ارایه مدلی برای ارزیابی عملکرد ایمنی دپارتمان های واحدهای صنعتی با روی کرد کارت
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چکیده
یکی از مسایل عمده صنعت که باعث مشکالت متعددی می شود ،حوادث و مخاطرات ناشی از آن است .خطرات ناشی از
عدم رعایت نکات ایمنی منجر به هزینه ناشی از صدمات  ،مرگ  ،فقدان کارگران ماهر ،کاهش و وقفه در تولید می شود و
این امر منجر به هزینه های بعضا غیر قابل جبران برای واحد صنعتی می شود .در این مقاله با استفاده از روی کرد کارت
امتیازی متوازن شاخص هایی معین شده اند که بتوانند عملکرد ایمنی دپارتمان های واحد های صنعتی را مورد ارزیابی
قرار دهند و نقصان آن ها را آشکار سازن د تا در جهت رفع آن دسته از نقایص تصمیمات و اقدامات متناسب اتخاذ گردند .و
در نهایت با مرتفع ساختن نقایص ،سازمان در جهت بهبود مستمر قرار گیرد.
کلمات کلیدی :
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Balanced Score Card
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Proposing a model for performance evaluation of industrial plants by
using balanced score card method
Abstract
One of the major industrial issues causing several problems is the related risks and
incidents. The incidents caused by ignoring safety tips will result in injury, death
and lack of skilled workers and also decrease and break in production process.
These incidents also result in some costs which are sometimes irrecoverable. In
this paper, some indexes are proposed using balanced score card method in order
to evaluate safety performance of industrial plants, reveal the deficiencies and
making proper decisions to overcome those deficiencies. Finally by overcoming
those problems, the organization can make continuous improvement.
Key words
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مقدمه
نسخه اولیه BSCدر سال  1992توسط نورتون و کاپالن با محوریت مسایل مالی ارایه شد .در سال 1991استراتژی ها و دیدگاه ها نیز در
مدل مورد بحث قرار گرفت .این روند منجر شد تا در سال  2001نورتون و کاپالن فرایند های داخلی و نیاز به ایجاد رضایتمندی مشتری را
در چنین مدلی مورد واکاوی قرار دهند.و در نهایت در سال  2007مدلی با چهار منظر مالی،فرایندهای داخلی ،مشتری و رشد و یادگیری را
ارایه دادند.
2
در سال  2012سینلنیکف و همکاران طی مقاله ای به اندازه گیری عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای پرداختند .پژوهش آنها عمدتاً بر 3
پایه استوار بوده است .نخستین آنها ادراک افراد از شاخصهای ایمنی و بهداشت حرفه ای بوده است و دومین پایه شیوههای ردیابی و تحلیل
و اعمال اطالعات بدست آمده از شاخصهای معرفی شده و آخرین آنها شناسایی و رفع عوامل مانع می باشد.
مایتی 3در مقاله منتشره در سال  2010راه نوینی برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی ایمنی سیستم کاری بر مبنای مدلهای احتمالی ،نمودار
کنترل ،توابع زیان و فقدان و شاخص قابلیت ایمنی معرفی نمود ،از متغیرهای عملکرد ایمنی که وی در پژوهش خود استفاده نمود زمان بین
وقوع صدمات و تعداد صدمات در ماه را می توان نام برد که وی این پژوهش را به طور موردی در یک معدن زغال سنگ مورد بررسی قرار داد.
بنابراین در واحد های صنعتی نیاز به یک ارزیابی عملکرد در سطوح دپارتمانی احساس می شود تا بتواند وضعیت حقیقی را برای حرکت به
سمت بهبود هموار سازد.
در مدل ارایه شده سعی بر آن بوده که از روح روی کرد کارت امتیازی متوازن که شامل معیار های مالی ،یادگیری ،عملیات و مشتری است و
با استفاده از این دسته معیار ها ،سازمان را مورد سنجش قرار می دهد استفاده شود.بدین منظور برای ارزیابی عملکرد ،دپارتمان ها از 4
منظر مورد واکاوی قرار گرفته اند .در منظر اول مسایل مالی و مدیریت ،در منظر دوم مسایل مرتبط با یادگیری ،در منظر سوم مسایل مرتبط
با عملیات دپارتمان ها و در منظر چهارم مسایل مرتبط با مشتری در نظر گرفته می شود.شاخص های هر منظر با دو روی کرد کیفی و کمی
تعیین گردیده اند .درجه اطمینانی نیز برای شاخص های کیفی در نظر گرفته شده است که بتواند دقت این شاخص ها را بیفزاید.در مدل
ارایه شده مشتری از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است .در بدایت امر مشتری نهایی که مصرف کننده محصول نهایی است از نظر رضایت
مورد سنجش قرار گرفته است و در قسمت بعد رضایت دپارتمان هایی که از ما حصل دپارتمان مورد سنجش استفاده می نمایند مورد
ارزیابی قرار گرفته است.
مدل ارزیابی عملکرد ایمنی در سطح بخشی و دپارتمانی
برای معیار های کیفی از کمترین تا بیشترین داریم :


امتیاز  1تا ( 3کم)



امتیاز4تا( 7متوسط)



امتیاز  8تا ( 10زیاد)
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درجه اطمینان از پاسخ از  0تا  100درصد



میزان درگیری سرمایه انسانی ( ) 90 ،8

مثال :

یعنی در هنگام حادثه ،درگیری نیروی انسانی با رخ داد در حالت زیاد قرار دارد و اطمینان از پاسخ  90درصد می باشد.
جدول .1شاخص های ارزیابی عملکرد ایمنی
شاخصها

اهداف
حوادث به وقوع پیوسته



کل حوادث رخ داده



شدت حوادث رخ داده(1تا  : 10یک کمتررین شردت و
ده بیشترین شدت)



مدت زمان وقوع حادثه



میزان درگیری سرمایه انسانی ( ) ،



میزان درگیری سرمایه تسهیالتی



میزان درگیری سرمایه زیست محیطی ( ) ،



میزان درگیری سرمایه تجهیزاتی



میزان درگیری سرمایه تولیدی( ) ،

( ) ،

( ) ،

()1
مدیریت/مالی


حذف حوادث /کاهش حوادث

تعداد حوادث کاهش یافته/شدت حوادث کراهش یافتره
(1تا  : 10یک کمترین شدت و ده بیشترین شدت)



تعداد حوادث حذف شده  /شردت هرر کردام از حروادث
حذف شده (1تا  : 10یک کمترین شدت و ده بیشرترین
شدت)



تعررداد و میررزان راهکارهررای عملیرراتی و مرروثر برررای
شناسایی و حذف حوادث ( ) ،



میزان انطباق و تحقق پیش بینی ها با واقعیات بمنظرور
کاهش حوادث( ) ،
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تسریع در شناسایی حوادث از نظر زمانی بمنظور حرذف
وقوع()،



حوادث بالقوه و پیشبینی شدت حوادث بالقوه (1تا : 10
یک کمترین شدت و ده بیشترین شدت)



میزان انطباق و تحقق پیش بینی ها با واقعیات بمنظرور
کاهش حوادث( ) ،



تسریع در شناسایی حوادث از نظر زمانی بمنظور حرذف
وقوع()،



تعررداد و میررزان راهکارهررای عملیرراتی و مرروثر برررای
شناسایی و حذف حوادث()،



درجه اطمینان عملکرد( ) ،



میزان تحقق پیش بینی ها ( ) ،



قدرت شناسایی منطبق بر واقعیات



سیستم های اطالعاتی ایمن و به روز ( ) ،

توانایی رهبری



گستره درگیری سرپرست جهت بهبود ایمنی دپارتمران

کاهش هزینه مرتبط با حادثه



صرفه جویی مالی ناشی از حادثه



کاهش طول زمان وقوع حوادث

توانایی آگاهی بخشی نکرات ایمنری توسرط



تعداد دستورالعملهای موثر صادره مرتبط با ایمنی

مدیر



توانایی در ایجاد کار تیمی در دپارتمان بررای اسرتقرار ،

بهبود بهرهوری

( ) ،

مربوطه ( ) ،

اجرا و ارتقای سطح ایمنی( ) ،


عکسالعمل سریع سرپرست دپارتمان در جهت تصحیح
مشکالت به وجود آمده از عدم رعایت ایمنی در راستای

4

استراتژی سازمان( ) ،


میزان اطمینان سرپرسرت دپارتمران از اینکره کرارگران
مسئولیت های خود را با ایمنی آمیخته و انجام میدهند.
( ) ،

تداوم بهبود سطح عملکرد ایمنی

تعداد عملیات (ابتکاری) مرتبط با ایمنی دپارتمان

میزان ارتقای آگاهی ایمنی نیروی کار

گستره قدرت انتقال آموزههای ایمنی به نیروی کار دپارتمان ( ) ،

میزان تفویض اختیار نیروی کار

گستره درگیری فعال نیروی کار برای بهبود ایمنی دپارتمان ( ) ،


ایجاد سیستم بازخورد موثر

تعداد بررسی و بازبینی مرتبط با ایمنی در راسرتای تحقرق
اهداف ایمنی و اجرای سیستم مردیریت ایمنری و بهداشرت

( )2یادگیری

حرفه ای در دپارتمان


آموزش کافی نیروی تازه کار

مستند سازی سوابق ایمنی افراد دپارتمان ( ) ،

تعداد ساعات آموزشی نکات ایمنی متناسرب برا هرر فررد در دپارتمران
مذکور

ایجاد و نگهداری محل کار ایمن



امتیاز نیازهای ایمنی قابل تأمین ( ) ،



آمادگی واکنش الزم در شرایط اضرطراری در دپارتمران در
قبال طرف های ذی نفع موجودیت دارد ( ) ،

()3

ایجاد سیستم بازخورد عملیات داخلی

عملیات



امتیاز بازبینیهای ایمنی فرآیندهای داخلی ( ) ،



دپارتمان میبایست به شناسایی خطرات موجرود و ارزیرابی
فضای کار ،فرآیندها ،تأسیسرات ،ماشرین آالت /تجهیرزات،
روش های اجرای عملیاتی و سازماندهی کار ،شامل تطبیرق
با قابلیتهای انسان بپردازد( ) ،
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سیستم پیگیری موثر



عملیات ایمنی اقدام شده /توصیه شده



اعمال کنترل های ایمنی از تامین کننردگان دپارتمران ( ،
)



مسررتند سررازی و نگهررداری سرروابق ایمنرری تسررهیالت ،
تجهیزات و افراد ( ) ،



نیروی انسانی مداخله مناسب در شناسرایی خطرر ،ارزیرابی
ریسک ،تعیین کنترل در بررسی رویدادها دارد.



مکانیزم صحیح گرردش شرغلی و شریفتهرا در ارتبراب برا
ارتقای ایمنی

طرح ریزی ایمنی واحد صنعتی -خدماتی

( ) ،

( ) ،

حوادث مرتبط با طرح ریزی غیر ایمن

خلق محیط کاری بهتر



میزان رضایت از روابط کاری جاری ( ) ،



موجودیت نماینده فعال ایمنی بمنظور اطالع رسانی  ،فهرم
مشترک و توسعه و ارتقای سطح ایمنی ( ) ،

میزان رضایت مشتری (مرتبط با ایمنی)

میزان نارضایتی مشتری (مرتبط با ایمنی)
( )4مشتری

افزایش رفتار ایمنی کاری
فراترر بررودن انتظررارات سررهامداران از عملکرررد



توصیه ایمنی که همکاران بهم میدهند ( ) ،



رفتارهای ایمن کارکنان ( ) ،



میزان گرایشات ایمنی در کار ( ) ،



درجه رضایت مشتری ( ) ،



درجه رضایت سایر دپارتمان ها ( ) ،



تعداد شکایات سایر دپارتمان ها



تعداد شکایات مشتریان

گستره شناسایی و جایزه دهی فردی افراد با عملکرد ایمنی بهتر ( ) ،
گستره افزایش انتظارات از برنامه ایمنی

1

( ) ،

ایمنی

نتیجه گیری
برای رسیدن به بهبود مستمر و جلوگیری از هزینه های ناشی از حوادث که ممکن است در برخی حاالت غیر قابل جبران باشند نیاز به یک
 در این مقاله با استفاده از روی کرد کارت امتیازی متوازن و بهره گیری از منطق آن روی. ارزیابی عملکرد از منظر ایمنی احساس می شود
 عملیات و مشتری مورد سنجش قرار می دهد و با، یادگیری، مدلی ارایه گردیده است که هر دپارتمان را از مناظر مدیریت و مالی،کرد
مسلما از نتایج این ارزیابی.تعیین شاخص های ایمنی متاثر از آن چهار منظر وضعیت روشنی از نحوه عملکرد هر دپارتمان بیان می دارد
 افزایش تولید، حفظ نیروی انسانی، کمینه شدن توقفات، کاهش هزینه ها، کاهش حوادث،عملکرد با نگرش ایمنی؛ پیشگیری از وقوع حوادث
.و بهبود مستمر را می توان ابراز داشت
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