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 )KPI(  Key Performance Indicators شاخص های کلیدی عملکرد 

پگاه عادلوند*، مدیریت HSE شرکت ملي نفت ایران   

ه��دف از تهیه مطالب پیش رو معرفی چارچوبی 
برای یک دس��تورالعمل اجرایی اس��تاندارد جهت 
ارزیاب��ی ش��اخص های کلیدی عملکرد بر اس��اس 
راهنم��ای تهی��ه ش��ده توس��ط س��ازمان اجرایی 
بهداشت و ایمنی انگلستان1  است. سازمان مربوطه 
ی��ک نه��اد اجرایی در ح��وزه بهداش��ت ایمنی با 
مدیری��ت دول��ت انگلس��تان ب��وده و وظیف��ه اش 
تنظیم مقررات، کمک به اجرای آن، تألیف و نش��ر 
مستندات مربوطه و تحقیق در خصوص مخاطرات 
ش��غلی در بریتانیاس��ت. برای س��نجش عملکرد 
سازمان ها باید توجه داش��ت که دستورات راهنما 
برای یک س��ازماِن مشخص، نسخه پیچیده شده   و 
واحدی ندارند. بنابراین، به کمک یک راهنما صرفاً 
می توان بنا به ضرورت های هر س��ازمان، چارچوبی 
برای تهیه چک لیس��ت های تخصصی و بررس��ی 
وضعی��ت موجود تهیه نم��ود. از آنجایی که ارزیابی 
علمکرد HSE با توجه به »چرخه دمینگ«2  - در 
س��ازمان هایی که ضرورت نهادینه شدن مدیریت 
بهداشت و ایمنی در آنها ابقا شده است- یک فرايند 
الزامی محس��وب می شود،  توجه به مولفه های یک 

راهنمای استاندارد الزامی است.

1-تعاریف
پی��ش از ورود به مبحث اصلی به نظر می رس��د 
که تعریف مختص��ری از کلید واژه ها، برای ارتباط 
بیشتر با متن الزم باشد چرا که بعضاً ممکن است 
یک اصطالح تخصص��ی برای س��ازمان های مورد 
هدف یک پارادایم جدید به نظر برسد، لذا ورود به 
آنها با اندکی پی��ش درآمد، خالی از لطف نخواهد 

بود.

1-1- شاخص های کلیدی عملکرد3 
   ابزاری مهم برای ارزیابی میزان پیشرفت سازمان 
به سمت نتایج موردنظر است. این شاخص ها به یک 

سازمان کمک می کنند تا مدیران بتوانند بر بهبود 
جنبه ه��ای »عملیاتی«4  و »راهبردی«5 س��ازمان 
متمرکز ش��وند. دس��تورات راهنما برای س��نجش 
عملکرد HSE با هدف کمک به س��ازمان هایی که 
مفاهیم مدیریت بهداش��ت و ایمنی را درک کرده و 
تمایل به بهبود سنجش عملکرد HSE در سازمان 
خود دارند، تهیه ش��ده است تا میزان موفقیت آنها 
را در دس��تیابی به اهداف مدیری��ت مربوطه مورد 
س��نجش قرار دهند. به عبارتی، نوعی »خط کش«6 

برای سنجش عملکرد محسوب می شوند]1[.

1-2- شاخص های راهبر7 
شاخص های راهبر، پیش��رو،  هادی و یا محرک 
شاخص هایی هستند که پایش آنها به نوعی، کشف 
مخاطرات پنهان یک س��ازمان بوده و رویکردی در 
راستای مدیریت پیشگیرانه محسوب می شود. این 
ش��اخص ها قبل از وقوع حادثه با ارزیابی ریسک ها 
و مخاط��رات پنهان س��ازمان مانع از وقوع حوادث 
جدی در آینده  می ش��وند، لذا دستاورد مهم تری 
از پای��ش ش��اخص های پی��رو داش��ته و حادثه- 
محور نیس��تند. به عبارتی، بدون وقوع حادثه قابل 
س��نجش اند، قابلیت پیش��گویی ح��وادث آینده را 
داش��ته و ارتباط نزدیکی با فرايندها و فعالیت های 
یک سازمان دارند]2[. می توان گفت، شاخص های 
راهب��ر ب��ا تمرکز ب��ر روي ميزان ق��درت موانع و 
سيستم هاي كنترلي، احتمال بُروز حوادث را مورد 
س��نجش قرار می دهن��د. ِش��به حوادث از آنجا که 
می توانند در پیش بینی حوادث آینده کمک کننده 
باش��ند، به عنوان یکی از شاخص های راهبر مطرح 
هس��تند که البته می توانند به دلیل تعیین ش��دت 
و ضع��ف پیامد حاصل از شکس��ت موانع کنترلی، 
یک ش��اخص تأخیری نیز محس��وب شوند]3[. از 
ابزارهای س��نجش ش��اخص های راهبر می توان به 
»ممیزی ایمنی«8 و »بازرس��ی های فنی دوره ای« 

اشاره کرد که می  توانند در کشف نقاط ضعف موانع 
کنترلی مفید واقع شوند]1[. البته شاخص هایی که 
در بازرس��ی بعد از حادثه برای تعیین نقاط ضعف 
موانع کنترلی استخراج می شوند،  شاخص های پیرو 
و تأخیری محس��وب می شوند. در اینجا مختصری 
به تعریف ممیزی و بازرسی و نقاط مثبت و منفی 

شاخص های راهبر و پیرو اشاره می شود:

1-3-ممیزی
 تم��ام یا جزء به ج��زء حوزه ه��ای فعالیتی یک 
س��ازمان را با هدف به حداقل رس��اندن خس��ارت، 
مورد ارزیابی قرار می دهد،  لذا یک ش��اخص راهبر 
محس��وب ش��ده و از آنجایی که ب��ا توجه به یک 
استاندارد انجام می ش��ود، متغیرهای آن مشخص 
بوده و یک ابزار جامع محس��وب می گردد. ابزاری 
است که میزان تعهد9 س��ازمانی را نشان می دهد، 
ولی از طرفی دارای نکات قابل تأمل نیز هس��ت از 
جمله اینکه اگر به دفعات انجام ش��ود، حساسیت 
خود را از دست داده و برای مقایسه با سازمان های 

همتا10 نیز ابزار مناسبی نیست.

1-4-بازرسی فنی
 بازرس��ی ها ب��ر خ��الف ممیزی، تم��ام اجزای 
سازمان را مورد بررسی قرار نمی دهند، بلکه نوعی 
نمونه  گیری از کل مجموعه محس��وب می ش��وند. 
مش��ارکت كاركنان در آن، حس مالکیت آنها را به 
س��ازمان افزایش می دهد، قاب��ل رویت بوده و یک 
دید کلی11 از س��ازمان در اختیار ق��رار می دهد و 

قابلیت سنجش کمی دارد. 

1-5-شاخص های پیرو12
ش��اخص های پی��رو یا تأخیری ش��اخصی برای 
نمای��ش تع��داد/ ش��دت رویدادهای واقع ش��ده و 
تعیی��ن تع��داد رخداده��ای تلف كنن��ده وقت13، 
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فنی

ح��وادث با ش��دت متوس��ط14، روزهای از دس��ت 
رفته15، داده های مربوط به غیبت از کار16  و میزان 
آس��یب به اموال ش��رکتی17 محسوب می شود]1[. 
 HSE سنجش این شاخص ها برای نمایش عملکرد
رویک��ردی حادثه- محور داش��ته، لذا پیش��گیرانه 
نیس��ت. این ش��اخص ها روي نتيجه و خروجي ها 
متمركز ش��ده و ميزان ضعف موانع و سيستم هاي 
كنترلي پيش بيني ش��ده را مي س��نجد. در کل، با 
بررسی توأمان ش��اخص های راهبر و پیرو می توان 
می��زان ق��وت و ضع��ف سیس��تم های کنترلی در 
پیش��گیری از حوادث را مورد ارزیاب��ی قرار داد و 
س��ازمان را به س��مت تقویت مدیریت پیشگیرانه 

هدايت نمود.

1-5-1-جنبه های مثبت این سنجش
نوعی سنجش مطلق عمکرد محسوب می شود، 
جمع آوری آن ساده اس��ت، میزان گزارش دهی بر 
اس��اس آن می تواند متغیر باش��د، نی��از به بحث و 
بررس��ی دارد، اجازه مقایس��ه با س��ازمان همتا را 
می دهد )ب��ر اس��اس اس��تاندارد انگلس��تان: تعداد 
حوادث در 100000 س��اعت کاری و در استاندارد 
بهداشت شغلی کش��ور آمریکا18 میزان حوادث در 
200 هزار س��اعت کاری محاسبه می شود( و برای 

بهبود عملکرد قابل به کار گیری است.

1-5-2-جنبه های منفی این سنجش
رویکرد پایین دس��تی19 یا غیرپیش��گیرانه دارد، 
دی��دی از س��وابق ی��ک س��ازمان در اختی��ار قرار 
می دهد نه وضعیت فعلی آن، شاخص ضعیفی برای 
پیش بینی حوادث آینده است و از لحاظ آماری یک 
متغیر تصادفی20 محس��وب می   شود. بخش هایی از 
سیستم که دچار خطای21  سیستمی شده است را 
محاس��به نمی کند، از کنترل نیروی کار خارج بوده 
و شدت حوادث را گزارش نمی کند. به طور مثال در 
حوزه بهداشت شغلی، قادر به گزارش بیماری هایی 
که به تدریج حاصل می ش��وند، نبوده و ارتباط آن با 

عملکرد واقعی سازمان زیر سؤال است.

1-6-شاخص مطلوب22
شاخصي اس��ت که از دسته شاخصه های راهبر 
بوده و قابل کنترل توس��ط افراد باش��د، به راحتی 
قابل درک باش��د و جمع آوری داد ه  های مربوط به 
آن نس��بتاً راحت باش��د، حجم زیادی از داده ها را 
برای گرفت��ن بازخورد از سیس��تم در اختیار قرار 
دهد، منعکس کننده وضعیت فعلی س��ازمان باشد؛ 
نه گذش��ته و پیشینه س��ازمان. لذا تکیه بر سوابق 
سازمان برای نمایش عملکرد، رویکردی پیشگیرانه 

محسوب نمی شود. 

1-7-سبد سنجش23
ممکن اس��ت در مدیریت بهداش��ت ایمنی 
س��ازمان های ما ی��ک پارادایم جدید باش��د، 
اما اصطالحی اس��ت که آش��نایی با آن برای 
هم ذات پنداری با دستورالعمل  های بین المللی 
کمک کننده اس��ت. این اصطالح که در نقطه 
مقاب��ل برگه ه��ا / کارت ه��ای امتی��از24 قرار 
می گی��رد، ت��الش می کند تا تم��ام داده های 
مرتب��ط را در قالب یک ع��دد آماری منفرد25 
با هم یکی کند. به هرکدام از ش��اخص ها یک 
وزن داده می ش��ود و بعد از طریق محاسبات 
تکمیلی یکی می شوند. در حالی که در رویکرد 
کارت امتی��از، داده ه��ای کلی��دی محدود به 
یک مکان خاص اس��ت و تمام��ی گراف ها و 
ش��اخص ها برای موضوعات متع��دد در قالب 
یک گراف مطرح می شود ]2[. یعنی در اولی، 
از همه بخش ها، اطالعات جمع آوری و داده ها 
یکی می ش��ود و در دومی، فقط از یک بخش 
یک داده منفرد برای تعمیم به کل س��ازمان 

ارائه می شود.

1-8-سنجش باال دستی  یا پیشگیرانه26
نوع��ی رویکرد پیش��گیرانه به فرايند س��نجش 
و  مخاط��رات  می��زان  کاه��ش  ب��رای  عملک��رد 
وق��وع  از  پی��ش  س��ازمان  ی��ک  ریس��ک های 
روی��داد اس��ت ک��ه در آن، محوری��ت س��نجش 

 ب��ا ش��اخص های راهب��ر اس��ت ت��ا پی��رو ]1[.

ی�ا ه�ادی و  بی�ن ش�اخص های راهب�ر  2- رابط�ه 
شاخص های پیرو یا تأخیری

این ش��اخص ها ممکن اس��ت در سطح ستادی 
و علمیات��ی متف��اوت باش��ند. انجم��ن بین المللی 
تولیدکنندگان نفت و گاز27 یک الگوی چهارالیه ای 
)شکل-1( را برای تعیین شاخص های عملکرد در 
ح��وزه ایمن��ی فرايند مطرح کرده اس��ت که قابل 
تعمیم به حوزه بهداش��ت ش��غلی و محیط زیست 
هم هس��ت. در این هرم هرچ��ه از رأس به قاعده 
حرک��ت می کنی��م، اهمی��ت ش��اخص های راهبر 
بیش��تر می ش��ود. به این معنی ک��ه در صورتی که 
ی��ک س��ازمان ش��اخص های راهبر را در س��طح 
ش��اخص های عملکردی سیس��تم مدیریتی ندیده 
باش��د، احتمال وقوع حوادث در س��ازمان بیشتر و 
نح��وه گزارش دهی حادثه- مح��ور خواهد بود. در 
مقابل، هر چه به سمت رأس هرم حرکت می کنیم، 
میزان داده های در دس��ترس برای بررسی عملکرد 
کمتر بوده و ش��اخص ها ماهی��ت تأخیری یا پیرو 
پیدا می کنند. مس��ئله دیگر این است که فهمیدن 
اینکه آیا یک مانع کنترلی مختص یک تجهیز بوده 
یا قابل تعمیم به همه سیستم است، نیازمند دانش 
فراگیر نس��بت به کل موانع کنترل��ی دارد. موانع 
کنترل��ی در تعریف ش��اخص های عملکردی نقش 
تعیین کنن��ده ای دارند. در این خصوص س��ازمان 
HSE انگلس��تان یک رویکرد شش مرحله ای برای 

شناس��ایی موان��ع کنترل��ی و به دنب��ال آن تعیین 
شاخص های کلیدی عملکرد ارائه داده است ]3[.

3- پیشینه سنجش عملکرد HSE در سازمان ها
عملک�رد  س�نجش  ب�رای  س�نتی  3-1-رویک�رد 

بهداشت و ایمنی
اگ��ر از مدی��ران عام��ل و یا هیئت ه��ای مدیره 
پرس��یده ش��ود که عملکرد کلی ش��رکت خود را 
چطور می س��نجند، احتماالً ً با ارجاع به س��رمایه و 
س��هام بازار از سنجش هایی مثل درصد سود سهام 

مروری
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نام می برند. ش��اخصه مشترک این سنجش ها این 
اس��ت که کاًل با اشاره به دستاورد  های کسب شده 
س��ازمان، عدد گزارش شده ماهیتاً یک عدد مثبت 
بوده، اش��اره به شکست های سازمانی نداشته و در 

نتیجه، عدد منفی گزارش نمی شود. 
اگ��ر از همین افراد پرس��یده ش��ود که عملکرد 
بهداشت و ایمنی سازمان خود را چطور می سنجند، 
احتم��االً تنها داده ي اندازه گیری ش��ده، داده های 
آماری مربوط به آس��یب های ناش��ی از جراحت 28 
است. درحالی که عملکرد کلی سازمان معطوف به 
طیفی از اعداد و ارقام اس��ت که داده های ناشی از 
آس��یب های وارده به س��المت و بهداشت29 در اثر 
خطای عملکردی )فردی یا سیستمی( را هم شامل 
می شود. بهداش��ت و ایمنی با بسیاری از حوزه های 
مورد سنجش توس��ط مدیران متفاوت است، زیرا 
موفقیت یک سازمان نتیجه نبوِد یک پیامد منفی 
مثل آس��یب های وارده به حوزه س��المت است تا 
حضور آن پیامد. اما مس��ئله این اس��ت که آسیب 
یا خسارات وارده به سالمت افراد در سطح پایین-
حتی در طی س��الیان طوالنی- تضمینی بر کنترل 
کامل مخاطرات و عدم وقوع آس��یب های ش��دید تر 
در آین��ده نخواهد ب��ود. این موض��وع به خصوص 
در مورد س��ازمان هایی که احتم��ال وقوع حوادث 
در آنه��ا پایین اس��ت صدق می کن��د، در حالی که 
احتمال وق��وع خطرات ش��دید30 همچنان دراین 
س��ازمان ها وجود دارد. در این گونه موارد س��وابق 
ثبت شده31 ممکن است یک شاخص گمراه کننده 
برای عملکرد ایمنی باشد. به عبارتی استناد ِصرف 
به سوابق طوالنی مدت س��ازمان و نداشتن حادثه 
ج��دی در گذش��ته، تضمینی بر عدم وق��وع اتفاق 

شدیدتر در آینده نخواهد بود. 
از طرف��ی، در خصوص روش اتخاذ ش��ده برای 
س��نجش سازمان ها بایدتوجه داشت که یک روش 
س��نجش »منف��رد« قابل اعتماد32 ب��رای عملکرد 
بهداش��ت و ایمنی وجود ندارد. الزم اس��ت که یک 
»س��بد س��نجش«33 یا یک »بیالن عملکردی«34 
داش��ته باش��یم که بتواند اطالعات��ی در خصوص 

طیف��ی از فعالیت های بهداش��ت و ایمنی در اختیار 
بگذارد. مادام��ی که س��ازمان ها اهمیت مدیریت 
بهداش��ت و ایمنی را تش��خیص بدهن��د، متوج��ه 
مش��کالت ناش��ی از به کارگی��ری داده های آماری 
ص��رف، به عن��وان تنها معی��ار س��نجش عملکرد 

بهداشت و ایمنی خواهند شد. 

ب�ه  مرب�وط  داده ه�ای  از  ناش�ی  3-2-مش�کالت 
آسیب های فیزیکی/ بیماری های حوزه سالمت

 در سیس��تم گزارش ده��ی، در صورتی که تمرکز 
اصلی بر میزان آس��یب های وارده بر سالمت افراد 
باش��د- به عنوان یک روش برای سنجش عملکرد 
به خصوص در سیستم های پاداش محور- می تواند 
با مواردی از جمله عدم گزارش واقعی آسیب های 
وارده، به دلیل حفظ عملکرد موجود همراه باشد. 

 یک رویداد منجر به آس��یب، برای س��ازمان این 
راحتی را به دنبال دارد که متأسفانه الزم نیست در 
اکث��ر مواقع گزارش��ی مبن��ی بر اینک��ه آیا خطر 
قابل کنت��رل یا غیر قابل کنترلی پش��ت این حادثه 
بوده اس��ت را گزارش بده��د و صرفاً همان رویداد 

منجر به حادثه گزارش می شود. 
 میزان آس��یب ها اغلب »شدت امکان وقوع یک 

رویداد«35 را منعکس نمی کند بلکه فقط تبعات آن 
را بی��ان می کند. به طور مثال نبود حفاظ مناس��ب 
برای یک ماش��ین ک��ه می تواند منج��ر به بریدن 

انگشت یا قطع عضو بشود.
 ع��دم توانایی اف��راد برای ادامه فعالیت ش��غلی، 
اغلب به دلیل آسیب هایی است که شدت رویداد را 

منعکس نمی کند.
 مدارک��ی وج��ود که نش��ان می ده��د لزوماً بین 
داده ه��ای آماری مربوط به آس��یب های ش��غلی36  
مث��ل لغزی��دن، س��رخوردن و س��قوط از ارتفاع و 
مخاط��رات منجر به حادثه ش��دید37 )به طور مثال 
خس��ارت ناش��ی از احتباس مواد قابل اش��تعال یا 

سمی( رابطه وجود ندارد.
 میزان پایین آس��یب های وارده به افراد می تواند 
به شکل گمراه کننده ای رضایت سازمان را به همراه 

داشته باشد.
 میزان پایین آس��یب های وارده به افراد می تواند 
منجر به دریافت اطالعات محدودی شود؛ به عبارتی 
گمراه کننده باش��د و مانع از بررس��ی های دقیق تر 
یک س��ازمان شود، به تعبیری س��ازمان خیالش از 
باب��ت وقوع ح��وادث ش��دید تر به اش��تباه راحت 
می ش��ود، چون صرفاً میزان آسیب پایین را مالک 

 1  هرم شاخص هاي ایمني فرایند  ]3[
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عملکرد صحیح سازمان قرار داده است.
 در رویک��رد حادثه محور ب��رای گزارش عملکرد، 
حتماً ً باید یک خطایی، مثل آس��یب به سالمت یا 
جراحت صورت بگیرد تا بت��وان اطالعاتی از نحوه 

عملکرد سیستم به دست آورد.
خس��ارات،  ب��ه  مرب��وط  آم��اری  داده ه��ای   

منعکس کننده پیامدها 38 است نه علل39 آنها.
ب��ه دلی��ل نقط��ه ضعف هایی ک��ه اس��تفاده از 
داده های آماری ِصرف، ناش��ی از آسیب به سالمت 
و خس��ارت وارده به عن��وان ابزاری ب��رای ارزیابی 
عملکرد ب��ا خود به همراه دارد، مش��خص ش��ده 
است که بعضی از س��ازمان ها نیاز به سنجش های 

پیشگرانه و فرادستی40 دارند. 
در کل می ت��وان گف��ت در س��نجش عملکرد، 
بیشتر باید به دنبال اعداد و ارقامی بود که به راحتی 
قابل محاسبه باشد: مثل تعداد دوره های آموزشی 
و تعداد بازرس��ی ها. چیزی که جای خالی آن واقعاً 
احساس می شود، وجود یک رویکرد سیستماتیک 
برای اس��تنتاج این سنجش هاست و اینکه چگونه 
این داده ها به فرايند کنترل ریسک مرتبط خواهد 
ش��د. این وضعی��ت مش��ابه دوران قب��ل از ظهور 
مدل های سیس��تم مدیریت بهداشت و ایمنی است 
ک��ه فعالیت های��ی در خصوص بهداش��ت و ایمنی 
ص��ورت می گرفت ام��ا دریافت کم��ی درخصوص 
جای��گاه آن فعالی��ت در کل چارچ��وب سیس��تم 

مدیریت بهداشت و ایمنی وجود داشت.
در »رویکرد های پراکنده«41 که امکانات و افراد 
متفاوتی را مدنظر قرار می دهند و تأکید بیش��تر بر 
سنجش هرچه ساده تر است، ماهیت داده از لحاظ 
ریاضی تعریف نشده محسوب می شود. »داده های 
برداری«42 اطالعاتی راجع به اینکه چطور این عدد 
و رقم به اینجا رس��یده اس��ت، آیا عدد قابل قبولی 
محس��وب می شود )مثاًل خوب اس��ت یا بد است( 
و همچنی��ن اطالعات��ی در خص��وص کیفی��ت و 
اثربخش��ی فعالی��ت مربوطه نمی دهد. اینجاس��ت 
ک��ه یک رویک��رد منضبط تر و با دیس��پلین باالتر 
برای سنجش عملکرد بهداش��ت و ایمنی مورد نیاز 

اس��ت. ضرورت این رویکرد همانط��ور که پیش تر 
به سیس��تم مدیریت بهداش��ت و ایمنی نی��از بود، 
احساس می شود. این موضوع نه به جهت اطمینان 
از کارایی س��نجش مربوطه، بلکه عالوه بر آن، برای 
اطمینان از اس��تفاده صحی��ح و کارا از منابع43 در 

سنجش عملکرد ضرورت دارد. 

4- هدف از سنجش عملکرد
س��نجش عملکرد، ابزاری برای سنجش میزان 
موفقی��ت یک س��ازمان در دس��تیابی ب��ه اهداف 
تعیین ش��ده از طریق س��نجش عملک��رد ارزیابی 
ریسک اس��ت و بررسی اینکه تا چه اندازه سازمان 
در کنترل مخاطرات موجود موفق بوده اس��ت. لذا 
س��نجش عملکرد با ارزیابی ریسک متفاوت است 
و هدف از س��نجش عملک��رد، میزان موفقیت یک 
سازمان در ارزیابی مخاطرات و ریسک های موجود 

است.
این ش��اخص، یک مبنای محاسباتی و تحلیلی 
ب��رای تصمیم  گی��ری در اختیار مدیران س��ازمان 
می گذارد تا ب��ه کمک آن بتوان ب��ر موارد مهم تر 
متمرکز ش��د. به ق��ول یک��ی از صاحب نظران این 
حوزه »پیتر دراکر«44، "هر آنچه را که بتوان اندازه 
گرف��ت می توان انج��ام داد"45. ل��ذا، موضع گیری 
مدیریت س��ازمان با اس��تفاده از این شاخص های 
کلی��دی عملک��رد، تعیین اهداف )س��طح مطلوب 
عملکرد( و رصد پیشرفت سازمان بر مبانی اهداف 
تعیین شده است.  به عبارتی، تمرکز مدیریت در این 
خصوص بر انجام فعالیت هایی است که برای بهبود 
»شاخص های راهبر یا اصلی«46 انجام می  شود و در 
نهایت منجر به »منافع بعدی سازمان«47 می شود. 
شاخص های راهبر پیش نیازهای موفقیت های آتی 
سازمان هس��تند که در صورت دس��تیابی به آنها 
منافع مورد نظر حاصل می ش��ود. این ش��اخص ها 
کم��ک می کنند که در ش��رایط تغیی��ر، خروجی 
مورد نظر حاصل ش��ود و از پیامدهای ناخواس��ته 
جلوگیری شود. »شاخص های پیرو«48 نشان دهنده 
می��زان موفقیت س��ازمان در دس��ت یابی به نتایج 

مورد نظر در گذشته هستند]1,4[ .
در اینجا به صورت موردی می توان شاخص های 
عملک��ردی HSE و پدافند غیرعامل وزارت نفت را 
به صورت خالصه نام برد و ش��اخص های مورد نیاز 
برای بهبود و حرکت به سمت مدیریت پیشگیرانه 
را نیز لح��اظ کرد. در روش اجرای��ی عملکرد این 
س��ازمان در پنج حوزه: 1- آموزش،  2- ایمنی، 3- 
مهندس��ی بهداشت 4-  محیط زیست و 5- پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران شاخص های عملکردی 
HSE گزارش می ش��ود. در ح��وزه آموزش، تعداد 
دوره های آموزش��ی،  س��اعات و س��رانه آموزش��ی 
گ��زارش می ش��ود. در ای��ن حیطه، »اثر بخش��ی 
آموزش��ی« متشکل از چک لیس��ت های تخصصی 
مربوط به ه��ر دوره می تواند برای ارزیابی عملکرد 
آموزش��ی اضاف��ه گ��ردد. در حوزه ایمن��ی، هفت 
ش��اخص49  ش��امل: تواتر جراحات منجر به زمان 
تلف ش��ده50، ن��رخ حوادث منجر به ف��وت51، نرخ 
ش��یوع رویداد منجر به فوت52، تواتر جراحات قابل 
ثبت به ازای یک میلیون س��اعت53، تعداد مرگ و 
میر، تعداد ِجراحات منج��ر به روزهای کاری تلف 
ش��ده54 و ساعات کارکرد اس��ت که تقریباً  همگی 
رویکرد حادثه محور دارند و ِش��به حوادث یا نتیجه 
ارزیابی ریس��ک س��ازمان که مخاط��رات پنهان و 
شدت و ضعف موانع کنترلی را گزارش می کند در 
ش��اخص های عملکردی دیده نمی شود. در حیطه 
مهندس��ی بهداشت یازده ش��اخص55  لحاظ شده 
است که عالوه بر گزارش ضریب تکرار بیماری های 
شغلی که شاخص تأخیری اس��ت، میزان مواجهه 
با آسیب رس��ان هایی56   همچون بنزن، گازسولفید 
هیدروژن57، س��روصدا و تنش گرمایی هم گزارش 
می ش��وند که ماهیت پیشگیرانه داش��ته و قبل از 
بُ��روز بیم��اری ج��دی می تواند هش��داردهنده و 

بازدارنده باشد]5[. 
به عن��وان مث��ال،  در مقام مقایس��ه، در گزارش 
عملکرد 2018-2019 س��ازمان بهداش��ت و ایمنی 
انگلستان، عالوه بر شاخص های فوق،  شاخص هایی 
همچون میزان افسردگی و هیجان ناشی از کار58،  

مروری
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م��رگ و میره��ای ناش��ی از مواجهه با آزبس��ت و  
بیماری ه��ای عضالنی-اس��کلتی ناش��ی از کار نیز 
گزارش می ش��وند که همگی، داده های به دس��ت 
آمده از معاینات دوره ای هس��تند]8[ . بررسی های 
بیش��تر برای میزان مطابقت ی��ک روش اجرایی با 
اس��تاندارد های روز دنیا و اثربخشی آن در نمایش 
عملکرد س��ازمان، کار کارشناسی و تخصصی است 
که از مجال این مطالعه و ساختار آن خارج است. 

5-دلیل اهمیت سنجش عملکرد
 در ه��ر فراين��د مدیریت��ی، س��نجش، یک قدم 
کلیدی محس��وب شده و اساس بهبود مستمر را در 
س��ازمان ش��کل می دهد. در صورتی که سنجش به 
درس��تی انجام نشود، اثر بخش��ی و کارایی سیستم 
مدیریت بهداشت و ایمنی از اساس زیر سؤال خواهد 
رف��ت و اطالع��ات قابل اس��تنادی به مدی��ران در 
خصوص چگونگی کنترل و میزان موفقیت سازمان 
در کنترل مخاطرات و ریسک های بهداشت و ایمنی 
نخواهد داد. با وجود اینکه دستورالعمل  های زیادی 
در خصوص سنجش عملکرد موجود است، اما تعداد 
کمی از آنها به بهداش��ت و ایمنی پرداخته و مشخصاً 
تعیی��ن می کنند که چ��ه س��ازمان هایی می توانند 
آنها را برای ش��رایط خودشان به کار بگیرند. تجربه 
HSE نشان می دهد که سازمان ها، سنجش عملکرد 

بهداش��ت و ایمنی را امر دشواری می بینند. برای این 
شرکت ها سنجش عملکرد بهداشت و ایمنی که صرفاً 
بر اس��اس داده ه��ای آماری مربوط به آس��یب های 

سالمت نباشد، کار دشواری است ]1[.

6-چگونه ارزیابی عملکرد می تواند به یک س�ازمان 
کمک کند؟

ابت��دا باید توجه داش��ت که س��نجش عملکرد 
بهداشت و ایمنی کار ساده ای نیست و پاسخ به این 
ً    کار سهل و راحتی نخواهد بود، اما  سؤال هم قطعاً 
با استناد به یک راهنمای استاندارد، دستاوردهای 

زیر حاصل خواهد شد:
 آش��نایی با دیدگاه های مط��رح در خصوص این 

موضوع پویا و با اهمیت؛

 کس��ب اطالعات برای کمک به بهبود س��نجش 
عملکرد بهداشت و ایمنی سازمان مورد نظر

 سهیم کردن دیدگاه های مطرح در این حوزه در 
سراس��ر دنی��ا و دریاف��ت اطالع��ات و تجربی��ات 

سازمان های دیگر برای ارتقاء خود.
در این خصوص یکس��ری س��ؤاالت کلیدی مطرح 
هستند که اکثر مدیران ارشد در یک سازمان باید 

از خود بپرسند از جمله اینکه:
 چ��ه اطالعات قابل دسترس��ی وجود دارد که به 
کمک آنها بتوان از خالل س��از وکارهای سازمانی، 
مخاطرات بهداشت و ایمنی سازمان را کنترل کرد:

 آیا این اطالعات نهادینه شده اند؟
 آیا با س��طح حداقل مقررات موجود س��ازگاری 

دارند؟ 
 آیا از کارایی مناسبی برخوردارند؟

HSE 7- الزامات و پیش نیاز های سنجش عملکرد
ب��رای تحقق ای��ن هدف الزم اس��ت ابت��دا به 
پرسش های کلیدی زیر پاسخ داده شود که به طور 

خالصه در ادامه آمده است:
7-1- چرا باید عملکرد سازمان را سنجید؟

7-2- چه چیزی را باید بسنجیم؟
7-3- چه زمانی باید سنجش را انجام داد؟

7-4- چه افرادی بهتر است عمل سنجش را انجام 
دهند؟ 

7-5- چگونه سنجش را انجام دهیم؟

7-1- چرا باید عملکرد سازمان را سنجید؟
س��نجش یکی از بخش  های پذیرفته ش��ده در 
چرخ��ه دمینگ »برنامه، اجرا، کنترل، اقدام موثر« 
در فرايند مدیریت اس��ت. ارزش گذاری س��نجش 
عملکرد در سیس��تم مدیریت بهداش��ت ایمنی به 
اندازه مدیریت مس��ائل مالی، تولید و ارائه خدمات 
مهم اس��ت. چارچوب مدیریت بهداشت ایمنی در 
ش��کل-2 ش��رح داده شده اس��ت و نشان می دهد 
ک��ه در کدام قس��مت، س��نجش عملک��رد با کل 
سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی مرتبط می شود. 
به ق��ول »پیتر دراک��ر«، از بنیانگ��ذاران مدیریت 
مدرن، "آنچه را که قادر به س��نجش آن نباش��ید، 
نمی توانید مدیریت کنید" و به قول »یوگی برا«59، 
"اگر ندانید به چه س��متی درحال حرکت هستيد، 
بر اساس شانس و احتماالت از یک جای دیگر سر 

در می آورید". 

7-1-1- جمع آوری اطالعات 
هدف اولیه از سنجش عملکرد بهداشت و ایمنی 

 2  سنجش عملکرد در سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی
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 ايمنيوبهداشت: سنجش عملكرد در سيستم مديريت 1شكل

  آوري اطالعات جمع - 7-1-1

وضعيت فعلي «پيشرفت و  ميزان كسب اطالعات در خصوص ايمنيوبهداشتف اوليه از سنجش عملكرد ده
است.  ايمنيوبهداشتهاي اتخاذ شده توسط يك سازمان براي كنترل مخاطرات ها و فعاليتفرايند، 59»راهبردها

                                                            
59 current status of the strategies 

 حلقه بازخوردي براي بهبود عملكرد

 توسعه خط مشي
 خط مشي

دهيسازمان  

سازيريزي و پيادهبرنامه  

 بازنگري عملكرد

 مميزي

 سنجش عملكرد
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کس��ب اطالع��ات در خص��وص میزان پیش��رفت 
و  فراينده��ا  راهبرده��ا«60،  فعل��ی  »وضعی��ت  و 
فعالیت ه��ای اتخاذ ش��ده توس��ط یک س��ازمان 
ب��رای کنترل مخاطرات بهداش��ت و ایمنی اس��ت. 
اطالعات��ی که ب��رای س��نجش ب��ه کار می روند، 
باعث ابقاء بهره وری و توس��عه سیس��تم مدیریت 
بهداش��ت و ایمنی و در نتیجه کنترل ریس��ک ها از 

طریق موارد زیر خواهد شد:
 ارائه اطالعات در خصوص نحوه اداره سیستم به 

صورت عملی،
 تعیی��ن مواردی که نیاز به »اق��دام اصالحی«61 

دارند،
 ایجاد یک اساس و پایه برای بهبود مستمر

 تهیه بازخورد و ایجاد انگیزه62 برای سازمان.
س��نجش عملکرد کارا و موث��ر، هم اطالعاتی را 
در خصوص س��طح عملکرد در اختیار قرار می دهد 
و ه��م اینکه چرا س��طح عملک��رد در این وضعیت 
ق��رار دارد. به قول یک ضرب المث��ل چینی " فقط 
وقتی که بدانید چرا باید به هدف  بزنید می توانید 
ادعا کنید که واقعاً کمان��داری را آموخته اید". اگر 
اطالعاتی که از س��نجش استخراج می شود نتواند 
به عنوان  وس��یله ای برای درک اس��اس و زیربنای 
عملک��رد ب��ه کار گرفته ش��ود، در این ص��ورت از 
اطالعات به دست آمده،  استفاده چندانی نمی توان 

کرد.

7-1-2- پاسخ به سؤاالت
سنجش عملکرد بهداش��ت و ایمنی باید به دنبال 

پاسخ سؤاالت زیر باشد:
 نسبت به کل برنامه های بهداشت و ایمنی االن در 

چه وضعیتی قرار داریم؟
 از لح��اظ کنترل ریس��ک ها و مخاطرات در کجا 

قرار داریم؟
 در مقایسه با س��ازمان های دیگر چطور مقایسه 

می شویم؟
 چرا در وضعیت فعلی قرار داریم؟

 آیا با گذشت زمان، وضعیت سیستم بهتر خواهد 

شد یا بدتر؟
 آیا مدیریت بهداش��ت و ایمنی م��ا از کارایی الزم 
برخوردار اس��ت؟ و آی��ا به طور پیوس��ته کارها را 

درست انجام می دهد63؟ 
 آی��ا مدیری��ت بهداش��ت و ایمنی ما متناس��ب با 

ریسک ها و مخاطرات ما هستند؟
 آیا سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی ما بهره وری 

الزم دارد؟
 آی��ا این سیس��تم مدیریت بهداش��ت و ایمنی که 
کارایی الزم را دارد، عالوه بر آن در راس��تای سایر 
بخش ه��ای س��ازمان ه��م هس��ت؟ قرارگیری در 
وضعیتی متناس��ب با سایر اعضای سازمان؛ آرایش 

قوای مناسب64. 
 آیا فرهنگ سازمانی ما پشتیبان بهداشت و ایمنی 

خصوصاً در مواجه با نیازهای رقابتی هست؟
این سؤاالت نه تنها باید در باالترین سطح سازمان 
مورد پرس��ش قرار گیرند، بلکه در سطوح مختلف 
مدیریتی و کل سازمان نیز باید مطرح شوند. هدف 
باید این باش��د ک��ه یک تصویر کام��ل از عملکرد 

بهداشت و ایمنی سازمان ترسیم نماید. 

7-1-3- تصمیم گیری
اطالع��ات حاصل از س��نجش می تواند ب��ه ما در 

تصمیمات زیر کمک کند:
 در مقایس��ه با جایی که باید باشید، در کجا قرار 

دارید؟
 در ش��رایط و موقعیت های مختلف چه پیشرفتی 

الزم و معقول است؟
 این اقدام پیش��رو در مواجهه با عوامل بازدارنده 
خاص )مثل منابع و زمان( چطور حاصل می شود؟
 روشی که پیشرفت مورد نظر از طریق آن حاصل 

می شود، کدام است؟
 اولویت ها چه هس��تند و استفاده بهینه از منابع 

چطور حاصل می شود؟

7-1-4- لزوم دسترسی به سطوح مختلف اطالعات 
کس��ب اطالع��ات الزم در خص��وص عملک��رد 

بهداش��ت و ایمنی توسط افراد دارای مسئولیت های 
خاص در این سیس��تم الزم است. این افراد شامل 
مدی��ران عام��ل، مدی��ران ارش��د، مدی��ران صف، 
سرپرس��تان، اف��راد متخص��ص بهداش��ت و ایمنی، 
کارکن��ان و نماین��دگان ایمنی هس��تند. همه این 
افراد متناس��ب با موقعیت و مسئولیت هایشان در 
سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی نیاز به اطالعات 
دارند. به طور مثال، آنچه که مدیرعامل یک سازمان 
چندملیتی باید از سیستم سنجش عملکرد، هم در 
جزئیات و هم در ماهیت بداند، با اطالعات مدیر یک 
منطقه خاص عملیاتی تفاوت دارد و این اطالعات 
نیز با اطالعاتی که مدی��ر یک دپارتمان خاص در 
 همان منطقه باید داش��ته باشد فرق دارد. باید یک 
»پیوستگی 65«کلی در رویکرد مربوطه حاکم باشد 
تا تک تک فعالیت های مورد س��نجش در راستای 
چارچ��وب کلی س��نجش عملکرد باش��د. درواقع 
این امر منجر به اس��تخراج یک سلس��ه مراتبی از 
س��نجش های مرتبط می ش��ود که منعکس کننده 
س��اختار سازمانی هس��تند. از آنجایی که استخراج 
س��نجش عملکرد بای��د به صورت اصولی باش��د تا 
بتوان��د یک نی��از داخل س��ازمانی را برطرف کند، 
در خصوص اعداد گزارش ش��ده از یک سازمان به 
س��ازمان دیگر محدودیت وجود دارد )به طور مثال 
برای اهداف ارزیابی و مقایس��ه س��ازمان با همتای 
خارجی خود66(، در حالی که در داخل یک سازماِن 
مش��خص این محدودیت وجود ندارد. »کاپالن67« 
معتقد است: "هر س��ازمانی باید سنجش  عملکرد 
خ��ود ک��ه انعکاس دهنده اس��تراتژی ی��ا راهبرد 
منحصر به آن س��ازمان اس��ت را ایج��اد کرده و از 
طریق آن با سایر بخش ها ارتباط برقرار کند". اگر 
چه تأکید اولیه س��نجش عملکرد، تأمین نیازهای 
داخلی سازمان است، اما یک الزام رو به افزایش نیز 
برای اثب��ات وضعیت به صاحبان ذی نفع در خارج 
از س��ازمان )تنظیم کنندگان مقررات، سازمان های 
پیمانکاران،  تأمین کنن��دگان،  بیمه، س��هامداران، 
اعض��ای جامعه و غیره( نیز وجود دارد که نش��ان 
بده��د س��ازوکارهایی ب��رای کنترل ریس��ک های 

مروری
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بهداش��ت و ایمنی ایجاد ش��ده و به شکل صحیح و 
کارایی عمل می کند. 

7-2- چه چیزی باید مورد سنجش قرار گیرد؟
 برای رس��یدن به پیامدی مثل عدم آس��یب به 
س��المت یا نب��وِد خس��ارت ناش��ی از کار و جلب 
رضای��ت س��هام داران س��ازمان، باید ریس��ک های 
بهداش��ت و ایمنی کنترل شوند. یک کنترل ریسِک 
کارآمد بر مبنای یک سیس��تم مدیریت بهداش��ت 
وایمنی کارا بنا شده است. این فرايند در شکل-3 

شرح داده شده است. 

مدیری�ت  سیس�تم  در  کنترل�ی  7-2-1-س�طوح 
بهداشت و ایمنی

س��طح 3: »اقدامات کنترلی موثر68«  در محیط 
کار ایجاد ش��ده و با هدف جلوگیری از آس��یب به 

افراد در نقطه ریسک ابقا شده اند. 
سطح 2: »سیس��تم کنترل ریسک69«، به عنوان 
زیربنای��ی ب��رای اطمینان از ایج��اد و ابقا اقدامات 

کنترلی الزم وجود دارد.
س��طح 1: »عناص��ر کلیدی سیس��تم مدیریت 
بهداشت و ایمنی«، از طریق ساز و کارهای مدیریتی 
شامل برنامه ریزی و اهداف موردنیاز تعیین شده تا 
طراحی و پیاده س��ازی سیس��تم کنترل ریسک را 

سازمان دهی، برنامه ریزی، کنترل و پایش کنند.
مضافاً اینکه، وجود یک فرهنگ بهداشت و ایمنی 

مثبت برای حمایت از هر سه سطح الزم است. 
ب��رای دادن پاس��خ مناس��ب به این س��ؤال که 
"عملکرد بهداش��ت و ایمنی شرکت ما چه هست"؟ 
سنجش عملکرد باید تمامی عناصر آورده شده در 
ش��کل-2 را پوش��ش دهد که این سنجش باید بر 
مبن��ای یک رویکرد متوازن مش��تمل بر موارد زیر 

باشد ]1[:
»داده ه��ای ورودی«: »مقی��اس«، »ماهی��ت« 
و »توزی��ع« مخاط��رات70 ناش��ی از فعالیت ه��ای 
 س��ازمان ها را م��ورد پایش ق��رار داده و به عبارتی 
» بار مخاطره71«  را مورد سنجش قرار می دهد]1[. 
در بعضی منابع از »مقدار« ، »نوع« و »کیفیت«72 

نیز به جای مقیاس، ماهیت و توزیع نام برده شده 
است که مولفه های سنجش هستند ]6[.

»فراين��د«: پای��ِش کنش��ی سیس��تم مدیریت 
بهداش��ت و ایمنی از لحاظ »کمیت«، »توس��عه«، 
»پیاده س��ازی« و »آرای��ش ق��وا«73 )هماهنگ��ی 
فعالیت ها( را شامل می شود و مجموعه فعالیت هایی 
است که در مدیریت HSE به سمت ایجاد فرهنگ 
مثب��ت حرکت کرده و س��نجش می��زان موفقیت 

سازمان را در بر می گیرد.
»خروجی ها74«: خروجی های سنجش هستند و 

میزان فعالیت سیستم را نشان  می دهند.
»پیامده��ا75«: در بعض��ی مناب��ع، خروجی ها و 
پیامدها یکی ش��ده و فقط تحت عن��وان پیامد ها 
طبقه بندی ش��ده اند که هدف آن، پایش واکنشی 
پیامدهای آسیب رس��انی است که منجر به آسیب 
به تجهیزات و س��المت افراد ش��ده و یا پتانیسل 
چنی��ن آس��یب هایی را دارد؛ به عبارتی، س��نجش 
نقاط ضعف سیس��تم یا تعیین مواردی اس��ت که 
درس��ت عمل نکرده اند76. برای جزئیات بیشتر به 
دس��تورالعمل راهنمای مربوط��ه مراجعه فرمایید 

.]1,6[

7-3- چه زمانی باید سنجش عملکرد را انجام داد؟
 س��نجش عملکرد بهداش��ت و ایمنی یک فرايند 
دائمی اس��ت. بنابراین از یک جهت می توان گفت 
که فرايند س��نجش پیوس��ته اس��ت. اما مثل هر 
فرايند س��نجش دیگری برای اینکه موثر و کارآمد 
باش��د، باید دفعات انجام آن به درستی برنامه ریزی 
شود. برای این منظور باید موارد زیر را مورد توجه 

قرار داد:
 رعایت فواصل زمانی مناس��ب برای س��نجش و 

اطمینان از دس��ت یابی به اهداف تعیین ش��ده در 
زمان مشخص؛

 اگ��ر اه��داف و برنامه های HSE ب��ا رعایت اصل 
»اس��مارت77«  )مش��خص، قاب��ل س��نجش، قابل 
دس��تیابی، واقعی و محدود به زمان( تعیین ش��ده 
باش��ند، قطعاً برای رس��یدن به آنها، زمان خاصی 
تعیین شده اس��ت. لذا پایش پیشرفت برنامه های 
تعیین ش��ده باید در راس��تای برنام��ه زمان بندی 

باشد.
 پتانس��یل تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر 
در طی زمان داش��ته باشد. به عنوان مثال طراحی 
س��از و کارهای خاص مدیریتی و یا سیستم کنترل 
ریس��ک ه��ر روز تغییر نمی کن��د. بنابراین کنترل 
سیستم طراحی شده باید به گونه ای باشد که برای 

موارد زیر مناسب باشد:
 فاز اول طراحی؛

 هر زمان که تغییراتی در سیس��تم اعمال شده و 
آن تغییرات آس��یب هایی به نحوه عملکرد سیستم 

وارد کرده باشد؛
 زمانی که اطالعات به دست آمده نشان بدهد که 
سیس��تم طراحی ش��ده در مواردی به درستی کار 

نمی کند ) مثاًل در زمان آسیب های وارده( و
 زمانی که داده های حاصل از پایش عملکرد نشان 

بدهد که طراحی سیستم نقص دارد.

7-4-  چه افرادی بهتر اس�ت عمل سنجش را انجام 
دهند؟

الزم است س��نجش عملکرد بهداش��ت و ایمنی در 
تمامی سطوح مدیریتی یک س��ازمان انجام گرفته و 
از مدیریت ارشدس��ازمان شروع شود. اکثر مدیران تا 
زمانی که مش��کل یا نقصی در سیس��تم اتفاق نیفتد 

 3   کنترل ریسک موثر

15 
 

 مخاطرات
 كنترل نشده

هايمخاطرات و ريسك
 كنترل شده

  هانبود آسيب
  هاي شغلينبود بيماري

  عدم وقوع رويدادها
  رضايت سهامداران

  
 

كنندگان مقررات، نفع در خارج از سازمان (تنظيمصاحبان ذيبه  براي اثبات وضعيت نيز يك الزام رو به افزايش
وجود دارد كه نشان بدهد نيز كنندگان، پيمانكاران، اعضاي جامعه و غيره) مينأي بيمه، سهامداران، تهاسازمان

 كند. عمل مي يو به شكل صحيح و كاراي شده ايجاد ايمنيوبهداشتهاي ريسك كنترلكارهايي براي سازو

  ؟چه چيزي بايد مورد سنجش قرار گيرد -7-2

داران هامخسارت ناشي از كار و جلب رضايت س نبودآسيب به سالمت يا براي رسيدن به پيامدي مثل عدم 
ت تم مديريكارآمد بر مبناي يك سيس كنترل ريسكد. يك نشوكنترل  ايمنيوبهداشت هايسازمان، بايد ريسك

  شرح داده شده است.  3- در شكل فرايندبهداشت وايمني كارا بنا شده است. اين 

  

  

  
  

  

  

  كنترل ريسك موثر -3شكل 

  ايمنيوبهداشتسيستم مديريت سطوح كنترلي در - 7-2-1

در محيط كار ايجاد شده و با هدف جلوگيري از آسيب به افراد در نقطه  67»اقدامات كنترلي موثر« :3سطح 
  . نداريسك ابقا شده

وجود  الزماقدامات كنترلي  ايجاد و ابقا براي اطمينان از زيربنايي عنوانبه ،»68سيستم كنترل ريسك« :2سطح 
  دارد.

ريزي و نامهديريتي شامل بركارهاي مو  سازاز طريق  ،»ايمنيوبهداشتعناصر كليدي سيستم مديريت « :1ح سط
 وريزي، كنترل دهي، برنامهسازي سيستم كنترل ريسك را سازمانطراحي و پياده اهداف موردنياز تعيين شده تا

  پايش كنند.

   الزم است. ايت از هر سه سطحمبراي حمثبت  ايمنيوبهداشتيك فرهنگ وجود ، اينكه مضافاً

                                                            
67 effective 
68 RCSs 

 ورودي
 سيستم مديريت بهداشت ايمني

)1كارهاي مديريتي (سطح سازو   
  )2) (سطح Riskسيستم كنترل ريسك (

 )3اقدامات پيشگيرانه در محيط كار (سطح 

پيامدها خروجي فرآيند
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تصور می کنند که همه چیز دارد درس��ت کار می کند 
و نی��ازی به اقدام بیش��تر نیس��ت. خط��ر یک چنین 
رویکردی در گزارش هاي رس��می مرجع مورد استناد 
نیز ارائه شده است. مدیران باید سازو کارهای مناسب 
برای کنترل ریس��ک های بهداش��ت و ایمنی داشته و 

مطمئن باشند که آیا این ترتیبات:
 نهادینه شده است؟ 

 گردآوری و تهیه شده اند؟
 از کارایی الزم نیز برخوردارند؟

تخصی��ص  خص��وص  در  بای��د  س��ازمان ها 
مس��ئولیت ها در حوزه پایش عملکرد چه به صورت 
»کنشی« و چه »واکنش��ی«78  در سطوح مختلف 
زنجیره مدیریت��ی تصمیم گیری کنند. عالوه براین، 
باید تعیین کنند که چه س��طحی از جزئیات الزم 
است. این تصمیم گیری ها بر ساختار سازمانی تأثیر 
می گذارند. پایش دس��تاوردها در حوزه برنامه ها و 
اهداف و مطابقت با اس��تانداردها هم برای مجموعه 
خود و هم شرکت های تابعه شان از وظایف مدیران 
است. مدیران و سرپرستانی که وظیفه پیاده سازی 
برنامه ه��ا مطابق با اس��تانداردها را دارند، باید این 
مطابقت را در تمامی جزئیات انجام داده و برای این 
کار شایستگی79 الزم را داشته باشند. در این رابطه 
استانداردهای عملکردی )چه کسی،  چه چیزی را،  
چ��ه وقت،  با چه میزان کارایی پایش کرده اس��ت( 

 برای نحوه پایش مدیران مورد نیاز است. 

7-5- چگونه سنجش عملکرد را انجام دهیم؟
زیربنای یک س��نجش عملک��رِد اثربخش، یک 
سیس��تم برنامه ریزی کاراست که اس��تانداردهای 
عملک��ردی و اختصاص��ی را ب��رای س��ازوکارهای 
مدیریتی و سیس��تم کنترل ریسک ایجاد می کند. 
ای��ن مس��ئله باع��ث می ش��ود ک��ه ی��ک »معیار 
س��نجش80« یا چوب خ��ط برای فرايند س��نجش 
در اختی��ار قرار بده��د. فرايند س��نجش می تواند 

اطالعات را از طریق موارد زیر جمع آوری کند:
 مشاهده مس��تقیم شرایط )ش��امل بازرسی ها و 
پایش محیط کار: سنجش دما، گرد و غبار، میزان 

شوینده ها، سطح سروصدا( و رفتار افراد؛ 
 صحبت ب��ا افراد برای آش��کار ش��دن حقایق و 

تجربیاتشان و ارزیابی نقطه نظرات آنها؛
 بررسی گزارش ها،  مستندات و اسناد ثبتی مکتوب 
)صورتجلس��ات،  صورت مذاکرات،  اسناد بایگانی و هر 

آنچه که تحت عنوان رکورد محسوب می شود(. 
ه��ر ک��دام از این اس��ناد می توانن��د به صورت 
مستقل از هم یا در ارتباط با یکدیگر مورد استفاده 
قرارگیرند. از اقدامات پایشی ترکیبی و استفاده از 
چک لیست ها می توان برای سیستم کنترل ریسک 
بهره برد. س��اختار این چک لیست ها را می توان بر 
اساس سیستم »چهار پی«81 تنظیم کرد که البته 
محدود به این موارد نیس��ت و بسته به شرایط یک 
سازمان می تواند مواردی اضافه شود. نکته کلیدی 
در ارتق��اي سیس��تم کنترل ریس��ک، شناس��ایی 
بهت��ر مخاطرات پنهان و پایش و گزارش پیوس��ته 

آنهاست ]1,7[.

نتیجه گیری 
1- س��نجش عملک��رد ب��رای تعیی��ن وضعی��ت 
بهداشت و ایمنی و سنجش میزان موفقیت ارزیابی 
ریسک س��ازمان ضرورت دارد؛ اگر چیزی را نتوان 

سنجید نمی    توان مدیریت کرد. 
2- یک دستورالعمل راهنمای مجزا نمی  تواند برای 
تمام سازمان ها نسخه واحد ارائه دهد، هر سازمانی 
باید بر اس��اس نیازهای س��ازمانی خود دستورات 

راهنما را بومی سازی کند.
3- اتخ��اذ ی��ک روش منف��رد، هرچن��د هم روش 
قابل اعتمادی باش��د کافی نیس��ت، بلک��ه تهیه یک 
بی��الن و کارنام��ه ای از عملک��رد HSE ب��ا اتخ��اذ 
مجموعه ای از سنجش ها و اقدامات کنترلی در قالب 

یک سنجش پیشگیرانه یا فرادستی ضرورت دارد.
4- ِصرف پایین بودن حوادث به تنهایی، حتی برای 
مدت طوالنی دلی��ل بر عملکرد صحیح س��ازمان 
نیست و عالوه بر گزارش عملکرد بر مبنای حوادث 
یا ارائه شاخص های پیرو،  مهم تر از آن، سنجش بر 
مبنای شاخص های راهبر برای مدیریت پیشگیرانه 

الزم است.
5- اطالعات اس��تخراج شده از س��نجش عملکرد 
باید اساس و مبنایی برای ارزیابی عملکرد سیستم 

ایجاد کرده و در راستای بهبود عملکرد باشد.
6- شاخص های کلیدی عملکرد باید قابل دسترس 
بوده و س��نجش و جمع آوری آنها س��هل و راحت 

باشد.
7- این شاخص ها باید مرتبط با سازمانی باشند که 

عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.
8- شاخص ها باید بتوانند در اسرع وقت معیاری از 

عملکرد سازمان را در اختیار قرار دهند.
9- از لح��اظ تجهیزات، پرس��نل و فن��اورِی به کار 
گرفته ش��ده برای جمع آوری اطالعات باید مقرون 
به صرفه باش��ند و برای پرسنل سازمانی که مورد 

ارزیابی قرار می گیرد، قابل درک باشند ]1,2[.
10- با اش��اره به ش��اخص های عملکردی HSE  و 
پدافن��د غیرعامل وزارت نفت،  ب��رای اتخاذ رویکرد 
پیشگیرانه توصیه می شود، عالوه بر گزارش حوادث 
در قال��ب ش��اخص های تأخی��ری82 و بیماری های 
ش��غلی، در تکمیل آن، ش��به حوادث، نقاط ضعف 
کنترل��ی حاص��ل از ممیزی ه��ا و نتیج��ه ارزیابی 
ریس��ک که نمایانگر ش��اخص های راهبر هستند، 
نیز در قالب یک یا چند ش��اخص عملکردی عنوان 
ش��ود.  همانطور که در متن اشاره شد،  شاخص های 
کلیدی عملکرد باید میزان موفقیت سیس��تم را در 
ارزیابی ریس��ک نش��ان دهد و نه حتی خود فرايند 
ارزیابی ریسک و نه میزان حوادث ِصرف سازمان را. 
به عبارتی، ماحصل سنجش عملکرد باید اعالم کند، 
ارزیابی نقاط مخاطره آمیز تا چه حد توانس��ته است 
سیس��تم را در رسیدن به اهداف مدیریت HSE در 
تمامی عناصر مدیریتی کمک کند و سطح عملکرد 
بهداش��ت و ایمنی س��ازمان را در مقایس��ه ب��ا یک 

استاندارد جهانی بهداشت و ایمنی بسنجد.
11- س��نجش توأمان ش��اخص های کلیدی راهبر و 
پیرو83 در موفقیت سیس��تم کنترل ریسک و رسیدن 
به اه��داف مدیریت HSE الزامی ب��وده و اطمینان از 

مدیریت مخاطرات پنهان را دوبرابر می کند]7[.

مروری
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پانویس هاپانویس ها
1. HSE UK
2. PDCA (Plan, Do, Check, Act)
3. KPIs
4. operational
5. strategic
6. Yardstick
7. Leading Indicators
8. Safety audit
9. commitment
10. Benchmark
11. Snap shot
12. Lagging indicators
13. Lost time incidents
14. Minor accidents
15. Days lost
16. Absence data
17. Property damage
18. OSHA
19. ownstream measure
20. Random statistical variation
21. failure
22. Ideal indicator
23. Basket of Measure
24. Score cards
25. Single score
26. Upstream measure
27. International Association of Oil & Gas 

Producers )IOGP(
28. Injury Statistics
29. injury and ill health statistics -measures of failures 

30. major hazards
31. historical records
32. single reliable measure
33. basket of measures
34. balanced scorecard 
35. potential severity of an event
36. occupational injury statistics
37. major accident hazards
38. outcomes
39. causes
40. upstream measure of performance   
41. scatter-gun approach
42. resultant data  
43. resources
44. Peter Drucker
45. what gets measured, gets done
46. leading indicators
47. lagging benefit
48. lagging Indicators
49. S1-S7
50. LTIF
51. FAR
52. FIR
53. TRIF
54. LTI
55. H1-H11
56. Exposures
57. H2S
58. Work-related stress, depression or 

anxiety cases

59. Yogi Berra
60. current status of the strategies
61. remedial action  
62. motivation
63. doing things right consistently
64. deployment
65. consistency
66. external benchmarking
67. KAPLAN
68 effective
69. RCSs
70. Inputs, Scale, Nature and Distribution 

of hazards
71.measures of the hazard burden
72. amount, type, quality
73. adequacy, development, implementation 

and deployment
74. outputs
75. outcomes
76. measures of failures
77. SMART (Specific, Measurable, 

Attainable, Realistic/Relevant and Time 
bound(

78. Active and reactive
79. Competency
80. yardstick
81. Four Ps: Premises, Plant and materials, 

Procedures, People
82. FAR & FIR 
83. Dual assurance


