می فعال گاز و 

 و  مدددل ارائدده بددا انجمددن ایددن. دارد فعالیت نیز زیست محیط از حفاظت

 چددارچوب تددا دارد سددعی HSE مدددیریت سیسددتم از واحددد راهنمددایی
 بهداشددت و  سددالمت ایمنی، مدیریت های سیستم ادغام برای مشخصی
 برقددرار مناسبی تعادل تا نماید ایجاد زیست یطمح از حفاظت و  ای حرفه
(. Yazdani-Chamzini, 2014; Ameen, 2016) گددردد

 معیار با و  ماهه 2 های ممیزی انجام با پیمانکاران HSE عملکرد پایش

-HSE-SA-FO شماره لیست چک با مطابق OGP از برگرفته های
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 نمددوده کسددب که امتیازی طبق شرکت هر سپس. گرفت صورت 018
 نواقص و  ها انطباق عدم شرح ممیزی، اجرای از پس. شد بندی رتبه ودب

 وضددعیت بهبود جهت در تا گردید ارسال مربوطه شرکت به ای نامه طی
 پیشددرفت صددد در دوره، هددر ممیددزی های برنامه در. نماید اقدام کنونی
 .گرفت قرار سوال مورد نیز قبلی ی دوره نواقص

 

 تحقیق روش - 3
از روش مورد کاوی جهت بررسی تاثیر پیدداده سددازی  ما در این پژوهش

مدیریت ایمنی فرآیند در شرکت های مذکور استفاده کردیم. شایان ذکر 
است که در بخش هایی از این مطالعه از سایر روش های پژوهشی نیددز 
به اختصددار اسددتفاده شددده اسددت. روش موردکدداوی در واقددع بدده ماننددد 

و مانند یددک آزمایشددگر داده هددای آزمایشگاهی است که در آن، موردکا
حل یابی پردازش می  نظری و تجربی خود را در جهت پاسخ جویی و راه

روش های مورد استفاده برای جمددع آوری داده   (.Nadi, 2014کند )
ها در این پژوهش استفاده از اطالعات و مدار  موجود و مشدداهده بددود 

(Zhao, 2016در این پژوهش با روش مشاهده و از .)  طریق ممیددزی
های دوره ای پیشرفت پروژه و نقاط قوت و ضعف رصد شدند و در قالب 
گزارشی به مسئولین جهت رفع نقاط ضعف و پیشبرد پروژه ارائدده شددد و 
همچنین از اطالعات موجود در آرشیو و اینترانت شددرکت مددورد مطالعدده 

آتش "شاخص  برای بررسی روند شاخص های مرتبط با ایمنی به مانند 
و  "، انفجددار و نشددتی"شدددت آتددش سددوزی، انفجددار و نشددتی"وزی، س

استفاده شد و روند کاهشی ایددن شدداخص  "جراحات قابل ثبت"شاخص 
 HSE پایش عملکددرد ها با روند افزایش پیشرفت پروژه ارزیابی شدند.

 ماهه و بددا معیددار هددای برگرفتدده از 2پیمانکاران با انجام ممیزی های 

OGP ارهمطابق با چک لیست شم HSE-SA-FO-018   به مدت
یک سال صورت گرفته است. مطابق با این چک لیست هر پیمانکددار در 

 (:18آیتم کلی مورد بررسی و امتیازدهی قرار می گیرد ) 5

امتیاز: جراحات قابددل ثبددت 15 -( RCRنرخ حوادث قابل ثبت ) .1
شامل کلیه جراحاتی است که نیاز به درمان باالتر از کمک هددای 

 رند که شامل موارد زیر می شوند:اولیه دا

حوادثی که نیاز به درمان توسط پزشک دارنددد و سددپس بدده کددار  •
 برمی گردند.

حوادثی که منجر به دوری از کار برای بیش از همان روز درمددان  •
 دارند.

 فوت و مرگ. •

مطابق فرمول زیر محاسبه  RCR ضریب حوادث قابل ثبت با شاخص
 (.Nadi, 2014می شود )

RCR =  / ماه گذشته  12د کل ساعت کاری پرسنل در طول تعدا
(*تعداد جراحات قابل ثبت200000)  

بددود امتیدداز کامددل و در غیددر  3در این قسمت اگر نتیجه عددی کمتر از 
 امتیازی کسب نمی کند.

امتیاز: شامل برنامه های مدون برای شناسایی،  30 -. مدیریت ریسک 2
العمل و روشددی مناسددب ارزیابی و کنترل ریسک هددای شددرکت، دسددتور

 .فعالیت و ریسک های شرکت می باشد

امتیاز: در این قسمت به مددواردی چددون تعهددد  HSE - 20. مدیریت 3
، مدیریت آموزش، بررسی حددوادث، HSE ، طرحHSE مدیریت در امر

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری، تجهیزات حفاظت فردی، مدیریت 
 .نعتی، پرداخته می شودمحیط زیست، ممیزی ها و معاینات طب ص

امتیاز: این بخش شامل مصدداحبه بددا کارکنددان،  20 -. بازدید از سایت 4
مدیریت محیط های کاری، واکددنش در شددرایط اضددطراری و  مدددیریت 

 پیمانکارهای بخش خدمات بهداشتی است.
امتیاز: این بخش با توجه به نوع  15 -. تجهیزات و بازرسی های فنی 5

هر شرکت متفاوت است. در ایددن قسددمت از داشددتن فعالیت و تجهیزات 
سیستمی جهت بکارگیری تجهیزات و ابزار آالت ایمن اطمینان حاصددل 

سپس هر شرکت بر اساس امتیازی که کسب نموده و مطددابق  می شود.
رتبه بندی می گددردد. پددس از اجددرای ممیددزی، شددرح عدددم  1با جدول 

ارسال می گددردد تددا  انطباق ها و نواقص طی نامه ای به شرکت مربوطه
در جهت بهبود وضعیت کنونی اقدام نماید. در برنامه هددای ممیددزی هددر 
دوره دوماهه، در صد پیشرفت نواقص دوره ی قبلی نیز مورد سوال قددرار 

 می گیرد.
 OGP یاستانداردها  اساس  بر یبند  رتبه -1 جدول

 رتبه بندی امتیاز

 HSEضعیف از استانداردهای  سطح بسیار  49کمتر از 

 محدود و مدیریت نشده.  HSEاستانداردهای  69تا  50بین 

  84تا  70بین 
برنامه ها اجرا گردیده امددا  HSEاستانداردهای 

نیاز به تکمیل فرآیند مدددیریت ایمنددی پیمانکددار 
 هستند.

  85باالی 
و الزامددات  HSEسطح عالی از اسددتانداردهای 

 ایت شده است.ایمنی پیمانکاران رع
 

قبل از اجرای پروژه اقدام بدده بررسددی و ممیددزی از شددرکت هددا جهددت 
دستیابی به سطح اجرای فعلی اصول مدیریت ایمنی پیمانکاران پرداختدده 
شد تا بتوانیم به نقاط ضعف و قوت خود و نحوه برنامدده ریددزی در مددورد 
از  پیاده سازی پروژه بپردازیم. این ممیزی نشددان مددی داد کدده تعدددادی

قددبال در قالددب ایمنددی و بهداشددت  "مدیریت ایمنی پیمانکدداران"اصول 
ممیزی مقدددماتی،  شغلی  و نه به صورت رسمی در حال اجرا بوده است.

برای ارزیابی وضعیت فعلی شرکت  1396اولین ممیزی بود که در اسفند 
ها اعمال گردید. پددس از ارزیددابی اولیدده از وضددعیت ایمنددی و بهداشددت 

 OGPذکور و ابالغ پیشنهادات اولیه مطابق با اسددتاندارد شرکت های م
به این شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با شرکت آریاساسول، در فاز 
دوم به ارزیابی دوباره این شرکت ها پرداخته شد. فاز های دیگر در بددازه 

انجام گردید. در بخش بعدددی بدده تحلیددل  1397های دو ماهه در سال 
 م. نتایج می پردازی

 نتایج  - 4
 محاسددباتی روش و  شددده توزیددع OGP اسددتاندارد پرسشددنامه اساس بر

 هددر کدده شد گیری نتیجه پرسنل هر ازای به عملکرد، ارزیابی امتیازهای
 روش. انددد داشددته مطلددوبی عملکددرد میددزان چدده تددا پیمانکاران از کدام

 از که بود صورت بدین  OGP دهی امتیاز کمک به تحلیل و  محاسباتی
 کارشناسددان و  پیمانکاران توسط ها پرسش به شده ارائه های پاسخ بین
 شد داده  4 تا صفر از امتیاز پاسخگویی معیارهای از هرکدام ازای به آن،
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 امتیددازات حداکثر بر اکتسابی امتیازات مجموع تقسیم حاصل نهایت در و 
 تا صفر از پیمانکار عملکرد میزان و  محاسبه درصد اساس بر کسب قابل
 صددورت محاسبات و  آمده بدست نتایج اساس بر. شد بندی دسته 100%
 مددی گددزارش تفکیددک بدده هددا شرکت از کدام هر به مربوط نتایج گرفته
 :شود

 سیراف ترابر لیان پارس شرکت
 هددای زمینه در همکاری داد قرار خدماتی پیمانکار عنوان به شرکت این

 سددبک، یخودروهددا تددیمین همچنین و  شرکت پرسنل به دهی سرویس
...  و  زباله حمل پژو، بوس، مینی اتوبوس، جمله از سنگین نیمه و  سنگین
 بدده ماه در بار 4 خود ای دوره های بازدید در HSE تیم و  داشته فعالیت
 آمددده بدست نتایج به توجه با. پرداختند پرنسل وضعیت و  شرایط بررسی
 و  نتددایج پیمانکددار، ایددن عملکددرد ارزیابی OGP  استاندارد پرسشنامه از

 .است شده داده نشان 2 جدول در شده کسب امتیاز
 

 راف یس ترابر ان یل پارس شرکت عملکرد یابیارز  از آمده دست به جینتا  -2 جدول
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ول 
 39.80 10 8.42 6.38 0 15 ا

وم
د

 

15 42 /12  47 /9  45 /10  03 /11  46 /58  

وم
س

 15 3/23  2/12  2/11  27 /11  97 /72  

رم
ها

5/24 15 چ  71 /13  65 /11  25 /13  11 /78  

جم 
7/26 15 پن  27 /15  36 /12  14 33 /83  

در اینجا شاهد هستیم که میزان امتیاز بدست آمده بددرای ایددن پیمانکددار 
% است که این میزان بر اساس جدول امتیاز دهی به عنوان یک  33/83
نکار متوسط قلمداد می گردد و با افددزایش اندددکی در امتیددازات مددی پیما

 توان به درجه خوب دست یابد.
 

 اندیشه سنا شرکت
 در همکدداری داد قددرار نگهداری و  تعمیر پیمانکار عنوان به شرکت این 

 فعالیددت مکددانیکی و  دقیق ابزار برقی، تجهیزات نگهداری و  تعمیر زمینه
 بررسی به ماه در بار 4 خود ای دوره های بازدید در HSE تیم و  داشته
 از آمددده بدسددت نتددایج بدده توجدده بددا. پرداختند پرنسل وضعیت و  شرایط

 امتیدداز و  نتایج پیمانکار، این عملکرد ارزیابی OGP استاندارد پرسشنامه
 .است شده داده نشان 3 جدول در شده کسب

 

 

 
 

 اندیشه  سنا شرکت ارزیابی  از آمده دست به نتایج  - 3 جدول
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 31/ 43 8/ 80 12/ 21 10/ 42 0 0 ا

وم
د

 

0 4/17 8/12 7/13 20 /9 1/53 

وم
س

 

15 35 /25 64 /14 12 /14 3/10 41 /79 

رم
ها

 چ

15 21 /24 61 /15 13 /16 58 /12 53 /83 

جم 
 87/ 33 13/ 15 17/ 14 16/ 68 25/ 36 15 پن

 

 ایمنی،   عملکرد  ارزیابی محاسبات از آمده بدست نتایج به توجه با
  میزان  که هستیم شاهد مربوطه، پیمانکار محیطی زیست و  بهداشتی
  این  که است  آمده  بدست 33/89 پیمانکار این  برای  آمده  بدست امتیاز 
  حائز  خوب  پیمانکار  یک عنوان به دهی  امتیاز  جدول اساس بر میزان
 .باشد یم رتبه

 

 کنگان  زرین خدمات شرکت
  زمینه  در همکاری داد قرار خدماتی پیمانکار عنوان به شرکت این

اتاقدار   صنعتی، غیر تعمیرات آبدارچی، سبز، فضای  شهرداری، تنظیمات،
  به  روزانه، ای دوره های بازدید در   HSE تیم و  داشته فعالیت...   و 

  از  آمده بدست نتایج به وجهت با. پرداخت پرنسل وضعیت و  شرایط بررسی
  امتیاز  و  نتایج پیمانکار، این عملکرد ارزیابی OGP استاندارد پرسشنامه
  بدست  نتایج به  توجه با.است شده  داده نشان 4 جدول در شده کسب
 محیطی  زیست و  بهداشتی ایمنی،  عملکرد ارزیابی محاسبات از آمده

  این  برای آمده  بدست امتیاز  میزان که  هستیم شاهد  مربوطه، پیمانکار 
  امتیاز  جدول اساس بر میزان این که است آمده بدست 66/91 پیمانکار
 .رود می  بشمار  خوب  پیمانکار یک عنوان به دهی

 کنگان زرین خدمات شرکت ارزیابی  از آمده دست به نتایج  -4 جدول
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 22/ 39 6/8 6/ 22 7/ 57 0 0 ا

وم
د

 

0 45 /21 82 /8 81 /14 10 08 /55 

وم
س

 15 7/25 92 /9 01 /15 2/11 83 /76 

رم
ها

 83/ 18 2/12 16/ 09 8/13 26/ 09 15 چ

جم 
 پن

15 33 /28 71 /15 45 /16 13 /13 62 /88 
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 توربین   پترو شرکت
  تعمیر  زمینه در  همکاری  داد قرار تغییرات  پیمانکار  عنوان به  شرکت این 
 تیم و  داشته فعالیت دوار تجهیزات و  کمپرسورها  نگهداری و  سرویس و 

HSE وضعیت  و  شرایط بررسی به روزانه، ای دوره های بازدید در 
 استاندارد پرسشنامه از آمده بدست نتایج به توجه با. پرداخت پرنسل

OGP5 جدول شده کسب امتیاز و  نتایج پیمانکار، این عملکرد ارزیابی 
 .است  شده  داده نشان
 توربین  پترو شرکت عملکرد یابیارز  از آمده دست به جینتا  -5 جدول

 

 ایمنددی،  عملکددرد ارزیددابی محاسددبات از آمددده بدسددت نتایج به توجه با
 میددزان کدده هسددتیم شدداهد مربوطه، پیمانکار محیطی زیست و  بهداشتی
 ایددن که است آمده بدست  66/89 پیمانکار این برای آمده بدست امتیاز
  خددوب خیلددی پیمانکددار یک عنوان به دهی امتیاز جدول اساس بر میزان
 تددوان مددی آن توسددط شددده کسددب امتیاز با و  بود خواهد تقدیر شایسته
 .بود شاهد را گروه این به محوله های فرآیند در باال ایمنی و  بهداشت

 کنگان  زرین مهندسی فنی شرکت
  زمینه  در همکاری  داد قرار نقل و  حمل  پیمانکار عنوان به شرکت این

  ای  دوره های بازدید در HSE تیم و  داشته  فعالیت صادرات  و  انبارداری
  نتایج  به  توجه  با. پرداخت پرنسل وضعیت و  شرایط بررسی به روزانه،
  پیمانکار،  این عملکرد ارزیابی OGP استاندارد پرسشنامه از آمده  بدست
 .است شده  داده اننش 6 جدول در شده کسب  امتیاز و  نتایج
 کنگان نیزر خدمات شرکت یابیارز  از آمده دست به جیتان  - 6جدول
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 41/ 89 10/ 47 9/ 25 7/ 17 0 15 ا

وم
د

 

15 65 /5 7/10 6/12 50 /11 45 /55 

وم
س

 15 8/23 5/11 5/14 12 8/76 

رم
ها

 80/ 32 12/ 60 15/ 26 12/ 17 25/ 29 15 چ

جم 
 92/ 01 13/ 50 16/ 61 4/18 5/28 15 پن

 

    

 ایمنی،   عملکرد  ارزیابی محاسبات از آمده بدست نتایج به توجه با
  میزان  که هستیم شاهد مربوطه، پیمانکار محیطی زیست و  بهداشتی
  این  که است  آمده  بدست 01/92 پیمانکار این  برای  آمده  بدست امتیاز 
  تواند  می  خوب  پیمانکار  یک عنوان به  دهی امتیاز جدول اساس بر میزان
  جامعه  عملکرد  تطابق  میزان نمایش  منظور به پایان  در.باشد مطرح
  OGP رویکرد در موجود عملکردی های شاخص با مقایسه در آماری

  . شود می استفاده عنکبوتی یا راداری نمودار به را آمده دست به امتیازات
  آورده  1 نمودار  در  قسمت  این OGP رویکرد از حاصل نهایی نتایج
  شباهت  و  نزدیکی میزان بهتر در   نمودار  این مزایای از . است شده

  در  مختلف های شرکت نتایج مقایسه  همچنین و  جنس  هم متغیرهای
  پایان  در که است مشخص  نمودار این به توجه  با . باشد می هم کنار
  شاخص  با را عملکرد تطابق میزان بهترین توربینپترو  شرکت فاز، آخرین
 .است داشته  OGP رویکرد در موجود عملکردی های

 
 یعملکرد یبا شاخص ها سهیدر مقا یتطابق عملکرد جامعه آمار زان ی م .1 نمودار

 OGP کردیموجود در رو

  بحث - 5
 مددی را توربین پترو  شرکت لعهمطا این از آمده دست به نتایج به توجه با

 در HSE عملکددرد در اول درجدده هددای شددرکت از یکی عنوان به توان
 و  فنی اندیشه، سنا کنگان، زرین خدمات های شرکت و  برد نام مجموعه
 ارزیابی نظر از بعدی های رتبه در را لیان پارس و  کنگان زرین مهندسی
 عملکددرد از حلیلیت محاسبات نتایج. داد قرار HSE زمینه در عملکردی
 سددطح شددرکت ایددن در کدده داد نشددان ساسددول آریا شرکت پیمانکاران
 و  حددوادث و  بددوده خددوب خیلددی و  خوب سطح در پیمانکاران عملکردی
 خیلددی سددطح در پیمانکدداران قصددور و  احتیدداطی بی از ناشی رویدادهای
 رویکردهددای ایجدداد نمددود عنددوان تددوان می مبنا براین. دارد قرار پایینی
 پیمانکدداران HSE نیروهددای تقویت و  توانمندسازی راستای در آموزشی
 بددر اثبدداتی توانددد می ای دوره های ارزیابی و  بازدیدها نتایج و  بوده موثر
 سددازمان در توانمندسازی های رویکرد از استفاده همچنین. باشد امر این
 بدده و  بددوده الزم پیمانکدداران عملکددرد بهبود جهت در قبیل این از هایی
 این. شود می گرفته نظر در پیمانکاری های قرارداد اصول از یکی عنوان
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 39/ 09 8/ 13 8/ 59 7/ 37 0 15 ا
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15 32 /20 65 /8 91 /14 10 88 /68 

وم
س

 15 32 /22 02 /10 3/15 96 /10 6/73 

رم
ها

 80/ 31 3/12 16/ 34 7/10 25/ 97 15 چ

جم 
 85/ 40 5/12 2/17 14/ 30 26/ 40 15 پن
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 تا گرفته قرار ارزیابی مورد مدت کوتاه های دوره در باید پیمانکاران گونه
 بتددوان گرفته صورت کارگاهی حوادث میزان و  عملکرد سطح به توجه با
 جدیددد پیمانکددار انتخدداب یددا و   سددطح ارتقددا  با همکاری ادامه مورد در

  یددزدی مسددلمان توسددط کدده مشابهی ی مطالعه در. شود گیری متصمی
 عناصددر ارزیابی در ریسک نقش بررسی هدف با( 1396، یزدی مسلمان)

 از استفاده با گاز و  نفت پیمانکار های شرکت در HSE مدیریت سیستم
 بود این ی دهنده نشان نتایج شد انجام متغیره چند گیری تصمیم روش
 پاالیشددگاه و  گدداز انتقال توسعه، و  مهندسی ی،استان گاز های شرکت که
 در. گردیدند یک از 0.19 و  0.40 ،0.55 ،0.74 امتیازهای حایز ترتیب به

 ارائدده منظور به تحقیقی( 1392، جعفری) همکاران و  جعفری ی مطالعه
 سطح اساس بر قرارداد عقد از پیش پیمانکاران HSE بندی رتبه الگوی
 عناصر وزن که داد نشان مطالعه این از اصلح نتایج که شد انجام پیمان
 در. اسددت متفدداوت گاندده سدده هددایپیمان از رده هددر در HSE مدددل
 مقدددماتی هایپیمان در و  رهبری و  تعهد متوسط، و  پیشرفته هایپیمان
 اهداف و  مشی خط همچنین. باشندمی وزن بیشترین دارای پایش و  اجرا

 یددک در. باشددندمی وزن رینکمت دارای پیمان گروه سه هر در راهبردی
 ,Azadeh) همکدداران و  بوقابددا توسددط کدده خارجی مشابه ی مطالعه

 شددد الجزایرانجددام در پتروشددیمی شددرکت دو  مقایسه منظور به( 2013
 تعهددد، ماننددد مدددیران هددای ویژگددی کدده داد نشان آمده دست به نتایج

 یترق عوامل مهمترین از کارکنان مشارکت و  ارتباطات تشویق، آموزش،
 فرهنددگ بلددوغ کدده کردند گزارش همچنین. شوند می محسوب سازمان
 که است ذکر به الزم.  گذارد  می تاثیر  سازمان  در ایمنی  عملکرد بر ایمنی
 بددا خددود هددای فعالیت زمینه و  پیمان قرارداد نوع به توجه با پیمانکار هر

 برانگیددز چددالش یکدددیگر با آنها مقایسه و  بوده روبرو  متفاوتی مخاطرات
 مورد هایی شرکت که شد سعی پژوهش این در(. Guo, 2016) ستا

 کدده هددایی پددروژه نوع همچنین و  ساختار لحا  از که گیرند قرار مطالعه
 پیشددنهاد ساسول آریا شرکت به. باشند نزدیک هم به شوند می متقاضی
 تعددداد از یددا و  کننددد نمی کسب را مطلوب امتیاز که پیمانکارانی که شد
 در باشددند، برخوردار ارزیابی دوره در باالیی های خطاریها و  حوادث وقوع
 بددا بایددد ای دوره هددای بازرسددی در عملکددرد سطح ارتقای عدم صورت

 را جدید پیمانکاران ایمنی اولیه سطح. شوند جایگزین تر ایمن  پیمانکاران
 قددرارداد همچنددین و  داد قددرار بررسددی مددورد اولیدده بددازبینی با توان می

 زیسددت محددیط و  بهداشت نظر مد سطح به دستیابی هب منوط پیمانکاری
 در زیسددت محددیط و  بهداشددت ایجدداد جهددت در رویکرد این. کرد منعقد
 الزم و  ضددروری پتروشددیمی قبیل از حساسی های کارخانه و  ها شرکت
 .بود خواهد

 گیری  نتیجه - 6
 رعایت  در عملکرد افزایش بیشترین که کردیم مشاهده پژوهش این در

  از  بعد  فاز در  پیمانکاری های شرکت توسط HSE ایه استاندارد
  های  العمل دستور دریافت با ها  شرکت این. است بوده  اولیه ممیزی
  مطلوبی  مقدار به را خود HSE وضعیت مقدماتی،  ممیزی از  پس  اولیه
 توجه  قابل بهبود نیز نهایی فاز در همچنین. بخشیدند بهبود بعدی فاز در
  ممیزی  دلیل  به ها  شرکت که کرد استنتا  توان می. گردید مشاهده  ای
  توانستند  دریافتی های لیست چک همچنین و  گرفته صورت های

 فرآیند  این  با . دهند بهبود چشمگیری شکل به  را  خود  HSE وضعیت
  انعقاد  و  کرد بندی رتبه اکتسابی نمره اساس  بر را ها شرکت  توان می

  به  توجه با حالت این در. باشد امتیاز  نصاب  حد کسب به منوط  قرارداد 
  و  بهداشت  ایمنی، های پارامتر از  یک  هر  در ها  شرکت  عملکرد  بهبود
  ارتقای  به منجر پیمانکاران HSE سازی توانمند فرآیند زیست، محیط
 و  پیشگیری شود می زیست محیط بهداشت و  ایمنی عملکردی سطح
  به  منجر ایمنی، و  آگاهی سطح افزایش و  ها ریسک بنیادی مدیریت

  دقت  عدم از ناشی جانی و  مالی های آسیب کاهش و  مخاطرات هشکا
 . شد خواهد نیز شرکت  های فرآیند و  ها فعالیت در
 

 قدردانى  و تشکر 
  که  گردید انجام عسلویه ساسول آریا پتروشیمى شرکت در  پژوهش  این
  می  را دانى قدر و  تشکر کمال شرکت این مدیریت دریغ بى کمکهاى از

 .نمایم
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