
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

   



 

  

  

  

  

 

  

  

  

 برنامه راهبردي

 HSEنظام مديريت 

  سازمان بنادر و دريانوردي

 »از تئوري تا عمل«

 سازمان بنادر و دريانوردي

 فرآيندشركت مهندسين مشاور رستار 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 شناسنامه كتاب



 

  

  

  

  

 فهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالبفهرست مطالب

 16 ......................................................................................... شگفتاريپ

 21 ............................................................................................ مقدمه

 HSE .......................................................... 24 استراتژيك مديريت: اول فصل

 25   كياستراتژ مديريت يمبان-1-1

 HSE 31 تيريمد ستميس-1-2

 HSE 34  استراتژيك مديريت-1-3

 HSE ................................................. 34 با مرتبط موضوعات در ذينفع هايگرو -1-3-1

 HSE .......................................................................... 35 هاي استراتژي -1-3-2

 HSE ............................................ 37 مديريت نظام و استراتژيك مديريت عاملت -1-3-3

 40 ............................................................................................. منابع

 41 ..................................................................... تطبيقي مطالعات: دوم فصل

 43 يقيتطب مطالعات يشناسروش-2-1

 45 يمل سطح در يمنيا و سالمت يهاياستراتژ مطالعه- 2-2

 46  ....................................................................................................................................   اياسترال -2-2-1

 50 ........................................................................................ لنديوزين -2-2-2

 53 .......................................................................................   انگلستان -2-2-3

 55 .......................................................................... كايآمر متحده اياالت -2-2-4

 57 ....................................................... كار الملليبين سازمان: المللي بين حوزه -2-2-5



 

 59.......................................... اروپايي كشورهاي انجمن: يياروپا كشورهاي حوزه -2-2-6

 60....................................................................... يبندجمع و يريگجهينت -2-2-7

 60 يخارج مشابه يها سازمان در HSE يهاياستراتژ مطالعه- 2-3

 61............................................................................. كانادا بنادر سازمان -2-3-1

 64........................................................................... استراليا بنادر سازمان -2-3-2

 65.......................................................................... لنديوزين بنادر سازمان -2-3-3

 66................................................. انگلستان كشور دريايي و ساحلي گارد آژانس -2-3-4

 67..................................................................... دانمارك ييايدر امور اداره -2-3-5

 68......................................................................... سوئد دريايي كل اداره -2-3-6

 69............................................................................ آمريكا ساحلي گارد -2-3-7

 70....................................................................... جنوبي كره ساحلي گارد -2-3-8

 71............................................... )اس.اس.آي( كپ اينچ دريايي خدمات شركت -2-3-9

 72............................................................................ مالزي كالنگ بندر -2-3-10

 73................................................................................... سنگاپور بندر -2-3-11

 74........................................................................... آلمان هامبورگ بندر -2-3-12

 75 يخارج رمشابهيغ يهاسازمان در HSE يهاياستراتژ مطالعه- 2-4

 76.................................................................................... فلور شركت -2-4-1

 77.............................................................................. يس.ام.اف شركت -2-4-2

 78..................................................................... درويه لياو استات شركت -2-4-3

 79......................................................... انگلستان بهداشت و ايمني كميسيون -2-4-4

 80......................................................................... شل داچ رويال شركت -2-4-5

 83 يداخل يهاسازمان در HSE يهاياستراتژ مطالعه-2-5

 84................................................................................. فراسان شركت -2-5-1

 85.......................................................................... اروميه سيمان شركت -2-5-2

 87........................................................................... اتمي انرژي سازمان -2-5-3

 87..................................................................................... نيرو وزارت -2-5-4

 87................................................................ ايران گاز صادرات يمل شركت -2-5-5



 

 88 ......................................................................ايران حفاري ملي شركت -2-5-6

 89 ...................................................................... پارس گاز و نفت شركت -2-5-7

 90 ........................................................................ اراك پتروشيمي شركت -2-5-8

 91 ......................................................................... ايران گاز ملي شركت -2-5-9

 92 .......................................................... ايران  پتروشيمي صنايع ملي شركت -2-5-10

 93 .................................................................. پخش و شيپاال يمل شركت -2-5-11

 96 يريگجهينت و يبندجمع- 2-6

 108 ........................................................................................... منابع

 110 ................................................... داخلي طمحي تحليل و شناخت: سوم فصل

 137 ........................................................................................... منابع

 138 ........................................ ديكنز خارجي محيط تحليل و شناخت: چهارم فصل

 181 ........................................................................................... منابع

 183 ............................................ دور خارجي محيط تحليل و شناخت: پنجم فصل

 192 ........................................................................................... منابع

 HSE ........................................................... 194 ساز جهت اركان: ششم فصل

 221 ........................................................................................... عمناب

 HSE ............................................................. 222 هاي استراتژي: هفتم فصل

 256 ........................................................................................... منابع

 HSE ............................................. 257 عملكرد بهبود و ارتقاء طرح: هشتم فصل

 289 ........................................................................................... منابع

 291 ........................................................ جامع طرح اجراي سازوكار: نهم فصل

 307 ........................................................................................... منابع

  

 



 

  

  

  

  

        فهرست جداولفهرست جداولفهرست جداولفهرست جداول

 HSE ................................................................. 36  هاي استراتژي  -1-1 جدول

 46 .................................................. يبررس مورد موارد يا سهيمقا جدول -1-2 جدول

 61 ........................... بررسي مورد مشابه خارجي هايسازمان اي مقايسه جدول -2-2 جدول

 62 ............................................ كانادا كشور بنادر سازمان سازجهت اركان -3-2 جدول

 64 .......................................... استراليا شورك بنادر سازمان سازجهت اركان -4-2 جدول

 65 .................................................. نيوزلند بنادر سازمان سازجهت اركان -5-2 جدول

 67 ....................... انگلستان كشور دريايي و ليساح گارد آژانس سازجهت اركان -6-2 جدول

 68 ............................ دانمارك دريايي امور اداره HSE سيستم سازجهت اركان -7-2 جدول

 69 .................................................. سوئد HSE سيستم سازجهت اركان -8-2 جدول

 70 ................................................... آمريكا ساحلي گارد سازجهت اركان -9-2 جدول

 71 ..................... )اس. اس. آي( كپ اينچ دريايي خدمات شركت HSE اهداف -10-2 جدول

 71 ...................................................... كپ اينچ شركت HSE اهداف -11-2 جدول

 73 ............................. مالزي كالنگ بندر در HSE با مرتبط سازجهت اركان -12-2 جدول

 74 ................................... سنگاپور بندر در HSE با مرتبط سازجهت اركان -13-2 جدول

 75 ........................... آلمان هامبورگ بندر در HSE با مرتبط سازجهت اركان -14-2 جدول

 76 ................. مشابه غير خارجي هاي شركت يكاستراتژ برنامه وضعيت مقايسه -15-2 جدول

 77 ........................................................ فلور شركت  سازجهت اركان -16-2 جدول

 78 .................................................. يس.ام. اف شركت سازجهت اركان -17-2 جدول

 79 .......................................... هيدرو اويل استات شركت سازجهت اركان -18-2 جدول



 

 80 .............................. انگلستان بهداشت و ايمني كميسيون سازجهت اركان -19-2 جدول

 82 .............................................. شل چدا رويال شركت سازجهت اركان -20-2 جدول

 84 ................................... بررسي مورد داخلي هايشركت اي مقايسه جدول -21-2 جدول

 85 ...................................................... فراسان شركت ساز جهت اركان -22-2 جدول

 86 ............................................... هياروم مانيس شركت ساز جهت اركان -23-2 جدول

 87 .................................................... ياتم يانرژ سازمان HSE اهداف -24-2 جدول

 87 ............................................................. روين وزارت HSE اهداف -25-2 جدول

 88 ..................................... رانيا گاز صادرات يمل شركت HSE انداز چشم -26-2 جدول

 88 .......................................... رانيا يحفار يمل شركت HSE يمش خط -27-2 جدول

 89 ................................. پارس گاز و نفت شركت HSE يمش خط و اهداف -28-2 جدول

 90 ............................................. اراك پتروشيمي شركت سازجهت اركان -29-2 جدول

 91 ......................................................................................... -30-2 جدول

 92 ......................................................................................... -31-2 جدول

 94 ......................................................................................... -32-2 جدول

 97 ...................... كشورها كالن سطح در HSE ودبهب هاي فرصت و قوت نقاط -33-2 جدول

 98 ................... ها كشور كالن حوزه در الگوبرداري هاي حوزه انطباقي ماتريس -34- 2  جدول

 99 ........................ داخلي هايسازمان حوزه رد بهبود هايفرصت و قوت نقاط -35-2 جدول

 100 ......... مشابه ريغ يخارج هايسازمان  حوزه در بهبود هايفرصت و قوت نقاط -36-2 جدول

 100 ............. مشابه يخارج هايسازمان  حوزه در بهبود هايفرصت و قوت نقاط -37-2 جدول

 101 .............................. پتروشيمي صنايع ملي شركت از الگوبرداري خالصة -38-2 جدول

 101 ............................... پخش و پااليش يمل شركت از الگوبرداري خالصة -39-2 جدول

 102 ....................................... ايران گاز ملي شركت از الگوبرداري خالصة -40-2 جدول

 103 .......................................... كانادا بنادر سازمان از الگوبرداري خالصة -41-2 جدول

 103 ....................................... نيوزيلند بنادر سازمان از الگوبرداري خالصة -42-2 جدول

 104 ................................................. فلور شركت از الگوبرداري خالصة -43-2 جدول

 104 ......................................... اويل استات شركت از الگوبرداري خالصة -44-2 جدول



 

 105 .......................................... مالزي كالنگ بندر از الگوبرداري خالصة -45-2 جدول

 105 ................................................ گاپورسن بندر از الگوبرداري خالصة -46-2 جدول

 106 ............................................... هامبورگ بندر از الگوبرداري خالصة -47-2 جدول

 114 ................................................. هامبورگ بندر از الگوبرداري خالصة -1-3 جدول

 122 .............. يكرديرو يرهايمتغ -"HSE ياستراتژ سيماتر" سطوح يهايژگيو -2-3 جدول

 124 .......... يافتگيتوسعه يرهايمتغ -"HSE ياستراتژ سيماتر" سطوح يهايژگيو -3-3 جدول

 126 ............................................................. يقانون الزامات يها مؤلفه -4-3 جدول

 127 ............................................................ برنامه و اهداف يها مؤلفه -5-3 جدول

 127 ...................................................................... نديفرآ يها مؤلفه -6-3 جدول

 127 ..................................................................... ساختار يها مؤلفه -7-3 جدول

 127 ............................................................. يانسان يروين يها مؤلفه -8-3 جدول

 128 .................................................................... فرهنگ يها مؤلفه -9-3 جدول

 128 ................................................. عملكرد يديكل شاخص يها مؤلفه -10-3 جدول

 128 ..................................................... رساختهايز و ستميس يها مؤلفه -11-3 جدول

 HSE ..................................................... 129  يرهايمتغ سطوح ازيامت -12-3 جدول

 .HSE ......... Error! Bookmark not defined  يرهايمتغ سطوح يازدهيامت -11-3 جدول

 HSE .................... 131  حوزه در يانورديدر و بنادر سازمان ضعف و قوت نقاط -13-3 جدول

 HSE .............................................................. 132 متغيرهاي امتياز -14-3 جدول

 HSE .................... 134 استراتژي ماتريس در دريانوردي و بنادر سازمان جايگاه -15-3 جدول

 134 ........................ تابعه بنادر و سازمان ستاد HSE متغيرهاي امتياز ميانگين -16-3 جدول

 HSE ................................ 136 استراتژي ماتريس در بنادر و سازمان جايگاه -17-3 جدول

 205 ................................................. پرت ال ديدگاه از ارزش گونهشناسي -4-6جدول

 205 ...................................................................جيراك مدل ارزشهاي -5-6جدول

 206 ........................................ كار نوع اساس بر آنها بندياولويت و هاارزش -6-6جدول

 HSE ..................................... 207 مديريت نظام به مرتبط محوري ارزشهاي -7-6ولجد

 HSE ...................................................... 210  مديريت نظام محوري ارزشهاي - 8- 6جدول



 

 212 ..................................... دريانوردي و بنادر سازمان HSE مديريت نظام ارزشهاي - 9- 6جدول

 231 ................................................... چهارخانه يخارج و يداخل سيماتر -3-7 شكل

 237 .......... يانورديدر و بنادر سازمان HSE بر مؤثر يداخل عوامل يابيارز سيماتر -5 -7 جدول

 238 ......... يانورديدر و بنادر سازمان HSE بر مؤثر يخارج عوامل يابيارز سيماتر -6 -7 جدول

 242 ..... يانورديدر و بنادر سازمان يانورديدر و بنادر سازمان HSE يرهايمتغ ازيامت -7 -7 جدول

 251 ................................................. يانورديدر و بنادر سازمان HSE يهاياستراتژ - 8 - 7 جدول

 252 .................................................... ينسب تيجذاب نمره نيانگيم نمونه  جدول - 9 - 7 جدول

 253 ............................................ موزون ينسب تيذابج نمره نيانگيم نمونه  جدول - 10 - 7 جدول

 253 ........................ استراتژيك گزينههاي موزون نسبي جذابيت نمره جمعبندي - 11 - 7 جدول

 264 ........................................................ ساختاري تعاملي خود ماتريس -2-8جدول

 265 ........................................ سطوح يدستهبند و يخروج/يورود سيماتر -3-8جدول

 HSE ............................................... 267 يرهايمتغ موجود تيوضع ازيامت -4-8جدول

 HSE .............................................. 268 يرهايمتغ مطلوب تيوضع ازيامت -5-8ولجد

 270 ............................................... يراتژاست هر با مرتبط ياتيعمل اهداف -6-8جدول

 271 ...................................................... بهبود و ارتقاء برنامه از ينمونها -7-8جدول

 280 ............................................................ يتبنديالو جينتا يجمعبند -8-8 جدول

 282 ............................................................ يتبنديالو جينتا يجمعبند -9-8 جدول

 283 ............................................. وژههاپر يساختار يخودتعامل سيماتر -10-8 جدول

 284 .................................................................... يافتيدر سيماتر -11-8 جدول

 284 ..................................... سطوح يدستهبند و يخروج/يورود سيماتر -12-8 جدول



 

  

  

  

  

        فهرست اشكالفهرست اشكالفهرست اشكالفهرست اشكال

 31 ............................................................. كياستراتژ تيريمد نديفرآ -1-1 شكل

 HSE ..................................................... 33 تيريمد نظام ياصل عناصر -2-1 شكل

 HSE .............................................. 33 تيريمد نظام استقرار يكل مراحل -3-1 شكل

 HSE ........................................ 35 با مرتبط موضوعات در نفعيذ يها گروه -4-1 لشك

 HSE ................................................................. 36  هاي استراتژي  -5-1 شكل

 HSE .......................................... 37 تيريمد و كياستراتژ تيريمد ارتباط -6-1 شكل

 HSE ................................. 38 تيريمد و كياستراتژ تيريمد تفصيلي ارتباط -7-1 شكل

 HSE ................................................... 39  استراتژيك مديريت  گاهيجا -8-1 شكل

 42 ............................................................. تطبيقي مطالعات چارچوب -1-2 شكل

 44 ...................................................... تطبيقي مطالعه پيشنهادي الگوي -2-2 شكل

 45 .................................................... تطبيقي مطالعات مفهومي چارچوب -3-2 شكل

 49 ..... 2012 تا 2002 يهاسال براي استراليا شغلي سالمت و ايمني ملي استراتژي -10-2 شكل

 52 ................................................. نيوزلند آسيب از پيشگيري استراتژي -11-2 شكل

 63 ............................ كانادا بنادر سازمان ييايدر منيا  برنامه نيتدو چارچوب -13-2 شكل

 95 ....................... پخش و پااليش شركت HSE استراتژيك مديريت چارچوب -19-2 شكل

 97 ..................... كشورها كالن حوزه در برداريالگو هاي حوزه انطباقي ماتريس -21-2 شكل

 112 ...................................................... سازمان HSE شناخت چارچوب -1-3 شكل

 HSE .............................................................. 118 ياستراتژ سيماتر -2-3 شكل

 130 ................... يانورديدر و بنادر سازمان در HSE موجود تيوضع نييتع دنيفرآ -4-3 شكل



 

 140 ..................................... يانورديدر و ربناد سازمان ذينفعان شناخت مدل -1-4 شكل

 141 ....................................................... مانكارانيپ مطالعه يياجرا مدل -3-4 شكل

 143 .................................................... نفعانيذ ريسا مطالعه يياجرا مدل -4-4 شكل

 143 ...................................................... مانكارانيپ ليتحل يمفهوم مدل -5-4 شكل

 175 ..................................................... بنادر مانكارانيپ گاهيجا سيماتر -14-4شكل

 HSE ......................... 209 مديريت نظام محوري ارزشهاي تدوين عملياتي مدل -3-6شكل

 211 ...................... يانورديدر و بنادر سازمان HSE ارزشهاي تدوين يينها مدل -4-6 شكل

 234 .......................... (SWOT) دهايتهد و فرصتها ضعف، قوت، نقاط ماتريس -4-7 شكل

 240 .......................................... يخارج و يداخل عوامل يخانها نه سيماتر -5-7 شكل

 244 ................................. يانورديدر و بنادر سازمان SWOT سيماتر ريتصو -8-7 شكل

 SWOT ......................................... 244 سيماتر در ياستراتژ نيتدو نحوه -9-7 شكل

 HSE .................................... 258 عملكرد بهبود و ارتقاء طرح نيتدو مراحل -1-8 شكل

 260 ......................................................... متوازن ارزيابي عمومي روش -2-8 شكل

 265 ....................................................... وابستگي -نفوذ قدرت ماتريس -4-8 شكل

 HSE ..................................................... 267 يرهايمتغ موجود تيوضع -1-8 نمودار

 HSE .................................................... 268 يرهايمتغ مطلوب تيوضع -2-8 نمودار

 271 .............................................................. پروژه فيتعر نحوه نمونه -5-8 شكل

 272 ................................................... جامع طرح تا ها دهيا مراتب سلسله -6-8 شكل

 273 ............................................................... تحول و رييتغ يواحدها -7-8 شكل

 279 ...................................................................... تحول يها بخش -8-8 شكل

 285 ...................................... سطوح يدستهبند و يخروج/يورود سيماتر -10-8 شكل

 285 ............................................. پروژهها تأخر و تقدم و تعامالت نمودار -11-8 شكل

 287 ........................................................... بهبود و ارتقاء جامع طرح  -12-8 شكل

 288 ............................ اجرا زمان اساس بر بهبود و ارتقاء جامع طرح اتييجز  -12-8 شكل

 293 .......................................................... )يعامل سه( متعارف ستميس -1-9 شكل

 294 .................................................... )عاملي دو( ساخت و طرح سيستم -2-9 شكل



 

 296 ................................................... )يعامل چهار( اجرا تيريمد سيستم -3-9 شكل

 296 ............................................................ يندگينما – اجراء تيريمد -4-9 شكل

 297 ......................................................... سكير با همراه اجرا تيريمد -5-9 شكل

 298 ....................................................................... تيريمد مانكاريپ -6-9 شكل

 300 ........................................................................ يياجرا سازمان -7-9 شكل

 301 ........................................................ يياجرا سازمان يديكل ياعضا -8-9 شكل

 302 ...................................................... يياجرا سازمان يروهاين تركيب -9-9 شكل

 304 ............................... زمان طول در اجرايي سازمان اعضاي هاي مسئوليت -10-9 شكل

 305 ............................................. اجرايي سازمان مختلف اجزاء هاي نقش -11-9 شكل

 306 ...................................................... يياجرا سازمان رسمي جلسات -12-9 شكل



 

  

  

  

  

        فهرست نمودارهافهرست نمودارهافهرست نمودارهافهرست نمودارها

  

  



 

  پيشگفتار

  

سازي سيستم مديريت كيفيت عمالً با  ها قبل با پياده مختلف از سالهاي  صنايع و شركت

هاي جديد مديريت آشنا و در صدد توسعه و بسط آن برآمدند، بطوريكه بعداً شاهد طرح  نظام

. ايم ها بوده آن استاندارد ايمني و بهداشت در هر يك از سازمان محيطي و متعاقب استاندارد زيست

احث مديريتي همچون يفيت آغاز شده بود عمالً با خود موجي از مبحركت فوق كه با تضمين ك

كه يكي پس . را به دنبال داشت.  . . يا سيستم يكپارچه مديريت و IMSهاي فوق،  روزآمدي سيستم

  .شود ها و صنايع به اجرا گذاشته شده و يا مي از ديگري در سازمان

ها و تدوين استراتژي  سيستم، با جلوگيري از تقابل HSEسيستم مديريت يكپارچه 

، فراتر از HSEسيستم مديريت يكپارچه . سازي گامي اساسي در راستاي ادغام برداشته است يكپارچه

المللي اقدام نموده و با برقراري ارتباطات دوسويه مؤثر، در استقرار  هاي مديريتي بين الزامات سيستم

سازي هر يك از اصول با تدوين  براي پياده نمايد تا در اين رابطه نظام مديريتي پويا تالش مي

از آنجا كه در حال حاضر هيچ گونه استاندارد . سازي گامي مؤثر و پايدار بردارد راهنماهاي پياده

هاي مختلف با توجه به  وجود ندارد، لذا سازمان HSEجهاني در مورد سيستم مديريت يكپارچه 

و موارد مشابه خود از قالب و ساختارهاي متفاوتي ها، ماهيت عملياتي، نقاط قوت  ساليق، محدوديت

  . كنند هاي يكپارچه خود استفاده مي براي مديريت سيستم

هاي مديريتي در  ريزي و مديريت استراتژيك، از مهمترين اركان سيستم با توجه به اينكه برنامه

ريزي و  برنامه يدر هر ارگان HSEباشد، بنابراين به منظور مديريت برتر سامانه  ها مي سازمان

تواند اثربخشي مثبتي بر كنترل پارامترهاي فني و غيرفني سامانه در تمام  مديريت استراتژيك مي

  .سطوح و در نتايج نهايي و برآيندهاي سازمان مربوطه داشته باشد

انداز  انداز بيست ساله كشور آمده است كه جامعه ايراني در افق اين چشم در چشم  HSEاز بعد 

هاي  در اين راستا، اهداف و استراتژي .ار از سالمت و محيط زيست مطلوب خواهد بودبرخورد

  ده دستيابي به اين هدف كالن باشدبايد تضمين كنن  HSEها از منظر  سازمان
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با توجه به اينكه بهترين شيوه براي تحقق يك نظام در حوزه صنعت، اصالح امور از سطح كالن 

و اين به معناي برخورداري از رويكرد استراتژيك در و سپس بسط و توسعه آن به سطح خرد است 

 . اجرا است

و  شامل بستر يا چارچوبي براي عملي ساختن تفكر استراتژيك HSEريزي استراتژيك  برنامه

به . اشدب مي HSEريزي شده در مديريت  هدايت عمليات براي حصول نتايج مشخص و برنامه

تالشي است سازمان يافته و منظم براي اتخاذ  HSEريزي استراتژيك  برنامه يگر،عبارت د

با ديگر  HSEگيري فعاليتهاي  تصميمات بنيادين و انجام اقدامات اساسي كه سرشت و سمت

ريزي استراتژيك روش سيستماتيكي است كه فرآيند  برنامه. دهد شكل مي واحدهاي سازمان را

 HSEنظام مديريت  استراتژيك برنامه ريزي. كند را پشتيباني و تأييد مي HSEمديريت استراتژيك 

  .است HSEبه منظور تعيين مسير حركت در حوزه مديريت 

شوند، فعاليت در آنها به  ميمخاطره شغلي محسوب  هاي پر بنادر يكي از محيطاز طرف ديگر 

هاي كاري، گستردگي و تنوع  دليل تنوع در ابزار و تجهيزات مورد استفاده، فراواني مشاغل و سيستم

هاي صنعتي است و از پتانسلي باالتر  كاالهاي وارداتي و صادراتي، متمايز از فعاليت در ساير بخش

  .در خصوص بروز حوادث برخوردار است

ترين مرجع در اداره بنادر  جمهوري اسالمي ايران به عنوان عالي ريانورديدسازمان بنادر و 

تجاري و مناطق ويژه اقتصادي كشور، بنابر مسئوليت تعيين شده در راستاي تحقق و اجراي 

در اين . نمايد هاي مستمر، انجام وظيفه مي استانداردهاي ايمني از طريق انجام نظارت و بازرسي

المللي الحاقي دولت  هاي بين هاي ايمني مرتبط با كنوانسيون ي دستورالعملتوان به اجرا حوزه مي

هاي مقررات  ، تهيه دستورالعمل)IMO(المللي دريانوردي  در سازمان بين جمهوري اسالمي ايران

  .ايمني كاالهاي خطرناك، نظارت بر رعايت مقررات و استانداردهاي ايمني و اشاره نمود

هاي زيرمجموعه، شايسته است كه نظارت بر عملكرد كليه  ر و شركتبا توجه به گستردگي بناد

براي دستيابي به اين مهم . ، تحت يك مديريت هدفمند اعمال شودHSEتوابع سازمان در حوزه 

بايست بر  يابد كه با توجه به گستردگي مذكور، مي ضرورت مي HSEاستقرار نظام جامع مديريت 

  .، طراحي و اجرا شودHSEحوزه  اساس برنامة استراتژيك سازمان در

هاي  فعاليت(جهت ايجاد نگرشي يكپارچه در سطح كالن سازمان سازمان بنادر و دريانوردي، 

هاي راهبردي  تدوين برنامه"اي را با عنوان  پروژه، انجام HSEدر ارتباط با موضوعات ) دريا و بندر

تور كار خود قرار داد تا با تهيه اسناد در مركز تحقيقات سازمان در دس "HSE پنج ساله نظام مديريت

 و HSE هاي استراتژي، HSEهاي  انداز، مأموريت و ارزشباالدستي سازمان از قبيل چشم
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؛ نگرشي يكپارچه فراروي مديران قرار دهد كه از طريق آن بتوانند HSE هاي ارتقاء و بهبود برنامه

  . را در قالبي هدفمند اداره نمايند HSEمسائل 

 1389و  1388هاي  در طي سال "فرآيندمهندسين مشاور رستار "مذكور توسط شركت پروژه 

. نمايد ميمجموعه حاضر، مراحل اجراي اين پروژه را از تئوري تا عمل تشريح . صورت پذيرفته است

كه به شرح زير پروژه در چهار بخش تنظيم شده است  مراحل اصلي انجاما بمطابق كتاب حاضر 

  : باشد مي

  مطالعات نظري و تطبيقي: اولبخش  �

هاي نوظهور و جديد  خصوص زمينهبه ويژه در  يك موضوع،  2و مفاهيم 1ها شناخت دقيق سازه

تري از موضوع و جوانب آن پيدا كرده و زبان  كند تا درك صحيح به محققان كمك مي علمي

هاي نوظهور است كه  يكي از اين زمينه HSEمديريت استراتژيك . مشتركي بين آنها بوجود آيد

در . هاي موجود كمك شاياني در بكارگيري و بسط و توسعه موضوعات مرتبط دارد تئوريبررسي 

و مديريت  HSEهاي مطرح در مديريت استراتژيك، مديريت  فصل اول اين بخش تئوري

  .به صورت اجمالي مورد بررسي قرار گرفته است HSEاستراتژيك 

هاي مشابه  در سازمان HSEام شده حوزة مديريت استراتژيك فصل دوم به بررسي اقدامات انج

تدوين برنامه راهبردي پنج "مطالعات تطبيقي در پروژة . پردازد و غيرمشابه داخل و خارج از كشور مي

هاي تدوين استراتژي فرآينددر دو محور  سازمان بنادر و دريانوردي "HSEساله نظام مديريت 

HSE ساز مديريت  و اركان جهتHSE ها استخراج و مورد تحليل قرار گرفته است سازمان.  

بندي مطالعات نظري و تطبيقي انجام شده، منجر به استنتاج اصول راهنما و كاربردي جهت  جمع

  .سازمان بنادر و دريانوردي گرديد HSEهاي طراحي چارچوبي مناسب براي تدوين استراتژي

  شناخت و تحليل: بخش دوم �

، (HSE)به شناخت وضعيت موجود بهداشت، ايمني و محيط زيست اين بخش در سه فصل 

محيط خارجي در . پردازد تحليل محيط خارجي و تحليل محيط داخلي سازمان بنادر و دريانوردي مي

محيط خارجي . دو قسمت محيط خارجي نزديك و محيط خارجي دور مورد تحليل قرار گرفته است

ابعاد سياسي، اقتصادي، دور محيط خارجي در . باشد مي نزديك شامل پيمانكاران و ساير ذينفعان

                                                      
�.constructs 

�.concepts 
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ه مورد بررسي قرار گرفت PESTLEبا استفاده از مدل محيط زيست اجتماعي، تكنولوژيك، قانوني و 

   .است

در سازمان بنادر و  HSEابعاد مختلف شناخت اطالعات مربوط به  ةبردارند در بخشاين 

هاي تحليل دو  در نهايت نيز يافته .باشد دريانوردي و تحليل سطح سازمان در هر يك از ابعاد مي

  .گرديده است SWOTمحيط ياد شده، منجر به تشكيل ماتريس 

  طراحي: بخش سوم �

هاي مورد انتظار پروژه بر مبناي مطالعات نظري و شناخت و  اين بخش به طراحي خروجي

انداز، مأموريت و  هاي طراحي شامل چشم خروجي. پردازد بدست آمده از سازمان مي تحليل

، طرح ارتقاء و HSEهاي  سازمان بنادر و دريانوردي؛ استراتژي HSE) ساز اركان جهت(هاي  ارزش

باشد كه در فصول شش، هفت و  در مجموعه سازمان بنادر و دريانوردي مي HSEبهبود عملكرد 

  . ته شده استهشت به آن پرداخ

  سازي اجرا و پياده: بخش چهارم �

مرحله تبديل حرف به عمل است و اين امر به لحاظ گستردگي ابعاد كار و تعدد  اجراي استراتژي

فقدان چنين  در. آيد هاي سازماني به شمار مي ترين و ارزشمندترين قابليت بازدارنده، از پيچيده عوامل

فكري تنزل خواهد  ريزي استراتژيك در حد يك بازي امهمهارتي، فرآيندهاي متنوع و جذاب برن

در اين بخش سعي شده  .نيست يافت، چرا كه استراتژي بدون پياده شدن قادر به تغيير وضع سازمان

سازمان بنادر  HSEهاي  سازي استراتژي است يك الگوي كارآمد در قالب سازمان اجرايي براي پياده

ها  رچوب ارجاع كار نيز كه از مقدمات اجراي استراتژيهمچنين چا .شود معرفيو دريانوردي 

  .باشد، معرفي شده است مي
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 شناخت و تحليل : بخش دوم
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  شناخت و تحليل محيط خارجي نزديك: فصل چهارم
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 HSEطرح جامع و ارتقاء و بهبود : فصل هشتم 

 اجرا و پياده سازي  : بخش چهارم

 ساز و كار اجراي طرح جامع : فصل نهم 

 مباني نظري و مطالعات تطبيقي : بخش اول

 HSEمباني مديريت استراتژيك : فصل اول

  مطالعات تطبيقي : فصل دوم



 

  مقدمه

  

، ارائه نگرشي فراروي مديران در رابطه با ابزار و HSEهدف از تدوين برنامة استراتژيك 

بدون  .را در قالبي هدفمند اداره نمود HSEهايي متمركز است كه از طريق آن بتوان مسائل  روش

در راستاي اهداف  HSEشك اين اقدام مؤثرترين مرحله جهت دستيابي سيستماتيك به اهداف 

  .باشد ميالمللي  ن سازمان و افزايش اعتبار سازمان جهت تضمين حضور در سطح بينكال

توان گفت  رغم اهميت تدوين اين برنامه، و با توجه به مطالعات تطبيقي انجام شده، مي اما علي 

تدوين برنامة استراتژيك الگويي سيستماتيك براي  - به ويژه در صنعت دريانوردي -از اين  پيشكه 

HSE نخست از  :استحائز اهميت  جنبه سه كتاب از تدوين اين بدين ترتيب. شود مشاهده نمي

، بهداشت و هاي مديريت و ارزيابي استراتژيك در حوزه مديريت ايمني منظر توسعه دانش و مدل

اي كه مبنايي براي تحقيقات آتي در اين حوزه  به ويژه در صنعت دريانوردي بگونه محيط زيست

كه از اولين  HSEهاي توسعه  ها و برنامه ساز، استراتژي از نظر تدوين اركان جهتدوم . باشد

و سوم از نظر ارائه يك روش گام به گام با تمام جزئيات از  .رود به شمار ميها در اين حوزه  تجربه

تواند به عنوان الگو در كارهاي مشابه استفاده شود، كه  يك كار اجرايي مديريت استراتژيك كه مي

  . نظير است مكدر نوع خود 

اشاره نمود  HSE كاستراتژياز ويژگي هاي اين كتاب، مي توان به تدوين مدل بومي مديريت 

هاي  ا توجه به ويژگيو بپيرس  ، ديويد .آر .نظراني چون فرد لوژي صاحبواز متد گيري بهرهكه با 

  . صورت پذيرفته است HSEسازمان و موضوع خاص 

، آننوآوري  .ش جديدي ايجاد شده استندا ،HSEحوزه در مديريت استراتژيك مدل  تدوين با

توسعه مدل . كه در گذشته كمتر در مورد آن بحث شده است استتركيب اين دو حوزه تخصصي 

ستراتژيك و هاي پروژه بر اساس مفاهيم تلفيقي مديريت ا طراحي متدلوژي ،HSEشناخت كالن 

، HSE  مدل استراتژي حيطرا ،HSE  هاي بالندگي عناصر مدلطراحي و توسعه ، HSEمديريت 
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از با استفاده از روش علمي معادالت ساختاري تفسيري  ها بندي پروژه طراحي مدل الويت

  .استدستاورد هاي اين تحقيق بوده 

سته باشد بخشي ها توان حاصل اين تالشبه اميد اينكه . در اين حوزه، هنوز در ابتداي راه هستيم

هاي موجود در اين حوزه را جبران نموده و گامي مثبت در تحقق فلسفه واقعي هر چند اندك از خأل

HSE در كشور عزيزمان ايران باشد .   

دانيم كه  هاي صورت گرفته در ارائه يك اثر علمي و عاري از اشتباه، مي با وجود تمام تالش 

كارشناسان  همه اساتيد، پژوهشگران، مديران،از در اين فرصت . و نقص نيست هيچ كاري بي عيب

تر اين اثر در  مند سازند تا امكان ارائه مناسبشود كه مارا از نظرات خود بهرهمندان تقاضا ميو عالقه

  . آينده فراهم شود

قاي مهندس در انتها از مدير كل محترم مركز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردي، جناب آ

پارسيان و مدير محترم پروژه جناب آقاي مهندس حميدي و ساير عزيزاني كه در به ثمر رسيدن اين 

  .شود ايم قدرداني مي هاي آنها بهره برده ها و راهنمايي اثر از كمك

  

  

  شبنم شاكر

ريزي راهبردي پنج ساله  برنامه«مدير پروژه 

  »HSEنظام مديريت 

 ر فرآيندشركت مهندسين مشاور رستا
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  HSEمديريت استراتژيك : فصل اول

  HSEمديريت استراتژيك  :فصل اول
  

ــه ــتراتژيك  برنام ــزي اس ــر        HSEري ــاختن تفك ــي س ــراي عمل ــارچوبي ب ــا چ ــتر ي ــامل بس ش

ريـزي شـده در مـديريت    استراتژيك و هـدايت عمليـات جهـت حصـول نتـايج مشـخص و برنامـه       

HSE ريـزي اسـتراتژيك   به عبـارت ديگـر، برنامـه   . باشدميHSE    يافتـه و  تالشـي اسـت سـازمان

گيــري مــنظم بــراي اتخــاذ تصــميمات بنيــادين و انجــام اقــدامات اساســي كــه سرشــت و ســمت 

آنچــه در ايــن مقولــه حــائز . دهــدبــا ديگــر واحــدهاي ســازمان را شــكل مــي HSEهــاي فعاليــت

ــه     ــداف و برنام ــبرد اه ــتراتژيك در پيش ــديريت اس ــاربرد م ــت ك ــت اس ــاي اهمي ــت HSEه . اس

باشـد كـه   هـا مطـرح مـي   اي در سـازمان بـه عنـوان واحـدي وظيفـه     HSEدانـيم  ه مـي همانطور ك

ــت  ــدگي و رشــد اهــداف غــايي ســازمان بســيار  انجــام صــحيح اهــداف و مأموري هــاي آن در بالن

سـازمان موضـوعي اسـت كـه      HSEهـاي  استفاده از ايـن علـم در حـوزه فعاليـت    . مؤثر خواهد بود

ــراً از ســوي متخصصــين  ــن دو  . اســت مطــرح شــده HSEاخي ــق اي ــاني نظــري تلفي بررســي مب

  باشدلزوم بررسي و تكميل مي HSEحوزه يعني مديريت استراتژيك و مديريت 

تصويري عمومي از مديريت استراتژيك در حوزه موضوعات بهداشت،   ، ارائههدف اين فصل

مديريت استراتژيك، نظام : قسمت تنظيم شده است سهكه در  باشد زيست مي ايمني و محيط

مفاهيم مديريت استراتژيك و نظام . HSEو مديريت استراتژيك نظام مديريت  HSEمديريت 

بطورت كامال خالصه و بيشتر جهت ايجاد يك درك مشترك و ارائه يك ديدگاه  HSEمديريت 

بحث و تكرار مكررات بي مورد يل به همين منظور از تطو. كالن نسبت به موضوعات ارائه شده است

عالقه مندان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر به كتاب هايي كه در اين حوزه . پرهيز شده است

باني تئوريك نيز اساسا م HSEدر موضوع مديريت استراتژيك . ها تدوين شده است مراجعه نمايند

  . قوي وجود ندارد
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 استراتژيك مديريت بانيم -1-1

 و اصطالحات  مفاهيم -1- 1-1

و همچنين اصطالحاتي كه   ريزي استراتژيك در اين بخش مفاهيم اساسي و مهمي كه در برنامه

در ساير فصول كتاب به كار برده شده است به منظور ايجاد مفهومي واحد در ذهن نگارنده و خواننده 

  .تعريف شده است

1برنامه �
 

ها، اقدامات ويژه و  هاي انجام كار، دستورالعمل ها، روش اي از اهداف، خط مشي جموعهبرنامه 

منابع مورد نياز و ديگر عناصر الزم براي اجراي يك اقدام  هايي است كه بايد برداشته شوند، گام

  .شوند ها با بودجه و اعتبار، پشتيباني مي برنامه. باشد شناخته شده و معلوم مي

2ريزي برنامه �
 

هاي درست و سپس انتخاب مسير، راه، وسيله يا روش درست و  ريزي يعني انتخاب هدف برنامه

  . مناسب براي تأمين اين اهداف

  3استراتژي �

گيرد از كلمه  نيز مورد استفاده قرار مي "راهبرد"استراتژي كه در زبان فارسي به جاي آن، واژه 

"استراتگوس" يا "استراتژيا" يوناني
از . ي استرگرفته شده كه به مفهوم هنر سرداري يا سپهساال 4

شركت، فلسفــه  مسئوليت اجتماعي نظر سازماني، استراتژي، الگوي متغير كسب و كــار است و

انداز منتخب آن  الزم بـراي دستيابي بـه چشم هاي اجرايي مشي وجودي، اهداف، مقصد و نيز خط

 .باشد مي

طبق اين تعريف، . كنند استراتژي را گاهي به عنوان راه و روش رسيدن به اهداف تعريف مي

د در حالي كه اهداف كن استراتژي هم راه و هم روش يا چگونگي دستيابي به اهداف را بازگو مي

شوند كه حداقل داراي سه شرط  اموري استراتژيك ناميده مي. سازند مسير حركت را مشخص مي

  :باشند

                                                      
١.Plan 

٢.Planning 

٣.Strategy 

٤.Strategos 
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 بلندمدت باشند � 

 در محيط رقابتي باشند � 

 جنبه حياتي داشته باشند � 

بنابراين استراتژي نوع خاصي از روش دستيابي به اهداف است كه بايد شرايط سه گانه فوق را 

  .اشدداشته ب

 

 رسالت/ مأموريت  �

1بنا به تعريف، مأموريت يا رسالت
عبارت است از فلسفه وجودي و يا نقشي كه يك مجموعه  

در جامعه يا شركت بر عهده گرفته تا با ايفاي آن، خدمات مورد نظر را ارائه ) HSEمثالً واحدهاي (

موريت يك سازمان عبارت است از در اين راستا مأ. هاي ذينفع را برآورده سازند هدهند و نيازهاي گرو

هاي ديگر متمايز نموده و رسالت آن را در زمينه  سازماناي كه تشكيالت را از  منظور خاص و پايه

توان گفت مأموريت  به عبارت ديگر مي .نمايد دهد، مشخص مي محصوالت و خدماتي كه ارائه مي

 "شما كه هستيد؟" بيانگر دو سؤال رسالت سازمان. اشدب يك بيان كلي از نيت شركت يا سازمان مي

  .باشد مي "كنيد؟ چه مي"و 

 دورنما/ انداز چشم �

2دورنما
كه مديريت سازمان آن را نهايتي براي سازمان  آينده،اندازي است به  در واقع چشم 

انداز يا دورنما، توصيفي است از شرايط آينده سازمان يا شركت و به عبارت ديگر،  چشم. داند مي

بدين . هاي خود دست يافته باشد از وضعيت سازمان، زماني كه به اهداف و استراتژي تصويري است

رود حاصل  ترتيب توجيهي روشن و مشخص و قابل دفاع از اينكه چرا و چه انتظاري از سازمان مي

تر خواهد  آورند محتمل شود و امكان موفقيت سازمان با تصوير روشني كه از آينده آن بدست مي مي

جهت ساخته و  طرف ديگر توافق به آينده سازمان، همه نيروهاي مجموعه را همسو و هماز . شد

  .سازد آرمان مشتركي را بين اعضاء مجموعه فراهم مي

  

  

  

                                                      
١.Mission 

٢.Vision 
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 1ها ارزش �

يعني چيزي كه شرط بقا و رشد . باشند هاي سازماني زيربناهاي فرهنگ سازماني مي ارزش

ها بوده و به عنوان رهنمودهايي جهت  سازمان سازماني است و به عبارت ديگر اصول و راهنماي

 . گيرند در سازمان مورد توجه قرار مي ها و رفتار گيري تصميم

ها و مأموريت سازمان بر مبناي آنها  ها همان بايدها و نبايدهاي سازمان هستند كه آرمان ارزش

رايط متغير آنچه كه در ش. گيرد مي انداز مطلوب سازمان در اين راستا شكل شوند و چشم تدوين مي

ها نقش  هاي يادگيرنده، ارزش در سازمان. ها باشد نه ارزش كند مأموريت سازمان مي تغيير مي

محوري در انسجام بخشي كاركنان و اتخاذ وحدت رويه آحاد سازماني براي دستيابي به اهداف و 

 .ها سازماني دارند آرمان

  ها در سازمانريزي استراتژيك  لزوم برنامه -2- 1-1

ها با فعاليت در محيطي پويا،  شود كه همه سازمان ريزي از اين مسأله ناشي مي به برنامه نياز

. مترصد آنند كه منابع محدود خود را براي رفع نيازهاي متنوع و رو به افزايش خود صرف كنند

پويايي محيط و وجود تالطم در آن و عدم اطمينان ناشي از تغييرات محيطي بر ضرورت انكارناپذير 

  .افزايد ريزي مي برنامه

ريزي استراتژيك در صدد آن است كه ظرفيت و توان مديريت استراتژيك سازمان را به  برنامه 

ريزي درگير شده و نقش سازنده خود  نحوي باال برد كه مديران عالي سازمان عمالً در فرآيند برنامه

در اين فرآيند، كافي نبوده و بايد به  با اين وجود، درگير بودن مديريت ارشد سازمان. را اعمال نمايند

هاي تدوين شده  ريزي، تدوين و اجراي استراتژي صورت متحد و هماهنگ در توسعه فرآيند برنامه

وحدت، هماهنگي و مشاركت فعال مديريت عالي در زمره مهمترين . مشاركت فعال داشته باشند

  .هاي سازمان است عوامل اجراي استراتژي

ريزي استراتژيك در صدد آن است كه به سه سؤال اصلي سازمان پاسخ  نامهبه طور خالصه، بر

  :گويد

 سازمان كجاست؟ � 

 آرزو دارد به كجا برود؟ � 

 چگونه خواهد رفت؟ � 

                                                      
١.Values 
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هاي سازمان و كاركنان  ريزي استراتژيك چارچوبي براي فعاليت در پاسخ به اين سؤاالت، برنامه

را كه براي تعادل بخشيدن ميان عوامل مختلف به  اي استراتژي ، چارچوب يكپارچه. دهد مي آن ارائه

ريزي استراتژيك رهبران سازمان  بعالوه، برنامه. دهد اي الزم است، ارائه مي اي منطقي و حرفه شيوه

در . سازد تا انرژي سازمان را در انتخاب راه مشترك و تحقق اهداف مشترك صرف نمايند را قادر مي

سازمان را در دستيابي به توسعه همه جانبه، سازماندهي مطلوب و ريزي استراتژيك،  نهايت، برنامه

ها و  داشتن دركي بهتر از محيط پيرامون و مشتريان فعلي و آتي و طبعاً آگاهي از توانمندي

  .نمايد هايش ياري مي محدوديت

 استراتژي از نظر سطوح سازماني -3- 1-1

ي استراتژي، به سه سطح مستقل استونر در كتاب خود، استراتژي را از نظر سطوح سازماني اجرا

استراتژي در سطح كل سازمان، استراتژي در : اين سه سطح عبارتند از. بندي نموده است تقسيم

هاي اصولي اين  برخي از تفاوت. سطح واحد سازماني و استراتژي در سطح يك دايره از سازمان

  : گردد ها در زير تشريح مي استراتژي

 تراتژي در سطح كل سازماناس -1-1- 1-1

د، زيرا گرد استراتژي در سطح سازمان به وسيله مديريت ارشد سازمان تنظيم و تدوين مي

هاي همه سازمان كه بيش از يك نوع فعاليت است، اشراف دارند و بر  آنان بر عمليات و فعاليت

  :گردند، عبارتند از هاي اصلي كه در اين سطح مطرح مي پرسش. كنند آنها نظارت مي

 ي را سازمان انجام خواهد داد؟هاي چه نوع فعاليت � 

 هر واحد سازماني چه اهدافي دارد؟ � 

  براي تأمين اين اهداف منابع را چگونه بايد تخصيص داد؟  � 

ها براي رسيدن به  دارد كه سازمان براي تعيين اهداف كلي سازمان، پيتر دراكر چنين ابراز مي

ع يا موقعيت سازمان، نوآوري، موض: گيري نمايند اهداف مورد نظر، بايد در هشت زمينه تصميم

وري، منابع مالي و فيزيكي، سودآوري، عملكرد و پيشرفت نهايي سازمان، عملكرد و نگرش  بهره

هاي بسيار متشنج امكان دارد يك سازمان تمام  ولي در محيط. كاركنان و مسئوليت عمومي سازمان

وجود را در راه بقاي خود به مصرف هاي م تالش خود را صرف ثبات و بقاي خود نمايد و تمام توانايي

براي انجام اين كار، يك سازمان بايد در استراتژي . تر بماند هاي مطلوب تظر موقعيتبرساند و من

  . هاي بيش از حد بردارد ها و بلندپروازي طلبي پيشين خود تجديد نظر كند و دست از جاه
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 استراتژي در سطح واحد سازمان  -1-2- 1-1

هاي يك واحد خاص توجه  به موضوع مديريت عمليات و فعاليت 1در استراتژي واحد سازماني

  :هاي زير مطرح است در اين زمينه پرسش. شود مي

 كند؟ واحد سازماني در زمينه مربوط به خود، چگونه فعاليت مي � 

 آن واحد چه نوع خدمات يا محصوالتي را بايد توليد و عرضه نمايد؟ � 

 ذينفعان است؟آن واحد در پي تأمين نياز كدام دسته از  � 

 دهد؟ كند و آن را به واحدهاي مختلف تخصيص مي آن واحد، منابع موجود را چگونه در درون سازمان توزيع مي � 

شود تا مشخص گردد كه سازمان بايد در زمينه مربوط به  در استراتژي واحد سازماني سعي مي

و شرايط موجود چه راهي را بايد خود چه اقداماتي به عمل آورد، چگونه اقدام كند و با توجه به منابع 

  . در پيش گيرد

 اي از سازمان در سطح دايره استراتژي -1-3- 1-1

و مبنايي نيز براي مديران  اي از سازمان، چارچوب در تدوين و تنظيم استراتژي در سطح دايره

شود تا آنها هم از  ارائه مي) و تحقيق و توسعه HSEمثل مدير امور مالي، بازاريابي،(اي  وظيفه

  . استراتژي در سطح واحد سازماني حمايت كنند

 استراتژيك مديريتمراحل  -4- 1-1

هاي يكپارچه براي توسعه و اجراي  مديريت استراتژيك شامل اتخاذ تصميمات و فعاليت

به بيان ديگر مديريت استراتژيك عبارت از . هاي مؤثر، كنترل و ارزيابي نتايج آنها است استراتژي

ها و اقدامات مديريتي است كه عملكرد بلند مدت سازمان را از طريق فرآيند بررسي  تصميممجموعه 

مديريت  فرآيند .كند محيطي، تدوين استراتژي، اجراي استراتژي و ارزيابي و كنترل، تعيين مي

  :2توان در چهار مرحله اصلي به شرح ذيل در نظر گرفت استراتژيك را مي

 ساز تدوين اركان جهت .1

 استراتژي  تدوين .2

 اجراي استراتژي  .3

 كنترل استراتژي  .4

                                                      
١.Business Unit Strategy 

2
  .ديويد مي باشد. آر.اين مراحل بر اساس مدل فرد - 
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  :پردازيم در ادامه به شرح مختصر هر يك از مراحل مي

 ساز تدوين اركان جهت .1

، اهداف بلندمدت و ارزشهاي كليدي سازمان است مأموريتانداز،  ساز؛ چشم منظور از اركان جهت

  .كنند گيري اصلي سازمان را مشخص مي كه جهت

فرد، گروه يا سازماني كه . گذار توجه ويژه داشتتأثيرهاي  ساز بايد به گروه در تدوين اركان جهت

داشته باشد نظير سهامداران، دولت، رقبا، مشتريان،  تأثيرتواند بر منابع و يا برون داد سازمان  مي

  .شوند گذار سازمان محسوب ميتأثيرهاي  كنندگان از جمله گروه تأمينكاركنان و 

 تدوين استراتژي  .2

ها و تهديدهاي موجود در  در اين مرحله بايد با تحليل محيط بيروني سازمان و شناسايي فرصت

آن و همچنين تحليل محيط دروني و شناسايي نقاط قوت و ضعف آن در موضوعات مختلف، اهداف 

سپس با . دهاي قابل استفاده مشخص شون اي از استراتژي بلند مدت سازمان تدوين شده و مجموعه

در اين مرحله . ها ارزيابي شده و استراتژي برتر انتخاب شود هاي مختلف، استراتژي استفاده از مدل

شود كه مديران مياني و حتي رده پايين سازمان در تدوين  به منظور ايجاد انگيزه، توصيه مي

  .ها مشاركت نمايند استراتژي

از نظر فني قابل اجرا و از نظر : اشته باشديك استراتژي مناسب بايد با چند معيار مطابقت د

هاي محوري سازمان  گذار كليدي باشد و با فلسفه و ارزشتأثيرهاي  سياسي مورد قبول گروه

همچنين استراتژي مناسب بايد مسايل اخالقي، معنوي و قانوني را نيز مد نظر قرار . هماهنگ باشد

 .دهد

 اجراي استراتژي  .3

هاي  هاي عملياتي شده، بودجه آن تهيه و روش تبديل به برنامهاستراتژي انتخاب شده بايد 

اجراي استراتژي با سازماندهي، تخصيص منابع و ايجاد انگيزه در . ي براي آن تعريف شودياجرا

  .كاركنان مرتبط است

 كنترل استراتژي  .4

ر اجرا ها د استراتژي. باشد منظور از كنترل، مقايسه وضعيت اجرا شده با اهداف تدوين شده مي

بطور . بايد بطور مستمر مورد ارزيابي قرار گيرند و اقدامات اصالحي الزم در صورت نياز صورت گيرد

 :نمايش داد ،1-1صورت شكل به توان  مي يلي مراحل مديريت استراتژيك راتفص
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 HSE سيستم مديريت -1-2

باشد كه عالوه بر  هر سازمان نسبت به توسعه پايدار مي بخش كليدي تعهدات HSEمديريت 

كاهش . اي پايدار، داليل قوي اقتصادي را نيز به همراه دارد جنبه اخالقي تالش در ايجاد آينده

وري عملياتي، با متمايز ساختن سازمان بر مبناي  ها و پرهيز از ريسك ضمن ارتقاي بهره هزينه

اين افزايش اعتبار ضمن . دهد المللي را افزايش مي ، اعتبار بينHSEپذيري مديريت  ميزان مسئوليت

المللي اقتصادي كمك  هاي مؤثر بين گذاري مالي به ايجاد همكاري جذب كاركنان مستعد و سرمايه

 . كند مي

ارائه روشي است هدفمند بر پايه استانداردهاي موجود براي  ،HSEهدف از ايجاد نظام مديريت 

محيط  اي، ايمني و ينكه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمينه بهداشت حرفهحصول اطمينان از ا

  .شوند بطور دقيق تعيين و بطور مؤثر حذف و يا كنترل مي زيست

به جهت كنترل آنها ايجاد شده شامل تمركز بر شناسايي  HSEنكات كليدي كه نظام مديريت 

ي بحراني، ارزيابي هر چه فعاليتهاآنها بر  يرتأثرسان، نحوة  تر عوامل بالقوة آسيب هر چه دقيق

گيري و پايش به منظور  ها، مراقبت نمودن از اعمال كنترلي، همچنين استمرار اندازه تر ريسك دقيق

به عنوان بخشي از نظام مديريت كل جاري در سازمان  HSEنظام مديريت . باشند بهبود مستمر مي

در اين نظام . شود ايجاد مي محيط زيستاي، ايمني و  توسعه و حفظ خط مشي بهداشت حرفه براي

در  .گيرد نظر قرار مي ي سازمان و واحدهاي تابعه مدفعاليتهامربوط به  HSEهاي  مديريت ريسك

  :باشد ، نياز به اخذ سه تصميم اساسي زير ميHSEبدو استقرار نظام مديريت 

 هاي تابعه و فرهنگ سازماني از سوي سازمان مادر براي كليه شركت خط مشيبنا نهادن  .1

تدوين اركان 
 ساز جهت

تحليل محيط 
 دروني

تحليل محيط 
 بيروني

تعيين اهداف 
 بلندمدت

تدوين 

 استراتژي

هاي  تدوين هدف
خط ساليانه و 
 ها مشي

 اجرا

 فرآيند مديريت استراتژيك  -1- 1شكل 
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 ايجاد نمودن چارچوب نظام توسط مديريت ارشد سازمان .2

هاي پاداش و  ها، اهداف، سيستم در ساختارهاي سازماني، آرمان HSEقرار دادن موضوع  .3

 كار هاي ضروري جهت استمرارفرآيندديگر 

توان به موارد زير  ها، مي در سازمان HSEام جامع مديريت از جمله مهمترين مزاياي استقرار نظ

  :اشاره نمود

 وري و تعالي سازمان ايجاد بستر مناسب براي بهبود بهره � 

 ها و تعيين مسئوليت HSEايجاد ساختار مشخص براي مديريت  � 

 درسازمان  HSEايجاد بستر مناسب براي بهبود مستمر  � 

 منظور كنترل حوادثها و كاهش آنها به  ارزيابي مؤثر ريسك � 

 كاهش زيانهاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از حوادث � 

 كاهش خسارات ناشي از توقف كار � 

 هاي مربوط به درمان كاهش هزينه � 

 كاهش زمان از دست رفته ناشي از حوادث � 
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عنصر اصلي دانست كه بصورت شماتيك در هرم 

  

در  .تشريح شده است HSEهر يك از عناصر هرم فوق در قسمت اول مفاهيم و اصطالحات 

HSE  در يك سازمان بطور شماتيك بررسي شده

 HSEعناصر اصلي نظام مديريت 

 HSEمراحل كلي استقرار نظام مديريت 

خط مشي و اهداف 

 استراتژيك

سازماندهي، تعيين 

  ها، منابع مسئوليت

ارزيابي و مديريت 

���� 

 ريزي طرح

 پايش اجرا و

 مميزي

 بازنگري مديريت

 HSEمديريت استراتژيك 

 

عنصر اصلي دانست كه بصورت شماتيك در هرم  4توان متشكل از  را مي HSEنظام مديريت 

  :شده استزير نمايش داده 

  

  

  

  

  

  

  

هر يك از عناصر هرم فوق در قسمت اول مفاهيم و اصطالحات 

HSEمراحل كلي استقرار نظام مديريت ، 3-1شكل 

  : است

    

  

  

  

  

  

  

  

  

عناصر اصلي نظام مديريت  -2- 1شكل 

مراحل كلي استقرار نظام مديريت  -3- 1شكل 

 

 اقدام اصالحي

 كنترل

رهبري و 

 تعهد
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هاي گوناگوني براي طراحي  هاي متفاوت مدل ها و سليقه هاي مختلف با برداشت سازماناگر چه 

اند، اما حائز اهميت است كه تركيب اصلي يك نظام  ارائه نموده HSE و استقرار نظام مديريت

  .باشد قابل تغيير نمي HSEمديريت 

 HSE مديريت استراتژيك  -1-3

بي براي عملي ساختن تفكر استراتژيك و شامل بستر يا چارچو HSEاستراتژيك  مديريت  

به . باشد مي HSEريزي شده در مديريت  هدايت عمليات براي حصول نتايج مشخص و برنامه

تالشي است سازمان يافته و منظم براي اتخاذ تصميمات  HSEاستراتژيك مديريت  عبارت ديگر، 

با ديگر واحدهاي  HSEهاي  گيري فعاليت بنيادين و انجام اقدامات اساسي كه سرشت و سمت

  . دهد سازماني را شكل مي

 HSEر موضوعات مرتبط با دهاي ذينفع  گرو -1- 1-3

لكرد سازمان در ، مستلزم اشراف به وضعيت جاري سازمان، برآورد عمHSEريزي مناسب  طرح

براي كمك . هاي سازمان است مقايسه با ديگران و ارزيابي سطح مديريت ريسك متناسب با فعاليت

در رابطه . هاي ذينفع سازمان را مورد تجزيه و تحليل قرار داد توان نيازهاي گروه به چنين ارزيابي مي

هاي  ، به برخي از گروه4-1شكل . هاي ذينفع وجود دارند طيف وسيعي از گروه HSEبا موضوعات 

  .اشاره دارد HSEذينفع در موضوعات مرتبط با 

براي . تواند به كاهش اعتبار يك سازمان بيانجامد هاي ذينفع مي عدم دستيابي به انتظارات گروه

محيطي و در نتيجه عدم توانايي در تأمين انتظارات  مثال عدم پيروي از قوانين و مقررات زيست

هاي مختلف و يا اقدامات  ممكن است سازمان را مجبور به پرداخت جريمهگروهي از ذينفعان 

ها بر توان رقابتي سازمان، تأثير منفي خواهد  اصالحي پرهزينه نمايد و تداوم تحميل اين گونه هزينه

  :بايد به سؤاالت زير پاسخ داد HSEريزي سيستم مديريت  براي طرح .داشت

  تعيين نمود؟ HSEتوان جايگاه سازمان را در مديريت  چگونه مي � 

  هاي ذينفع پيشي گرفته يا آنها را تأمين ننموده است؟ آيا سازمان از انتظارات گروه � 

  سازمان در ارتباط با مديريت ريسك در چه سطح و جايگاهي قرار دارد؟ � 

  داشته باشد؟ هاي ذينفع در چه سطحي بايد قرار مديريت ريسك با توجه به انتظارات گروه � 

براي تعيين جايگاهي كه سازمان در آن قرار دارد و يا بايستي قرار داشته باشد، موقعيت سازمان 

  :نمايد را با توجه به پارامترهاي زير ارزيابي مي
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 HSEاستراتژي هاي  -2- 1-3

كه بر اساس دو بعد رويكرد سازمان در  استچهار مرحله متصور در ، HSEاستراتژي هاي 

  . شود هاي رسمي تعيين مي و ميزان اتكاي سازمان بر سيستم HSEارتباط با موضوعات مرتبط با 

لعمل پس از ا عكس(از رويكرد انفعالي  HSEرويكرد سازمان در ارتباط با موضوعات مرتبط با 

بيني آنها و اقدام پس  تالش در پيش(شده  ريزي تا رويكردي از پيش طرح) رويدادهاوقوع حوادث و 

  .متغير است) از وقوع حوادث و رويدادها

هستند و كار آنان بدون قواعد و روال مشخص  HSEها فاقد سيستم مديريت  برخي سازمان

ها به منظور حصول اطمينان از پيروي و سازگاري عمليات  در مقابل برخي از سازمان. گيرد انجام مي

هاي اجرايي و  هاي رسمي تأكيد داشته و بر اجراي رهنمودها، روش تبط، بر سيستمبا الزامات مر

  .ورزند ها اصرار مي دستورالعمل

مشخصات . 3، مديريت ريسك و خوداتكايي2سازگاري ،1نشان آتش :عبارتند ازها  استراتژياين 

  .، خالصه شده است1-1در جدول  اين مراحل

  

  

  

                                                      
١.Firefighter 

٢.Compliance Driven  

٣.Self-Sustaining  

  الملليشركاي بين خدمات اضطراري

 كاركنان و مديران 

 ها بانك

 گذران قانون

 هاي نظارتي سازمان

 همسايگان

 پيمانكاران سهامداران

 كنندگان تأمين

 رقبا

 مشتريان

 گران بيمه

 هاي فشار گروه

 HSEهاي ذينفع در موضوعات مرتبط با  گروه -4- 1شكل 

 مديره  هيأت
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  هاي رسميبه سيستم ءاتكا  HSEرويكرد به مديريت   استراتژي

  هاي رسمي بسيار اندك  سيستم  .دهد سازماني كه فقط پس از روي دادن حادثه واكنش نشان مي  نشان آتش

 سازگاري
  .فقط سازگاري با مقررات، موجب رضايت است

  .هاي اجرايي و استانداردها مدنظر است اجراي دستورالعمل
  هاي رسمي بسيار پيچيده  سيستم

مديريت 

  ريسك

هاي موجود در عمليات را شناسايي و ارزيابي كرده و  ريسك
  .نمايند هاي مديريتي مناسب با آنها را اجراء مي سيستم

هاي رسمي كه بطور فعال  سيستم
  كنند عمل مي

  خود اتكايي
را هاي جايگزين  بطور فعاالنه و يكپارچه، رويكردها و تكنولوژي

  .كنند جستجو مي
در  HSEبيشتر جوانب مديريت 

  .عمليات استاندارد ادغام شده است

  

نشان به سمت مرحله مديريت ريسك و  ها بايد از مرحله آتش آنچه مسلم است سازمان

هاي رويكرد و ميزان  را با توجه به مؤلفه HSE استراتژي هاي  ، 5-1شكل. خوداتكايي حركت كنند

  . دهد رسمي نشان مي هاي سيستماتكاء به 
  

 HSEهاي   استراتژي  -1-1 جدول

 HSE استراتژي هاي   -5- 1شكل 

 خود اتكايي آتش نشان

 رويكرد واكنش انفعالي

 جهت توسعه و حول

ي
سم
 ر
ي
ها
تم
س
سي
ه 
ا ب
تك
ا

 

 مرحله سازگاري

 زياد

 كم

� 

 مديريت ريسك

 فعالواكنش 
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  HSEتعامل مديريت استراتژيك و نظام مديريت  -3- 1-3

شود كه ارتباط تنگاتنگي  مشخص مي ،HSEبا دقت در مفاهيم مديريت استراتژيك و مديريت 

در واقع در . دهنده وجود داد انجام كار و هم در عناصر تشكيل فرآيندبين اين دو موضوع هم در 

 HSEسازي نظام مديريت  طراحي و پياده ، اجرا و ارزيابي، همانHSEمديريت استراتژيك  فرآيند

نشان  HSEسازي سيستم مديريت  ، ارتباط مراحل مديريت استراتژيك را با پياده6-1شكل  .باشد مي

 .دهد مي

  

  

  

  

 

  

سازي سيستم مديريت  ، بطور تفصيلي ارتباط مراحل مديريت استراتژيك را با پياده7-1شكل  

HSE دهد نشان مي. 

  

تدوين اركان 
 ساز جهت

تدوين 
 استراتژي

 

  اجرا
 

 ارزيابي

  اجراي برنامه راهبردي  HSE  تدوين برنامه راهبري

  )HSEپياده سازي نظام مديريت (

 HSEارتباط مديريت استراتژيك و مديريت  -6- 1شكل 
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 HSEارتباط تفصيلي مديريت استراتژيك و مديريت  -7- 1شكل 

ط
 خ
ك و

تژي
ترا

اس
ف 

هدا
ا

ي
مش

ي 
ها

H
S

E
   

  HSEسازي نظام مديريت طراحي و پياده  تدوين استراتژي

  ساز تدوين اركان جهت

 تحليل محيط بيروني تحليل محيط دروني

  هامشيتدوين هدفهاي ساليانه و خط

 تدوين استراتژاي

 ذينفعان  تدوين هدفهاي بلند مدت 

 
مشي و اهداف  خط

 استراتژيك

 سازماندهي، تعيين

ها، منابعمسئوليت  

ارزيابي و مديريت 

ريزيطرح  

 اجرا و پايش

 مميزي

اقدام 

 كنترل

 بازنگري مديريت

 رهبري 

 و 

 تعهد

  انتظارات ذينفعان هاي سازمان استراتژي واركان جهت ساز 
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سازي نظام  به عنوان اولين گام در تدوين و پياده HSEبه عبارت ديگر، خروجي برنامه راهبردي 

  .گيرد مورد استفاده قرار مي HSEمديريت 

مديريت  ، نمايش داده شده است، 8-1همانطور كه در شكل دهنده نيز  از ديدگاه عناصر تشكيل

ها، منابع و فرآيند( HSEاي است ميان ذينفعان و ديگر عناصر نظام مديريت  اليه HSE استراتژيك

  ).سازمان
  

 HSEجايگاه  مديريت استراتژيك   -8- 1شكل 

  HSE مديريت استراتژيك 
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  مطالعات تطبيقي: فصل دوم

  مطالعات تطبيقي: فصل دوم
  

هاي  هاي جديد در اين عصر تنها با درك روشن و صحيح از بهترين روش رشد و ارتقاي سيستم

هاي بزرگ در هر بخش،  داده است كه نوآوريبطوريكه تحقيقات نشان . پذير است امكان  انجام كار

ها، مطالعات  از اين رو با توجه به اهميت اين نوع بررسي .آيد معموالً از خارج آن صنعت بدست مي

هاي بهداشت، ايمني و  هاي اطالعاتي با اهميت در تدوين استراتژي تطبيقي به عنوان يكي از ورودي

  .مي باشد محيط زيست

شود، بر خالف  ادبيات موجود در زمينة مطالعات تطبيقي به خوبي روشن ميبا نگاهي اجمالي به 

توان يافت، تاريخ تحول  بسياري از مفاهيم كه اتفاق نظر دربارة آنها را به سختي در بين متفكرين مي

هاي نوشته شده  هاي آن از گذشته تا به حال در بيشتر كتاب مطالعات تطبيقي و تحول انواع روش

  . يكسان است

در موضوعات  انجام آن كه ،هاست مطالعه دانش ةش بسيار مهم در حوزمطالعات تطبيقي يك رو

هاي دو  ها و شباهت تفاوت سعي بر آن است تابا اين نوع مطالعه و تحقيق  .پذير است مختلف امكان

ود به بيان ديگر اين نوع بررسي به منظور دريافت وج. ك شوديا چند پديده را از طريق مقايسه در

ي، نشان دادن نخستين مرحله مطالعه تطبيق .گيرد مي شباهت يا اختالف بين دو پديده انجام

كه  نقدمراحل بعدي يعني تحليل و . استترين مرحله  سطحي كههاست  ها و ناهمساني همساني

  . باشند ميمترتب بر هم هستند، از عمق بيشتري برخوردار  منطقاً

سازمان بنادر و  "HSEتدوين برنامه راهبردي پنج ساله نظام مديريت "مطالعات تطبيقي در 

در سازمانهاي مشابه و غيرمشابه داخل  HSEدريانوردي، با هدف بررسي حوزة مديريت استراتژيك 

 هاي بعمل آمده در اين حوزه مبين اين موضوع است كه بررسي. و خارج از كشور انجام گرفته است

شود كه با اشاعه مفاهيم توسعة  رويكردي نوين محسوب مي HSEت استراتژيك در مديريتفكر 

بدينوسيله بتوانند كنترل و  نگر فراسوي مديران قرار گرفته تا پايدار، به عنوان راهكاري آينده

هماهنگ و در فعاليتهاي صنعتي خود داشته باشند و به صورت  HSEهاي  مديريت مؤثري بر جنبه

  .عة پايدار تالش نمايندمدبرانه براي دستيابي به توس
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بر اساس اهداف و دامنة شمول در نظر گرفته شده، مطالعات تطبيقي در اين پروژه در سه سطح 

  :نشان داده شده است ،1-2انجام يافته كه چارچوب كلي آن در شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :باشد به ترتيب به شرح زير ميفصل موضوعات مورد بحث اين بر طبق چارچوب فوق، 

  شناسي، دامنة شمول و مراحل انجام مطالعات تطبيقي  بحث درباره روش � 

هاي منتخب، در سطح كالن و مقايسه وضعيت ايران با  كشور HSEبررسي تطبيقي استراتژي  �

 آنها 

 ) مشابه(هاي خارجي  ماندر ساز حيط زيستمو  ايمني، بهداشتهاي  بررسي استراتژي � 

از  منظور). مشابه غير(هاي خارجي  در سازمان محيط زيستهاي بهداشت، ايمني و  بررسي استراتژي � 

 .كنند ي غير از دريانوردي فعاليت مي ا هايي هستند كه در حوزه هاي خارجي غير مشابه، سازمان سازمان

هايي كه  هاي داخلي يعني سازمان در سازمان محيط زيستهاي بهداشت، ايمني و  بررسي استراتژي � 

  .كنند بطور خاص در حوزة بنادر و دريانوردي فعاليت مي

آوري شده و ارائه اصول هادي براي طراحي  هاي جمع گيري تحليلي از داده بندي و نتيجه جمع � 

 ها در سازمان بنادر و دريانوردي استراتژي

 ارچوب مطالعات تطبيقيچ -1- 2شكل 

 تطبيقيشناسي مطالعه  روش

 مطالعات تطبيقي در سطح كالن كشورها

 هاي مشابه سازمان 

 هاي غير مشابه سازمان

 هاي داخلي مطالعات تطبيقي در سطح سازمان

مطالعات تطبيقي در 
  هاي سطح سازمان

 المللي بين

 گيري بندي و نتيجه جمع

 1سطح 

 2سطح 

 3سطح 
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 شناسي مطالعات تطبيقي روش -2-1

تطبيقي، فقدان مهارت اخذ چنين رهيافتي است كه  مطالعاتيكي از عوامل عمدة ناكارآمدي 

اي مانند هر  بررسي مقايسه. مطالعه تطبيقي از آغاز تا انجام است فرآيندخود ناشي از عدم شناخت 

اي مرهون موفقيت مرحلة قبل  اي كه توفيق هر مرحله رويكرد ديگري، مراحلي دارد به گونه

  . باشد مي

ها و عملكردهاست، دستيابي به اين مهم،  هترين شيوههدف از مطالعات تطبيقي جستجوي ب

در اين قسمت روش انجام كار بر مبناي . اي براي آن وجود داشته باشد نيازمند اين است كه برنامه

  .هاي متداول موجود پيشنهاد شده است روش

  : توان گفت كه مطالعه تطبيقي عبارت است از بطور كلي مي

  )1جامع مديريت كيفيت ابزارهاي از يكي( ابزار يك � 

  يافتهارساخت فرآيند يك � 

  عملكرد گيري اندازه فقط نه و كار و كسب هايفرآيند مقايسه � 

  ها سازمان ديگر عملكرد هاي شيوه و تجربيات از يادگيري � 

  عملكردها و تجربيات، ها شيوه بهترين بر تمركز � 

هاي گوناگوني  و متدولوژيها  در ادبيات موضوع، روش) الگوبرداري(براي انجام مطالعه تطبيقي 

مطالعه تطبيقي ارائه انجام اين براي  پيشنهاديي ها، الگوي با بررسي اين متدولوژي. بيان شده است

  .داده شده است نمايش ،2-2كه در شكل  شده

گذاري و  ترتيب ابتدا هدف بدين. ريزي شده است پايه PDSAاين الگو بر اساس مدل 

  . گيرد آوري شده، مورد تحليل قرار مي ها جمع سپس داده. گيرد رت ميمطالعه تطبيقي صو ريزي برنامه

  

 

 

  

  

  

                                                      
١.Total Quality Management (TQM)  
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گام است كه به  16شامل  اًمجموعشود كه  مي  به طور كلي اين مدل در چهار مرحله انجام

 :عبارتند از مرحلهتفكيك هر 

  طرح  �

 تطبيقيتعيين اهداف مطالعه  .1

   تطبيقيتدوين مدل مفهومي مطالعه  .2

 تطبيقيتعيين حوزه مطالعه  .3

  تطبيقيكسب مشاركت مديريت و ذينفعان مطالعه  .4

  تطبيقيتشكيل و آموزش تيم مطالعه  .5

  شناسايي و انتخاب بهترين عملكردها .6

 اجرا �

 ها آوري داده تعيين روش جمع .1

  ها آوري داده جمع .2

  مطالعه و تحليل �

 آوري شده هاي جمع سازي داده بندي و مرتب ، طبقهسازماندهي .1

  سازي آنها آوري شده و نرمال هاي جمع بررسي كيفي داده .2

 

 مطالعه تطبيقي پيشنهادي الگوي -2- 2شكل 

 طرح

 اجرا
 مطالعه و

 تحليل

 اقدام

 

 الگوبرداري

P 

A 
D 

S 
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  جداول تطبيقي  / اي هاي مقايسه تشكيل ماتريس .3

  تدوين اصول هادي .4

  ها  استراتژي ها و تدوين هاي طراحي ابزار ايده .5

 اقدام �

، پشتيباني و تعهد مديريت و تأييدهاي مطالعه تطبيقي و كسب  اعالم و انتشار يافته .1

  ذينفعان مطالعه تطبيقي

  تدوين گزارش نهايي مطالعه تطبيقي .2

  تداوم و استمرار بهبود  .3

براي آن در  3-2مطالعه تطبيقي، چارچوب مفهومي نشان داده شده در شكل  اهدافبا توجه به 

و  HSEها و فرآيندهاي تدوين استراتژي  اي كه از يك طرف مدل بگونه .نظر قرار گرفته شده است

  .گيرد ها، اهداف و استراتژي آنها مورد بررسي قرار مي انداز، مأموريت، ارزش از طرف ديگر چشم

  

  

  

  

  

  

  

 

  هاي سالمت و ايمني در سطح ملي مطالعه استراتژي -2-2

محيط گذار در حوزه بهداشت، ايمني و تأثيرهاي كالن دولتي و سازماني، يكي از عوامل  سياست

هاي  گذاري آنها در استراتژيتأثيرها و نحوه  به شمار آمده و بدين لحاظ بررسي اين سياست زيست

  .باشد بهداشت، ايمني و محيط زيست، امري ضروري مي

  تطبيقي اتچارچوب مفهومي مطالع -3- 2شكل 

 

 
 

 چشم انداز

HSE 
هاي ياستراتژ  

HSE 

 

  اهداف

HSE 

 HSE هاي ارزش

  
مطالعات تطبيقي 

 راهبردي

مطالعات تطبيقي 

 فرآيندي

 موريتأم
HSE 

  
ها و فرايندهاي  مدل

 HSE  تدوين استراتژي

 

 مطالعه تطبيقي 
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اينكه غير مرتبط با بنادر و دريانوردي است و همچنين موارد مورد بررسي در اين بخش به دليل 

رسد از اهميت كمتري برخوردار باشد، اما از  شود، به نظر مي هاي خارجي محسوب مي سازمان ءجز

آنجا كه حوزة بررسي آن كالن بوده و همچنين استراتژي حوزه بنادر و دريانوردي آنها نيز در ادامه 

  .شود ها مشخص مي فت، اهميت اين بررسيفصول مورد بررسي قرار خواهد گر

هاي كاري  هاي سالمت و ايمني در محيط هدف از اين بررسي، تجزيه و تحليل استراتژي

حوزه تحقيق، شامل . باشد مي HSEگيري در تدوين استراتژي  كشورهاي مختلف به منظور بهره

هر . باشد اتحاديه اروپا مي و 1كشورهاي استراليا، نيوزيلند، انگليس، آمريكا، سازمان جهاني كار

  .نمايد استفاده از آنها ارائه ميهايي را دربارة نحوه  استراتژي به طور خالصه توصيه

سازي درك تشابهات و وجوه افتراق در بين اركان  اي به منظور ساده مقايسه ،1-2در جدول 

   .در مطالعات انجام شده ارائه شده است HSEساز  جهت

  

  كشور/ سازمان  رديف
 مأموريت

HSE  

انداز  چشم

HSE  

اي ه ارزش

مرتبط با 

HSE  

اهداف 

HSE  

متدولوژي 
تدوين 
  استراتژي

 � � ▬ � ▬  استراليا  1

 � �  � � ▬  نيوزيلند  2

 � � ▬ ▬ ▬  انگلستان  3

 � � ▬ � �  اياالت متحده آمريكا  5

 � � ▬ ▬ ▬  المللي كارسازمان بين  6

7  
انجمن كشورهاي 

  اروپايي
�  ▬ ▬  � ▬  

 استراليا - 1- 2- 2

 ،نفر در هر كيلومتر مربع 6/2و با تراكم نسبي  ميليون نفر 8/20 ي بالغ برجمعيتبا استراليا 

محصوالت اصلي استراليا . كشوري توسعه يافته با اقتصاد متكي بر بازرگاني و كشاورزي است

شركاي بازرگاني استراليا . اين كشور معادن فراواني دارد. مي باشدو گوشت  غالتنيشكر، پنبه، 

                                                      
١. International Labour Organization 

 اي موارد مورد بررسي مقايسهجدول  -1-2جدول 
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، بانك جهانيگزارش  به. در آسيا و نيز اياالت متحده آمريكا هستند كره جنوبيو  ژاپن، چينبيشتر 

و نيز بر  در رده پانزدهم جهان قرار داشته 1توليد ناخالص داخلي، از نظر 2005اين كشور در سال 

 2006در سال  شاخص توسعه انسانيتوسعه سازمان ملل متحد، استراليا از نظر  هاساس گزارش برنام

هاي مديريتي  از حيث توسعه سيستماستراليا كشور  .آيد سومين كشور توسعه يافته دنيا به حساب مي

هاي بهداشت، ايمني و محيط  تژيدر وضعيت مناسبي قرار داشته و  بدين لحاظ پرداختن به استرا

 HSEسه مورد از مدارك استراتژيك  .دهد زيست آن الگوهاي مناسبي را در اختيار محقق قرار مي

  :عبارتند ازاستراليا 

 2)2012-2002(استراتژي ايمني و سالمت شغلي ملي � 

- 2005(هاي عملياتي داراي اولويت ملي  استراتژي ايمني و سالمت شغلي ملي مرتبط با طرح � 

2002(3 

 4)1999(چارچوب بهبود ايمني و سالمت شغلي ملي  � 

به عنوان اولين گام در رهبري  1999چارچوب بهبود ايمني و سالمت شغلي ملي در سال 

سيستماتيك در امر بهبود وضعيت ايمني و سالمت شغلي، توسط كميسيون ملي ايمني و سالمت 

بر اساس ) 2002-2012هاي  سال(شغلي ملي  استراتژي ايمني و سالمت. شغلي، تدوين شده است

كليه مستندات توسط يك . نمايد را معرفي مي اندازهاي جديدي چارچوب فوق تدوين شده و چشم

هاي پاداش قانوني  معموالً هر ايالت سيستم. اند تيم متشكل از نمايندگان اياالت دولتي تهيه شده

با اين . توسعه استراتژي توصيف نشده استاستفاده شده براي ) روش(متدولوژي . متفاوتي دارد

، پايش عملكرد )ها شامل تشريح شاخص(تدوين برنامه عملياتي،  :عنصر آن عبارتند از 4وجود،

  بازنگري استراتژي و ها استراتژي از طريق گزارشات ساليانه، ارزيابي برنامه

ده، پنج اولويت ملي انداز تدوين ش چشم .دهد ، چارچوب اصلي استراتژي را نشان مي10-2شكل 

در . است ها در سطح كالن تدوين شده و از اهميت بااليي برخوردار اين اولويت. كند را دنبال مي

دهد؛ براي مثال، روشن نيست كه  انداز، دستورالعمل اجرايي، ارائه نمي بعضي از موارد، اين چشم

حد «را تا باالتر از  زيستمحيط   توان ظرفيت توسعه كشور در حوزه بهداشت، ايمني و چگونه مي

هاي  افزايش داد و يا حذف خطرات در مرحله طراحي بسيار گسترده است اما برنامه» متعارف صنعت

  .كند عملياتي راهنماي دقيقي در رابطه با اين اولويت ارائه نمي

                                                      
١.Gross Domestic Production  

١. National OHS strategy ٢٠١٢-٢٠٠٢ 

٣. National OHS strategy priority action plans ٢٠٠٥-٢٠٠٢ 

٢.National OHS Improvement Framework 
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م هاي اصلي فعاليت تقسي و حوزه 1هاي مورد تأكيد كليدي ها را به حوزه برنامه اجرايي، اولويت

ها  اولويت. باشد در اجرا مي) سلسله مراتبي(اي  يكي از نكات قوت اين روش، رويكرد مرحله. كند مي

بندي شده و  هاي مختلف  تقسيم هاي مورد تأكيد تدوين شده و سپس به بخش ابتدا در داخل حوزه

يك مرحله  نيستند و تفصيل بيشتر اين فعاليتها تا SMART2هنوز  فعاليتهابيشتر . شوند تشريح مي

آنها . براي هر اولويت ملي، انتظارات و نتايج سطح بااليي تعيين شده است .تواند مفيد باشد ديگر، مي

مضامين بنيادي استراتژي را فراهم نموده، و سطوح انتظار براي دستيابي به استراتژي را تعريف 

.  شود ه اين نتايج ارائه مينمايند و در نهايت روشي براي ارزيابي پيشرفت در راستاي دستيابي ب مي

كاهش رويدادهاي منجر به فوت ناشي از كار و . است  در اين استراتژي، دو هدف كمي تدوين شده

سختي و مشكالت موجود در تعريف و . هاي كاري به ميزان مشخص ها در محيط كاهش آسيب

به طور كلي . است آوري اين اطالعات در نظر گرفته نشده و هيچ هدف كيفي ملي تعيين نشده جمع

  .در اين استراتژي هيچ اصلي به صورت مفصل تدوين نشده است

                                                      
١ Key focus areas 

٢ Specific,Measurable,Achievable,Realistic and Timebound 
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  نيوزيلند - 2- 2- 2

گرايي در كشورهاي  گرفته از گسترش مديريت تأثيرهاي اخير  رشد مديريت استراتژيك در سال

. غربي بوده و نيوزيلند نيز به علت تأثيرپذيري از اين جريان، از قاعده مستثني نبوده است

هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در نيوزيلند، متأثر از تأكيد دولت بر موارد ذيل  استراتژي

  :باشد مي

 مؤسسات دولتي � 

 مختلف جامعهتعامل دولت با قشرهاي  � 

 هاي كار گروهي از طريق كاهش تفكيك دولت تأكيد بر روي مكانيسم � 

 افزايش توانمندي بخش عمومي در دستيابي به اهداف طوالني مدت  بازبيني با تأكيد بر � 

 تأكيد بر پيامدها و گزارشات استراتژيك � 

عملكرد مؤسسات ، يك رويكرد مبتني بر عملكرد بوده و به منظور بهبود نيوزلند HSE استراتژي

گذاري گسترده بوده و به منظور تحت پوشش تأثيرهدف آن . فعال در اين زمينه تدوين شده است

ها و افراد غيردولتي، و دولت  اندازهاي مؤسسات، كسب و كارها، جوامع، خانواده قرار دادن چشم

  .محلي و مركزي توسعه يافته است

هاي ذينفع  ، بازتابي از تعهد كليه طرفنيوزلند HSE  روش استفاده شده در توسعه استراتژي

، فرآينددر اين . ها از طريق اجماع و توافق بين گروههاي ذينفع، تدوين شده است استراتژي. باشد مي

سه گروه مشاور شامل يك گروه مرجع از ذينفعان، يك گروه از مشاوران متخصص و يك گروه از 

بطور مستمر در بازبيني استراتژي ايمني و بهداشت  فرآينداين . اند مشاوران دولتي، فعاليت داشته

موارد اين شامل  نيوزلند HSEهاي اجرايي تدوين شده در استراتژي  برنامه. شود ميشغلي تكرار 

  :باشد مي

 توسعه يك برنامه اجرايي ايمني و بهداشت � 

 ارائه گزارش ساليانه در رابطه با اين طرح به دولت  � 

هاي ايمن و آمارهاي  هاي مربوط به فرهنگ ايمني و محيط ماهه شامل پايش 6انتشار گزارش وضعيت  � 

 هاي مهم مربوط به آسيب

. )11-2شكل ( اند ي كالن تدوين شدهفعاليتهاها، اهداف و  انداز، ارزش در اين استراتژي چشم

راهنمايي براي مثال، اداره اجرايي ايمني دريانوردي و هيأت تحقيقات بهداشت از اين سند بعنوان 

مانند (هاي نيوزيلند  اين سند مانند ساير استراتژي. اند ريزي حرفه خود استفاده نموده براي طرح
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اين . ها تكيه دارد آل ها يا ايده ، بر يك مجموعه از ارزش)1استراتژي افراد از كار افتاده نيوزيلند

  . گرفته است ثيرتأاستراتژي همچنين از استراتژي ايمني و بهداشت شغلي ملي استراليا 

اي از عواملي است كه  يكي از نقاط قوت اين رويكرد، قابليت ارزيابي سيستماتيك طيف گسترده

نگرانه بوده و استراتژي را به زباني  همچنين اين رويكرد، پيش. گذارند تأثيرها  در پيشگيري از آسيب

اين رويكرد بيشتر بر روي . دكن دهد، تفسير مي ها را به طور مطلوب نمايش مي كه نتايج يا خروجي

  . ها تمركز دارد  تا مشكالت راه حل

بندي، مؤسسات مشاور و  ي كليدي، نتايج مورد انتظار، برنامه زمانفعاليتها ،اين برنامه اجرايي

ي فعاليتهاريزي شده با عملكرد سازمان و  ي طرحفعاليتها. كند شركاي كليدي را توصيف مي

  .دباشن استراتژي در ارتباط مي

بطور مثال ميزان مداخله دولت در انتخاب استراتژيك . البته طرح ارائه شده نقاط ضعفي نيز دارد

و اهداف در  فعاليتهاهمچنين بطور مشخص، كليه . ، به طور شفاف مشخص نشده استفعاليتهااين 

بطور (ت، روشن نيس فعاليتهابا  2ارتباط بين شركاي كليدي. شوند ي كليدي دنبال نميفعاليتهاميان 

آنها در قبال بعضي از نتايج   مثال شركاي كليدي چگونه مشاركت خواهند كرد و مسئوليت

اين موضوع از ). چيست، اين مشكل مخصوصاً در مورد ذينفعان غير دولتي وجود دارد 3)ها خروجي(

ص اين لحاظ مهم است كه استراتژي نقش ذينفعان غير دولتي را براي اجراي موفق استراتژي مشخ

دهند، ولي هيچ هدف كمي در نظر  اگرچه اهداف، اصولي را براي پايش عملكرد ارائه مي. كند مي

  . گرفته نشده است

                                                      
١.New Zealand Disability Strategy 

٢.Key partners 

٣.results 
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 انگلستان  - 3- 2- 2

ميالدي تدوين شده  2000در ژوئن سال انگلستان بيانيه استراتژي ايمني و بهداشت كشور 

  .به صورت اجرايي درآمده است 2004تا  2001هاي  اين استراتژي در سال. است

  :عبارتست ازهدف از تدوين اين بيانيه استراتژي 

  هاي كاري محيطبهبود استاندارد  � 

  هاي عملكردي در زمينه ايمني و بهداشت هاي مربوط به نقص كاهش هزينه � 

  آور كنترل عوامل زيان � 

بطوريكه يك . اند اي را ايفا نموده هاي اين كشور نيز، ذينفعان نقش عمده در تدوين استراتژي

 .انجام شده استگروه مشاور وابسته به ادارات داخلي تشكيل شده و مذاكرات با ذينفعان منتخب 

گذاري  هاي مختلف هدف در چهار سند تدوين و پذيرفته شده و براي گروه 1هاي فرعي مأموريت

  .كند مي

نقطه قوت استراتژي ارائه شده در اين است كه به طور شفاف نوشته شده و در دسترس عموم  

اتژي مورد تأكيد قرار تعهد به ارائه مشاوره به عموم مردم در ساختار استر. افراد قرار گرفته است

  :ده اصل استراتژيك در ساختار اجرايي به شرح زير است. گرفته است

 هاي كاري به نحوي بهتر، توسط مديران ذيصالح و كاركنان با انگيزه  بهبود محيط � 

اي كه مشاركت در زمينه ايمني و بهداشت را در يك محيط كاري، تصديق و ارتقاء داده و به  نامه تدوين آيين � 

 .وري و رقابت منجر شود رهبه

 .بهداشت شغلي به عنوان يك اولويت برتر در نظر گرفته شود � 

 تعهد مثبت مؤسسات كوچك � 

 ايجاد انگيزه در كاركنان براي بهبود عملكرد ايمني و بهداشت خود � 

 ترويج يك فرهنگ خود قانونمندي  � 

 مشاركت در موضوعات ايمني و بهداشت   � 

 راهنمايي دولت از طريق ارائه آموزش   � 

 ها و محصوالت فرآيندطراحي ايمني و بهداشت در داخل  � 

                                                      
١.submission 
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اين نقاط عملكرد به . كند را تشريح مي 1نقطه عملكرد 44بزرگترين بخش بيانيه استراتژي، 

كنند و شامل مشاركت اتحاديه و صنعت، بهبود نظارت  ارتقاء صالحيت مؤسسات دولتي كمك مي

  . باشد خش خصوصي، و ارتباطات قانونمند ميدولت و ب

هايي كه اين كشور دارد، برنامه استراتژيك كميته ايمني و بهداشت  يكي از مهمترين برنامه

ايمني و  مأموريتاين برنامه، بيانيه استراتژي را عملياتي كرده و يك برنامة كاري براي . است

اهداف اين برنامه  .بخشد هاي كاري بهبود مي بهداشت تدوين نموده و ايمني و بهداشت را در محيط

  :عبارتند از

 ايجاد انگيزه در موضوعات مرتبط با ايمني و بهداشت � 

هايي براي  هاي ناشي از كار بخصوص روش هايي براي كاهش ميزان حوادث و بيماري شناسايي روش � 

 مؤسسات كوچك

سال گذشته، دنياي كار  25بهداشت در گذاري در زمينه ايمني و  حصول اطمينان از اينكه رويكرد قانون � 

 .را تغيير داده است

 هاي دولتي هبدست آوردن حداكثر سود از پيوند بين ايمني و بهداشت شغلي و ديگر برنام � 

بندي بر  اين اولويت. هاي كاري است بندي خطرات و محيط يكي از مزاياي اين برنامه، اولويتدر 

  :اساس موارد ذيل انجام شده است

 دن تعداد كاركنان شاغل زياد بو � 

 هاي شغلي به ميزان زياد وقوع جراحات و بيماري � 

  وجود اهرمي براي ايجاد تغيير و موفقيت � 

در اولويت ) بخش(هاي كاري و سه محيط كاري  بندي پنج خطر در محيط بر اساس اين اولويت

  :قرار گرفتند

  :خطرات داراي اولويت

 سقوط از ارتفاع � 

 كاريهاي  حمل و نقل در محيط � 

 صدمات اسكلتي عضالني � 

 استرس كاري � 

 ريزش مواد بر روي زمين، ليز خوردن و زمين خوردن � 

                                                      
١.Action points 
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 :هاي كاري داراي اولويت محيط

 بخش ساختماني � 

 بخش كشاورزي � 

 بخش بهداشتي � 

هاي كاري بر اساس شرايط وقوع خطرات بزرگ مؤثر بر وضعيت ايمني و  همچنين بقيه محيط

در برنامه اجرايي مربوط به بيانيه . شده است ريزي برنامه، بهداشت براي تعداد زيادي از مردم

 . شود دهي انجام مي استراتژي ايمني و بهداشت، گزارش

 اياالت متحده آمريكا - 4- 2- 2

ر تحقيق و عمليات اجرايي، در مورد ايمني شغلي و بهداشت در آمريكا از يكديگر تفكيك وام

OSHA. اند شده
NIOSHمسئول اجرا و  1

  .باشد مسئول تحقيقات مي 2

20083تا  2003هاي  از سال OSHA استراتژيكبرنامه مديريت ) الف
 

بوده و به منظور افزايش عملكرد  OSHAژيك، يك برنامه اجرايي براي   برنامه مديريت استرات

هاي خدماتي را در سراسر اياالت متحده  سرويس OSHA. ايمني و بهداشت شغلي تدوين شده است

  :شود در ذيل به تعدادي از اهداف كلي آن اشاره مي .ايجاد نموده استآمريكا 

  كاهش مخاطرات شغلي از طريق رهبري، هدايت و انجام تغييرات :1هدف استراتژيك  �

هاي مشاركتي و رهبري  ارتقاء فرهنگ ايمني و بهداشت از طريق مساعدت، برنامه: 2هدف استراتژيك  �

  قوي

  ها وري از طريق تقويت امكانات و زير ساخت اثربخشي و بهرهافزايش  :3هدف استراتژيك  �

اندازي در سطح ملي تعريف شده است كه در آن هر كارفرما و  و چشم مأموريتدر اين برنامه، 

هاي كاري  اي را براي كسب و كار، محيط پذيرد كه ايمني و بهداشت شغلي، ارزش افزوده كارمند مي

  .د داشتو زندگي كاركنان در آمريكا خواه

، شرح داده )مانند روند ايجاد صدمات و تغيير طبيعت كاري(در اين برنامه پنج چالش محيطي 

شده و همچنين سه دستورالعمل استراتژيك به عنوان معياري براي ايجاد تلفات، جراحات و  

  .كند اين برنامه استراتژيك در پايش عملكرد، قوي عمل مي. شود ها ارائه مي بيماري

                                                      
١.Occupational Safety and Health Administration 

٢.National Institute Occupational Safety and Health 

٣.Strategy Management Plan ٢٠٠٨-٢٠٠٣ 
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20021تا  1997از سال  NIOSHاستراتژي  برنامه 
 

است؛ اهداف اين برنامه به شرح هدف  4و  مأموريتبيانيه يك انداز،  اين برنامه شامل يك چشم

  :باشد زير مي

ها و مرگ و ميرهاي ناشي از كار در  ها، ناراحتي اجراي يك برنامه تحقيقاتي هدفمند براي كاهش بيماري � 

 ريسك باالهاي كاري با اولويت و  محيط

ها و خطرات بهداشتي مهم مرتبط با  ها، جراحات، مواجهه توسعه يك سيستم براي نظارت و پايش بيماري � 

 كار 

هاي كاري از طريق پايش، مداخله و  ها و جراحات در محيط افزايش اقدامات پيشگيرانه براي كاهش بيماري � 

 ارائه پيشنهادات

به منظور توانمندسازي آنان در  2و انجمن ايمني و بهداشت شغليارائه آموزش و اطالعات به كاركنان، جامعه  � 

 ها و جراحات ناشي از كار پيشگيري از بيماري

باشند و در  اين اهداف، اهداف نسبتاً سطح بااليي مي. شوند اين اهداف از طريق اهداف اجرايي حمايت مي � 

  .اند برنامه اجرايي مشخص نشده

يكي از مزاياي اين برنامه، بيان اثربخشي استراتژي و توسعه اهداف بهتر در راستاي ايجاد 

در اين برنامه، بر ارزيابي ميزان اثربخشي و بهبود به عنوان يك وظيفه جداگانه در . باشد مشاركت مي

  .شده استبه طور جامع و يكپارچه ديده  فعاليتهااي نشده، اما در داخل  استراتژي تأكيد و اشاره

يك دستورالعمل وجود دارد و تحت عنوان دستورالعمل تحقيقات ، NIOSHدر برنامه استراتژيك 

جهت، به منظور انجام تحقيقات  به عنوان يك رويكرد هماين دستورالعمل . NORA(3(شغلي ملي 

ن، گستره وسيعي از ذينفعان، شامل دانشمندا. در زمينه ايمني و بهداشت شغلي، تدوين شده است

اولويت  12، متخصصان بهداشت و ديگر اعضاي اجتماع، درباره NIOSHمحققان خارجي، 

يك چارچوب  اين دستورالعمل. به چاپ رسيد 1996سال در  دستورالعمل. تحقيقاتي به توافق رسيدند

و  NORAارزيابي اثربخشي  العمل،هايي براي اجراي دستور كميته. ساله دارد 10زماني اجرايي 

اند كه رويكرد مشاركتي را در داخل دولت و بين دولت و ساير ذينفعان، مورد  جرا تشكيل شدها فرآيند

  .دهند تأكيد قرار مي

                                                      
١. Strategic Plan ٢٠٠٣-١٩٩٧ 

٢ Occupational Safety and Health Community 
٣
 National Occuptional Research Agenda (NORA) 
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1المللي كار سازمان بين: يالملل بين حوزه - 5- 2- 2
 

المللي كار  بخش كار ايمن يك شاخه پيشگيرانه در زمينه ايمني و بهداشت، در سازمان بين

بيانيه استراتژيكي را براي برنامه جهاني در زمينه ايمني، بهداشت و  المللي كار، سازمان بين. باشد مي

  .استتدوين كرده  2محيط زيست

خط اخيراً آنها به سمت . بر روي تدوين استانداردهاي ايمني و بهداشت تمركز دارد ،سازماناين 

نامه بر .اند هاي ملي، حركت كرده تري شامل تشويق كشورها به تدوين استراتژي گسترده مشي

طراحي شده ، كار، براي پاسخگويي به حق كار شايسته و ايمن المللي بينهدفمند كار ايمن سازمان 

  :از نداهداف اوليه آن عبارت. است

شغلي در سطح  يها افزايش آگاهي نسبت به ابعاد و عواقب حوادث، جراحات و بيماري) فال

  جهاني 

  استانداردهاي جهاني كار همه كارگران مطابق با  از  اعتالي هدف حمايت) ب

ها و  بهبود توانايي كشورهاي عضو سازمان و صنايع جهت طراحي و اجراي سياست) ج

  كننده كننده و حمايت هاي مؤثر پيشگيري برنامه

  :اهدافي است كه عبارتند ازاين برنامه داراي 

  حمايت از كارگران در شرايط كاري خطرناك  � 

  هاي حمايتي  گسترش پوشش � 

  بهداشت و رفاه كارگران ارتقاي سطح � 

المللي كار، به نوبه خود به عنوان شاخه تخصصي سازمان ملل در مسائل كاري،  سازمان بين

گرايي  اساس سه جانبه هاي كاري براي همه و بر عملكردهاي خود را بر پايه افزايش پوشش حمايت

ايمن، از حيث اعتبار و به همين دليل برنامه كار  .اطالعات قرار داده است دادن و مشاركت در

  .شهرتي جهاني را كسب كرده است ،اطمينان، انسجام و تخصص

پذيري  كمتر در معرض آسيب ،برابر حوادث شغلي كارگران اكثر كشورهاي صنعتي به نسبت در

اكثر . ، حتي به صفر رساندن حوادث استتعيين شدهدر برخي از كشورهاي پيشرفته هدف . هستند

امكان دسترسي فوري به خدمات درماني را دارند، از آينده اقتصادي امني هم كارگران مجروحي كه 

اكثر . اما همكاران آنها در كشورهاي درحال توسعه، بيشتر در معرض حوادث هستند. برخوردار هستند

قربانيان شرايط نامناسب كاري، به جاي درمان و بازگشت به سركار خود، با از دست دادن كار و 

                                                      
١.International  Labour Organization (ILO) 

٢.Global Program on Safety and Health and the Environment 
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شوند كه براي امرار  آور خانواده تبديل به افرادي مي و با بروز يك حادثه آنها از نان بودهدرآمد مواجه 

اي براي  معاش مجبورند دستشان را به سوي ديگران دراز كنند و درحقيقت يك حادثه شغلي، فاجعه

 .شود كل خانواده محسوب مي

اطالعات وجود دارد كه به ها و  تجربه به اشتراك گذاشتندر اين بين يك تعهد اخالقي براي 

 ءهاي كاري را براي همه ارتقا كند تا پوشش و كارآيي حمايت كشورهاي درحال توسعه كمك مي

كمك به كشورهاي ، كار ايمن بخش هدف همكاري فني .دهند كه همان همكاري فني است

  :گيرد صورت مي منظوردو ها به  كننده اين همكاري دريافت

ها، رهنمودها و  يمني آنها از طريق اجراي استانداردها، دستورالعملتقويت توانايي بهداشت و ا � 

 بهداشت و ايمني زمينه هاي پيشرفته اطالعاتي و آماري در نيز ابزارها و روش

 راي صنايع خاص و مواد خطرناكهاي اقدام ملي ب طراحي و اجراي برنامه � 

ملي كار ايمن براي هر يك از هاي متوالي  ه برنامهئكار ايمن معطوف به ارابخش همكاري فني 

 :شود موارد زير مي هاي كار ايمن شامل اقدامات جهت طراحي برنامه. كشورهاست

  تهيه فهرست اوليه از عوامل اصلي؛ چارچوب مقرراتي، اجرايي، خدمات و نظارت؛ �
  :الزام به ارزيابي و نظام تحليل و بررسي جهت تعيين �

   OSH نياز به بهبود قوانين و حمايت از  � 

  توان اجرايي منابع موجود و نيازهاي آنها � 

  المللي  نياز به ايجاد توانايي و مديريت بر اطالعات، از جمله اطالعات بين � 

  هاي خدمات حمايتي كاري ملي  اساس و نياز به ارتقاي اطالعات و مهارت � 

  هاي خاص در اولويت  زمينه � 

  طراحي برنامه ملي كار ايمن همراه با طرح اقدام واقعي �

پذير طراحي، از  كننده و روند واقعي و انعطاف اساس تعهد كشور مشاركت برنامه كار ايمن بر

  .كند هاي فني حمايت مي ي ملي و نيز همكاريها فعاليت
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  1انجمن كشورهاي اروپايي: حوزه كشورهاي اروپايي - 6- 2- 2

. تدوين نموده است 2"انجمن  ابالغيه"انجمن كشورهاي اروپايي يك سند استراتژيك با عنوان 

سازگاري با «،2002- 2006هاي  يك استراتژي جديد انجمن در بهداشت و ايمني شغلي سال

  .باشد مي» تغييرات، فعاليت و جامعه

انبوهي از تعاريف حاوي اين متن . تدوين گرديده است خط مشياين استراتژي همانند يك سند 

  .استرا در رابطه با خصوصيات مختلف استراتژي 

هاي مبتني بر محيط زيست، جوامع حامي حقوق زنان، جمعيت فعال  مقدمه نظام بخش

سالخوردگان، تغييرات در نظام استخدامي و تغييرات در ماهيت خطرات ايمني و بهداشتي را شرح 

، )چه كسي(دهند  آنها جمعيت هدف را شرح مي. است در اين بيانيه هفت هدف تعيين شده  .دهد مي

مثالً [، )چه چيزي(و موضوع هدف  ]كسب و كارهاي كوچك و انواع ريسك براي مثال زنان،[

  :كنند اين اهداف چهار موضوع زير را تغذيه مي .دهد را شرح مي ]استرس و اذيت و آزار

 تقويت فرهنگ پيشگيرانه � 

 ريزي طراحي براي مشاركت ابزارهاي برنامه � 

 آمادگي براي توسعه اتحاديه اروپايي � 

 المللي بينتوسعه مشاركت  � 

اين موضوع . اي بر آن حاكم نيست ساختار ابالغيه پيچيده است و منطق منسجم و يكپارچه

همچنين به دليل وسعت مطالب، بين . گردد تا نقاط حساس ابالغيه به سختي به ياد بماند باعث مي

جرايي هاي ا بعضي از موضوعات در ليست برنامه. اجزاي داخلي دستورالعمل پيوستگي وجود ندارد

  .اند ذكر نشده

  :هاي بازنگري شده، توجه به موارد زير را مد نظر قرار داده است مفاد استراتژي

 چرا ـ دليل اعمال تغييرات  � 

چگونه ـ براي مثال، توسعه توانمندي در سطح كسب وكار يا دولت، يا افزايش انگيزه در  � 

 كارفرمايان

 چه هنگام ـ براي مثال تأكيد بر پيشگيري � 

ـ براي مثال افزايش تأكيد بر سالمت به همراه ايمني و توسعه محدودة عملكرد چه چيزي  � 

 هاي اجتماعي ـ رواني مانند توجه به استرس  ايمني و بهداشت در داخل عرصه

                                                      
١.European Communities 

٢.Communication From The Commission 
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  هاي مختلف صنايع براي مثال ساختماني، صنايع كوچك، دولت يا جامعه چه كسي ـ گروه � 

  بندي گيري و جمع نتيجه - 7- 2- 2

  هاي مشابه خارجي در سازمان HSE هاي مطالعه استراتژي -2-3

هاي مرتبط با دريانوردي در كشورهاي مختلف، عمدتاً در ارتباط با سازمان  بنادر و سازمان

هاي مختلف سعي در رعايت الزامات اين  المللي دريانوردي بوده و با عضويت در كنوانسيون بين

ي زيست محيطايت مسائل ايمني و ها به رع بخش قابل توجهي از اين كنوانسيون. سازمان دارند

از اين . نمايد پردازد و به نحوي كشورهاي مختلف را ملزم به رعايت الزاماتي در اين حوزه مي مي

زيست هاي ايمني و  گيري هاي دريانوردي كشورهاي مختلف از حيث جهت لحاظ بنادر و سازمان

هاي بهداشت،  تدوين استراتژي آيندفري مشابهت زيادي دارند و بررسي آنها به عنوان الگو در محيط

  .، مثمرثمر خواهد بودمحيط زيستايمني و 

هاي خارجي  در سازمان محيط زيستهاي بهداشت، ايمني و  در اين بخش به بررسي استراتژي

با ) بنادر و دريانوردي(ها از حيث موضوع فعاليت  از آنجايي كه اين سازمان. شود مشابه پرداخته مي

  . باشند دريانوردي مشابهت دارند، از اهميت بااليي برخوردار ميسازمان بنادر و 

  .مشخص شده است ،ها سازماناين موضوعات مطالعه شده در  ،4-2در جدول 
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  بنادر كانادا سازمان - 1- 3- 2

حمل . هاي درون سرزميني است كه به كشتيراني اقيانوسي راه دارند كانادا مركز بزرگترين آبراه

 100هاي حمل ساليانه به بيش از  دريايي شيوه غالب در تجارت خارجي اين كشور است و هزينه

 2001در سال . نوردند هاي كانادا را در مي شناور تجاري آبهزار  75بيش از . رسد ميليارد دالر مي

نفر را استخدام نمود كه حفظ ايمني آنها در  25000نقل دريايي كانادا به طور مستقيم  و  بخش حمل 

بدين لحاظ سازمان بنادر كشور كانادا در قالب برنامه . باشد اين بخش از اهميت بااليي برخوردار مي

در آن سازمان  محيط زيستين و استقرار سيستم مديريت ايمني، بهداشت و ايمن دريايي به تدو

، 5-2در جدول. نشان داده شده است 14-2چارچوب تدوين اين برنامه در شكل . پرداخته است

  .ساز اين سيستم تشريح شده است اركان جهت
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  �  --   �  �  �  �  �  سازمان بنادر كانادا  1

  �  --   �  --  --   --   --   سازمان بنادر استراليا  2

  �  �  �    �  �  �  سازمان بنادر نيوزيلند  3

  --   �  �  --   �  --   �  آژانس گارد ساحلي و دريايي انگلستان  4

  --   �  --   --   �  �  �  اداره امور دريايي دانمارك  5

  --   --   �  --   --   �  �  اداره كل دريايي سوئد  6

  --   �  --   --   �  �  �  گارد ساحلي آمريكا  7

  --   --   �  --   �  �  �  جنوبي گارد ساحلي كره  8

  �  --   �  --   --   --   � Inchcape (ISS)دريايي  خدمات شركت  9

  --  --   --   --   �  � --   كالنگ مالزي  10

 --  -- �  --  --  �  �  سنگاپور  11

 --  -- �  --  �  -- �  هامبورگ  12

 هاي خارجي مشابه مورد بررسي اي سازمان جدول مقايسه -2-2جدول 
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   HSE مأموريت
سازمان بنادر و كشتيراني كانادا حفظ و ارتقاء مستمر ايمني و حفاظت جان، بهداشت، دارايي و محيط زيسـت از طريـق توسـعه،     مأموريت

  .باشدنگهداري و اجراي يك نظام قانونمند و ثمربخش، آموزش و آگاهي و پايش و اجرا مي
   HSEانداز  چشم

  .هاي اول باشند اولويت محيط زيستسازمان بنادر كانادا به دنبال ايجاد يك صنعت دريايي است كه در آن ايمني و حفاظت 

  HSEط با بهاي مرت ارزش
  ارائه خدمات با كيفيت عالي به مشتريان با تعهد به ايمني

   HSEاهداف 
  توسعه نظام بازرسي مبتني بر ريسك -

 هاي مناسب براي بازرسان، خدمه و متصديان آموزشها و  توسعه شايستگي -

 محيط زيستهاي ايمني، بهداشت و  توسعه بازرسي سيستم -

 هاي جلوگيري از آلودگي توسعه سيستم -

 سازي تهيه يك برنامه آموزشي و آگاه -

 محيط زيستهاي كليدي در زمينه ايمني، بهداشت و  گسترش ارتباطات در حوزه -

 هاي آگاهي و آموزش طرحهاي خاص براي  اجراي برنامه -

  HSEبازنگري در ارائه خدمات سازماني منطبق با ضوابط  -

 HSE ريزي برنامهاستقرار چارچوب يكپارچه  -

 ها از جنبه منابع انساني تقويت برنامه -

 HSEرساني در حوزه  آوري اطالع رساني يا استراتژي فن توسعه مديريت جامع اطالع -

  سازمان HSEشده براي ارتقاء  تدوين استراتژي جامع براي حمايت از اصالحات تنظيم -

 HSEشاخص هاي عملكرد 
  دوره  5ميانگين 

 )2002 -1998(  
  2010هدف 

  دوره 5صد كاهش نسبت به ميانگين  در 20  8/33  دريايي  مير مربوط به حوادث  و  تعداد مرگ

  دوره 5صد كاهش نسبت به ميانگين  در 30  2/80  تعداد جراحات مربوط به حوادث دريايي

  دوره 5صد كاهش نسبت به ميانگين  در 20  8/3  )مسافر 1000به ازاي (ميزان حوادث در كشتيراني تجاري كانادا 
    

 ساز سازمان بنادر كشور كانادا اركان جهت -3-2جدول 
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 چارچوب تدوين برنامه  ايمن دريايي سازمان بنادر كانادا - 13- 2شكل 

افزايش انطباق با 

برنامه ايمني الزامات 

 دريايي

 ايمني دريايي

 انطباق و اجرا آموزش و آگاهي  مديريت برنامه  كننده  چارچوب تنظيم

 قوانين و مقررات  �

  خط مشي �

  گزارشات مشاركت �
)UN,IMO( 

 ها نامهموافقت �

ها؛                  نامهها، تفاهمكنوانسيون( �

  ها؛معاهده

هاي مطالعات و نتايج و يافته �
 تحقيقات 

مثالً (رساني به ذينفعان اطالع �

كتابخانه معماري، پايگاه 

 )ها داده

 خدمات مديريت منابع  �

 )قراردادها(خدمات اداري  �

  هاي خريددرخواست �

 برنامه ملي آموزش  �

 هادستورالمعل �

هاي  مكاتبات وزارتي و يادداشت �

 توجيهي

 مكاتبات عمومي �

استراتژيك برنامه خط برنامه (هابرنامه �

 )سرويس

 استانداردهاي  �

  )ريزي شده برنامه(خدمات  �
 دهيتحليل عملگرد و گزارش �

 گزارشات تضمين كيفيت  �

 هاي مديريت فعاليت �

 مسايل سازماني  �

 ايمني و ابزار محيطي؛ �

  ترويجي آگاه كننده 

رساني به ذينفعان طالعا �

 )خارجي

هاي آموزشي دوره �

 ها وخارجي، دستورالعمل

 ابزار راهنمايي

 ابزار مشاوره و گزارشات  �

ها                گواهينامه �

كاركنان  - بازرسي(

 ، )ثبت

محصول، (تأييدها  �

 )                  تجهيزات

تحقيق، آلودگي، ايمني و 

  )بهداشت شغلي
 هاجريمه �

چارچوب تنظيم كننده و نوين 

 مربوط به صنعت دريايي

دريايي و  استقرار برنامه ايمني

براي دستيابي به  مديريت مسئوالنه

 حداكثر نتايج 

افزايش آگاهي نسبت به 

هاي ايمني و درست روش

 دريانوردي

  نتيجه نهايي

 حفاظت جان، سالمتي، دارايي و محيط زيست دريايي

 هماهنگي  مؤثر الزامات
تنظيم كننده با ساير 

هاي قضاييحوزه  

روابط سازنده ميان 

ايمني دريايي و 

 ذينفعان

پذيرش مسئوليت بيشتر از سوي 
جامعه دريانوردي براي نظام 
 ايمني و محافظت محيط

انطباق مستمر با 

 مقررات
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  سازمان بنادر استراليا - 2- 3- 2

هاي ملي استراليا است كه مسئول ايمني  سازمان ايمني دريانوردي استراليا يكي از سازمان

باشد كه از سال  دريانوردي، حفاظت از محيط دريايي و انجام عمليات جستجو و نجات در دريا مي

ساز  تهيه شده توسط اين سازمان  جهتاركان . نمايد به عنوان يك مرجع قانوني فعاليت مي 1991

  . ، تشريح شده است6-2در جدول 

  
  خط مشي

"نامة مديريت ايمني سازمان جهاني دريانوردي آيين"راهنماي سيستم مديريت ايمني كشور استراليا مبتني بر 
ساير اجزاء آن . است 1

، محيط زيست، قانون عمليات 2هاي مديريت بهداشت و ايمني برگرفته از الزامات قانون بهداشت و ايمني، استاندارد استراليا براي سيستم

شده اين سند به دو منظور تهيه . باشد و قانون حمل و نقل مسافر مي 3يزيست محيطهاي مديريت  المللي براي سيستم استاندارد بين

  : است

  تعريف تفصيلي الزامات سيستم مديريت ايمني -

  فراهم كردن راهنمايي براي اجراي سيستم مديريت ايمني  -

  HSEاهداف 
هدف اصلي استراتژي ملي ايمني دريانوردي ايجاد و حفظ يك سيستم ملي هماهنگ است كه مقصد اصلي آن حفاظت از جان اشخاص 

  :سيستم ملي ايمني دريانوردي بايد اهداف زير را دنبال كندهمچنين . هاي استراليا باشد در آب

 .ساخت ايمني دريايي باشد بر مبناي استانداردهاي رايج براي متصديان، شناورها و زير -

 .طراحي، ساخت و نگهداري شناورها را ميسر سازد -

 .نمايد تأمينكنند،  كنند يا از آن استفاده مي ايمني افرادي را كه بر روي شناورها كار مي -

 .هاي ايمن را فراهم كند زيرساخت، خدمات و روش -

 .بر مبناي اطالعات و تحليل درست ايجاد و اجرا شود و به طور منظم كنترل گردد -

  .مشاركت عمومي فعال در توسعه، اجرا و بازنگري را تضمين كند -

  استراتژي
حمـل  شـوراي  . همچنين دولت استراليا براي ارتقاء سطح ايمني در صنعت كشتيراني مبادرت به تعيين استراتژي در اين حوزه نموده است

به تصويب رساندند كه اين برنامه براي ارتقاء سـطح ايمنـي    1996برنامه عملياتي ايمني دريايي را در ماه ژوئن  (ACT)استراليا  و نقل

ها براي دستيابي به اهداف ايمني اصولي بـه   در توسعه استراتژي. ي و قايقهاي تفريحي در سطح ملي طراحي شده بوددر شناورهاي تجار

  : شرح زير در نظر گرفته شده است

 .كند رويكردي مشترك نسبت به مديريت ريسك ايجاد مي -

 .ها را بر مبناي سودمندبودن در نظر بگيرد اولويت -

 .مانند سودمندبودن، برابري و عدالت اجتماعي باشدمنطبق با اهداف گسترده دولت  -

  .ها و مالحظات توسعه اقتصادي بيانديشد به فرصت -

                                                      
١.ISM 
٢.AS٤٨٠١:٢٠٠ 

٣.ISO ١٤٠٠١ 
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  سازمان بنادر نيوزيلند - 3- 3- 2

به عنوان اداره ايمني دريانوردي تشكيل و در سال  1993سازمان دريانوردي نيوزيلند در سال 

تري است كه در آن به دريانوردي نيوزيلند با  گستردهدهنده اختيار  تغيير نام نشان. تغيير نام داد 2005

  .كند نقل كمك مي  و  هدف دستيابي به يك سيستم يكپارچه، پاسخگو و پايدار حمل

  .در سازمان بنادر نيوزلند تشريح شده است HSEساز  اركان جهت ،7-2در جدول
  

  HSE مأموريت
  :توان بصورت زير بيان كرد سازمان بنادر نيوزيلند را مي مأموريت

پايدار، ايمن، يكپارچه و پاسخگو بمنظور كمك به توسـعه اقتصـادي، انسـجام     حمل و نقلهدايت نيوزلند در ايجاد و حفظ سيستم  

  محيط زيستاجتماعي و بهبود 

  HSEانداز چشم
انداز سازمان بنادر نيوزيلند اين سازمان به دنبال ايجاد يك محيط دريـايي بـا حـداقل تلفـات، تصـادفات، حـوادث و        بر اساس چشم

  .باشد مي حمل و نقلآلودگي به عنوان بخشي از سيستم يكپارچه و پايدار 

  HSEاهداف 
شده براي سازمان بنادر نيوزيلنـد اهـداف اسـتراتژيك     انداز تدوين بمنظور دستيابي به چشم HSEهاي عملكردي  بر اساس شاخص

  : زير در نظر گرفته شده است

هـاي نيوزلنـد و شـناورهاي    در آب SOLASومير، حوادث و آسيب مربوط بـه شـناورهاي    كاهش در ميزان مرگ% A :25هدف 

SOLAS هاي ديگردر مكان.  

هـاي   ومير، حوادث و آسيب مربوط به شـناورهاي مسـافربري يـا غيرمسـافري تحـت برنامـه       ان مرگكاهش در ميز% B :50هدف 

  .»عمليات ايمني«و » مديريت ايمن كشتي«

  .هاي تفريحي مير قايق و كاهش در ميزان مرگ% C :25هدف 

اي  ها در رابطه با شناورهاي تجاري نيوزلند و شناورهاي ماهيگيري اجـاره  ومير، حوادث و آسيب كاهش در ميزان مرگ% D:50هدف

  . خارجي در نيوزيلند

  .كاهش موارد ريزش نفت در محيط% E :50هدف 

  .هاي خروشان مخصوص در آبهاي  هاي مربوط به شناورهاي تندرو و قايق ومير، حوادث و آسيب كاهش در ميزان مرگ% F :25هدف 

  .هاي پارويي كه فعاليت تجاري دارند هاي مربوط به قايق ومير، حوادث و آسيب عدم افزايش در شمار مرگ: Gهدف 

  HSEاستراتژي 
  :باشد در سازمان بنادر نيوزيلند نتايج زير قابل انتظار مي محيط زيستهاي ايمني، بهداشت و  سازي استراتژي در نتيجه پياده

  محيط زيستترويج فرهنگ ايمني و حفاظت از   •

  .پذيري شخصي ي و مسئوليتزيست محيطسازي فرهنگ يكپارچه دريايي شامل ايمني،امنيت و پايداري  نهادينه

 ايجاد قابليت پاسخگويي •

گي دريا، هشـدارهاي  هاي جستجو و نجات، حوادث دريايي، آلود هاي كارآمد در حوزهسازمان دريانوردي نيوزلند قابليت انجام فعاليت

  .كند هاي دريايي را هماهنگ ميگذار بر فعاليتتأثيرهاي  امنيتي و ساير فوريت

 

 نيوزلندساز سازمان بنادر  اركان جهت -5-2جدول 
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  آژانس گارد ساحلي و دريايي كشور انگلستان - 4- 3- 2

شود و شكي نيست  تجارت انگلستان از طريق دريا انجام مي% 97اي،  به عنوان يك كشور جزيره

هاي  همچنين ماهيگيران و انجمن. باشد حياتي مي كه كشتيراني براي اقتصاد انگلستان يك امر

اند و بسياري از مردم براي فراغت و ورزش از سواحل آن  ماهيگيري براي معاش به دريا وابسته

  . باشد مايل خط ساحلي مي 072/11كشور انگلستان داراي . كنند استفاده مي

. انگلستان را بر عهده دارد ايمني دريايي دولت خط مشيمسئوليت كلي اجراي  1ا.سي. آژانس ام

ها به  اين امر، همكاري با گارد ساحلي انگلستان در جستجو و نجات دريايي افراد و بازرسي كشتي

، 9-2در جدول . گيرد المللي و انگلستان را نيز در بر مي منظور تعيين تطابق آنها با قوانين ايمني بين

  .انگلستان تشريح شده استكشور  ساز آژانس گارد ساحلي و دريايي اركان جهت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
١.Maritime and Coastguard Agency (MCA) 
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  HSEانداز  چشم

  :خود را بصورت زير تدوين كرده است HSEانداز  آژانس گارد ساحلي و دريايي انگلستان چشم

هـا و پيشـگيري از آلـودگي     و دريا تالش كرده و از ايمن بودن كشتي ما در جهت پيشگيري از ايجاد تلفات انساني در سواحل«

  .»كنيم تر و درياهايي تميزتر، اطمينان حاصل مي هاي ايمن تر، كشتي ساحلي در جهت ايجاد زندگي ايمن

  HSEاهداف 
و صنعت ماهيگيري رويكردي مشترك را در جهـت كـاهش ميـزان حـوادث و ارتقـاء فرهنـگ        سي ا.امشركت  1998در سال 

متعهد به تـدوين  » ارتقاء ايمني ماهيگيران«گروه جديدي تحت عنوان . اين رويكرد مورد بازنگري قرار گرفت. ايمني بنا نهادند

  : و اجراي هدف استراتژيك بلندمدتي به شرح زير شدند

  »ومير در صنعت ماهيگيري مه عملي كاهش ميزان رويدادها و مرگايجاد و ارتقاء برنا«

هاي مـاهيگيري تـا از وقـوع حـوادث و      ها و كرجي همكاري با صنعت در جهت توسعه استانداردهاي ايمني مناسب براي كشتي

هـا كـاهش    پيشگيري كرده، فرهنگ ايمني را ارتقاء داده و مواجهه ماهيگيران را با ريسـك  محيط زيستآمدن خسارت به  وارد

  .دهد

  HSEاستراتژي 
در نـه آيـتم بـه      2011تا  2007ساله ارتقاء ايمني خود را از سال   5هاي  هاي برنامه آژانس گارد ساحلي و دريايي انگلستان استراتژي - 1

  :شرح زير تدوين كرده است

  گرفتن يك سيستم مميزي جديد بمنظور ارزيابي آگاهي مشتري از مسائل مربوط به ايمنيدر نظر  - 2

 بازنگري آمار، اطالعات و روشهاي انجام كار  - 3

 »هاي كاركردن ايمن براي ماهيگيران روش«تدوين و چاپ يك راهنما براي ماهيگيران با موضوع  - 4

 اي درباره نگرش ماهيگيران نسبت به ايمني و ارزيابي نتايج اوليه و نتايج بعدي و در نظر گرفتن راهكارهاي مناسب  تهيه پرسشنامه - 5

برگزاري مسابقات فصلي درباره ايمني ماهيگيري به طور ساليانه و ارزيابي توجه ماهيگيران بـه مسـائل ايمنـي، بـازنگري پيشـرفت       - 6

 و آناليز ريسك MAIBافراد بر اساس گزارشات 

 » طغيان آب«برگزاري مسابقات فصلي با موضوع واكنش در شرايط اضطراري  - 7

 آالت  نقص در ماشين  و اطالعات مربوط به حوادث با رويكرد تعيين MT4ارزيابي مسابقات فصلي بر اساس نتايج پرسشنامه  - 8

 هاي ايمني كردن نشريات و آگهي روز رساني و يا جايگزين تدوين، به - 9

  هاي آموزش ايمني ماهيگيري در مدارس  ر نظر گرفتن دورهد - ١٠

  اداره امور دريايي دانمارك - 5- 3- 2

ها  ، اولياء امور دانمارك شروع به بازرسي از تجهيزات موجود بر روي عرشه كشتي1832در سال 

تأسيس » اداره بازرسي كشتيراني دانمارك«ميالدي  1920سال بعد در سال  90در حدود . نمودند

  . شد

اداره كشتيراني دانمارك كه در  6ميالدي با همكاري  1988اداره امور دريايي دانمارك در سال 

  . گذاري شدآن زمان وجود داشتند بنيان

 آژانس گارد ساحلي و دريايي كشور انگلستانساز  اركان جهت -6-2جدول 
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 2000كشتي ماهيگيري و  500كشتي مسافرتي،  500امروزه ناوگان بازرگاني دانمارك شامل 

اي جامع در حوزه بهداشت،  ها نيازمند برنامه اين حجم باال از كشتي. باشد ها مي عدد از ساير كشتي

ادامه  در. باشد كه اداره امور دريايي دانمارك تا حدودي به آن پرداخته است مي محيط زيستايمني و 

  ]7. [در اين سازمان پرداخته شده است 10- 2دانمارك در جدول  HSEبرخي از اركان جهت ساز 

  
 HSE مأموريت

خود را به صورت زيـر تشـريح كـرده     محيط زيستسيستم ايمني، بهداشت و  مأموريتاداره امور دريايي دانمارك 
  :است

  »رقابتي و استخدامي صنايع دريايي به طور كارآمدترويج ايمني و بهداشت در درياهاي پاك و تقويت قابليت «

 HSEانداز  چشم

  :باشد انداز خود به دنبال ايجاد شرايط زير در صنعت كشتيراني دانمارك مي اداره امور دريايي دانمارك در چشم
  المللي توسعه كشتيراني با كيفيت در سطح استانداردهاي بين •
 آبهاي جهان ترين حفظ آبهاي دانمارك به عنوان ايمن •

 هاي دانماركي به عنوان دارندگان بهترين ايمني و بهداشت در سطح جهان معرفي كشتي •

 راستا با رشد جامعه توسعه شرايط كار و زندگي هم •

  1اداره كل دريايي سوئد - 6- 3- 2

كارمند  1338نقل است كه داراي   و  اداره كل دريايي سوئد يك مؤسسه ملي در بخش حمل

وظايف . هاي دريايي، باز و ايمن باقي بمانند كند كه آبراه اداره كل دريايي سوئد تالش مي. باشد مي

ن و هاي كشتيراني ايم ساختي مانند آبراه كردن خدمات زير اصلي اين سازمان شامل مسئوليت فراهم 

  . باشد نقل و كشتيراني مي و   قبول در جهت برآورده كردن نيازهاي حمل قابل

ها براي كارهاي تجاري و  مايل دريايي مساحت دارند كه اين آبراه 300/6هاي سوئد بالغ بر  آب

هاي مرتبط با آن  گيرند و توسط اداره كل دريايي سوئد يا ساير سازمان تفريحي مورد استفاده قرار مي

 محيط زيستدر اين رابطه اين سازمان به نوعي مسئوليت بهداشت، ايمني و . شود اظت ميحف

آن اشاره شده  HSEساز سيستم  ، به اركان جهت11-2در جدول . هاي سوئد را بر عهده دارد آبراه

  .است

  

  

  

                                                      
1. Swedish Maritime Administration (SMA)  
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  گارد ساحلي آمريكا - 7- 3- 2

سال تجربه فعاليت در امور خدمات دريايي، ارتشي و  200گارد ساحلي آمريكا سازماني با بيش از 

. باشد سرويس مسلح خدمات ملي مي 5ي در داخل دپارتمان امنيت ملي بوده و يكي از مأموريتچند 

، اقتصاد آمريكا و مصالح امنيتي در هر محيط زيستنقش اصلي اين سازمان، حفاظت از مردم، 

، 12-2در جدول . هاست المللي و منطقه ساحلي آمريكا، بنادر و آبراه هاي بين نطقه دريايي شامل آبم

  .هاي مذكور اشاره شده است ر حوزهساز اين سازمان د به اركان جهت

  

  

  

  

  

  

  HSE مأموريت
ايـن   .نقل دريايي سوئد است  و  اصلي اداره كل دريايي سوئد ايجاد شرايط مطلوب براي كشتيراني و حمل مأموريت
  :موضوعاتي شامل موارد زير را مورد توجه قرار داده است مأموريت

 و كارآمد محيط زيستترويج كشتيراني ايمن، دوستدار   •

برآورده ساختن نيازهاي بخش دريايي براي خدمات زيرساختي از طريق تعيـين مسـيرهاي دريـايي، راهنمـايي       •
 رساني دريايي، ارتباطات و ارائه خدمات آوري اطالعات و اطالع جمع شكن، هاي يخ ها، استفاده از كشتي كشتي

 جستجو و نجات دريايي  مديريت عمليات  •

 .هايي در حال تردد هستندئدي، صرفنظر از اينكه در چه آبهاي سو ارتقاء ايمني در كشتي  •

  ايمني به طور رقابتي براي بخش دريايي سوئد  تأمين  •
  HSEاهداف مرتبط با 

  :هاي محوله اهدافي به شرح زير را تدوين نموده است مأموريتاداره كل دريايي سوئد براي انجام 

بايستي بـا اسـتاندارهايي كـه در     و نقل دريايي مي  سيستم حمل. بدون تلفات و صدمات جدي :كشتيراني ايمن •
 .كنند، منطبق شوند دستيابي به اين هدف كمك مي

راستا با تقاضاي جامعه براي داشتن محيط زيستي سـالم و   دريايي هم حمل و نقلسيستم  :سالم محيط زيست •
اي باشد كـه   بايست به گونه و نقل دريايي مي  طراحي سيستم حمل. دارد استفاده مناسب از منابع طبيعي، گام برمي
   .رسان باشد ي سوئد، ياريزيست محيط خط مشيدستيابي به اهداف كيفيت تبيين شده در 

 سوئد HSEساز سيستم  اركان جهت -8-2جدول 
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 HSE مأموريت

  :به صورت زير تدوين شده است محيط زيستايمني، بهداشت و  مأموريتدر گارد ساحلي آمريكا 

نقل دريايي، ماهيگيري و استفاده از  و  ي در هنگام حملزيست محيطمير، جراحات انساني، خسارات مالي و  و  به حداقل رساندن ميزان مرگ
هـاي آمريكـا توسـط     بخـش از آبـراه   فاده ايمن و لـذت هاي تفريحي از طريق انجام اقدامات پيشگيرانه، به منظور به حداكثر رساندن است قايق

  . مردم

 HSEهاي  اهداف و استراتژي

ـان از ايمنـي، ام      نيـت و كسـب   طرح استراتژي برنامه ملي ايمني قايقراني تفريحي، شامل اهداف و استراتژي هاي گارد ساحلي آمريكا بـه منظـور حصـول اطمين
ـالي و   و هايي است كه ميزان مرگ لذت از تجربه قايقراني تفريحي از طريق اجراي برنامه ـتفاده    ي رازيسـت محيطـ  مير، جراحات انساني، خسارات م ـام اس در هنگ

  .رساند از قايقهاي تفريحي، به حداقل مي
  2011-2007طرح استراتژيك برنامه ملي ايمني قايقهاي تفريحي 

هايي كه تلفات جـاني   كنند و نيز اجراي برنامه حصول اطمينان از اينكه عموم مردم قايقراني تفريحي مفرح و ايمني را تجربه مي :مأموريت

  .رساند راستا با حفاظت از محيط زيست و امنيت ملي به حداقل مي دمه به تجهيزات را هميا جراحت انساني و ص

  ) كاهش تلفات ناشي از قايقراني تفريحي(كاهش تلفات  :هدف كالن

  ساله ميزان تلفات انساني  5كاهش ميانگين  :1هدف خرد 

  ساله ميزان جراحات انساني  5كاهش ميانگين  :2هدف خرد 

  :اند، عبارتند ازتدوين شده 2و  1هت دستيابي به هدف كالن و اهداف خرد اهداف كمي كه ج

  هاي آموزش ايمنيگواهينامه :1هدف 

  هاي ايمن قايقرانيآگاهي از روش :2هدف 

  ارائه آموزش پيشرفته قايقراني :3هدف 

  پوشيدن جليقه نجات - 4هدف 

  رانيتطابق كامل اپراتورها با قوانين كشتي -5هدف 

  )عدم استفاده از الكل(راني در وضعيت عادي قايق -6هدف 

  انطباق سازندگان با قانون -7هدف 

  كنندگان با الزامات قانوني گارد ساحلي در رابطه با تجهيزات ايمنيتطابق استفاده -8هدف 

  رانيگزارش حوادث قايق -9هدف 

  

  گارد ساحلي كره جنوبي - 8- 3- 2

گارد ساحلي كره، مسئوليت كنترل آلودگي دريايي و كليه كارهاي مربوط به پليس دريايي را بر 

كشتي شروع به  6كارمند و  139ميالدي با داشتن  1953گارد ساحلي كره از سال . عهده دارد

محيط فعاليت نموده و در حال حاضر مسئوليت حفاظت از امنيت، ايمني و جان افراد و نيز حفاظت از 

، در گارد HSE، به بخشي از اركان جهت ساز مرتبط با 13-2در جدول . را بر عهده دارد زيست

  .لي كره جنوبي اشاره شده استساح

  

 ساز گارد ساحلي آمريكا اركان جهت -9-2جدول 
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 1)اس.اس.آي(خدمات دريايي اينچ كپ  شركت - 9- 3- 2

كپ، بزرگترين شبكه آژانس كشتيراني مستقل در دنيا، با بيش از  شركت خدمات كشتيراني اينچ

 255نقل و لجستيك، داراي بيش از  و   سال تجربه فعاليت در زمينه كشتيراني، باربري، حمل 100

 HSEاهداف كلي . بندر را برعهده دارد 50000كشور دنيا بوده و مديريت بيش از  50شركت در 

  .تشريح شده است، 14-2در جدول اس .اس.شركت آي
 

 

  

                                                      
١.Inchcape (ISS) 

  HSE مأموريت
  حصول اطمينان از ايمني، امنيت و منفعت پايدار محيط زيست دريايي

  HSEانداز چشم
  .پردازدگارد ساحلي كه براي آينده به نوآوري و ابتكار مي -نگريبيشترين آينده

  .كندگارد ساحلي كه از دريا حفاظت مي �بيشترين نقش محافظتي 

  . كند رساني مي گارد ساحلي كه به شهروندان كشور خدمت �بيشترين دقت و توجه 

  HSEاهداف 
 هاي عملياتي در جهت حصول اطمينان از حاكميت ارضي ملي در حيطه دريايي توسعه و برقراري توانمندي  •

 شناخته شده در جامعه ملي به عنوان محافظ امنيت دريايي  •

 اشتهار در شمال شرقي آسيا به عنوان يك آژانس ايمني دريايي  •

 هاي تحت مسئوليت خود ات دريايي در محيطگويي به الزامات جستجو و نج توسعه و بهبود توانايي پاسخ  •

 توسعه و بهبود توانايي حفاظت از محيط دريايي  •

 هاي خدماتي اجرايي  ي به نيازهاي مردم در حوزه سرويسيپاسخگو  •

  بهبود مستمر در سازمان دهي و عملكرد آژانس •

  HSEاهداف 
  : اند عبارتند ازبيان شده HSE خط مشياس كه در .اس. آي  HSEاهداف كلي 

 .نداشته باشيم محيط زيستصدمه به افراد يا  �

 .حوادث نداشته باشيم �

  .حداكثركارآيي در استفاده از مواد و انرژي داشته باشيم �

 )اس. اس. آي(خدمات دريايي اينچ كپ شركت  HSEاهداف  -10-2جدول 

 شركت اينچ كپ HSEاهداف  -11-2جدول 
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  بندر كالنگ مالزي - 10- 3- 2

 .آيد ترين بندر مالزي به شمار مي بزرگترين و مدرن هكتار 806با مساحتي در حدود  بندر كالنگ

كيلومتري پايتخت اين كشور  40ساحل غربي شبه جزيره مالزي و در حدود در نيمه راه اين بندر 

هاي بندر شمالي، بندر جنوبي  دروازه مهم با نامبندر كالنگ داراي سه . قرار دارد) شهر كوآالالمپور(

لنگرگاه در بندر  18باشد كه تعداد  و بندر غربي مي) كه به نام نقطه جنوبي شناخته شده است(

  . لنگرگاه در بندر غربي قرار دارند 22لنگرگاه در بندر جنوبي و  8شمالي، 

وان يك بندر كوچك با دارا سال پيش در بندر جنوبي به عن 100سابقه بندر كالنگ بيش از 

هاي زيادي اين بندر به عنوان دروازه ملي، رنج وسيعي از تسهيالت  بودن راه آهن آغاز گرديد و سال

  .نمود و خدمات بندري و اداره كردن انواع محموله هاي دريايي را ارائه مي

بندر دولت مالزي در ارتقاء مديريت بخش خصوصي، در حال حاضر  خط مشيراستا با  هم

سازمان دولتي بندر كالنگ توسط بخش خصوصي و تحت نظر مديريت بندر كالنگ كه بر عهده 

1(كالنگ 
PKA(  ،كند فعاليت مياست.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                      
١. port Klong Authority 
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  HSE مأموريت
، فـراهم كـردن بـاالترين اسـتانداردهاي ايمنـي و امنيـت       HSEاصلي بندر كالنگ مالزي در خصوص مسائل  مأموريت

ها و عرشه كشـتي در  نگهداري از كانالو ايمني در كشتيراني براي شناورها  تأمينمحموله هاي دريايي براي اطمينان از 
ها و اجراي آن به صورت مناسب توسط قـوانين بـراي حصـول اطمينـان از ايمنـي      كشتي  شناساندن عمق حركت ايمن

همچنـين در بنـادر شـمالي و غربـي نيـز بـه ترتيـب        . باشـد مـي  محيط زيسـت  وله هاي دريايي، پرسنل، سرمايه ومحم
  :هاي زير در زمينه ايمني در نظر گرفته شده است مأموريت

  .اند هاي داخلي و خارجي به قوانين و مقررات ايمني پيوستهاطمينان يافتن از اينكه كليه بخش :بندر شمالي •
  اطمينان يافتن از اين نظر كه بندر غربي يك بندر عاري از حوادث و جرائم و همسو با اهداف شركت است :بندر غربي •

  HSEانداز چشم
  :انداز بندر كالنگ عبارتست ازچشم
توانـد بـا فـراهم كـردن بـاالترين      انداز مـي كه رسيدن به اين چشم "منطقه اي/ تبديل بندر به يك قطب ترافيك ملي"

هـاي دريـايي، پرسـنل،    ايمني جهت محموله تأمينهاي دريايي و اطمينان يافتن از  استانداردهاي ايمني و امنيت محموله
  .فراهم گردد محيط زيستسرمايه و 

  HSEاهداف 
  :عبارتند از HSEسه هدف عمده اين بندر در خصوص مسائل مربوط به  :اهداف بندر شمالي

 استفاده از تسهيالت بهداشتي طراحي شده به طور هميشگي •

 ممنوعيت دفع يكسره ضايعات و ريختن زباله در منطقه بندر •

 ممنوعيت ايجاد آلودگي يا آسيب به محيط زيست •

  :اهداف بندر غربي
  .رسيدن به يك بندر عاري از حوادث و جرائمدستيابي به  بندري سريع، قابل انعطاف، زيبا و سرسبز و با تورم صفر از طريق ابزار بازاريابي براي 

  بندر سنگاپور - 11- 3- 2

دريايي  و بندري امور مديريت برعهده دريايي و بندري فعاليتهاي مديريت سنگاپور، كشور در

  .كند مي فعاليت سنگاپور 2ترابري و راه وزارت نظر زير كه باشد مي MPA(1( سنگاپور

MPA و نزديك طور به سازمان اين .است دريايي هاي سرويس پيشبرد و توسعه ارائه، مأمور 

 وجود به با نموده و  برآورده را آنها هاي خواست، است تعامل در دريايي صنعت همكاران با پيوسته

اين سازمان . نمايد مي كمك سنگاپور در آنها اهداف برآورد به پيشرفت، براي مناسب محيط آوردن

  .باشد مانند مي المللي بين هاي سازمان در سنگاپور كشور نماينده همچنين

  

                                                      
١. Maritime and Port Authority of  Singapore 

٢. Ministry of Transport 

 در بندر كالنگ مالزي HSEساز مرتبط با  اركان جهت -12-2جدول 
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PSAاز ديدگاه  HSE خط مشي

1  
   .باشيمما به ارتقاء محيط كاري ايمن و سالم براي مشتريان و كاركنان متعهد مي

 HSEهاي فرعي مأموريت

  دريا در سنگاپور پرچم تحت هايكشتي امن و ايمن حركت: كشتيراني بخش
 برابـر  دريـايي در  محيط زيسـت  از حفاظت بندر، دريايي امنيت و ناوگان ايمني تأمين دنبال :بندري بخش

 دريا محدوده از بهينه استفاده براي ريزي برنامهو   هاكشتي از ناشي آلودگي

 بـراي  الزم هـاي زيرساخت و اطالعات فناوري و مهندسي هايسيستم سازيپياده و توسعه :فناوري بخش

 بندر ايمني و امنيت كارآيي، افزايش

 دريـايي  مركـز  يـك  و جهـاني  يك بندر عنوان به سنگاپور بودن پيشگام و توسعه: گذاريسياست بخش

 سازمان هايسياست و هابرنامه المللي از طريق تدوينبين

 HSEاهداف 

  هاايمني كشتيراني و تميز نگه داشتن آب

  

  .ارائه شده است 15-2در جدول  MPAساز  اركان جهت

  بندر هامبورگ آلمان - 12- 3- 2

بندر . در زمان امپراتوري فردريك بارباروس رسماً آغاز به كار كرد 1189بندر هامبورگ در مي 

هامبورگ . سال گسترش يافت و به نهمين بندر كانتينري بزرگ دنيا تبديل شد 814هامبورگ طي 

آلمان است، بلكه نيمي از ناوگان كشتيراني آلمان در اين شهر صورت مي نه تنها بزرگترين بندر 

ي نيز در اين شهر مستقر هاي بزرگ كشتيراني داخلي و خارج پذيرد و دفاتر تعداد زيادي از شركت

  .است

انداز بندر هامبورگ از همكاري گروه مطالعاتي مستقل و بازيگران عرصه اقتصاد هامبورگ   چشم

يكبار در سال، نمايندگان معتبري از عرصه جهاني حمل و نقل دريايي در هامبورگ گرد . بوجود آمد

هاي واقع در بندر هامبورگ ارائه دهند و در  ها و راهكارها را به سازمان آيند تا روندها، گلوگاه هم مي

رندگان از گي باشد كه تصميم انداز براي بندر نيز مي نتايج اين حوزه كاري، چشم. مورد آن بحث كنند

در منابع موجود بصورت شفاف تصريح نشده  HSEساز مربوط به  اركان جهت. كنند آن استفاده مي

به آنها اشاره شده است، ساز اين بندر  اركان جهتكه  HSEعناصر ، برخي از 17-2در جدول . است

 .شود مشاهده مي

                                                      
١. Port of  Singapore Authority 

 در بندر سنگاپور HSEساز مرتبط با  اركان جهت -13-2جدول 
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  هاي غيرمشابه خارجي  در سازمان HSEهاي  مطالعه استراتژي - 2-4

هاي  ي در سالزيست محيط و ايمني ،اي حرفه هاي مديريت بهداشت متعاقب تدوين سيستم

هاي  و كسب موفقيت حاصل از استقرار سيستم 1المللي استاندارد توسط سازمان بين 1999و  1996

رويكرد توجه به موضوعات اتخاذ هاي مختلف، صنعت نفت با  در سازمان HSEمديريتي 

در پي تدوين استانداردهاي تخصصي صنعت پرمخاطره نفت  محيط زيستو  ايمني ،اي حرفه بهداشت

و غيره به تدوين راهنماي  3شل، ،2ر توتالهاي نفتي معتبر جهان نظي شركت بوده و در اين راستا

توان  بدين لحاظ مي .پرداختند محيط زيستايمني و  ،استقرار و توسعه سيستم مديريت بهداشت

  .در جهان در حوزه نفت و گاز جستجو كردرا  HSEهاي پيشرو در حوزه  عمده شركت

هاي خارجي  در سازمان محيط زيستهاي بهداشت، ايمني و  در اين بخش، به بررسي استراتژي

ها از حيث موضوع كلي شركت و از حيث حوزة  از آنجا كه اين سازمان. غيرمشابه خواهيم پرداخت

دارند تمركز كمتري بر آنها قرار داده  دريانورديفعاليت جغرافيايي مشابهت كمتري با سازمان بنادر و 

اند مورد مطالعه و بررسي  داشته HSEدر زمينه  يهاي پيشروي اما به لحاظ اينكه سيستم. شده است

  .اند قرار گرفته

                                                      
١.ISO 

٢. Total 

٣. Shell 

  HSEانداز چشم
بر اين اساس بندر هامبورگ . برسد TEUميليون  1/18حمل كانتينر بندر هامبورگ به  2015رود تا سال  انتظار مي

  .را در دستور كار دارد 2015بيني شده تا سال  منظور پاسخگويي به نياز پيش سازي به طرح توسعه بندر و ظرفيت

  HSEاهداف 
 براي مشاغل و درآمدبندر هامبورگ به عنوان يك موتور رشد : مهم •

 ساخت ديوار ساحلي مدرن: صالحيت با •

 آهن بندر  سيستم جديد تعرفه براي خط: كارا •

 ترافيك شناورها در بزرگترين بندر آلمان: روان •

 سازي سواحل مفهوم جديد پاكيزه: نزديك به شهروندان •

 سازي و تبادل اطالعات در مورد موضوعات محلي لزوم شبكه: اروپايي •

  اي توسط مرجع نظارتي بندر هامبورگ جايزه ايمني و بهداشت حرفه: آمد سر •

 در بندر هامبورگ آلمان HSEساز مرتبط با  اركان جهت -14-2جدول 
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هاي فلور،  هايي كه در اين بخش به مرور آنها پرداخته شده است شامل شركت سازمان

اي  مقايسه 18-2در جدول  .باشد ايمني و بهداشت انگلستان، مي ، استات اويل و كميسيونسي.ما. اف

هاي مورد  در سازمان HSEساز  ها و وجوه افتراق در بين اركان جهت به منظور تسهيل درك تشابه

 .مطالعه ارائه شده است

  

  

  .شود هاي مندرج در جدول فوق اشاره مي در سازمان HSEساز  در ادامه به اركان جهت

  شركت فلور -2-4-1

دهندة خدمات در زمينه مهندسي، خريد، ساخت و ساز،  شركت ارائه 500فلور جزء يكي از 

تلف در دنيا ها صاحب مشتريان زيادي در صنايع مخ تعميرات و نگهداري، و مديريت پروژه به دولت

ميالدي تأسيس شد و به سرعت اعتباري جهاني را در صنعت  1912اين شركت در سال . باشد مي

ي خود را در زمينه مواد شيميايي و مواد شيميايي نفتي، تجاري و فعاليتهافلور . نفت كسب كرد

رژي قابل هاي خدماتي دولتي، معدن، ساخت و ساز صنعتي، نفت و گاز، انرژي، ان سازماني، سرويس

  .رسازي به سرعت گسترش داده استتجديد، مخابرات، حمل و نقل و زي

  .شود مشاهده مي 18-2اين شركت در جدول  HSEساز مرتبط با  اركان جهت

  

    

  رديف
  سازمان

 معرفي

  سازمان
 مأموريت

HSE  
انداز  شمچ

HSE  

 هاي مرتبط ارزش

  HSE با

و   HSEاهداف

  مشيخط 
استراتژي 

HSE  
مدل 
HSE  

 �    �    � �  فلور شركت  1

 � �    �  �  �  سي.ام.افشركت   2

 �    � �  � استات اويلشركت   3

4  
كميسيون ايمني و 
  بهداشت انگلستان

� �   � �   

  �  � � �   شركت شل  5

           

 خارجي غير مشابههاي  مقايسه وضعيت برنامه استراتژيك شركت -15-2جدول 
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  سي.ام.افشركت  -2-4-2

توان، شركتي پيشرو در ارائه تكنولوژي به صنايع انرژي،  را مي سي.ام.افشركت تكنولوژي 

  .هاي حمل و نقل هوايي عنوان كرد صنايع غذايي و شركت

هايي را براي مشتريان خود در  ، گروه متنوعي از محصوالت، خدمات و راه حلسي.ام.افشركت 

داد كاركنان اين شركت تقريباً تع. كند ميليارد دالر درآمد ايجاد مي 2/3سرتاسر جهان تهيه و ساالنه 

-2در جدول  .باشند كشور مشغول به فعاليت مي 17كارخانه واقع در  32باشد كه در  نفر مي 000/10

  .اين شركت خالصه شده است HSEساز  ، اركان جهت20

  

  

  

  

  HSE مأموريت
  ها به طريقه اقتصادي، اثربخش و ايمن آميز پروژه تحويل موفقيت

   HSE اهداف
. ، داراي باالترين اولويت در شركت فلور استمحيط زيستها، به صورت ايمن و سازگار با  اجراي موفق مجموعه پروژه

يابنـد كـه    هايي بـه موفقيـت دسـت مـي     شركت فلور معتقد است شركت. گيرد ارزيابي عملكرد به چند روش انجام مي
شود، قابل درك باشند و توسـط كليـه پرسـنل و كليـه سـطوح       اهدافشان مشخص بوده به راحتي با آنها ارتباط برقرار

تـوان بـه صـورت زيـر      مـي  محـيط زيسـت  اهداف شركت فلور را در حوزه بهداشت، ايمني و . سازماني پشتيباني شوند
  :برشمرد

  محيط زيستشناسايي و مديريت سيستماتيك موضوعات بهداشت، ايمني و  �

  » حادثه صفر«دستيابي به  �

   از دست دادن زندگي و صدمات شغليتوجه مضاعف به  �
  HSEاصول 

  :اصل زير بنا نهاده شده است 5شركت فلور بر پايه   HSEنظام مديريت 

  و تعهد رهبري خط مشي �

 ريزي طرح �

 اجراي سيستم �

 ارزيابي و بهبود �

  بازنگري مستمر و بهبود �

 ساز  شركت فلور اركان جهت -16-2جدول 
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  HSE اندازچشم

  :شركتي است كه  سي.ام.افشركت تكنولوژي 

  .تمركز دارد HSEدهد بر روي در تمام كارهايي كه انجام مي �

  .باشد ها ميبه طور عالي سر لوحه فعاليت HSEافزايش ميزان كارايي كسب و كار از طريق ارتقاء آگاهي نسبت به  �
  HSE اب مرتبط هاي ارزش

باشد و به عنوان قسمت اصلي كسـب و  ما ميهاي مهم سازماني جزء ارزش محيط زيستعملكرد بهداشت، ايمني و  �
كليه پرسنل . شودجهت با كسب منفعت براي كاركنان، مشتريان، همسايگان و ساير ذينفعان مديريت ميهم        كار 

 .باشنددر راستاي دستيابي سازمان به بهبود مداوم و قابل سنجش مسئول مي

مطـرح بـوده و يكـي از     سي.ام.افارزش بنيادي در شركت  يك عنوانبه  محيط زيستمسئوليت بهداشت، ايمني و  �
 .هاي اصلي تعهد ما نسبت به مباحث اخالقي است بخش

كند كه به ارزش بنيادي خود در زمينه ايجاد و نگهداري محيط كار ايمن پايبنـد باشـيم و    ما كمك مي HSEبرنامه  �
 .و مقررات مطابقت دارد كند و با كليه قوانين سازماني داشته باشيم كه مسئوالنه كار مي

 .باشد و قسمت كليدي در تمامي كارها مي سي.ام.افارزشي بنيادي در شركت  HSEهاي  اجراي برنامه �

  HSE استراتژي
  :به اهداف خود تدوين شده است سي.ام.افهاي زير بمنظور دستيابي شركت تكنولوژي  استراتژي

 .و ايمني پرسنل مورد حفاظت قرار گيرد محيط زيستهدايت و رهبري سازمان به نحوي كه جامعه، بهداشت شغلي،  �

 تالش در جهت حذف كليه حوادث و رويدادهاي زيست محيطي  �

هاي فرآينـد و قرار دادن آنها در اولويت ساخت محصوالت موجود و طراحي محصوالت و تجهيـزات و   HSEتوجه به موضوعات  � 
 .دجدي

 .HSEانطباق با كليه قوانين و مقررات  �

 .ها با استفاده از انرژي و منابع طبيعيكاهش مؤثر و هوشمندانه پسماندها و زباله �

كنندگان، مشتريان، پيمانكاران و شركاء در جهت ايجـاد مـديريت مسـئوالنه در    تأمينانجام كارهايي براي كاركنان،  �
 .هاي ديگرفرآيندهاي توليد و قسمت

كنندگان، مشتريان، همسايگان و ذينفعان به ايجـاد ارتباطـات سـازنده در زمينـه موضـوعات      تأمينتشويق كاركنان،  �
  محيط زيستمرتبط با مديريت بهداشت، ايمني و 

  هيدرو استات اويلشركت  -2-4-3

. ميالدي، دو شركت مهم در صنعت نفت نروژ بودند 1970تا دهه  و هيدرو  استات اويل  شركت

بعد از . اند اين دو شركت همكاري كليدي را در جهت توسعه نروژ در صنعت مدرن ملي ايفا كرده

هيدرو را تأسيس  استات اويلميالدي اين دو شركت در يكديگر ادغام گرديده و شركت  1970دهه 

 سي.ام. ساز شركت اف اركان جهت -17-2جدول 
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باشد كه در كشور نروژ  ك شركت فعال در زمينه نفت و گاز ميهيدرو ي استات اويلشركت . نمودند

اين شركت در بيش از . المللي است گذاري و توسط كاركنان نروژي اداره شده و يك شركت بين پايه

  .خالصه شده است شركتاين  HSEساز  اركان جهت ،21-2جدول در  .كشور جهان فعاليت دارد 40

  
   HSE هايارزش

  شناسايي و مديريت ريسك: متهور �

  نشان دادن استقامت و فداكاري، پيگيري تا انجام كار و توجه به جزئيات مهم : عملگرا �

  برقراري ارتباط به يك روش دقيق، دادن و گرفتن بازخورد سودمند : شفاف �

   ز حوادثبه صفر رساندن صدمه به انسانها و پيشگيري ا: مراقب �
  HSE اهداف

 .دهيم در نظر داشتن ارزشهايمان، مردم و اصول رهبري در هر كاري كه انجام مي �

 .حصول اطمينان از اينكه با الزامات قانوني داخلي و خارجي منطبق هستيم �

 گيري با كيفيت باال، اجراي دقيق و سريع، و يادگيري مستمر پيشبرد كسب وكار از طريق تصميم �

  

  1ايمني و بهداشت انگلستانكميسيون  -2-4-4

 اين كميسيون بمنظور ارتقاء ايمني و بهداشت در كشور انگلستان تأسيس شد و راهبري

 HSEساز  ، اركان جهت22-2در جدول . هاي كالن اين كشور را در اين حوزه برعهده دارد سياست

  .صه شده استاين سازمان خال
    

                                                      
١.Health & Safety Executive, Br 

 اويل هيدرو استات ساز شركت اركان جهت -18-2جدول 
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   HSE مأموريت
   هاي كاري گوناگون هاي محيط حفاظت از ايمني و سالمت مردم از طريق حصول اطمينان از كنترل ريسك

  HSE استراتژي
كند كه اولياء امور و ساير ذينفعان چگونه بايد در سيستم مديريت ايمني و بهداشت به صورت  بيان مي HSEاستراتژي 

چهار موضوع استراتژيك زير بناي توسعه . مؤثرتري با يكديگر همكاري نموده تا سطح ايمني و بهداشت را ارتقاء دهند
  :باشند برنامه استراتژيك و دسترسي به اهداف مي

 بيشتر مشاركتگسترش هر چه  �

 گرفتن از ايمني و بهداشت   كمك به افراد براي بهره �

 هاي ناشي از كار،  تمركز بر روي كسب و كار اصلي و مداخله مستقيم جهت كاهش صدمات و بيماري �

  رساني اثربخش اطالع �
   HSE اهداف

ايمنـي و بهداشـت تـا سـال     ، دولت و كميسيون ايمني و بهداشت انگلستان اهداف ملي را براي بهبـود  2000سال در 
  . تحت عنوان تجديد حيات ايمني و بهداشت تنظيم نمودند 2010

   "2008هاي محيط كار تا سال  ايمني و بهداشت در انگلستان از طريق بهبود تصاعدي در كنترل ريسك ارتقاء دستاوردهاي"

  :است 2008اهداف كميسيون ايمني و بهداشت انگلستان كاهش موارد زير تا سال 

 %3هاي شديد و فوت به ميزان  كاهش ميزان شيوع جراحت �

 %6كاهش ميزان شيوع بيماريهاي شغلي به ميزان  �

 %9كارگر به ميزان  100000كاهش تعداد روزهاي از دست رفته ناشي از بيماري و حادثه به ازاي  �

 %45به ميزان  2001هاي خارج شده از تأسيسات نفت و گاز دريايي نسبت به سال  كاهش ميزان هيدوركربن �

 2001نسبت به سال % 15كاهش تعداد حوادث خطرناك قابل گزارش در بخش تأسيسات نفتي ساحلي به ميزان  �

كاهش گزارشات ارائه شده توسط مراجع ذيصالح از تأسيسات هسته اي در خصوص منابع داراي پتانسـيل خطـر در    �
  2001نسبت به سال % 5/7اي به ميزان  سيستم ايمني هسته

  رويال داچ شل شركت -2-4-5

شل تأسيس   شركت شل با توليدكنندگان روسي ادغام و شركت نفتي رويال داچ 1907در سال 

  . درصد بود 60درصد و سهم شركت رويال داچ  40شد كه سهم شركت حمل و نقل شل 

اهداف . دستي سودآور صنايع باالدستي مدرن و صنايع پايين: استراتژي شركت شل چنين است

هاي نفتي، گاز،  پذيري و سودآوري در نفت، فرآورده گروه عبارت است از مشاركت مؤثر، مسئوليت

شيميايي و ساير كسب و كارهاي منتخب و مشاركت در تحقيق و توسعه ساير منابع انرژي براي 

 بهداشت انگلستان ساز كميسيون ايمني و اركان جهت -19-2جدول 
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شل كسب و كار خود . به نيازهاي متغير مشتري و نيازهاي رو به رشد جهاني براي انرژي پاسخگويي

هاي اصلي شل  ارزش. را بر اساس يك تعهد شفاف براي درست عمل كردن بنيان نهاده است

  . عبارت است صداقت، درستي و احترام به مردم

به . آفريند آنها ارزش ميكند و براي  هاي متنوع مردم را استخدام مي شل مدعي است گروه

گذارد و شرايط كار ايمن و زمينه رشد و توسعه استعدادهاي آنها  هاي همكار احترام مي حقوق انسان

  .اين شركت خالصه شده است HSEساز  ، اركان جهت23-2در جدول . آورد را فراهم مي
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   HSE هايارزش
  . همة ما نقشي براي ايفا كردن داريم. . . 

باشيم كه در ارتباط با اقدامات و شرايط غير ايمن و در مواردي كه فعاليتها  هر يك از ما داراي اين حق و مسئوليت مي
  .با اين سياست و بهداشت، ايمن، محيط زيست و توسعه پايدار مطابقت ندارد دخالت كنيم

  HSE مأموريت اهداف

  سياست بهداشتي، ايمني، محيط زيست و توسعه پايدار تعهد و
هاي ذينفع را بدست هدف ما داشتن عملكردي در كسب و كار است كه بتوانيم به آن افتخار كنيم، اعتماد افراد و گروه

 .آوريم و امتياز خود را براي فعاليت در حال حاضر و آينده حفظ نماييم

  HSEاهداف 

  :باشدبه موارد زير متعهد مي PLNGبخش باالدستي پروژه 
 پيگيري هدف آسيب نرساندن به مردم  •

 حفاظت از محيط زيست  •

 احترام گذاشتن به قانون، اداره كردن كسب و كار با انسجام و احترام به منزلت انساني و حقوق افراد •

 پايبند بودن به اصول توسعه پايدار •

 حداقل رساندن اثرات منفيبه حداكثر رساندن منافع اجتماعي ـ اقتصادي و به  •

 هاي ذينفع  مشاركت دادن افراد و گروه •

 ها در مقابل تهديدات امنيتي حفاظت از مردم، اطالعات و دارايي •

 استفاده كارآمد از مواد و انرژي براي توليد محصوالت و ارائه خدمات •

 توسعه منابع انرژي، توليد محصوالت و ارائه خدمات در راستاي اين تعهدات •

 هاي كسب و كارگزارش عملكرد در زمينه بهداشت، ايمني، محيط زيست و توسعه پايدار با حساسيتي مشابه ديگر فعاليت ارائه •

 هاي كسب و كارپيشرو  بودن در ارتقاي عملكرد بهداشت، ايمني، محيط زيست و توسعه پايدار با حساسيتي مشابه ديگر فعاليت •

 يه كاركنان، شركا و پيمانكاران در اين تعهدات با ما سهيم باشندپرورش و ارتقاء فرهنگي كه به موجب آن كل •

 هاي مقابله با حوادث جهت حصول اطمينان از آمادگي در واكنش به حوادث تهيه طرح •

هـاي مـرتبط جامعـه بـا خطرهـاي بـالقوه و احتمـالي و         مشاركت با جامعه جهت حصول اطمينان از آشنايي گروه •
   هاي اضطراري هاي مناسب در وضعيت واكنشهمچنين آشنايي آنها با 

  HSEهاي  و استراتژي خط مشي

ـانون اسـت و     از نگرش نظام • مند به مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست و توسعه پايدار برخوردارند كه تضمين كننده رعايـت ق
 .انجامد به بهبود مستمر مي

 .كنند عملكرد خود را به طور مستمر ارزيابي ميگيرند و  اهدافي را براي بهبود عملكرد خود در نظر مي •

 .كنند كه در راستاي اين سياستها مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست و توسعه پايدار را اجرا كنند پيمانكاران خود را موظف مي •

 .كنند ه آنان لحاظ ميدهي ب عملكرد بهداشت، ايمني، محيط زيست و توسعه پايدار كليه كاركنان را ارزيابي و در تقدير و پاداش •

  .گيرد ها درس مي هاي از دست رفته را مورد تحقيق و بررسي قرار داده و از آن حوادث مهم و با ريسك باال و همچنين فرصت •
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 هاي داخلي در سازمان HSEهاي  مطالعه استراتژي - 2-5

 وضعيت محيطي"هاي مختلف،  گذار در مطالعات تطبيقي سازمانتأثيريكي از فاكتورهاي 

هاي  با بكارگيري استراتژي هاي مشابه بسياري به عبارت ديگر سازمان .باشد مي "هاي فعال سازمان

پويايي . تواند نتيجه محيط متفاوت دو سازمان باشد اند و اين مي مشابه نتايج متفاوتي را كسب نموده

مديريت   از آنجا كه سيستم. ها دارد در عملكرد سازمان به سزايي تأثيريا ثبات فاكتورهاي محيطي 

بيشترين ارتباط را با محيط سازمان دارد اين امر در مورد  محيط زيستبهداشت، ايمني و 

هاي فعال در محيط  ها و سيستم بدين لحاظ بررسي سازمان. صادق است نيز HSEهاي  استراتژي

  .باشد سازمان مورد مطالعه حائز اهميت مي

موضوع فعاليت با سازمان بنادر و دريانوردي مشابهت ندارند ولي با توجه ها از نظر  اين سازمان

كنند كه سازمان بنادر و دريانوردي نيز در  به اينكه از لحاظ حوزة جغرافيايي در محيطي فعاليت مي

  . باشند آن محيط است، از ديدگاه كالن مشمول قوانين ملي يكساني مي

پيرو  1380در اواخر سال . در كشور، وزارت نفت است HSEهاي فعال در زمينه  يكي از ارگان

در اين وزارتخانه، شوراي مركزي نظارت بر  HSEكيد وزير نفت مبني بر استقرار سيستم مديريت أت

 تدوين شده توسط HSE-MSنشاني، نسبت به انتخاب و ترجمه خطوط راهنماي  ايمني و آتش

هاي تابع وزارت نفت،  حال حاضر به غير از شركتدر  .همت گمارد 1انجمن توليدكنندگان نفت و گاز

HSE هاي پرخطر  ها و مؤسسات فعال در صنايع و حوزه شركت ،ها ها و ارگان در بسياري از وزارتخانه

  .مطرح گرديده استساز محيطي،  و آلوده

. هاي داخلي، مشخص شده است ساز مورد مطالعه در سازمان اركان جهت ،24-2در جدول 

ها، به ساز در اين سازماناست كه عدم دسترسي به برخي از موضوعات اركان جهتشايان توجه 

ها  بلكه در بسياري از موارد دسترسي به اطالعات و مستندات سازمان. باشد منزله عدم وجود آن نمي

  . پذير نبوده استامكان

 HSEي ساز مستقيم برا هاي مورد بررسي، اركان جهت نكته ديگر اينكه برخي از سازمان

  . ....هايي از توجه به موضوعات    ساز كل سازمان، نشانه نداشتند ولي با بررسي اركان جهت
 

 

  
 

 

                                                      
١.Oil & Gas Producers (OGP) 
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  فراسان شركت - 1- 5- 2

فعاليت  در صنعت كامپوزيت، توليد لوله و اتصاالت 65سال  شركت توليدي صنعتي فراسان، از

نمودن تكنولوژي توليد و   انتقال و بومي بههاي مذكور  و در دوران فعاليت خود در زمينه نموده

، 25-2در جدول شركت  HSEو اهداف  خط مشيها،  ارزش. اقدام نموده است لولهتجهيزات خطوط 

  .خالصه شده است
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    �  �    �  �  شركت فراسان  1
      �    � �  شركت سيمان اروميه  2
        �    �  سازمان انرژي اتمي  3
      �   � � �  وزارت نيرو  4
      �    � �  شركت ملي صادرات گاز ايران  5
    � �   � � � شركت ملي حفاري ايران  6
 �        �  �  شركت نفت و گاز پارس  7
 �      �   � �  اراك شركت پتروشيمي   8
 � � �  �  �  شركت ملي گاز  9

  � � � � � �  شركت ملي صنايع پتروشيمي  10
 � � � � � � �  شركت پخش و پااليش    11
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  HSE هاي ارزش
فراتر از رعايت الزامات قانوني و حفظ منابع ملي تعيين  محيط زيستفراسان در قبال جامعه و  شركت اجتماعيرسالت و مسئوليت 

  . كنيم حائز اهميت است اي كه در آن زندگي مي هاي جامعهدقت در حفظ شرايط محيط كاركنان و احترام به ارزش. شده است

   HSE خط مشي
در كشور در راستاي حصول  GRPها و اتصاالت  ترين توليد كننده انواع لولهاولين و بزرگشركت توليدي صنعتي فراسان به عنوان 
حفظ و ارتقاي رضايت  ،درك نياز مشتريان و ساير ذينفعان و سعي در جلب ،وري و تعالي سازماني سرآمدي بر اساس مدل جايزه ملي و بهره

هاي مديريت كيفيت  اقدام به استقرار سيستم مديريتي يكپارچه شامل سيستمي مربوطه فعاليتهاها و فرآيندگيري از  با بهره ،ايشان

)ISO9001:2000(،  ي زيست محيطمديريت)ISO14001:2004 (اي  حرفه  و مديريت ايمني و بهداشت)OHSAS18001:1999 (نموده است.  

  HSE اهداف
  استراتژيك  ريزي برنامه فرآينداستراتژيك در قالب تعيين و بازنگري اهداف  )1
  پايش و بهبود كيفيت محصوالت  ،تعيين) 2
سـازمان بـر    و پـايش  محـيط زيسـت   و ايمني ،اي حرفه  بهداشت ،رعايت الزامات قانوني مرتبط با محصول) 3

   اساس آنها
ـاد    محيط زيستي جهت حفظ زيست محيطي ها و تعيين تكليف اهداف خرد و كالن برنامه ريزي برنامه )4 و پيشـگيري از ايج

  آلودگي 
و تعيين اهداف خـرد   ريزي برنامهاي از طريق  ايمني محيط كار و رعايت اصول بهداشت حرفه توجه كامل به) 5

  اي  و كالن ايمني و بهداشت حرفه
هاي  بهبود به منظور ارتقاي اثربخشي عملكرد سيستم فرآينداي بهبود در قالب ههو اجراي پروژ ريزي برنامه) 6

  اي  بهداشت حرفهو ايمني  ،يزيست محيط ،مديريت كيفيت
 ،محيط زيستتوسعه و توانمندسازي كاركنان از طريق آموزش و تفويض اختيارات الزم در رابطه با كيفيت، ) 7

  اي  حرفهبهداشت ايمني و
انـداز مصـوب    هاي الزم در راسـتاي دسـتيابي بـه چشـم     و توسعه مستمر منابع، تكنولوژي و زيرساخت تأمينتهيه، ) 8

  شركت

  شركت سيمان اروميه  - 2- 5- 2

توليد   به منظور ايجاد كارخانه سيمان با ظرفيت اسمي 1354شركت سيمان اروميه در سال 

گذاري اوليه جمعي از  سرمايهعام و با  تن سيمان در روز در شهرستان اروميه به صورت سهامي 2300

 تأمينگذاري  اجتماعي و شركت سرمايه تأمينسازمان  ،71سال  در. مردم منطقه تأسيس گرديد

معدن در كنار بانك سپه به صورت سهامداران عمده شركت  اجتماعي با خريد سهام بانك صنعت و

  .باشد ، مي26-2جدول شركت به شرح  HSE خط مشياهداف و  .در آمدند

  

 ساز شركت فراسان اركان جهت -22-2جدول 
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  HSE اهداف

  هاي جاري سازمان در جهت ارتقاء كيفيت محصول و خدماتفرآيندبهبود  -1
  هاي مشتري افزايش رضايت مشتري با ارائه كيفيت برتر بر اساس خواسته -2
  سازي و افزايش ظرفيت توليد بهينههاي  هاي توليدي سازمان با اجراي هماهنگ طرح تقويت زير ساخت -3
  هاي اثربخش و كاربردي افزايش شايستگي كاركنان با اجراي آموزش  -4
  )نشر غبار( كنترل و كاهش آلودگي هوا -5
  كنترل و كاهش مصرف انرژي الكتريكي -6
  آور مكانيكي محيط كار كنترل عوامل زيان -7
  آور فيزيكي كار كنترل عوامل زيان -8
  آور محيط كار هاي ناشي از كار و عوامل زيان و اقدام منظم جهت پيشگيري از بيماري يزير برنامه -9

  ي كاريشيميا آور كنترل و كاهش عوامل زيان -10

  HSE خط مشي
هاي مشتريان خود، براي افزايش رضـايت   ما با ارائه كيفيت برتر در محصوالت سازمان براساس خواسته :مشتري مداري
هـاي مناسـب ارتقـاء     گـذاري  و رويكرد مشتري مداري خود را با توسعه بازارهاي صادراتي و سـرمايه  .كنيم آنان تالش مي

  . بخشيم مي
ـتمر عملكـرد     ي در سـاختار سـازمان، انـدازه   فرآيندسازي نگرش  ما نهادينه :ييگرافرآيند ـتقرار  فرآينـد گيـري مس ها و اس
  . دهيم ها را در دستور كار خود قرار ميفرآيندهاي اطالعات مديريت جهت سهولت در اجرا و پايش  سيستم
ـ    گيـري از تجـارب سـازمان    و ضمن بهره) EFQM(ما با خودارزيابي مستمر بر اساس مدل  :خواهي تعالي ا هـاي برتـر، ب
  . رويم سوي تعالي سازمان پيش مي  اي استوار در مسير خود به اراده

سـازي و افـزايش    هاي توسـعه، بهينـه   هاي توليدي و عملياتي سازمان را با اجراء طرح ما تقويت زيرساخت :توانمندسازي
كننـدگان   تـأمين كاركنـان و   مندانـه  هها و جلب مشاركت فعال و عالق توانمندي گيريم و در اين راستا ارتقاء مي  ظرفيت پي

  . دانيم را ضروري مي خود
هـاي ايمنـي و    ي و كنترل و كاهش ريسـك زيست محيطما با پيشگيري از آلودگي و نابودي منابع  :مسئوليت اجتماعي

ـتفاده بهينـه از مـواد      بهداشت شغلي در حوزه عمليات سازمان مسئوليت اجتماعي خود را اثبات مي ـتا اس كنيم و در اين راس
  . دانيم هاي شغلي را در اولويت كاري خود مي و پيشگيري از بروز بيماري) بويژه سوخت( اوليه و منابع انرژي

ـتاندارهاي        را بر) IMS(ما ساختار نظام :قانونمندي ، ISO9001) ،ISO14001اسـاس الزامـات آخـرين ويـرايش معتبـر اس

(OHSAS18001 ي خود بـا آخـرين قـوانين مـرتبط ملـي و      فعاليتهابخشيم و جهت انطباق  بصورت اثربخش استمرار مي
شـده از سـوي     پذيرفتـه  و سـاير مقـررات   )ايمني و بهداشت شـغلي  -  محيط زيست در زمينه كيفيت محصول(اي  منطقه

  . ورزيم سازمان اهتمام مي
ـتمر را   :بهبود مستمر نفعـان سـازمان   ذي  تعهـد بنيـادي خـود در برابـر تمـامي      ما در تحقق كليه موارد مذكور، بهبـود مس

  .نماييم هاي روشن خود حركت مي سوي آرمان  اين اصل به  شناسيم و با پايبندي به مي
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  سازمان انرژي اتمي - 3- 5- 2

فراهم گرديده بود، با  1353ايران كه مقدمات ايجاد آن از اوايل سال   سازمان انرژي اتمي

به صورت يك شخصيت حقوقي  عمالً 16/04/1353در تاريخ  »سازمان انرژي اتمي«تصويب قانون 

آميز از  ثري در جهت كاربرد و استفاده صلحؤهاي م بعد از پيروزي انقالب اسالمي، قدم. رسميت يافت

اين سازمان مشاهده   HSE، اهداف 27-2در جدول . در كشور برداشته شده است  انرژي اتمي

  .شود مي

  
  HSE اهداف

بـه منظـور    هـاي اتمـي    برداري ايمن از نيروگاه يابي، طراحي، احداث و بهره انجام مطالعات و اقدامات الزم براي مكان
آوري، نگهـداري، تثبيـت و دفـع     بخشي از برق مورد نياز كشور اعمال كليـه تمهيـدات ضـروري جهـت جمـع      تأمين
در برابـر اشـعه مطـابق معيارهـا و ضـوابط       يط زيستمحاي حفاظت و كنترل راديولوژيكي مردم و  هاي هسته پسماند

  المللي  بين

  وزارت نيرو - 4- 5- 2

دار مديريت عرضه و تقاضاي آب، برق، انرژي، خدمات آب و فاضالب و  وزارت نيرو عهده

همچنين ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و فناوري و بسترسازي توسعه بازار كاال و خدمات صنعت آب 

  .باشد ، مي27-2وزارت نيرو به شرح جدول  HSEاهداف . باشد و برق مي

  
  HSE اهداف

  .هاي سطحي و زيرزميني و كيفي منابع آب  برداري و بهبود كميحفاظت، نگهداري، بهره -1

  .مصارفبراي انواع   ، تصفيه و توزيع مناسب آب بهداشتي سالم و دائميتأمينرضايت و اقناع مردم با  -2
  .ي فاضالبها خانهي جمع آوري و تصفيهها باالبردن بهداشت محيط شهرها و روستاها با طراحي و اجراي شبكه - 3
  نيازهاي انرژي با كيفيت مطلوب و تمام وقت براي انواع مصارف شهروندان تأمين -4
 هاي آينده به صيانت از منابع آب و انرژي و انتقال آن به نسل) دورنگر(ديدگاه بلندمدت  -5

  شركت ملي صادرات گاز ايران  - 5- 5- 2

هاي صادرات گاز  پروژه توسعه مأموريتبا  1381ماه  در دي 1ايران شركت ملي صادرات گاز

  .شود شركت مشاهده مي  HSEانداز  چشم ،28-2جدول در . طبيعي، كار خود را آغاز نمود

                                                      
١.NIGEC 

 سازمان انرژي اتمي HSEاهداف  -24-2جدول 

 وزارت نيرو HSEاهداف  -25-2جدول 
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  HSEانداز  چشم

بـرداري بهينـه از منـابع     ها و با تكيه بر دانش متخصصان داخلي و با بهره تكنولوژي جديدترينگيري از  با بهره

شركتي مطمـئن، كـارا، و   . خواهد شد تبديل LNG كننده گاز طبيعي و تأمين مطلوبترينموجود، شركت ما به 

  ، و كيفيتمحيط زيست ي سالمتي،ها قابل اعتماد، با توجه دقيق به مقوله

  شركت ملي حفاري ايران - 6- 5- 2

 مشي خط .تأسيس گرديد 1358در اول ديماه   انقالب اسالمي پس ازشركت ملي حفاري ايران 

HSE  باشد ، مي29-2به شرح جدول شركت اين.  

  

  
 HSE خط مشي

-كاهش و حذف حوادث و بيماري. شوند اي اصلي آن تلقي ميه ملي حفاري ايران بعنوان سرمايه شركتكاركنان 

  .ي مديريت جهت دستيابي به موفقيت استها از جمله برنامه محيط زيستهاي شغلي و حفاظت از 
را در اولويت باالترين ، HSEرعايت ملزومات و مالحظات . باشد مي HSE شركت موظف به رعايت نظام مديريت 

اعتقاد بر اين است كه كليه حوادث قابل پيشگيري هستند و جهـت تحقـق   . عمليات دارد ، خدمات وها يزي برنامه
  .هاي موجود استفاده شود آن بايد از استاندارد

هاي صـحيح و انجـام كارهـا بـه روش مسـئوالنه قابـل        و طراحي ريزي برنامهاز طريق  محيط زيستحفاظت از 
شـركت ملـي    خـط مشـي  دستيابي به بهبود مستمر در عمليات حفاري و ارائه خدمات جانبي جزو . دستيابي است

زيسـت  هـاي شـغلي و اثـرات سـوء     ترين ميزان حوادث، بيماري هدف كلي، دستيابي به پايين. حفاري ايران است
پيمانكاران شركت وكارفرمايان آن  منوط به وجود روابط تنگاتنگ بين HSE تيابي به اهدافدس. باشد ي ميمحيط
سازماني، نه  ، در گرو همكاريهاي درونمحيط زيستو  ايمني ،رسيدن به اهداف مورد نظر در مقوله بهداشت. است

هـا در   اري ايران مسـئوليت در شركت ملي حف. كاركنان خواهد بود تنها بين سرپرستان و كاركنان بلكه بين تمامي
  : باشند ميبشرح ذيل  HSEقبال موضوعات 

ها نيازمند وجـود   ي و اثربخشي برنامهيرا برعهده دارد و براي كارآ HSEي ها مديريت مسئوليت رهبري برنامه -1
  . شرايط ايمن كاري است

در خـود و زيرمجموعـه خودشـان     HSEو نهادينه كردن فرهنـگ مثبـت    اشاعهسرپرستان و ناظران مسئول  -2
  . را بخواهند  انجام دهند و از زيرمجموعه خود نيز آن HSEسرپرستان بايد كار را با رعايت اصول . باشد مي
 باشند، كه شامل تبعيـت كامـل از تمـامي    مي HSEي ها در اجراي برنامه مشاركتكاركنان موظف به  تمامي  -3
  .باشند ها بصورت مسئوالنه ميركا هاي آن و انجام قوانين و دستورالعمل 

  

 شركت ملي صادرات گاز ايران HSEانداز  چشم -26-2جدول 

 شركت ملي حفاري ايران HSEخط مشي  -27-2جدول 
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  شركت نفت و گاز پارس - 7- 5- 2

  مسئوليت  ايران  نفت  ملي  شركت  فرعي  هاي از شركت  يكي  عنوان  به  و گاز پارس  نفت  شركت

  و فردوسي  ، گلشن شمالي  پارس  گازي  ميدان  و توسعه  جنوبي  پارس  گازي  ميدان  فازهاي  كليه  توسعه

  .بيان شده استشركت   HSE خط مشياهداف و  ،30-2جدول در . باشد ميرا دارا 
  

  

 

  HSEاهداف 

  . مستقر سازيم " از وقوع  قبل  واقعه  عالج"بر محور   مديريتكارآمد   نظام  ـ يك1
  . برانگيزيم  و گروهي  فردي  مسئوليت  و پذيرش  نظام  در اين  مشاركت  را به  ـ كاركنان2
  .بهبود بخشيم  را پيوسته  نظام  ها كارآمدي آموخته نو كاربست  شده  انجام  از كارهاي  ـ با پندآموزي3
  . برداري اجرا و بهره  در مراحل  محيط  و سالمت  ايمني  سهم  افزايش -4

  HSE خط مشي

و توليد صيانتي از مخازن نفت و گاز خليج فارس، خود را نسبت  توسعهشركت نفت و گاز پارس، در راستاي 
، كنتـرل  محـيط زيسـت  المللي، پيشـگيري از آلـودگي    به رعايت كليه الزامات، قوانين و مقررات ملي و بين

آنها و همچنين كـارايي، اثربخشـي،    صدمه بههاي شغلي و  ايمني، بهداشت، سالمت كاركنان و مهار آسيب
 را بـه  )IMS(مديريت يكپارچه   داند و براي تحقق آن، سيستم مستمر در سازمان متعهد مي ارزيابي و بهبود

  .عنوان الگو برگزيده است 
  :ند ازتعبار)HSEحوزه ( خط مشيرئوس كلي  

  ارتقاي امنيت مناطق عملياتي •
محـيط  نـي و  هاي نفت و انرژي و همچنين سالمت، ايم المللي در حوزه رعايت قوانين و مقررات ملي بين •

  :ذيل با لحاظ قرار دادن سياستهاي اجرايي زيست
و مراقبـت از سـالمت، ايمنـي و كيفيـت      محيط زيسـت از  حفاظتها براي  ارتباط مؤثر با ساير سازمان -

  هاي عملياتي زندگي كاركنان در سايت
  "عالج واقعه قبل از وقوع"ن سيستم بر محور اي  توسعهو  HSEاجراي نظام كارآمد مديريت  -
با ارزيـابي و بهبـود    محيط زيستهاي سالمت، ايمني و  حداقل سازي هر گونه پيامد ناسازگار شركت در زمينه - 

  مستمر
بـا اجـراي مسـتمر     محـيط زيسـت  سـالمت، ايمنـي و    هـاي  زمينهتصميم بر دستيابي توسعه پايدار در  -

  هاي داخلي و خارجي هاي آموزشي، مشاوره، مميزي برنامه
هاي مانگروي خليج نايبنـد و   راست از منطقه حفاظت شده واقع در عسلويه شامل جنگلتالش در جهت حفظ و ح 

رسـاني و   تأكيد بر اهميت بوم شناختي و حساسيت زيست شناختي اين بوم سازه به كليه كاركنان، از طريق آگـاهي 
  آموزش مستمر

 شركت نفت و گاز پارس HSEاهداف و خط مشي  -28-2جدول 
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  اراك پتروشيمي شركت - 8- 5- 2

 باشد كه در راستاي مهم كشور ميهاي زيربنايي و  اراك يكي از طرح  مجتمع پتروشيمي

ايجاد و به  نياز داخلي كشور و صادرات تأمينو با اهداف   هاي كلي توسعه صنايع پتروشيمي سياست

  .باشد ، مي31-2به شرح جدول شركت  HSE اهداف .برداري رسيده است بهره

  
  HSEاهداف 

 :زيست محيطي سيستم مديريت

  )روغني، بهداشتي و شيميايي(اندازي سيستم تصفيه پساب تأسيس و راه •

 افزايش ظرفيت تصفيه پساب روغني در واحد تصفيه پساب و سيستم تصفيه بيولوژيكي •

  ي خانگي و اداري ها تفكيك، جمع آوري، بازيافت و دفع زباله •

 به روش مستقيم كلريناسيون اسيد استيك ) CAC(پروژه توليد كلرواستيل كلرايد  •

 PBRجايگزيني حالل بنزن با تولوئن در فرآيند پليمريزاسيون  •

  هاي مجتمع  خريد تجهيزات كنترلي براي بهسوزي مشعل •

  اجراي خط لوله نفتا از اصفهان به اراك  •

  هاي تبريد و تهويه مطبوع در سطح مجتمع  در سيستم CFCجايگزين نمودن  •

  زيست محيطي در كليه سطوح شركت شامل پرسنل و پيمانكاران   يآموزش عموم •

  پروژه طراحي، ساخت و نصب بويلر جديد جهت تأمين بخار بمنظور بهسوزي مشعل اصلي در شرايط اضطراري  •

  در سطح مجتمع ) هكتار گل و گياه و چمن 19هكتار جنگل كاري و  235(هكتار فضاي سبز  254ايجاد  •

  ضايعات و دفع اصولي آنها  بندي شناسايي و طبقه •

  ي عفوني بيمارستاني با انعقاد قرارداد با بيمارستانهاي داراي كوره مناسب  ها امحاء زباله •

  سوزاندن مواد هيدروكربني زائد در كوره مخصوص  •

  جهت دفن ضايعات جامد  Land Fillطراحي  •

  سازي لجن قسمتهاي مختلف واحد تصفيه پساب  احداث حوضچه ذخيره •

  اندازي سيستم هضم لجن در واحد تصفيه پساب  راه •

  سازي آب باران  جهت ذخيره TK-25ساخت تانك مكمل  •

 ETX/EOEG/EAدر واحد تصفيه پساب جهت پيش تصفيه پساب واحدهاي  SBRپروژه  •

  سيستم مديريت ايمني و سالمت شغلي

  )محصولانبار (سازي شرايط ايمني و نحوه بارگيري محصوالت شيميايي  بهينه •

  در سطح واحدهاي مجتمع  Hazopنجام مطالعات ا •

  اتانول آمين  و AC/BCكاهش شدت خطر مربوط به نگهداري حمل و نقل و تخليه آمونياك در واحدهاي  •

  و بهداشت شغلي   اجراي طرح جامع ارگونومي •

  هاي بسته  كاهش شدت خطر در طي امداد و نجات پرسنل حادثه ديده در محيط •

  مربوط به امداد و نجات پرسنل حادثه ديده در ارتفاع  كاهش شدت خطر •

  بررسي وضعيت شيرهاي اطمينان مجتمع و تدوين برنامه زمانبندي بازرسي مطابق با شرايط آنها  •

  به روز نمودن كليه مدارك و اسناد فني واحدهاي فرآيندي  •

   BD/PBRواحد  بوتادين در 3و  1كاهش شدت خطر مربوط به پر كردن كپسولهاي  •

  ، كولينگETكاهش شدت خطر مربوط به جايگزيني كپسولهاي كلر در واحد  •

  

 ساز شركت پتروشيمي اراك اركان جهت -29-2جدول 
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  شركت ملي گاز ايران - 9- 5- 2

اقدام به تعريف برنامه خاصي جهت  HSEشركت ملي گاز ايران، با توجه جدي به موضوع 

اين . نموده است  در قالب يك پروژه "طراحي نظام مديريت محيط زيست با رويكرد مديريت سبز"

هاي مديريت سبز نيز  انداز و استراتژي مسير طراحي نظام مديريت سبز، به تدوين چشمشركت در 

در سازمان بنادر و دريانوردي به  HSEهاي  تواند الگويي براي تدوين استراتژي پرداخته است كه مي

  . گردد هاي اين برنامه ارائه مي و خروجي فرآينددر ادامه . شمار رود

 هاي مديريت سبز شناسي تدوين استراتژي روش �

  

  انداز نظام مديريت گاز سبز چشم
هاي كاري سبز به طور مستمر به  هاي مديريت سبز و به كمك تيم است كه با در نظر گرفتن مؤلفه نظام مديريت سبز نظامي 

نظارت دقيق فرآيند گاز شامل پااليش، انتقال و توزيع گاز از حيث رعايت موارد زيست محيطي پرداخته، نقاط بحراني را شناسايي و 

  . نمايد ريزي مي براي رفع آنها برنامه
وري حداكثر و  اين نظام شركت ملي گاز را به يك سازمان سبز تبديل نموده آن را در رعايت مالحظات زيست محيطي، حفظ بهره

و نهايتاً در نظر گرفتن نيازمنديهاي كاركنان ) شهروندان(هاي هدررفت مواد و انرژي، پاسخگويي به انتظارات مشتريان  كاهش هزينه

  . ح كالس جهاني قرار خواهد داددر محيط كاري در سط
  SOو  STهاي  استراتژي

هاي گاز مديريت و انتقال آن به ديگران در خصوص مديريت زيست محيطي  آوري تجربيات مديران كاركنان و مجموعه جمع �

  هاي گاز مجموعه

  هاي مورد استفاده به منظور كاهش آاليندگي آنها با تدوين يك برنامه تدريجي رساني تجهيزات و فناوريبروز � 

  هاي نظارتي محيط زيست شركت با تفويض قدرت اجرايي به آنها تدوين ساز و كارهاي تقويت دستگاه � 

  هاي شبكه گاز هاي ديسيچينگ و كنترل مكانيزه در سيستمتقويت و توسعه كاربردهاي سيستم �

  هاي جامعه زيست محيطي صنعت گاز سازي استانداردهاي سيستمتوسعه پياده �

  سازي سيستم آموزش پژوهش و ترويج زيست محيطي در صنعت گاز پياده � 

  WOو  WTهاي  استراتژي
  و آالينده محيط زيست در ساخت تأسيسات گازي  نظارت بر عدم استفاده و بكارگيري تجهيزات قديمي  �

  وري  مخازن نفت در جهت افزايش بهره) سرچاهي(كاهش هدررفت گاز  �

  توسعه تأسيسات گازي جهت افزايش توليد با رعايت موارد زيست محيطي  �

  هاي زيست محيطي با در نظر گرفتن اعتبار مالي مربوطهريزي جامع بلند مدت و ساليانه پژوهش برنامه �

  رساني سبز ايجاد سايت اطالعتوسعة فرهنگ سبز در بين كاركنان از طريق  �

  ها و پايگاه اطالعات جامع زيست محيطي گاز ايجاد سيستم �

بازنگري در فرآيند عقد قرارداد ايجاد تأسيسات گازي با در نظر گرفتن نظارت بر رعايت موارد زيست محيطي در انتخاب  �
  عت گاز سبز در ساخت تأسيسات و نيز با پيمانكاران صن. . .  تكنولوژي، مكان، مصالح و

  HSEريزي جامع آموزش كاركنان در حوزه  برنامه �

  توجه به مسائل روحي و رواني پرسنل شركت �

  -30-2جدول 
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  ايران شركت ملي صنايع پتروشيمي  - 10- 5- 2

به عنوان يكي از چهار شركت اصلي وزارت نفت از بدو تأسيس  شركت ملي صنايع پتروشيمي 

مواد اولية صنايع  تأمينيرنفتي و را در توسعة اقتصادي، گسترش صادرات غ تاكنون نقش مهمي 

استقرار سيستم مديريت بهداشت،  شركت ملي صنايع پتروشيمي . كند پايين دستي ايفا كرده و مي

سطوح سازماني، سرلوحه  و كيفيت را تا پايان برنامه پنج ساله چهارم در تمامي  محيط زيستايمني، 

  .هاي خود قرار داده استبرنامه

  

  HSEمأموريت 

سازي ها، اصول و الزامات بهداشت، ايمني و محيط زيست با نظارت بر  پيادهرهبري نظام مديريت يكپارچه و تدوين سياست
هاي ذينفع اعم از مشتريان، كاركنان، سهامداران، جامعه هاي گروهو بكارگيري صحيح آنها به منظور برآورده شدن كليه نيازمندي

ها، اصول و اين سياست. هاي در دست اجرا مأموريت ماستو طرح  ي تابعة شركت ملي صنايع پتروشيميهادر شركت. . . و
  : الزامات بايد در كليه فرآيندهاي سازمان از جمله موارد ذيل بكار گرفته شوند

  ها سياست

 طرح ايده  �

 انتخاب فرآيندهاي توليدي �

 طراحي  �

 خريد و ساخت  �

 ساختمان و نصب  �

 برداريبهره اندازي وراه �

  برچيدن واحد �

  :HSEانداز چشم

مدت و سعي و كوشش خود را هاي عملياتي و كوتاهها، برنامهاي، استراتژيهاي مرحلهما هدف. "توسعه براي زندگي بهتر"

كنيم كه براي جامعه، كاركنان و سهامداران شركت زندگي بهتر با ابعاد مختلف مادي و معنوي آن معطوف ايجاد شرايطي مي
  : فراهم گردد و اين زماني است كه

  .هاي ذينفع نباشدصدمه و آسيبي متوجه كاركنان و ساير گروه -1

  .آلودگي به محيط زيست وارد نشود -2

  .اي رخ ندهدحادثه -3

  .جاد محصول نامنطبق جلوگيري گرددسطح خطاها به حداقل رسيده و از اي -4

  .هاي دينفع حاصل گرددرضايمندي گروه -5

  HSEهاي بنيادي و تعهدات ارزش

اي خاصي را عميقاً باور داريم، شخصيت و هويت سازمان و كاركنان ما هر روز با هاي حرفهما در راستاي آرمانمان، ارزش
هاي اعتقادي جامعه استوار بوده و ها بر پايه ارزشاين ارزش. خواهد گرفتاي شكل هاي حرفهقوت بيشتري بر اساس اين ارزش

تالش، آفرينش، بالندگي سه ارزش بنيادي و آرماني ماست و بدون آنها توسعه . باشدبرخاسته از اعتقاد و باور عميق به آنها مي
  .يابدبراي زندگي بهتر تحقق     نمي

هاي نو و نهايتاً بالندگي براي رشد و اعتالي ها و روشحله و افكار جديد، راهتالش براي كسب نتايج بهتر، آفرينش ايد
ناپذير ما خواهند بود و با ارج نهادن به آنها در تعميق و هاي جداييوري اثربخش ارزشها و دستيابي به بهرهروزافزون توانمندي

  :ين راستا تعهدات زير را تقبل كرده استاين شركت در ا. سطوح سازماني همت خواهيم كرد گسترش آن در تمامي 

  -31-2جدول 
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  شركت ملي پااليش و پخش - 11- 5- 2

هاي نفتي و  هاي پااليش، انتقال و توزيع فرآورده شركت ملي پااليش و پخش، در عرصه

تاكنون، وظايف شركت ملي  1370مهندسي و ساختمان تأسيسات صنايع نفت فعاليت دارد و از سال 

هاي  ها و پهلوگيريانتقال نفت خام به پااليشگاهنفت ايران در زمينه انجام كليه عمليات مربوط به 

هاي نفتي اصلي و جانبي در سراسر ايران، بازاريابي و  ها فرآوردهصادراتي، فرآروش، توليد و توزيع ده

ها، سكوهاي دريايي، خطوط لوله و هاي ويژه مازاد بر مصرف داخلي، ساخت پااليشگاه صدور فرآورده

ارتباطات داخلي و راه دور و مراكز صنعتي و اداري وزارت نفت را بر  أمينتهاي مخابرات و نيز  شبكه

  .عهده دارد

كش،  لوله، نفت  اي به وسعت كشور با استفاده از خط رساني در گسترهانداز شركت، سوخت چشم

آهن، كشتي و انبارهاي نفت با ارائه خدمات مطلوب به منظور جلب رضايت مشتريان با تأكيد بر  راه

  . باشد و رعايت استانداردهاي ايمني مي محيط زيستهاي شركت، حفظ ارزش

  در اولويت قرار دادن موضوعات بهداشت، ايمني، محيط زيست و كيفيت در صنعت پتروشيمي �

 ها، اصول و الزامات مرتبط با نظام يكپارچة سيستم مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست و كيفيت تدوين سياست � 

 ايجاد نگرش جديد و فضاي ارتباطي باز و سازنده بين مديران، كاركنان و عموم جامعه  �

 تخصيص منابع مالي، انساني و سازماني مورد نياز �

 المللي رعايت قوانين و مقرررات ملي و بين �

 استفادة بهينه از انرژي و منابع  �

 تم مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست و كيفيت ها به منظور بهبود مستمر سيسارزيابي عملكرد فرآيندها و برنامه � 

 با استفاده از محقيقن متخصص  حمايت از تحقيقات كاربردي در صنعت پتروشيمي  �

 هاي جديد به صورت مستمر آوريهاي الزم و فنارائه آموزش �

 شناسايي، ارزيابي، حذف و يا كنترل مؤثر مخاطرات در شرايط معمول، تغيير و بحران  �

دن همة ذينفعان اعم از كاركنان، مشتريان، پيمانكاران و غيره در جهت بهبود مستمر سيستم مديريت مشاركت دا �

 بهداشت، ايمني، محيط زيست و كيفيت 

  المللي و اعمال مديريت تغيير در كليه فرآيندهاتوجه به تغييرات داخلي و بين �

  HSEخط مشي 

سازماني، توسعه براي زندگي بهتر را آرمان خود قرار داده و در اين راستا در با توجه به مأموريت  شركت ملي صنايع پتروشيمي 

حوادث و اثرات سوء بر افراد، محيط زيست و تأسيسات را حذف و با  صدد است تا با ايجاد محيطي ايمن و عاري از آلودگي، تمامي 

  .بهبود فرآيندها توليد محصوالت منطبق را تضمين نمايد

  HSEاهداف استراتژيك 

 توسعه فرهنگ سازماني در جهت پارادايم جديد بهداشت، ايمني، محيط زيست  -

 ايجاد نظام هوشمند جهت جلوگيري از بروز حوادث با رويكرد پيشگيرانه  -

 ريزي آموزشي اصولي توسعه منابع انساني از طريق طرح -

 ها رعايت كليه قوانين و مقررات و استانداردهاي حاكم بر فعاليت -

  هانظام ارزيابي مؤثر شركتايجاد 
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نموده است كه در  محيط زيستاين شركت اقدام به تدوين برنامه استراتژيك بهداشت، ايمني و 

  .شود ساز ارائه شده در اين برنامه معرفي ميادامه اركان جهت

  

.شود مي شركت مشاهده   HSEچارچوب مديريت استراتژيك  ،20-2در نهايت در شكل 

  تعهدات بهداشت، ايمني و محيط زيست

  :هاي نفتي در حوزة بهداشت، ايمني و محيط زيست به موارد زير متعهد است شركت ملي پااليش و پخش فرآورده

 بخش بهداشت، ايمني و محيط زيستايفاي نقش رهبري در جهت عملكرد اثر -

از طراحي، طراحي، ساخت و هاي قبل هاي حياتي شركت در زمانمديريت مباحث بهداشت، ايمني و محيط زيست به عنوان يكي از فعاليت - 

 برداري، توسعه و برچيدن و در شرايط معمول، تغيير و بحران بهره

 استفاده بهينه از انرژي و منابع و به حداقل رساندن ضايعات -

 دهي بازنگري و كنترل مستندات، سهولت دسترسي به اطالعات و شفافيت در گزارش -

 ي اين تعهدات مشاركت نمايندارتقاء فرهنگي كه در آن تمامي كاركنان در اجرا -

مند مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست جهت اطمينان از تطابق با قوانين مرتبط و بهبود  ايجاد رويكرد نظام -

 مستمر 

 ملزم نمودن پيمانكاران به اعمال مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست، همسو با اين خط مشي - 

  مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست افراد مؤثر در توسعه و بهبود نظام تشويق -

  HSEاستراتژي مديريت 

باشد كه  ، استراتژي مناسب براي شركت استراتژي ثبات ميHSEصورت گرفته در حوزة  SWOTبا توجه به تحليل 

  :جزئيات آن به شرح زير است

  در راستاي توسعه پايدار  HSEمديريت  .1

 سازي منابع و انرژي ها، استانداردها، تكنولوژي، بهينهبهبود روشترويج فرهنگ روزآمد و تبيين اهداف خرد و  .2

 ايجاد رويكرد منسجم در اعمال و تضمين مديريت ريسك .3

 تطابق با قوانين مرتبط و الزامات نظام مديريت بهداشت ايمني و محيط زيست .4

 اي هاي توسعه در طرح  HSEدر نظر گرفتن مالحظات  .5

 مديريت اقتصادي و HSEبرقراري ارتباط الزامات  .6

 سازمانيها و گسترش ارتباطات قوي و اثربخش درون و برون سازي مسئوليت شفاف .7

  هاي ذينفع با توجه به سطح عملكرد گروه  HSEها و اهداف  تقويت برنامه .8

  اهداف كالن

  كاهش حوادث بهداشتي، ايمني و زيست محيطي از طريق يك رويكرد منسجم و يكپارچه  .1

  مديريت بحران .2

  هاي واكنشي در شرايط اضطراري مند بودن برنامه نظام .3

  HSEپايش اثربخشي سيستم مديريت  .4

  مديريت تغيير  .5

  HSEترويج و ارتقاي فرهنگ  .6

  -32-2جدول 
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  شركت پااليش و پخش HSEچارچوب مديريت استراتژيك  - 19- 2شكل 
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  گيري بندي و نتيجه جمع -2-6

هاي بهبود بدست آمده از تحقيق، سعي شده تا نقاط قوت و فرصتهاي  به منظور تحليل يافته

هاي بررسي  بندي سازمان  اين تحليل، بر اساس طبقه. بندي و ارائه شود هاي مورد بررسي، جمع حوزه

هاي خارجي هاي داخلي، سازمانهاي بهبود سازمانشده در گزارش، به نقاط قوت و فرصت

  .بندي شده است ابه دستههاي خارجي مشغيرمشابه و سازمان

  بررسي در حوزه كالن كشورها - 1- 6- 2

از آن رو صورت  محيط زيستهاي بهداشت، ايمني و بررسي اين سطح از تدوين استراتژي

هاي گذارترين عوامل بر استراتژيتأثيرهاي سطح كالن همواره يكي از گرفته است كه استراتژي

نوعي همسويي و همراستايي را بين اين سطوح به عبارت ديگر . باشدميها سطح مؤسسه و شركت

نيز يك مؤسسه دولتي  دريانورديبه همين جهت از آنجا كه سازمان بنادر و . توان مشاهده كردمي

هاي سطح كالن دارد، ناگزير از بررسي اين پذيري بااليي از استراتژيتأثيررود و به شمار مي

  .باشداهميت بااليي برخوردار مي تعامالت بوده و الگوبرداري در اين سطح نيز از

هاي بهبودي كه از مطالعه كشورها بدست آمده به برخي از نقاط قوت و فرصت، 34-2 جدولدر 

  . شده استپرداخته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 مطالعات تطبيقي 97   

 

 

  

  نقاط قوت

 .اندها ايفا نمودهنقش اساسي در تدوين استراتژيدر بيشتر كشورهاي مورد بررسي ذينفعان  •

 .اندها را در نظر گرفتهها يك روش ارزيابي و پايش عملكرد و پيشرفت برنامهعمده كشورها در تدوين استراتژي •

 .است ها بطور سيستماتيك مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتهدر برخي از كشورها از جمله نيوزيلند عوامل مؤثر در استراتژي •

  .دهندخود قرار مي تأثيرها نتايج را تحت اند با اين توصيف كه زيرساختها تمركز داشتهبرخي كشورها بر روي نتايج و برخي نيز بر روي زيرساخت •

  هاي بهبود فرصت
هـاي بهداشـت، ايمنـي و    هاي تدوين شده در اكثر مواردي كه مورد بررسي قرار گرفته است بطور كامل حـوزه استراتژي •

 .را در بر نگرفته است محيط زيست

به عبارت ديگر اهداف ارائه شـده  . هاي ارائه شده كمي، عملياتي و اجرايي نبوده استها و برنامهعمدتاً اهداف، استراتژي •
SMART  باشدنمي. 

 .كننده استجهاي ارائه شده در كشور آمريكا تعداد زيادي بيانيه ارائه شده كه گيدر استراتژي •

هـا مشـخص نبـوده و نحـوه مشـاركت و      ارتباط بين ذينفعان كليدي و اهداف و فعاليتمانند نيوزيلند، در برخي كشورها  •
  .ها نيز در طرح مشخص نشده استمسئوليت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اشاره به برخي اركان 

 عدم اشاره به اركان 

  اشاره به تمام اركان

 متدولوژي مدون و ساختار يافته

 استراليا

 انگلستان
 نيوزيلند

 آمريكا

اتحاديه 

 اروپا

 اركان جهت ساز

ي كارالملل بينسازمان   

  ضمني و بدون ساحتار

 در حوزه كالن كشورها هاي الگوبرداري ماتريس انطباقي حوزه - 21- 2شكل 

 در سطح كالن كشورها HSEهاي بهبود  نقاط قوت و فرصت -33-2جدول 
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الگوبرداري از اسناد باالدستي است كه  ،توان انجام دادميهايي كه در اين حوزه  از ديگر بررسي

اين اسناد در الگوهاي مورد بررسي . ها مورد توجه قرار گيردبايد در حوزة مؤسسات و شركت

سازي عمودي تواند براي يكپارچهتوجه به اين اسناد مي. استخراج و در جدول زير ارائه شده است

راهكارهاي  محيط زيستستي در مديريت ايمني، بهداشت و هاي باالدها با سياستاستراتژي

مدارك استراتژي ايمني و بهداشت شغلي در سطح كالن  ، 35-2جدول . مناسبي را ارائه كند

  .كشورها تعيين شده است

  
  استراتژيكمدارك   كشور/ سازمان  رديف

  كشور استراليا  1

  )2002-2012(استراتژي ايمني و سالمت شغلي ملي  � 
استراتژي ايمني و سالمت شغلي ملي مرتبط با طرح هاي عملياتي  � 

 )2002-2005(داراي اولويت در سطح ملي 

  )1999(چارچوب بهبود ايمني و سالمت  شغلي ملي  � 
  كشور نيوزيلند  2

  )2003(در كشور نيوزيلند استراتژي پيشگيري از ايجاد جراحت � 

 )2001-2004(بيانيه استراتژي ايمني و بهداشت انگلستان  �   كشور انگلستان  3

  ايمني و بهداشت مأموريتبرنامه استراتژيك  � 

  كشور اياالت متحده آمريكا  5
 )OSHA )2008-2003برنامه مديريت استراتژيك  � 

 )NIOSH )2003-1997برنامه استراتژي  � 

  )2006-1996( (NORA)شغلي مليدستور جلسه تحقيقات  � 
  ي كارالملل بينسازمان   6

  محيط زيستبرنامه جهاني در زمينه بهداشت، ايمني و  � 
  انجمن كشورهاي اروپايي  7

  ابالغيه انجمن كشورهاي اروپايي  � 

  داخلي هاي سازمان  - 2- 6- 2

هاي فراسان، سيمان اروميه، سازمان انرژي اتمي، شركت  هاي داخلي شركتدر بخش سازمان

ملي صنايع مس ايران، وزارت نيرو، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي حفاري ايران، شركت نفت و 

ها دولتي بوده و از عمدة اين شركت. گاز پارس و شركت پتروشيمي اراك مورد بررسي قرار گرفتند

كت توان گفت كه عمده حر بنابراين مي. باشند امتيازات و همچنين الزامات اين بخش برخوردار مي

، از الزامات دولتي ناشي محيط زيستهاي بخش دولتي به سمت مديريت بهداشت، ايمني و شركت

هاي حوزة نفت و گاز بطور خودجوش و به علت ها از جمله شركتالبته برخي شركت. شود مي

  . اند ها مبادرت نمودهخطراتي كه در اين حوزه وجود داشته است به استقرار اين سيستم

 در حوزه كالن كشور ها  هاي الگوبرداري ماتريس انطباقي حوزه -34-2 جدول 
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كمتر از  محيط زيستهاي مديريت بهداشت، ايمني و سازي سيستم ف، پيادهبا اين توصي

اي خاص نشأت گرفته است و به همين  هاي بخشي و وظيفه هاي كسب و كار يا استراتژي استراتژي

هاي بهبود نقاط قوت و فرصت. ها را بطور ساختارمند مشاهده كرد توان اين استراتژي جهت كمتر مي

  .باشد، مي36-2ه شرح جدول هاي داخلي بسازمان

  

  نقاط قوت

هاي ايراني با توجـه و  و تدوين استراتژي در اين حوزه، در شركت محيط زيستحوزه مديريت بهداشت، ايمني و  -
  .از رشد قابل توجهي برخوردار باشد هاي آتيرسد در سال استقبال خوبي مواجه شده است و به نظر مي

محيط توان به عنوان نقطة قوت عرصه بهداشت، ايمني و  هاي فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي را ميشركت -
  .باشند ها را دارا ميهاي بسياري براي الگوبرداري از سوي ساير شركت معرفي كرد كه قابليت زيست

  هاي بهبودفرصت
 محيط زيسـت هاي بهداشت، ايمني و  بجز موارد معدود، متدولوژي ساختارمند و مشخصي براي تدوين استراتژي -

  .وجود ندارد

ارائـه شـده اسـت، ايـن      محيط زيستهاي بهداشت، ايمني و  در موارد معدودي كه متدولوژي براي تدوين استراتژي - 
ارائه شده و بطـور كامـل مشـمول كـل حـوزه       يستمحيط زهاي بهداشت، ايمني و  متدولوژي براي بخشي از حوزه

 .شود نمي HSEمديريت 

هاي عنوان شده در اسناد استراتژي شركتهاي مورد بررسي در حد برنامه باقي مانده و كمتر عملياتي رسد استراتژيبه نظر مي - 
  .شده است

 مشابه هاي خارجي غير سازمان - 3- 6- 2

سي، .ام.هاي خارجي غيرمشابه چهار شركت شامل شركت فلور، شركت افدر بخش سازمان

همانطور كه . شركت استات اويل، و كميسيون ايمني و بهداشت انگلستان مورد بررسي قرار گرفتند

هاي اين حوزه از حيث موضوع و جغرافيايي با سازمان بدليل مشابهت كم شركت ،بيان شد پيشتر

ها، كه اما بدليل آنكه برخي شركت. تري بر روي آنها قرار گرفته استبنادر و دريانوردي تمركز كم

محيط هاي ارزشمندي را در حوزه بهداشت، ايمني و كنند، فعاليت عمدتاً در حوزه انرژي فعاليت مي

-نقاط قوت و فرصت .ها نيز پرداخته شده استانجام داده بودند در حد محدود به اين سازمان زيست

  .ارائه شده است، 37-2 هاي خارجي غيرمشابه در جدولنهاي بهبود سازما

  

 هاي داخلي سازمان در حوزه هاي بهبود نقاط قوت و فرصت -35-2 جدول
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  نقاط قوت

به عبارت ديگـر درصـد نفـوذ سيسـتم     . اندانجام داده HSEهاي نفتي اقدامات مؤثري در حوزة هاي خارجي غيرمشابه، خصوصاً شركتسازمان
  .باشد ها باال مي در اين شركت محيط زيستمديريت بهداشت، ايمني و 

  فرصتهاي بهبود

تعريـف و تـدوين شـده     HSE خط مشيو بصورت  HSEعمدتاً در قالب سيستم مديريت  محيط زيستهاي بهداشت، ايمني و استراتژي -
 .است

بـه  . باشـند  مي) ها ، اهداف و استراتژيمأموريتچشم انداز، (ساز مستندات ارائه شده از سوي شركتهاي خارجي غير مشابه عمدتاً شامل اركان جهت - 

  .ها بر مبناي روشهاي متدولوژيك انجام شده باشد رسد تدوين اين استراتژي نظر مي

 ي خارجي مشابهها سازمان - 4- 6- 2

مشابه، دوازده شركت شامل سازمان بنادر كشور كانادا، سازمان هاي خارجي  در بخش سازمان

بنادر كشور استراليا، سازمان بنادر كشور نيوزيلند، آژانس گارد ساحلي و دريايي كشور انگلستان، اداره 

امور دريايي كشور دانمارك، اداره كل دريايي سوئد، گارد ساحلي كشور آمريكا، گارد ساحلي كشور 

، بندر كالنگ مالزي، بندر سنگاپور و Inchcape(ISS) دريايي اينچ كپ كره، شركت خدمات

هاي مورد بررسي و هاي سازمانبدليل شباهت فعاليت. هامبورگ مورد بررسي قرار گرفته است

ترين حوزه الگوبرداري به هاي مورد بررسي جزء مهم، اين حوزه از سازماندريانورديسازمان بنادر و 

  .، خالصه شده است38-2در جدول ها هاي بهبود اين سازمانقوت و فرصتنقاط . رودشمار مي

  
  نقاط قوت

 هاي مورد بررسي در اين حوزهها و شركتگستردگي سازمان -

 دريانورديها با سازمان بنادر و شباهت موضوع فعاليت اين سازمان -

 محيط زيستهاي قابل تامل در حوزه متدولوژي تدوين استراتژي بهداشت، ايمني و وجود مدل -

و  ريـزي  برنامـه هاي متعدد در زمينه ايمني و محيط زيست در حوزه فعاليت بنادر و مؤسسات مرتبط كه الزاماتي را براي وجود كنوانسيون -
 .نمايد اقدام در اين حوزه فراهم مي

، فرصـت پيشـتازي در ايـن حـوزه بـراي ايـن       دريـانوردي توسط سازمان بنادر و  محيط زيستهاي بهداشت، ايمني و استراتژيبا تدوين  -

  .گرددسازمان تقويت مي

  هاي بهبودفرصت
دنبـال   محيط زيسـت ها با عنوان ايمني و رود و عمدتاً اين فعاليت هاي مشابه خارجي يك واژه جديد به شمار ميدر سازمان HSEواژه  -

  .شده است

  .، اقدامات عملي در اين حوزه كمتر صورت گرفته استمحيط زيستهاي مختلف در حوزه ايمني و عليرغم وجود كنوانسيون - 

 .سازي شده استكمتر در حوزه بنادر و دريانوردي پياده) HSE( محيط زيستسيستم مديريت بهداشت، ايمني و  -

  .هاي مورد مطالعه، ارائه شده استدر سازمان HSEاطالعات عملكردي كمي در حوزه  -

 خارجي مشابههاي  سازمان در حوزه  هاي بهبود نقاط قوت و فرصت -37-2 جدول

 خارجي غير مشابههاي  سازمان در حوزه  هاي بهبود نقاط قوت و فرصت -36-2جدول 
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  قابل الگوبرداري هاي  بررسي متدولوژي - 5- 6- 2

پااليش و پخش  ،گاز داخلي هايالگوي تدوين استراتژي شركتانجام شده،  تطبيقي در مطالعات

  39-2جداول در  .مورد بررسي قرار گرفتفلور، سازمان بنادر نيوزيلند و كانادا،  خارجي هايشركت و

  .به طور خالصه مورد بررسي قرار گرفته است هاي مذكورمدل ،45-2تا 

  
 

  شركت ملي صنايع پتروشيمي HSEمديريت استراتژيك : قابل الگوبرداري فرآيندعنوان كاركرد و 

  :نكات قابل توجه در الگوبرداري

در دسترس نيست ولي از مدل مفهـومي ارائـه شـده     HSEهاي  عليرغم اينكه مدل اجرايي شركت ملي پتروشيمي در تدوين استراتژي �

 HSEدر حـوزة   SWOTتوان فهميد كه اساس اين كـار، چـارچوب    در اين شركت مي محيط زيستبراي مديريت بهداشت، ايمني و 
  .باشد مي

شـده و تعـداد    هاي عملكـردي از جملـه نـرخ حـوادث، روزهـاي تلـف       در تدوين اهداف، به شاخص نكته اساسي اين برنامه اين است كه �
  .ها توجه شده است سوزي آتش

  .هايي را براي دستيابي به هر هدف تدوين شده است نكته ديگر اينكه، استراتژي �

  :بررسي نتيجه الگوبرداري

  SWOTاستفاده از چاچوب  �

  تدوين اهداف خردهاي عملكردي در  توجه به شاخص �

  

   مديريت استراتژيك شركت ملي پااليش و پخش: قابل الگوبرداري فرآيندعنوان كاركرد و 
  :نكات قابل توجه در الگوبرداري

روي آورده اسـت، نكتـه    SWOTخود به چـارچوب   HSEشركت ملي پااليش و پخش نيز در مديريت استراتژي  
همچنين نوع استراتژي شركت نيـز مشـخص شـده    . است HSEديگر اين طرح، اشاره به تعهدات شركت در حوزه 

  . و بر اساس آن اقدام به تدوين اهداف كالن و خرد نموده است) استراتژي ثبات(است 

  :بررسي نتيجه الگوبرداري

  SWOT توجه به چارچوب -

  HSE حوزة توجه به تعهدات شركت در -

   HSE گيري اصلي شركت در حوزة تعيين جهت -
  

  

 خالصة الگوبرداري از شركت ملي صنايع پتروشيمي -38-2 جدول

 پااليش و پخشخالصة الگوبرداري از شركت ملي  -39-2 جدول
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  وري سبز شركت ملي گاز ايران چارچوب بهره: قابل الگوبرداري فرآيندعنوان كاركرد و 

  :نكات قابل توجه در الگوبرداري

پرداختـه   HSEاز نظـام   Eو تنها به حوزه . وري سبز تدوين شده است اين مدل با هدف طراحي نظام مديريت بهره

، از مدل ديويد استفاده شده اسـت در ايـن مـدل مبنـاي     محيط زيستنكته ديگر اينكه در تدوين استراتژي . است

ـ  . اسـت  SWOTهـا، تحليـل    ساز و اسـتراتژي  طراحي اركان جهت ه منظـور دسـتيابي بـه اهـداف و     پـس از آن، ب

هاي تغييـر، اقـدام بـه     پس از تدوين برنامه. هاي تدوين شده، برنامه ارتقاء بهبود در نظر گرفته شده است استراتژي

. بندي آنها شده است و در نهايت با تعيين تقدم و تأخر و زمانبندي آنها، طرح جامع ارتقاء تهيـه شـده اسـت    اولويت

فاز به شرح  3اين مطالعه در . هاي بهبود است سازي برنامهي براي پيادهيگرفتن ساختار اجرا نكته مهم ديگر در نظر

  زير صورت گرفته است
  

  شناسي و طراحي مفهومي مديريت سبز  مؤلفه: فاز اول -1

 بررسي ادبيات نظري -

 هاي سبز مؤلفه ييشناسا -

 تدوين مطالعه مفهومي -
 

  ها در وضعيت موجود صنعت تحليل مؤلفه -2

  شناسي تحليل روش -

  هاي كيفي تحليل مؤلفه -

 تدوين استراتژي سبز -
 

  طراحي برنامه جامع ارتقاء و بهبود و ساختار اجرايي -3

  تحليل شكاف مديريت سبز -

  جامع مديريت سبز ريزي برنامه -

  طراحي ساختار اجرايي -
  :بررسي نتيجه الگوبرداري

 هاي داخلي و خارجي بندي تحليل براي جمع SWOTاستفاده از چارچوب  -

 در نظر گرفتن طرح جامع ارتقاء و بهبود -

 هاي بهبود بندي و تعيين تقدم و تأخر برنامه اولويت -

 هاي تغيير سازي برنامه تدوين ساختار اجرايي، پياده -

 تحليل شكاف وضع موجود و مطلوب -

  هاي تغييرهاي اجرايي در قاب ماژولبندي برنامه دسته -
  

 گاز ايرانخالصة الگوبرداري از شركت ملي  -40-2 جدول
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  استراتژيك ايمني دريايي سازمان بنادر كانادا ريزي برنامهمدل : قابل الگوبرداري فرآيندعنوان كاركرد و 
  :نكات قابل توجه در الگوبرداري

  

  . باشد هاي ايمني دريايي در سازمان بنادر كانادا مي  اين الگو به دنبال تدوين استراتژي �
  .هاي كليدي، نتايج آني و نتايج مياني مشخص شده است هاي تدوين استراتژي، خروجي در اين مدل حوزه �
 "چـارچوب تنظـيم  "، و "مديريت برنامه"، "آموزش"، "انطباق و اجرا"ها در چهار حوزة  طبق اين مدل استراتژي �

. شـود  ها در سه سطح خروجيهاي كليدي، نتايج آني و نتايج مياني ارائه مي گيرد و خروجي مورد بررسي قرار مي
  .باشد مي "دريايي محيط زيستحفاظت جان، سالمتي، دارايي و "نتيجه نهايي مورد انتظار از اين مدل 

  :بررسي نتيجه الگوبرداري
  : توان به نتايج زير اشاره كرد شده در سازمان بنادر كانادا ميبا بررسي الگوي ارائه  
و قـوانين و   ريـزي  برنامـه هـاي ارزيـابي، آمـوزش، مـديريت و      شامل حوزه(هاي تدوين استراتژي  بندي حوزه تعيين و طبقه .1

 )هادستورالعمل

  هاي سريع و بلندمدت هاي مورد انتظار پروژه به خروجي بندي خروجي دسته .2

  

  تدوين برنامه ايمني در سازمان بنادر نيوزيلند فرآيند: قابل الگوبرداري فرآيندعنوان كاركرد و 
  : نكات قابل توجه در الگوبرداري

در  محـيط زيسـت  و بهداشت، ايمنـي  انداز خود در حوزة  سازمان بنادر نيوزيلند به منظور دستيابي به اهداف و چشم
  : به تدوين برنامه ايمني در آن سازمان پرداخته است زير  فرآيندچارچوب 

 ايمني بنادر در چارچوب يك دستورالعمل خط مشيتدوين  .1

 ارزيابي كاربردهاي دستورالعمل .2

 هاتعيين مسئوليت .3

 ارزيابي ريسك بنادر در حوزه ايمني .4

 تدوين برنامه ايمني بندر .5

  عملياتي استاندارد در بندرهاي تدوين رويه .6

  :بررسي نتيجه الگوبرداري
محـيط  بهداشـت، ايمنـي و   هـاي  در نظر داشتن يك دستورالعمل كالن به عنوان چارچوب كلي اجراي برنامـه  -

 زيست

 بنادر HSEها و مسئوليتها در حوزه  تعيين دقيق نقش -

 توجه به ارزيابي ريسك -

  بنادرHSE ها و استانداردهاي عملكرد در حوزه  ها، رويه  توجه به برنامه -

  

 خالصة الگوبرداري از سازمان بنادر كانادا -41-2جدول 

 سازمان بنادر نيوزيلندخالصة الگوبرداري از  -42-2 جدول
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  شركت فلور HSEچارچوب مديريت : قابل الگوبرداري فرآيندعنوان كاركرد و 
  :نكات قابل توجه در الگوبرداري

خـط مشـي و تعهـد رهبـري،     "عنصـر   5خود را بر پايـه بهبـود مسـتمر مشـتمل بـر       HSEشركت فلور مديريت  
عنصـر در   5ايـن  . گذاري كـرده اسـت   پايه "ريزي، اجراي سيستم، ارزيابي و بهبود و بازنگري مستمر و بهبود طرح

  :اصل توسعه داده شده است 15غالب 
   
 پايدار   توسعة. 15                     يرات  مديريت تغي. 8عمليات ميداني                                .1

   سيستم خريد و امور قرار. HSE                                9تعهد به  .2

 شرايط اضطراري. 10                             مديريت و منابع .3

 كنندگانتأمينپيمانكاران و  .11                         مشاوره و ارتباطات .4

 يزيست محيطهاي جنبه. 12                                       آموزش .5

 گزارش عمكرد. 13                               مواد خطرناك .6

 مميزي. 14                         طراحي و مهندسي .7

ارزيـابي   فرآينـد در يك . . . مانند حوادث قابل ثبت و  HSEهاي سنجش عملكرد  اين سيستم بر اساس شاخص  
  .در قالب اين سيستم تعريف شده است HSE، اهداف و استراتژيهاي خط مشي. گيرد يكپارچه مورد ارزيابي قرار مي

  :بررسي نتيجه الگوبرداري
    HSEدر قالب سيستم مديريت HSEساز  ها و اركان جهت  توسعه استراتژي -1 
  ها بر اساس آن و پايش اهداف و استراتژي HSEطراحي سيستم ارزيابي عملكرد  -2

  

  اويل استراتژيك استات ريزي برنامهچارچوب : قابل الگوبرداري فرآيندعنوان كاركرد و 
   :نكات قابل توجه در الگوبرداري

آن شـركت تـدوين شـده     HSEدر شركت استات اويل درقالب مـدل   محيط زيستهاي بهداشت، ايمني و اهداف و استراتژي
ـتات  گيـري گذاري شده است كـه جهـت  اين مدل بر اساس چارچوبي از مديريت ريسك پايه. است اويـل را در حـوزه   هـاي  اس

در اين مدل مديريت ريسـك در چهـار مرحلـه شناسـايي ريسـك، تحليـل       . كندمشخص مي محيط زيستبهداشت، ايمني و 
ـتات اويـل را    محيط زيستپذيرد كه سيستم مديريت بهداشت، ايمني و ارزيابي ريسك و اعمال كنترلها  صورت مي ريسك، اس

  .كندبه سوي يك سيستم كامالً صحيح و سالم كه همه موارد را در بر مي گيرد هدايت مي

  :بررسي نتيجه الگوبرداري

    HSE در قالب مدل مديريت تمحيط زيسهاي بهداشت، ايمني و تدوين اهداف و استراتژي -
  هاي مديريت ريسكبر اساس چارچوب و شاخص محيط زيستگذاري و ارزيابي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و هدف - 
  

  

 شركت فلورخالصة الگوبرداري از  -43-2 جدول

 استات اويل شركتخالصة الگوبرداري از  -44-2 جدول
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زيست بندر كالنگ چارچوب مديريت ايمني،  بهداشت و محيط : قابل الگوبرداري فرآيندعنوان كاركرد و 

  مالزي
  : نكات قابل توجه در الگوبرداري

  مداريتدوين منشور مشتري
  هاي مرتبطدر قالب واحدهاي ساختار سازماني و كميته محيط زيستهاي ايمني، بهداشت و دهي فعاليتسازمان

  :هاي زيردر حوزه HSEبندي قوانين و مقررات مرتبط با تدوين و طبقه
  محيط زيستايمني، بهداشت و 
  اهميتهاي باحوادث يا بيماري
  خطر دفع ضايعات پر

  آوري ضايعات داخلي جمع
  فاضالب داخلي
  ضايعات صنعتي

  ارتقاي بهداشت عمومي
  تشريفات ترخيص شناورها از نظر بهداشتي

  ها و تهديدهاي مناطق ساحليتعريف ارزش

  :بررسي نتيجه الگوبرداري
 هاي آنو در تدوين استراتژي محيط زيست ،مديريت ايمني، بهداشت توجه به ذينفعان و مشتري در الگوي -

 هاي مرتبطاز طريق قوانين و دستورالعمل محيط زيستهاي ايمني، بهداشت و سازي استراتژيعملياتي -

 ي مانند الزامات ترخيص گمركيزيست محيطي براي ضوابط ايمني، بهداشتي و يدر نظر گرفتن الزامات اجرا -

  ي بنادر و سواحلزيست محيطشناسايي تهديدات ايمني و  -

  

  چارچوب مديريت ايمني،  بهداشت و محيط زيست بندر سنگاپور: قابل الگوبرداري فرآيندعنوان كاركرد و 
  : نكات قابل توجه در الگوبرداري

  در قالب واحدهاي ساختار سازماني  محيط زيستهاي ايمني، بهداشت و دهي فعاليتسازمان
  هاالمللي و رعايت الزامات آنها در استراتژيهاي بينبرقراري ارتباط با سازمان

  .محيط زيستتوسعه فناوري اطالعات در مديريت ايمني، بهداشت و 
  بين واحدهاي مختلف سازماني تمحيط زيسهاي مرتبط با ايمني، بهداشت و ها و مسئوليتتعيين نقش

  :بررسي نتيجه الگوبرداري
 هاتخصيص ساختار سازماني براي مديريت وظايف ايمني بهداشت و محيط زيست و تعيين مسئوليت -

 هاي محيطي استراتژي المللي در تحليل هاي بين در نظر گرفتن الزامات سازمان -

  فناوري اطالعاتاز طريق  محيط زيستتوسعه و ارتقاي ايمني، بهداشت و  -

 بندر كالنگ مالزي خالصة الگوبرداري از -45-2 جدول

 بندر سنگاپور خالصة الگوبرداري از -46-2 جدول
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  بندر هامبورگ محيط زيستچارچوب مديريت ايمني،  بهداشت و : قابل الگوبرداري فرآيندعنوان كاركرد و 
  : نكات قابل توجه در الگوبرداري

  در قالب واحدهاي ساختار سازماني  محيط زيستهاي ايمني، بهداشت و دهي فعاليتسازمان
  بندي كاالهاي خطرناكشناسايي و طبقه

  توسعه سيستم امنيتي بندر
  توسعه سيستم بازيافت مواد

  :بررسي نتيجه الگوبرداري
 بندي كاالهاي خطرناكهاي ايمني بر اساس طبقهتوسعه استراتژي -

  محيط زيستهاي ايمني، بهداشت و ها و استراتژيدر نظر گرفتن سيستم بازيافت مواد در برنامه -

  اصول هادي - 6- 6- 2

هاي انجام شده و نكات استخراجي از اطالعات گيريها و نتيجهتحليل اصول هادي، مجموعه

 در سازمان بنادر و دريانوردي HSEطراحي متدولوژي تدوين استراتژي  است كه برايالگوبرداري 

ها و گيريهاي انجام شده، جهتالگوبردارياين اصول با توجه به . گيردمورد استفاده قرار مي

در ادامه به اين اصول اشاره مي . دهندنشان مي ،هاي خاصي را بمنظور طراحي متدولوژيچارچوب

  .شود

اند و برخي هاي عام مانند ديويد يا برايسون استفاده كردهها از متدولوژيسازمانبرخي  -1

الگوهاي خاص از جزئيات  اما معموالً. اندن نمودهها نيز الگوي خاص شركت خود را تدويسازمان

  . به همراه داشته استتري بيشتري برخوردار بوده و نتايج مشخص

محيط هاي كالن بهداشت، ايمني و  منظور تدوين استراتژيه در تحليل وضعيت شركت ب -2

. فاده كردتوان از الگوي تحليل شكاف يا تحليل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد استمي زيست

بدين ترتيب موارد زير را . اندهاي مورد بررسي در الگوبرداري عمدتاً از اين الگوها بهره بردهشركت

     :توان بكار بردها ميدر مرحله تحليل استرتژي

 تحليل شكاف وضع موجود و مطلوب �

 هاي داخلي و خارجي بندي تحليل براي جمع SWOTاستفاده از چارچوب  �

محيط هاي بهداشت، ايمني و هاي اجرايي استراتژيموارد زير در تدوين برنامهتوجه به  -3

 :ضروري است زيست

 هاي بهبود بندي و تعيين تقدم و تأخر برنامه اولويت �

 بندر هامبورگ خالصة الگوبرداري از -47-2 جدول
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  هاي سريع و بلندمدت هاي مورد انتظار پروژه به خروجي بندي خروجي دسته �

 هاي تغييرب ماژوللهاي اجرايي در قابندي برنامه دسته �

 بنادر HSEها در حوزه ها و مسئوليت تعيين دقيق نقش �

 هاي اجرايي از طريق تدوين طرح جامع ارتقاء و بهبودحفظ يكپارچگي برنامه �

 هاي اجرايي سازي برنامه تدوين ساختار اجرايي، پياده �

ها و برنامه ارزيابي ادواري آنها بر اساس ها و برنامههاي عملكردي استراتژيطراحي شاخص -4

 بنادرHSE  ةاستانداردهاي عملكرد در حوز

 :سازتوجه به موارد زير در تدوين اركان جهت -5

ها به عنوان چارچوب اصلي ها، اهداف و استراتژيو ارزش مأموريتانداز، در نظر گرفتن چشم �

 ساز در طرح پيشنهاديجهت  اركان

-وين اركان جهـت در هنگام تد HSEگيري اصلي شركت در سيستم مديريت  توجه به جهت �

  ساز

 سازدر هنگام تدوين اركان جهت HSEتوجه به تعهدات شركت در سيستم مديريت  �

هاي ارزيابي، آموزش، مـديريت و   شامل حوزه(هاي تدوين استراتژي  بندي حوزه تعيين و طبقه �

 )هاو قوانين و دستورالعمل ريزي برنامه

در نظر داشتن يك دستورالعمل كالن به عنوان چارچوب كلي اجراي برنامه هاي بهداشت،  -6

  .كندها كمك ميبه تداوم استراتژي محيط زيستايمني و 

خود  محيط زيستبهداشت، ايمني و هاي هاي مورد بررسي اهداف و استراتژيسازمان عمدتاً -7

لذا بايد توجه داشت كه اهداف . اندد طراحي كردهخو HSEرا در قالب يا همزمان با طراحي سيستم 

تدوين HSE بايد همراستا با سيستم مديريت  محيط زيستبهداشت، ايمني و هاي كالن و استراتژي

  .گردد

 ييهاي آن را به عنوان مبنا هاي مورد بررسي مديريت ريسك و شاخص برخي از سازمان -8

لذا توجه به ارزيابي . اند و همچنين ارزيابي و پايش آن قرار داده HSEجهت طراحي سيستم مديريت 

ها قابل توجه  گذار در متدولوژي طراحي استراتژيتأثيرو مديريت ريسك به عنوان يك عامل 

  .باشد مي
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  شناخت و تحليل محيط داخلي: فصل سوم

  شناخت و تحليل محيط داخلي :سومفصل 
  

بدون شك داشتن محيطي ايمن و به دور از مخاطرات محيطي، با شناخت درست آن محيط و 

كسب اطالعات مهم و ارزشمند و  فرآيندشناخت، . پذير است تحليل سيستماتيك مسائل آن امكان

سطح جزئيات مورد نياز در شناخت، تحت . باشد كه در آن ميزاني از جزئيات نهفته است درك آنها مي

اما همواره بايد در . كند برداري از اطالعات را مشخص مي ف شناخت است كه نحوه بهرهتأثير هد

ها و حجم باالي اطالعات و همچنين  نظر داشت كه به دليل ماهيت انساني بسيار پيچيده سازمان

اي و علمي، حصول شناخت كامل از يك سازمان در محدوده يك  هاي زماني، هزينه محدوديت

توان به شناختي از سازمان بسنده كرد كه راهگشاي  بنابراين تنها مي. ير نيستپذ پروژه، امكان

  .اي معقولي بگنجد هاي پس از آن باشد و در محدوده زماني و هزينه فعاليت

، HSEسازمان در تدوين استراتژي  HSEبه منظور كسب شناخت كالن از وضعيت موجود 

ريزان قرار گيرد و  رويكرد استراتژيك، مدنظر برنامهنگري، تفكر سيستمي و  بايست همواره كالن مي

اهميت  ريزان را از درگير شدن در جزئيات بي نگري، برنامه كالن. سطح جزئيات، به دقت كنترل شود

تفكر سيستمي، از . دارد و هدايتگر آنها براي كسب تصوير كالن از وضعيت موجود است باز مي

كند و رويكرد استراتژيك،  ها پيشگيري مي ها و سازمان شنگري و غفلت از اثرات متقابل بخ بخشي

توان به  با اين سه ويژگي مي. كند نگاه بلندمدت مبتني بر شرايط متغير محيطي را تقويت مي

  . در سازمان دست يافت HSEاي هدفمند و هوشمندانه جهت ارتقاي  برنامه

هاي سازماني،  ترين قابليت مهميكي از . باشد پس از كسب شناخت، نياز به تحليل اطالعات مي

در  كه كمبود منابع اطالعاتي و ادبيات علمي اما با توجه به. هوشمندي و توان تحليل اطالعات است

سازمان  HSE تحليل نقاط قوت و ضعف متدولوژي ،وجود دارد ،HSE ريزي استراتژيك حوزه برنامه

راتژيك، مديريت ريسك و بحث تعالي از مباني نظري مديريت استبا استفاده بنادر و دريانوردي 

  . سازماني، طراحي شده است

و سپس نقاط قوت . در اين فصل، ابتدا روش شناخت و تحليل محيط داخلي معرفي گرديده است

هاي  شناسايي و با استفاده از روش ،و ضعف سازمان بنادر و دريانوردي در قالب چارچوب شناخت

  . تحليلي، مورد تحليل قرار گرفته است
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 يشناسي شناخت و تحليل محيط داخل روش -3-1

هايي است كه سازمان به طور مستقيم با آنها رابطه متقابل دارد و شامل بخش 1محيط داخلي

به عبارتي ديگر ). گذارندهايش اثر مستقيم ميدر راه رسيدن به هدف(هاي سازمان آنها بر توانايي

باشد در محدوده محيط هايي كه در حوزه اختيارات سازمان ميها، فرآيندها و فعاليتمجموعه بخش

  . شودداخلي سازمان تعريف مي

زيست، به منظور شناخت و تحليل محيط داخلي در حوزه موضوعات بهداشت، ايمني و محيط

سپس . باشدي محيط داخلي سازمان در اين حوزه ميابتدا نياز به شناخت، نقاط قوت و ضعف اصل

بايستي با استفاده از ابزارهاي موجود، از صحت اطالعات حاصل از شناخت اطمينان كسب نمود و 

هاي مورد استفاده جهت شناخت و تحليل در ادامه اين قسمت، روش. پس از آن نتايج را تحليل نمود

  .، تشريح شده استHSEحوزه  محيط داخلي سازمان بنادر و دريانوردي در

 محيط داخلي HSEشناخت وضعيت  -1- 3-1

، با استفاده از يك مدل شناخت و HSEشناخت محيط داخلي سازمان مورد مطالعه در حوزه 

. گيرد آوري اطالعات كه بايستي فراخور سازمان مورد مطالعه انتخاب شود، انجام مي جمعابزارهاي 

  .باشدسازمان بنادر و دريانوردي به شرح زير مي مدل شناخت و ابزارهاي مورد استفاده در

 شناخت مدل -1-1- 3-1

، مجموعه عناصر كالن HSEبه منظور شناخت محيط داخلي سازمان مورد مطالعه در حوزه 

اين چارچوب، بر اساس . در قالب يك چارچوب كلي مورد بررسي قرار گرفت HSEسيستم مديريت 

، طراحي گرديد و به عنوان مدل شناخت  2مدل شناخت مورد استفاده در شركت بين و شركاء

، نشان 1-3اين مدل در شكل . سازمان بنادر و دريانوردي مورد استفاده قرار گرفت HSEوضعيت 

  . داده شده است
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همانطور كه در شكل فوق نمايش داده شده است، در اين مدل، دوازده عنصر اصلي سيستم 

  . گيردباشد، مورد بررسي قرار ميسازمان تأثيرگذار مي HSEكه در ارتقاء عملكرد  HSEمديريت 

يكي از معيارهاي اصلي  HSEالمللي مرتبط با موضوعات مجموعه قوانين و مقررات ملي و بين

  .باشدنحوه عملكرد سازمان ميجهت بررسي 

هايي است كه به صورت مكتوب يا انداز و ارزشساز مجموعه مأموريت، چشماركان جهت

توان تا حدود زيادي به نگرش سازمان در غيرمكتوب در هر سازماني وجود دارد و با بررسي آنها مي

  . ارتباط با موضوع مورد مطالعه پي برد

يابي به اهداف مورد نظر در يك هاي سازمان جهت دستريگيها، مجموعه جهتاستراتژي

تواند هم در حوزه موضوع ها ميالبته بايد توجه داشت كه اين استراتژي. نمايدحوزه خاص را بيان مي

در مطالعه . مورد مطالعه وجود داشته باشد و هم مربوط به عمليات و مأموريت كالن سازمان باشد

. شودهاي سازمان به شدت توصيه ميهاي موجود در تمامي بخش، بررسي استراتژيHSEحوزه 

زيرا با توجه به اثر متقابل واحدهاي مختلف سازماني بر يكديگر، در صورت عدم آگاهي از 

   .ها وجود داردهاي مختلف امكان ايجاد تضاد بين استراتژيهاي موجود در بخش استراتژي

  سازمان HSEچارچوب شناخت  -1- 3شكل 

  المللي انين و مقررات بينقو

 

 استراتژي

هاي كاريفرآيند  

 هايشاخص
  كليدي عملكرد

   فرهنگ و
هاارزش  

 ساختار سازماني

ها و سيستم
  هازيرساخت

ريزي سازماني برنامه  

 قوانين و مقررات ملي

سازاركان جهت  

  

 ذينفعان

  

منابع 

 انساني

HSE 
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در اين عنصر . نمايداي حوزه مورد مطالعه اشاره ميهريزي سازماني به اهداف و برنامهبرنامه

هاي در دست اجرا و سيستم تعيين اهداف و  هاي اجرايي شده، اهداف و برنامهسوابق اهداف و برنامه

  . گيردمورد مطالعه قرار مي HSEها در حوزه برنامه

هر يك از آنها، باشد كه در فرآيندهاي كاري، مجموعه فرآيندهاي تعريف شده در سازمان مي

  .گيرد،مورد شناسايي و مطالعه قرار مي HSEهاي تأثيرگذار و تأثيرپذير از فعاليت

توان سطح عملكرد سازمان هاي كليدي عملكرد، معيارهايي هستند كه به واسطه آنها ميشاخص

بهبود  گيري آنها و اقداماتها، نحوه اندازهسوابق اين شاخص. گيري كرداندازه HSEرا در حوزه 

  .گيردها از جمله موضوعاتي است كه در اين عنصر مورد بررسي قرار ميشاخص

افزاري است كه جهت ارتقاء افزاري و نرمها، مجموعه تجهيزات سختها و زيرساختسيستم

  . سازمان به آنها نيازمنديم HSEعملكرد 

گيرد و ورد مطالعه قرار ميها همواره مساختار سازماني، از عناصري است كه در تدوين استراتژي

  . هاي تدوين شده ضروري استدر برخي موارد نيز تغيير آن متناسب با استراتژي

ها، مجموعه اصول و بايدها و نبايدهايي است كه زيربناي فرهنگي سازمان را فرهنگ و ارزش

اي به گونه. شدباها ميسازمان  HSEو يكي از عناصر تأثيرگذار در ارتقاء عملكرد . دهدتشكيل مي

كه بدون رشد و ارتقاء آن امكان توسعه سازمان در ابعاد مختلف بسيار كند و در برخي موارد ناممكن 

  .است

بررسي كمي و كيفي منابع انساني . دهدمنابع انساني دارايي اصلي هر سازماني را تشكيل مي

  .ردگيو نحوه مديريت آنها در اين عنصر، مورد بررسي قرار مي HSEحوزه 

-سازمان قرار مي HSEشود كه به نوعي تحت تأثير عملكرد هايي اطالق ميذينفعان به گروه

بدون مطالعه و جلب نظر . سازمان تأثيرگذار است HSEگيرند و يا عملكرد آنها بر موضوعات 

  .هاي سازمان وجود نداردذينفعان، در بسياري از مواقع امكان انجام استراتژي

 اطالعاتآوري  هاي جمع روش -1-2- 3-1

تواند فراخور شرايط آوري اطالعات در قالب مدل شناخت معرفي شده، ميهاي جمعروش

گيرد آوري اطالعات مورد استفاده قرار ميهايي كه براي جمعترين روشعمده. سازمان متفاوت باشد

  :عبارتند از

 پرسشنامه � 

 مصاحبه � 

 مطالعه و بررسي مدارك و مستندات � 
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  پرسشنامه

اما به منظور مؤثر بودن اين . باشدآوري اطالعات ميهاي رايج جمعاز روشپرسشنامه يكي 

  :روش بايستي به نكات زير توجه نمود
 مشخص بودن دامنه و حوزه اطالعات مورد نياز  � 

 هاي هدفتعيين دقيق گروه � 

 هاي هدفهاي هر يك از گروهطراحي پرسشنامه متناسب با فعاليت � 

 آموزش نحوه تكميل پرسشنامه  � 

 هاي دريافتي هاي هدف مبني بر حفظ رازداري در ارتباط با پاسخب اطمينان گروهجل � 

نظرات سازمان و بنادر در ارتباط با وضعيت در سازمان بنادر و دريانوردي، به منظور دريافت نقطه

HSEهاي هدف طراحي و پس از آموزش نحوه تكميل ، ده نوع پرسشنامه متناسب با گروه

هاي طراحي شده پرسشنامه. هاي هدف قرار گرفتجلسات گروهي، در اختيار گروهها در  پرسشنامه

  .، آورده شده است1-3، در جدول HSEجهت شناخت وضعيت 
 

  بنادر

  گروه هدف  نام پرسشنامهشماره 

  ايمني در بنادر اي وحرفهبررسي وضعيت بهداشت  1پرسشنامه شماره 

 اداره رفاه، بيمه و بهداشت عمومي �

 اداره امور بندري �

 نشانياداره ايمني و آتش �

  اداره گارد و انتظامات �

  محيطي در بنادربررسي وضعيت زيست  2پرسشنامه شماره 
 ، بيمه و بهداشت عمومياداره رفاه �

  اداره امور بندري �

  زيست بخش درياييمحيط بررسي وضعيت بهداشت، ايمني و  3پرسشنامه شماره 

 اداره امور دريايي �

 اداره ايمني و كانال �

 اداره حفاظت و ايمني دريانوردي �

  اداره بازرسي و ثبت شناورها �

  زيست در بخش فني ومهندسيبررسي وضعيت بهداشت، ايمني و  محيط  4پرسشنامه شماره 
 معاونت مهندسي عمران �

  معاونت فني و نگهداري �

  دريانورديسازمان بنادر و 

  المللي هاي تخصصي و بيناداره كل سازمان �  بررسي وضعيت الزامات قانوني   5پرسشنامه شماره 

  معاونت امور بندري �  زيست بررسي وضعيت بهداشت، ايمني و  محيط  6پرسشنامه شماره 

  معاونت امور دريايي �  زيستبررسي وضعيت بهداشت، ايمني و  محيط  7پرسشنامه شماره 

  ذينفعان

  بخش فني و مهندسي �  زيستبررسي وضعيت بهداشت، ايمني و  محيط  8پرسشنامه شماره 

  معاونت اداري و مالي �  اي و ايمنيحرفهبررسي وضعيت بهداشت  9پرسشنامه شماره 

  ذينفعان �  بررسي وضعيت بهداشت، ايمني و  محيط زيست در گروه ذينفعان  10پرسشنامه شماره 

 بندر هامبورگ خالصة الگوبرداري از -1-3 جدول
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 مصاحبه

آوري اطالعات در حوزه مورد مطالعه ابزارهاي مورد استفاده، جهت جمع مصاحبه يكي ديگر از

هاي هدف دريافت نمود، توان از گروهزيرا بسياري از اطالعاتي كه به صورت حضوري مي. باشدمي

  .باشدپذير نميبا پرسشنامه امكان

د زير نيز بستگي كننده به موارانجام يك مصاحبه موفق عالوه بر توانمندي و تجربه فرد مصاحبه

  :دارد

 هاي هدفشناسايي دقيق گروه � 

 شوندگان جهت تدقيق سؤاالت ها و اطالعات هر يك از مصاحبهآشنايي با حوزه فعاليت � 

 شونده از رازداري اطالعات جلب اطمينان خاطر مصاحبه � 

  شونده جهت جلب همكاريتبيين دقيق هدف از انجام مصاحبه به مصاحبه  � 

. هايي در سطح ستاد سازمان، بنادر و پيمانكاران انجام شدمطالعه نيز، مصاحبهدر سازمان مورد 

تا حدود  HSEها، كسب شناخت مورد نياز را در حوزه كه نتايج حاصل از آن به همراه پرسشنامه

  .زيادي ميسر ساخت

 مطالعه و بررسي مدارك و مستندات

هاي مؤثر در شناخت عملكرد روشيكي از  HSEبررسي و مطالعه مستندات و سوابق در حوزه 

بندي و استنباط صحيح از نقاط قوت و كه كمك شاياني در جمع. باشدمي HSEها در حوزه سازمان

از جمله مدارك و مستنداتي . نمايدهاي حضوري ميها و مصاحبهآمده از پرسشنامهدست ضعف به

  :ازكه در سازمان مورد مطالعه مورد بررسي قرار گرفت، عبارتند 

 در سازمان و بنادر IMSسيستم مديريت  سوابق � 

 آمار حوادث در پنج سال اخير � 

 مجالت تخصصي  � 

 )ICT ،HPC ،ICZM مانند(ها ساير پروژه گزارشات � 

 دريانوردي بنادر و هاي تخصصي مرتبط با صنعت هاي بنادر، سازمان و ساير سايتسايت � 
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  گذاري صحه -2- 3-1

ها ترين اطالعات براي تدوين استراتژيشناخت، مهمهاي حاصل از با توجه به اينكه خروجي

گذاري بر نتايج بدست آمده در مرحله شناخت با هدف كسب اطمينان از اعتقاد و لذا صحه. باشدمي

  . هاي حاصل از اين مرحله ضروري استباور مديران ارشد سازمان به يافته

هاي نقاط استفاده از پرسشنامهسازمان بنادر و دريانوردي با  HSEهاي شناخت وضعيت خروجي

ميزان "در اين پرسشنامه با استفاده از طيف ليكرت و دو شاخص . گذاري شدقوت و ضعف، صحه

شاخص . ، نظر مديران ارشد در ارتباط با نقاط قوت و ضعف، دريافت شد"وضع موجود"و  "اهميت

ص وضع موجود، وجود دهد و شاخميزان اهميت، اهميت قوت يا ضعف شناسايي شده را نشان مي

همچنين . نمايدنقاط قوت و ضعف بدست آمده را در شزايط كنوني سازمان و بنادر مشخص مي

كه در بخش  HSEهاي متغيرهاي نيز بر اساس مؤلفه "HSEپرسشنامة بالندگي سازمان در حوزه "

 .هاي هدف قرار گرفتتحليل تشريح شده است، طراحي و در اختيار گروه

بندي و با نتايج بدست آمده در مرحله پس از تكميل توسط صاحبنظران، جمعها پرسشنامه

  . شناخت مقايسه و پس از نقد و بررسي، اصالحات الزم در نتايج آن انجام شد

 محيط داخلي HSEتحليل وضعيت  -3- 3-1

زيست در سازمان بنادر براي تحليل نتايج حاصل از شناخت موضوعات بهداشت، ايمني و محيط

  . هاي بالندگي استفاده شده استو مدل HSEو بنادر تابعه از ماتريس استراتژي  و دريانوردي

  ارزيابي سطح بالندگي سازمان -3-1- 3-1

هاي ، از مدلHSEيافتگي هر يك از متغيرهاي معرفي شده در مدل شناخت براي ارزيابي توسعه

مودار مدل بالندگي هاي بالندگي جايگاه هر يك از متغيرها را در نمدل. بالندگي استفاده شده است

  . نمايدكه از پنج سطح تشكيل شده است، تعيين مي

 HSEماتريس استراتژي  -3-2- 3-1

براي تدوين جايگاهي كه سازمان در آن قرار دارد و يا بايستي قرار داشته باشد، موقعيت سازمان 

  : توان با توجه به پارامترهاي زير ارزيابي نمودرا مي
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  ها سطح توسعه سيستم

گيرد و  ها بيانگر اين است كه چقدر كارها بر اساس قواعد و روال صورت مي سيستمسطح توسعه 

هاي  ها، در سه سطح سيستم سطح توسعه سيستم. ها چقدر پويا و منعطف هستند اينكه اين سيستم

اين سه سطح به صورت زير تعريف . ساختار نيافته، رسمي ساختار يافته و منعطف قابل بررسي است

  :شده است

كند، به هاي ساختار نيافته فعاليت ميسازماني كه در سطح سيستم: هاي ساختار نيافتهتمسيس � 

 .كندرا پيگيري نمي HSEهاي صورت سيستماتيك فعاليت

هاي رسمي شكل سيستم هاي ساختار يافته، در سطح سيستم: هاي رسمي ساختاريافتهسيستم � 

هاي رسمي به اجرا ر اساس ساختارها و روشها برويه. ها تدوين شده استگرفته و دستورالعمل

 .آيددر مي

ها و در قالب تيم HSEهاي منعطف ساختارهاي اجرايي در سطح سيستم: هاي منعطفسيستم � 

 .در عمليات استاندارد ادغام شده است HSEها شكل گرفته و بيشتر جوانب مديريت گروه

  HSEرويكرد سازمان به مديريت 

بدين معني كه آيا سازمان . ، متفاوت استHSEرويكرد سازمان در ارتباط با موضوعات مرتبط با 

آيا در مقابل . ريزي شده انتخاب كرده يا رويكرد انفعاليرويكردي از پيش برنامه HSEبراي مديريت 

عمل دهد يا اينكه به صورت فعاالنه العمل نشان ميمقررات، سوانح و حوادث پس از وقوع عكس

. كندبيني حوادث، اقدامات پيشگيرانه جهت رفع آنها و كاهش ريسك آنها اتخاذ مينموده و با پيش

  : رويكرد سازمان در سه سطح به شرح زير قابل بررسي است

سازمان پس از وقوع حادثه يا رويداد و اصوالً با تدوين قوانين و مقررات واكنش  : رويكرد منفعل � 

 .دهدنشان مي

هاي مديريت هاي موجود در عمليات شناسايي و ارزيابي شده و سيستمريسك : الرويكرد فع � 

 .شودمناسب با آنها اجرا مي

 .كنندهاي جايگزين را جستجو ميآوريرويكردها و فن  هاي پيشرو، سازمان: رويكرد پيشرو � 

  . دهدرا، نمايش مي "HSEماتريس استراتژي "، 2-3شكل 
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، با توجه به متغيرهاي مدل HSEهاي سطوح معرفي شده در مدل تدوين استراتژي  ويژگي

  : باشدبه شرح زير مي )1-3شكل ( HSEشناخت 

 )تولد( ظهور •

براي بهبود  HSEگونه اعتقادي به سيستم مديريت هايي كه در اين مرحله هستند، هيچ سازمان

هيچ كاري . هايي شناخته شده نيستند ها در چنين سازمانعملكرد وجود ندارند و اصوالً اين سيستم

افتد را مي حوادث و رويدادهايي را كه در حين عمليات اتفاق. شودبه صورت سيستماتيك انجام نمي

  . پذيرندگونه واكنشي نسبت به آنها ميبدون هيچ

  نشانآتشمرحله  •

نشان هستند، تفكر موجود در سازمان سيستماتيك نيست و در هايي كه در مرحله آتش سازمان

ها با هدف گريز از  در مرحلة انطباق، سازمان. كنندبرابر حوادث و رويدادها كامالً انفعالي عمل مي

توان گفت در اند و ميهايي بسيار پيچيده و غيرمؤثر ايجاد نمودهرايم قانوني سعي سيستمپرداخت ج

 HSEماتريس استراتژي  -2- 3شكل 
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هاي مديريتي مرتبط با سيستم. اندهاي ساختاريافته قرار گرفتههاي با سيستم مراحل اولية سازمان

HSE بسيار پيچيده هستند و در سازمان نهادينه نشده است .  

  تكاملمرحله  •

هاي جديد ها از منابع مالي خوبي برخوردارند و به راحتي سيستم اصوالً سازمان در مرحله تكامل،

هاي مرتبط با بهداشت، سيستم. هاي بسيار خوبي برخوردارندنمايند و از زيرساخترا وارد سازمان مي

ها در اين مرحله، به سمت رويكرد  اند، تمايل سازمانزيست را مدون و مكتوب نمودهايمني و محيط

هاي منعطف تأمين شده نيز كنند به همين دليل از سيستمباشد اما هنوز منفعل عمل ميعال ميف

  .    مند شودتوانند بهرهنمي

  انطباقمرحله  •

هاي سيستم. ، رويكرد فعاالنه را برگزيده است اما در ابتداي مسير استدر اين مرحله سازمان

در صورت وقوع . در سازمان بسيار ضعيف است هاي موجودسازمان ساختارنيافته است و زيرساخت

هاي سازي سيستمنمايند اما هنوز توانايي پيادهحوادث سعي در پيشگيري از وقوع حوادث مشابه مي

  . مديريتي مناسب را ندارد

  ثباتمرحله  •

-ريزي و اجرا شده است و بر اساس آن ريسكها، سيستم مديريت ريسك طرح در اين سازمان

ريزي و به هاي فرعي مناسب با آن طرحعمليات شناسايي و ارزيابي شده و سيستم هاي موجود در

ها فعاالنه است و اعتقاد به پيشگيري از  رويكرد اين سازمان. شودصورت رسمي در سازمان اجرا مي

  . خورداما هنوز نواقصي در اين رويكرد به چشم مي. حوادث دارند

  مديريت ريسكمرحله  •

-هايي هستند كه از منابع و سيستم اند، اصوالً سازمانر اين مرحله قرار گرفتههايي كه د سازمان

-هاي موجود در فعاليتها، ريسك اين سازمان. يافته و رويكردي بسيار فعال برخوردارندهاي توسعه

-هاي نسبتاً فعالي براي پيشگيري از حوادث ميهاي كاري خود را شناسايي نموده و داراي سيستم

هاي سازمان در راستاي نهادينه نمودن نگرش فعال و حركت به سمت رويكردهاي الشت. باشند

  . متعالي است
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  بلوغمرحله  •

هاي نوپايي هستند كه از ابتدا با آگاهي از دانش روز و اعتقاد به  ها، اصوالً سازمان اين سازمان

در سطوح ارشد  HSEها اعتقاد به  در اين سازمان. اندهاي مديريتي ايجاد شدهاجراي مؤثر سيستم

ها، در سازمان كامالً نهادينه است اما غالباً به دليل نوپا بودن، منابع مالي كافي براي توسعه سيستم

يكي از اهداف اصلي  HSEهاي و تالش براي جذب سرمايه و توسعه سيستم. اختيار سازمان نيست

  .دهدسازمان را تشكيل مي

  خوداتكاييمرحله  •

اند كه در حال دستيابي به باالترين حد تكامل ها به سطحي از پايداري رسيده اين سازمان

است و اين اعتقاد، در سازمان نهادينه شده است و به صورت فعاالنه در  HSEهاي مديريت  سيستم

 .هاي جايگزين و پيشرو هستند آوري جستجوي فن

  مرحله كالس جهاني •

رويكرد موجود در . ها كامالً نهادينه است در اين سازمان HSEهاي مديريت تماعتقاد به سيس

براي كمك به همكاران و صنايع  HSEها، تالش براي ايجاد دانش مرتبط با موضوعات اين سيستم

ريزي و اي براي مديريت دانش طرحيافتههاي بسيار توسعهها، سيستم اين سازمان. باشد ديگر مي

اند و سعي در نشر دانش مرتبط از طريق انتشار كتاب، نشريه و مقاله و يا برگزاري ودهسازي نمپياده

يافته ها بسيار توسعه هاي موجود در اين سازمانسيستم. نمايندمي HSEهاي آموزشي مرتبط با دوره

ل و هاي نوين به جهان نقش فعاها و تكنولوژيآوريباشد و اصوالً خود در معرفي فنو به روز مي

  . مؤثري دارند

 HSEدرخت استراتژي  -3-3- 3-1

تحليل نمود، الزم است متغيرهاي  HSEبراي اينكه بتوان سازمان را در مدل تدوين استراتژي 

كننده اين متغيرها بايستي تشريح. تعريف شود "رويكرد سازمان"و  "هاسطح توسعه سيستم"ابعاد 

هاي سازمان به ميزان بودن سيستم بر اين اساس سطح توسعه يافته. سازمان باشد HSEوضعيت 

هاي كليدي شاخص"و  "هاها و زيرساختسيستم"،  "فرآيند" ، "ساختار"يافتگي آن در توسعه

-يافتگي آن در حوزهنيز به ميزان توسعه HSEرويكرد سازمان به مديريت . بستگي دارد "عملكرد

در اين مدل   . بستگي دارد "هافرهنگ و ارزش"و  "منابع انساني"  ،"اهداف و برنامه"هاي 
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. زيست سازمان، به سطح بلوغ متغيرهاي آن بستگي داردهاي بهداشت، ايمني و محيطاستراتژي

  .دهدنمايش مي را  HSE، مدل درخت استراتژي 3-3شكل

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، در جدول HSE، با توجه به مراحل ماتريس استراتژي HSEهاي هر يك از متغيرهاي ويژگي

  .، تشريح شده است3-2

 

 

 ابعاد

 سازماني ساختار فرآيند

 زيستاستراتژي بهداشت، ايمني و محيط

  هاي كليدي عملكردشاخص

(KPI) 

هاسطح توسعه سيستم رويكرد سازمان  

 اهداف

 انساني منابع

 استراتژي

 فرهنگ
 هاها و زيرساختسيستم

 قانوني الزامات

 متغيرها

 HSEدرخت استراتژي  -3- 3شكل 



 

 

  HSE استرتژيمراحل ماتريس        

  رويكردي متغيرهاي
 HSE   

)تولد(ظهور  ثبات  )سازگاري(انطباق   تكامل  )واكنشي(نشان آتش 

  

  الزامات قانوني

  الزامات قانوني شناسايي نشده
مكانيزم پذيرش و اجرا تعريف 

نشده،روش مشخصي براي ارزيابي 
  .ندارد
  

برخي از الزامات قانوني شناسايي 
ولي در ارتباط با شده است 

فاكتورها بسياري از موارد ريسك
هنوز الزامات شناسايي نشده، 

  .سيستم هم ندارند
  

الزامات قانوني شناسايي شده 
ولي مكتوب و سيستماتيك 
مورد پايش و ارزيابي قرار 

  .گيردنمي
  
  

الزامات قانوني شناسايي و 
مكتوب شده است و سعي در 
انطباق عمليات با حداقل قوانين 

  .باشدمي
  
  

بندي ابتدايي از ذينفعان طبقه
صورت گرفته و سازمان به 

  .ذينفعان پاسخگوست
  

وجود  HSEاهداف برنامه براي بهبود   اهداف و برنامه
  .ندارد

ها بصورت اهداف و برنامه
پراكنده و مجزا و غير اثربخش 

  .تدوين شده است

ها تا حدودي اهداف و برنامه
غير بصورت پراكنده و مجزا و 

  اثربخش تدوين شده است

پس از وقوع حوادث براي 
پيشگيري از وقوع مجدد اهداف 

  و برنامه تدوين 
  شودمي

واحدهاي مشخص ولي سلسله 
مراتب عمودي، تناسب نسبي 

  ساختار و اختيارات
  
  

  فرهنگ و ارزش

 HSEهاي مديريت اعتقاد به سيستم
  .ندارند

هاي مقاومت در برابر فعاليت
  سيستماتيك

قبول حداقل قوانين حداقل 
  آموزش

ها اما عدم آگاهي از ريسك
  ريزيوجود طرح

  سيستم پراكنده وجود دارد
پتانسيل كارهاي نمايشي روي 

   HSEموضوعات 
  هاي مجراسيستم

  فرهنگ مقصريابي

ها، فرآيندمشخص بودن 
ها، فرآيندمستندسازي  پراكنده    

  هافرآيندعدم ارزيابي 
  
  

  منابع انساني

  عدم تعريف 
  اي منابع انسانيهاي پايهفعاليت

  
  
  

هاي ولي تعريف محدود فعاليت
  هاناسازگاري در اجراي فعاليت

  
  

تعريف و اجراي         
اي و توجه به هاي پايهفعاليت

كميت نيروي انساني متناسب 
  با حجم كار

  

توجه اندك به كار تيمي و 
  مديريت عملكرد

  
  
  

استانداردهاي تجهيزات شناسايي 
شده اما هنوز تجهيزات غير 

استاندارد زيادي در سازمان استفاده 
  شودمي

  

 رويكرديمتغيرهاي  -"HSEماتريس استراتژي "هاي سطوح ويژگي -2-3جدول 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   HSE مراحل ماتريس استرتژي        

   HSE متغيرهاي
 كالس جهاني خوداتكايي بلوغ مديريت ريسك

  الزامات قانوني

ذينفعان كليدي سازمان بر 
اساس اهميت و قدرت دروني 

  اندبندي شدهدسته
  

ذينفعان كليدي سازمان شناسايي 
بندي ذينفعان شده ولي اولويت

  صورت نگرفته است
  

تعامل مناسب با ذينفعان در 
برقرار شده و   HSEزمينه 

هاي فرآيندهاي  مشترك طرح
  براي بهبود تعريف شده

سازمان در شبكه ذينفعان 
بعنوان رهبر شناخته شده است 
و اتحاد استراتژيك با ذينفعان 

  .برقرار شده است

  اهداف و برنامه

واحدهاي ساختار يافته و مستند، 
سلسله مراتب افقي و مسطح، 

تناسب ساختار و اختيارات، ساختار 
  ي، شرح وظايف مشخصفرآيند

  

واحدهاي مشخص، سلسله 
  ايمراتب عمودي، ساختار وظيفه

  
  
  

واحدهاي مشخص ولي 
سلسله مراتب عمودي، تناسب 
  قابل قبول ساختار و اختيارات

  
  

واحدهاي ساختار يافته و مستند، 
سلسله مراتب افقي و مسطح، 
تناسب ساختار و اختيارات، 

ي، نظام فرآيندساختار 
هماهنگي سريع بر اساس 

  ها و تيمكميته

  فرهنگ و ارزش

ها، فرآيندتهيه مستندات كامل 
ها، ژي همسويي اهداف و استرات

  يفرآيندساختار 
  
  

ها، انجام فرآيندتعريف عناوين 
  وظايف سنتي

  
  
  

  ها، فرآيندمشخص بودن 
ها، ارزيابي فرآيندسازي مستند

  هافرآيندپراكنده 
  
  

ها، فرآيندتهيه مستندات كامل 
ژيها،  همسويي اهداف و استرات

ي، هماهنگي فرآيندساختار 
ها با بيرون از سازمان، فرآيند

  هافرآيندقرار نظام ارزيابي تاس

  منابع انساني
موجود  هايتجهيزات و سيستم

در سازمان يكپارچه بوده و قابليت 
  اطمينان بااليي دارد

  

افزارها تا افزارها و نرمسخت
حدودي تامين شده اما هنوز كافي 

  نيست
  

ها و تجهيزات مطابق سيستم
با استانداردها و تكنولوژي روز 

  دنيا است
  

ين سازمان پيشرو در تدو
استانداردها و طراحي   

  هاي نوين استتكنولوژي
  

 متغيرهاي رويكردي -"HSEماتريس استراتژي "هاي سطوح ويژگي -2-3ادامه جدول ...



 

 

  

   HSE مراحل ماتريس استرتژي        

   HSE يافتگيمتغيرهاي توسعه
)تولد(ظهور  ثبات  )سازگاري(انطباق   تكامل  )واكنشي(نشان آتش 

  ذينفعان

  .شناختي از ذينفعان وجود ندارد

  

  

ذينفعان كليدي شناسايي شده 
بندي ذينفعان در و نياز به طبقه

  .سازمان شكل گرفته است

  

مكانيزم ارتباطي با ذينفعان 
ريف شده و كنتبرل ذينفعان عت

بر اساس اين مكانيزم صورت      

  .گيردمي

برخي ذينفعان شناسايي شده 
رسمي  ولي سازمان سيستم

براي دريافت نظرات آنها 

  .ندارد

بندي ابتدايي از ذينفعان بقهط
صورت گرفته و سازمان به 

  .ذينفعان پاسخگوست

  

  ساختار

واحدهاي پراكنده، سلسله مراتب 

  عمودي، بدون ساختار مشخص

  

واحدهاي مشخص ولي 

  سلسله مراتب عمودي

  

واحدهاي ساختار يافته و مستند، 
سلسله مراتب افقي و مسطح، 
تناسب ساختار و اختيارات، 

  يفرآيندساختار 

واحدهاي پراكنده، سلسله 
مراتب عمودي، ساختار 

  ايوظيفه

  

واحدهاي مشخص ولي 
سلسله مراتب عمودي، 
تناسب نسبي ساختار و 

  اختيارات

  فرآيندهاي كاري

به  عدم آشنايي و اعتقاد

  فرآيندگرايي، انجام وظايف سنتي

  

ها، فرآيندمشخص بودن 
عدم مستندسازي كامل 

  هافرآيند

  

تهيه مستندات كامل 
ها، همسويي اهداف و فرآيند

  هاژي استرات

  

آشنايي با اهميت فرآيند، 
ها، فرآيندعدم تعريف 

  انجام وظايف سنتي

  

ها، فرآيندمشخص بودن 
مستندسازي  پراكنده    

ها، عدم ارزيابي فرآيند

  هافرآيند

  هاسيستم و زيرساخت
افزارهاي افزار و نرمسخت

مورد نيازبراي موضوعات 

HSE  شناسايي و تامين

تجهيزات تهيه شده مطابق با 

باشد و استانداردها نمي

  پاسخگوي نياز سازمان نيست

هاي موجود تجهيزات و سيستم

و  در سازمان كامال يكپارچه

مطابق با استانداردها تامين شده 

افزارهاي افزار و نرمسخت

مورد نيازبراي موضوعات 

HSE  شناساييي و تامين

استانداردهاي تجهيزات 

شناسايي شده اما هنوز 

تجهيزات غير استاندارد 

  هاي كليدي عملكردشاخص
ها تعريف نشده و شاخص

  شودگيري نمياندازه

  

ها تعريف شده ولي شاخص
بطور غير منظم و پراكنده 

  شودگيري مياندازه

ها تعريف شده اندازه شاخص
ها شود ولي از نتايج آنگيري مي

  شودبه طورمحدود استفاده مي

ها بصورت برخي شاخص
غير علمي و پراكنده و 

  استمحدود تعريف شده 

  گيري ها اندازهشاخص
- شود ولي ارتباط بين شاخصمي

  ها و اهداف مشخص نيست

  يافتگيمتغيرهاي توسعه -"HSEماتريس استراتژي "هاي سطوح ويژگي -3-3جدول 



 

 

   HSE مراحل ماتريس استرتژي        

  

   HSE يافتگيتوسعه متغيرهاي
 كالس جهاني خوداتكايي بلوغ مديريت ريسك

  ذينفعان
ذينفعان كليدي سازمان بر اساس 

بندي اهميت و قدرت دروني دسته

  اندشده

ذينفعان كليدي سازمان شناسايي 

بندي ذينفعان شده ولي اولويت

  صورت نگرفته است

  HSEتعامل مناسب با ذينفعان در زمينه 

هاي فرآيندهاي  برقرار شده و طرح

  شده مشترك براي بهبود تعريف

سازمان در شبكه ذينفعان بعنوان رهبر 

شناخته شده است و اتحاد استراتژيك با 

  .ذينفعان برقرار شده است

  ساختار

واحدهاي ساختار يافته و مستند، 
سلسله مراتب افقي و مسطح، 

تناسب ساختار و اختيارات، ساختار 

  ي، شرح وظايف مشخصفرآيند

واحدهاي مشخص، سلسله 

  ايساختار وظيفهمراتب عمودي، 

  

واحدهاي مشخص ولي سلسله مراتب 
عمودي، تناسب قابل قبول ساختار و 

  اختيارات

  

واحدهاي ساختار يافته و مستند، سلسله 
مراتب افقي و مسطح، تناسب ساختار و 

ي، نظام هماهنگي فرآينداختيارات، ساختار 

  ها و تيمسريع بر اساس كميته

  فرآيندهاي كاري

تهيه مستندات كامل 
ها، همسويي اهداف و فرآيند

  يفرآيندها، ساختار ژي استرات

  

ها، فرآيندتعريف عناوين 

  انجام وظايف سنتي

  

  

- مستند  ها، فرآيندمشخص بودن 

ها، ارزيابي پراكنده فرآيندسازي 

  هافرآيند

  

ها، همسويي فرآيندتهيه مستندات كامل 
ي، فرآيندها، ساختار ژي اهداف و استرات

ها با بيرون از سازمان، فرآيندهماهنگي 

  هافرآينداسقرار نظام ارزيابي 

  

  سيستم و زيرساختار
هاي موجود تجهيزات و سيستم

در سازمان يكپارچه بوده و قابليت 

  اطمينان بااليي دارد

افزارها تا افزارها و نرمسخت
حدودي تامين شده اما هنوز كافي 

  نيست

تجهيزات مطابق با استانداردها ها و سيستم

  و تكنولوژي روز دنيا است

  

سازمان پيشرو در تدوين استانداردها و 

  هاي نوين استطراحي تكنولوژي 

  

  هاي كليدي عملكردشاخص

  ها تعريف وشاخص
گيري شده و  از نتايج آنها در اندازه 

  شودها استفاده ميگيريتصميم

  

ها تعريف شده ولي شاخص
گيري آنها وجود براي اندازهروشي 

  ندارد

  

  گيري هااندازهشاخص
ها و هماهنگي بين شاخص. شودمي

  ها ايجاد شده استاستراتژي

  

هاي بين سازماني با تدوين شاخص
گيري ذينفعان واطمينان از اندازه

  هاهاي پيشرفته بهبود شاخصآنها،مكانيزم

  
  

 يافتگيمتغيرهاي توسعه -"HSEماتريس استراتژي "هاي سطوح ويژگي -3-3ادامه جدول ...



 HSEتدوين برنامه راهبردي نظام مديريت               

 

 

 HSEارزيابي جايگاه سازمان در ماتريس استراتژي 

ارتباط تنگاتنگي ميان متغيرهاي مدل شناخت، سطوح بالندگي و سطوح تعريف شده در ماتريس 

 HSEبايست براي شناخت هايي را كه ميمتغيرهاي مدل شناخت، حوزه

هاي هر يك از اين متغيرها با استفاده از مدل

يافتگي آنها جايگاه سازمان در مدل استراتژي 

ها از يك طرف كننده سطح توسعه سيستم، تعيين

 . باشنديگر مياز سوي د

HSE سازمان بنادر و دريانوردي و هشت بندر ،

در گام نخست، نقاط قوت و ضعف سازمان و بنادر تابعه با استفاده از روشي كه معرفي، استخراج 

، )1-3شكل ( HSEبندي نقاط قوت وضعف بر اساس متغيرهاي مدل شناخت 

هاي تعريف متغيرها هاي بالندگي و مؤلفهيافتگي هر يك از متغيرها با استفاده از مدل

  .شودارزيابي مي
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 هاي الزامات قانوني
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ارزيابي جايگاه سازمان در ماتريس استراتژي  -3-4- 3-1

ارتباط تنگاتنگي ميان متغيرهاي مدل شناخت، سطوح بالندگي و سطوح تعريف شده در ماتريس 

متغيرهاي مدل شناخت، حوزه. وجود دارد HSEاستراتژي 

هر يك از اين متغيرها با استفاده از مدليافتگي كند، ميزان توسعهبررسي شوند را مشخص مي

يافتگي آنها جايگاه سازمان در مدل استراتژي شود و بر اساس ميزان توسعهبالندگي ارزيابي مي

HSE متغيرهاي شناخت . شودمشخص ميHSEتعيين ،

از سوي د HSEو نوع رويكرد سازمان به سيستم مديريت 

HSEبا توجه به مطالب فوق، تعيين وضعيت موجود 

  :زيرمجموعه، به ترتيب مراحل زير انجام گرفته است

  تعيين نقاط قوت و ضعف

در گام نخست، نقاط قوت و ضعف سازمان و بنادر تابعه با استفاده از روشي كه معرفي، استخراج 

  .بندي گرديد و جمع

 هاي بالندگيدر مدل HSEارزيابي متغيرهاي 

بندي نقاط قوت وضعف بر اساس متغيرهاي مدل شناخت پس از جمع

يافتگي هر يك از متغيرها با استفاده از مدلميزان  توسعه

ارزيابي مي ، خالصه شده است،10-3تا  4-3كه در جداول  

  

  

هاي الزامات قانوني مؤلفه -4-3جدول 
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 هاي اهداف و برنامه

 

 هاي نيروي انساني

 شناخت و تحليل محيط داخلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي اهداف و برنامه مؤلفه -5-3جدول 

 هاي فرآيند مؤلفه -6-3جدول 

 هاي ساختار مؤلفه -7-3جدول 

هاي نيروي انساني مؤلفه -8-3جدول 
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 فرهنگهاي  مؤلفه -9-3جدول 

 هاي شاخص كليدي عملكرد مؤلفه -10-3جدول 

 هاهاي سيستم و زيرساخت مؤلفه -11-3جدول 
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همانطور كه در جدول . هاي امتيازي پنج سطح بالندگي آورده شده است، بازه12-3در جدول 

زة باز و بسته از باهاي يكساني در سطوح تعريف كرد شود به منظور اينكه بتوان بازهمشاهده مي

  .استفاده شده است

  
  

  سطح پنجم  سطح چهارم  سطح سوم  سطح دوم  سطح اول HSE شناخت متغيرهاي

]0-6.4  الزامات قانوني ) 12.8-6.4[ ) 19.2-12.8[ ) 25.6-19.2[ ) 32-25.6[ ) 

  هااهداف و برنامه
7.99-0[ ) 15.99-7.99[ ) 

23.99-

15.99[ ) 

31.99-

23.99[ ) 
40-31.99[ ) 

  منابع انساني
6.99-0[ ) 13.99-6.99[ ) 

20.99-

13.99[ ) 

27.99-

20.99[ ) 
35-27.99[ ) 

  ساختار سازماني
5.99-0[ ) 11.99-5.99[ ) 

17.99-

11.99[ ) 

23.99-

17.99[ ) 
30-23.99[ ) 

  فرآيندهاي كاري
6.99-0[ ) 13.99-6.99[ ) 

20.99-

13.99[ ) 

27.99-

20.99[ ) 
35-27.99[ ) 

  هافرهنگ و ارزش
6.99-0[ ) 13.99-6.99[ ) 

20.99-

13.99[ ) 

27.99-

20.99[ ) 
35-27.99[ ) 

-ها و زيرساختسيستم

  ها
8.99-0[ ) 17.99-8.99[ ) 

26.99-

17.99[ ) 

35.99-

26.99[ ) 
45-35.99[ ) 

هاي كليدي شاخص

  عملكرد
5.99-0[ ) 11.99-5.99[ ) 

17.99-

11.99[ ) 

23.99-

17.99[ ) 
30-23.99[ ) 

 HSEارزيابي با استفاده از درخت استراتژي 

، كه متغيرها را در دو بعد رويكرد سازمان و )3-3شكل ( HSEبا استفاده از درخت استراتژي 

ميانگين عددي متغيرهاي سيستمي و رويكردي . بندي نموده استها، تقسيمسطح توسعه سيسستم

  .شوددر سازمان و بنادر تابعه محاسبه مي

  HSEتعيين جايگاه سازمان و بنادر در ماتريس استراتژي 

، برآيند ميانگين عددي بدست )2-3شكل ( HSEدر گام نهايي با استفاده از ماتريس استراتژي 

تعيين  HSEآمده در بعد رويكرد و توسعه سيستم، جايگاه بنادر و سازمان را در ماتريس استراتژي 

  . نمايدمي

 HSE امتياز سطوح متغيرهاي  -12-3جدول 
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  در سازمان بنادر و دريانوردي

بندي اساس متدولوژي شرح داده شده، جمع 

، برخي از نقاط قوت و ضعف بدست آمده در ابعاد چارچوب شناخت بيان 

HSE  سازمان بنادر و دريانورديدر 

     
  ارزيابي با استفاده از       

 HSEدرخت استراتژي 

تعيين جايگاه سازمان 
 و بنادر در ماتريس

 HSEاستراتژي 
 

 

 

س
  

 

 

  

  

   
  

 رويكرد سازمان

 هاسطح توسعه سيستم
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در سازمان بنادر و دريانوردي HSEمروري بر نتايج شناخت وضعيت   -3-2

 نقاط قوت و ضعف سازمان بنادر و دريانوردي بر

، برخي از نقاط قوت و ضعف بدست آمده در ابعاد چارچوب شناخت بيان 12-3در جدول . شده است

  . شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

HSEفرآيند تعيين وضعيت موجود  -4- 3شكل 

  

  وت و ضعفتعيين نقاط ق

  ارزيابي 
  HSEمتغيرهاي 

 هاي بالندگيدر مدل     

      
درخت استراتژي 

 

سطح توسعه سيستم
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  الزامات قانوني

   HSEبا موضوعات مرتبط با  الملليهاي بيندر كنوانسيون )نماينده ايران(دريانوردي سازمان بنادر و عضويت + 

توسط  IMSبه طور مثال دريافت گواهينامه ( HSEهاي مرتبط با هاي خصوصي فعال در بنادر جهت اجراي سيستمالزام شركت+ 
  )پيمانكاران 

  HSEضعف ضمانت در اجراي برخي قوانين مرتبط با  -

  در نيازسنجي منابع مورد نياز براي اجراي قوانينضعف  -

  هاداف و برنامهاه

  )نشانيمانند آتش( HSEهاي مرتبط با سازي برخي فعاليتموفقيت در استراتژي خصوصي +

  به صورت ساليانه در سازمان و بنادر HSEهاي مرتبط با موضوعات تدوين اهداف و برنامه+ 

  HSEهاي حوزه  عدم تناسب منابع مالي با اهداف و برنامه -

  HSEحوزه هاي ضعف در سيستم كنترل و پايش اهداف و برنامه -

  منابع انساني

  نيروي انساني متخصص و توانمند + 

  و كمبود متخصص با توجه به حجم فعاليت HSEضعف در مديريت نيروي انساني متخصص  -

  ساختار سازماني

  HSEهاي مرتبط با  نداشتن ساختار مشخص براي فعاليت -

  فرآيندها

 HSEضعف در تدوين و مديريت فرآيندهاي مرتبط با  -

  هافرهنگ و ارزش

  جهت ارتقاء سطح آگاهي و فرهنگ پذيرش موضوعات مرتبط HSEهاي مرتبط با برگزاري همايش+ 

  HSEسازي در حوزه هاي فرهنگضعف در اجراي برنامه-

  هاسيستم و زيرساخت

  در بنادر HSEروند مثبت ارتقاء تكنولوژي مرتبط با موضوعات  +

  توان مالي مطلوب+

  HSEافزارهاي مورد نياز جهت اجراي اقدامات كنترلي و پيشگيرانه در حوزه افزارها و نرمكمبود برخي سخت-

  )پيمانكاران HSEمانند سيستم جامع مديريت بحران، سيستم مديريت ( HSEهاي مديريتي مرتبط با ضعف در برخي سيستم - 

 HSEهاي عملكردي شاخص

  )هاي بهداشت محيط و ضريب ايمني بنادرمانند شاخص( HSEهاي مرتبط با تدوين شاخص+ 

يكپارچه در در مجموعه سازمان بنادر و دريانوردي جهت انجام نظارت  HSEهاي عملكردي نبودن شاخصهمسنگ -
  بنادر

 

 HSE  نقاط قوت و ضعف سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه -13-3جدول 
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در سازمان بنادر و  HSEمروري بر نتايج تحليل نقاط قوت و ضعف   -3-3

 دريانوردي

سازمان بنادر و دريانوردي  HSE، برخي از نقاط قوت و ضعف موجود در حوزه 12-3در جدول 

شود، منتج از مجموعه نقاط قوت و ضعف اما نتايج تحليل كه در ادامه مشاهده مي. بيان شده است

بندي گرديده سازمان و هشت بندر زيرمجموعه است كه بر اساس متدولوژيي كه شرح داده شد، جمع

  . است

  سطح بالندگي سازمان بنادر و دريانوردي -1- 3-3

سطح بالندگي سازمان بنادر و دريانوردي بر اساس امتيازكسب شده در هر يك از متغيرهاي 

HSEاد تصويري در نظر مديران از وضعيت هدف از تعيين سطح بالندگي ايج. ، بدست آمده است

اي كه بتوانند باشد به گونهمي HSEموجود سازمان در ارتباط با هر يك از متغيرهاي تأثيرگذاري در 

-همچنين، سطوحبالندگي مي. با فاصله بين وضع موجود و مطلوب را به روشني تشخيص دهند

تيك جهت مقايسه بنادر در حوزه سنگ، به ابزاري سيستماهاي  همتوانددر صورت طراحي شاخص

HSE بكار گرفته شود.  

جداول مربوط به محاسبه . دهدرا نشان مي HSE، امتياز هر يك از متغيرهاي 13-3جدول 

  . امتيازها و نحوه محاسبه آنها پيشتر در قسمت متدولوژي شرح داده شد
  

 HSE متغير
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 دريايي بندري 

13  14 9 13 15 20 17  امتياز كسب شده  10 17 

  

امتيازات كسب شده بر اساس نقاط قوت و ضعف بدست آمده در سازمان بنادر و دريانوردي، 

  . بدون شك با تغيير نقاط قوت و ضعف، امتيازات نيز دستخوش تغيير خواهد شد. مخاسبه شده است

 HSEامتياز متغيرهاي  -14-3جدول 
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ها، ايجاد تصويري ملموس در ذهن مديران در يكي از مزاياي استفاده از اين روش در سازمان

هاي اجرايي شده، و همچنين ، ميزان مؤثر بودن اهداف و برنامه

المللي، تواند با توجه به شرايط محيط داخلي و شرايط صنعت در سطح ملي و بين

در اين روش اگرچه نتايج به صورت . ها و امتيازات سطوح بالندگي خاص خود را تعريف نمايد

، روشي كيفي است كه HSEشود، اما در اصل تعيين سطح بالندگي 

در  HSEبا امتيازدهي سطوح تعريف شده، به ابزاري مناسب جهت ايجاد نگرشي صحيح از وضعيت 

  . شودها تبديل ميگيرندگان اين حوزه در سازمان

، سطح بالندگي سازمان بنادر و دريانوردي در 13

 HSEجايگاه سازمان بنادر و دريانوردي در ماتريس استراتژي 

كه ) 3-3شكل( HSEو درخت استراتژي ) 2-

، بر اساس سطوح بالندگي HSEتشريح شد، جايگاه سازمان بنادر و دريانوردي در ماتريس استراتژي 

  .باشدمي "مديريت ريسك"ه شده است ، نمايش داد

 سازمان بنادر و دريانوردي HSEمتغيرهاي 

 شناخت و تحليل محيط داخلي

يكي از مزاياي استفاده از اين روش در سازمان

، ميزان مؤثر بودن اهداف و برنامهHSEا روند عملكرد حوزه ارتباط ب

  .باشد سازمان مي HSEهاي استراتژي

تواند با توجه به شرايط محيط داخلي و شرايط صنعت در سطح ملي و بينهر سازماني مي

ها و امتيازات سطوح بالندگي خاص خود را تعريف نمايدمؤلفه

شود، اما در اصل تعيين سطح بالندگي نمايش داده مي) عددي(كمي 

با امتيازدهي سطوح تعريف شده، به ابزاري مناسب جهت ايجاد نگرشي صحيح از وضعيت 

گيرندگان اين حوزه در سازمانتصميم ذهن مديران و

13-3بر اساس امتيازات بدست آمده در جدول 

  .نمايش داده شده است 5-3شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

جايگاه سازمان بنادر و دريانوردي در ماتريس استراتژي  -1-1- 3-3

-3شكل ( HSEبر اساس ماتريس استراتژي 

تشريح شد، جايگاه سازمان بنادر و دريانوردي در ماتريس استراتژي 

، نمايش داد14-3بدست آمده متغيرها كه در جدول 

  

  

متغيرهاي سطح بالندگي  - 13- 3شكل 

 1سطح 

 2 سطح

 3 سطح

 4سطح 

 5 سطح
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 مديريت ريسك 2 2.62 2 2 2 2 3 2 2 3.5  سطح بالندگيسطح بالندگي

 در سازمان و بنادر تابعه HSEميانگين سطح بالندگي متغيرهاي  -1-2- 3-3

سازمان  HSEباشند اما عملكرد بنادر داراي ساختار و تشكيالت مجزايي مياگرچه هر يك از 

در اين . باشددر مجموعه بنادر تابعه و ستاد سازمان مي HSEبنادر و دريانوردي، برآيندي از وضعيت 

اما به دليل مشابهت . مطالعه نيز هر يك از بنادر به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته است

  .ارائه نتايج مربوط به هر يك از بنادر به صورت مجزا خودداري شده استمتدولوژي از 

  . دهدرا براي هشت بندر و ستاد سازمان، نشان مي HSE، ميانگين امتياز متغيرهاي 15- 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

سازمان بنادر و 

 دريانوردي
يكردييكرديمتغيرهاي رومتغيرهاي رو   

--يافتگي سيستميافتگي سيستممتغيرهاي توسعهمتغيرهاي توسعه

  هاها

  HHSSEEهاي هاي متغيرمتغير

ي
ت قانون

 الزاما

ف و برنامه
اهدا

ها
 

ش
گ و ارز

 فرهن

ي
سان
ع ان
 مناب

ي
سازمان

ساختار 
 

فرآيند
ها

 

ص
شاخ

ي 
ي كليد

ها

 عملكرد

ستم و زي
سي

ر
ت
ساخ

ها
 

.10 17.15.111.114 16  سطح بالندگيسطح بالندگي
  32 40 35 335 330 45 

 HSE جايگاه سازمان بنادر و دريانوردي در ماتريس استراتژي -15-3جدول 

 ستاد سازمان و بنادر تابعه HSEميانگين امتياز متغيرهاي  -16-3جدول 
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-نمايش مي HSE، تصوير سطح بالندگي بنادر و سازمان را به تفكيك متغيرهاي 

ترين حلقه ترين حلقه سطح يك و بيرونيدروني. 

. آميزي مشخص شده استبا رنگ HSEسطح هر متغير 

رويم تراكم هاي بيروني پيش ميشود، هر چه به سمت حلقه

دهنده شود كه نشانآميزي مشاهده نميرنگ كمتر شده است و در نهايت در حلقه پنجم هيچ رنگ

هاي استراتژي و برنامه. است HSEفاصله سازمان و بنادر براي دستيابي به سطوح باالي بالندگي 

راستاي نتايج بدست آمده از مرحله تحليل تدوين خواهد شد در صورتي كه به درستي 

  .انجام گيرد بدون شك به ارتقاء سطح بالندگي سازمان كمك شاياني خواهد نمود

جايگاه نهايي سازمان بنادر و دريانوردي در ماتريس استراتژي 

، ميانگين سطح بالندگي را براي مجموع هشت بندر و ستاد سازمان در متغيرهاي 

دهندة اين است كه نتيجه نهايي نشان. دهدنشان مي

- مي "مديريت ريسك"سطح ) سازمان و هشت بندر تابعه

  HSEهاي متغيرسطح بالندگي بنادر و سازمان به تفكيك 

 شناخت و تحليل محيط داخلي

، تصوير سطح بالندگي بنادر و سازمان را به تفكيك متغيرهاي 14-3شكل 

. باشنددهندة سطوح بالندگي مينشان هاحلقه. دهد

سطح هر متغير . دهدسطح پنج بالندگي را نمايش مي

شود، هر چه به سمت حلقهه در شكل نيز مشاهده ميهمانطور ك

رنگ كمتر شده است و در نهايت در حلقه پنجم هيچ رنگ

فاصله سازمان و بنادر براي دستيابي به سطوح باالي بالندگي 

HSE  راستاي نتايج بدست آمده از مرحله تحليل تدوين خواهد شد در صورتي كه به درستي كه در

انجام گيرد بدون شك به ارتقاء سطح بالندگي سازمان كمك شاياني خواهد نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جايگاه نهايي سازمان بنادر و دريانوردي در ماتريس استراتژي  -1-3- 3-3
HSE  

، ميانگين سطح بالندگي را براي مجموع هشت بندر و ستاد سازمان در متغيرهاي 16-3جدول 

نشان مي "هايافتگي سيستمتوسعه"و  "رويكردي"

سازمان و هشت بندر تابعه(دي جايگاه كل سازمان بنادر و دريانور

سطح بالندگي بنادر و سازمان به تفكيك  - 14- 3شكل
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در بنادر مختلف سازمان تا  HSEاما بايستي توجه شود كه امتيازات كسب شده، متغيرهاي . باشد

باشد اما تمامي بنادر و سازمان در نهايت در بازة تعريف شده مديريت ريسك حدودي متفاوت مي

 HSEهاي ها و برنامهشده هر بندر در تدوين استراتژي بدون شك، امتيازات كسب. گيرندقرار مي

  . باشد كه در مرحله آتي پروژه تدوين خواهد شد، تأثيرگذار مي

  
سازمان بنادر و 

 دريانوردي
  متغيرهاي رويكرديمتغيرهاي رويكردي

هاهايافتگي سيستميافتگي سيستممتغيرهاي توسعهمتغيرهاي توسعه   
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  مديريت ريسك 2.44 2.63 2.66 2.33 2.44 2.33 2.44 2.55 2.44 3.11  سطح بالندگيسطح بالندگي

   

 HSEجايگاه سازمان و بنادر در ماتريس استراتژي  -17-3جدول 
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  شناخت و تحليل محيط خارجي نزديك :چهارمفصل 

 

شود و در برگيرنده قلمرو دهنده آن تعريف ميمحيط خارجي سازمان بر اساس عناصر تشكيل

مقصود از محيط خارجي، . ناممكن استوسيعي است كه نظارت و ارزيابي آن بسيار دشوار و تقريباً 

حوزه (ها يا مجموعه عواملي از محيط بيروني است كه بر عملكرد حوزه خاصي از سازمان بخش

HSE (به عبارت ديگر، محيط خارجي متشكل از مجموعه عواملي است كه اثر تعيين. گذارداثر مي-

توانيم  با اين وصف محيط را مي. نداردكننده بر هدف سيستم دارند ولي سيستم بر آن كنترل چنداني 

  .1هر چيزي در رابطه با سيستم، كه خارج از آن قرار دارد: به اين صورت تعريف كنيم

اما تمامي اين عوامل سازمان را به . توان برشمرد عوامل بسيار زيادي را در ارتباط با محيط مي

مل تأثيرشان روي سازمان، مهم و به اين معني كه برخي عوا. دهند يك شكل تحت تأثير قرار نمي

از سوي ديگر يك عامل محيطي كه بر روي يك . حياتي است و برخي هم زياد تأثيرگذار نيستند

در كل عوامل محيطي مرتبط با . سازمان تأثيرگذار است، شايد بر سازمان ديگري تأثيرگذار نباشد

محيط نزديك متشكل از . كردتوان تقسيم  سازمان را به دو گروه محيط نزديك و محيط دور مي

در ميان اين عوامل؛ . دهندمجموعه عواملي است كه سازمان را بطور مستقيم تحت تأثير قرار مي

هاي نظارتي و قانوني، بازار كارگري، هاي مالي، سازمان، بنگاه)فروشندگان(كنندگانمشتريان، عرضه

محيط دور از عواملي كه به طور . وان نام بردت هاي محلي را ميها و سنديكاها، رقبا و سازماناتحاديه

عواملي كه در محيط . شوددهند تشكيل ميغيرمستقيم و با واسطه سازمان را تحت تأثير قرار مي

كه يكي از عناصر . اندبا عنوان ذينفعان معرفي شده HSEمديريت  نزديك برشمرده شد، در سيستم

اما با توجه به . دهدن اشاره شد، تشكيل ميرا كه در فصل پيش به آ HSEمدل شناخت وضعيت 

باشد، لذا دراين فصل به اينكه اين عامل در بحث مطالعات استراتژيك، بخشي از محيط خارجي مي

  .محيط خارجي دور در فصل پنجم تشريح شده است. صورت جداگانه به آن پرداخته شده است

و سپس مروري بر نتايج . شده استدر اين فصل، ابتدا روش مطالعه و تحليل ذينفعان معرفي 

 . بدست آمده از شناخت و تحليل ذينفعان ارائه گرديده است

                                                      
١
.Thomas Kempner; A Handbook of Management, Penguin Books, Middlesex, ١٩٨٠, 

P. ١٤; H.G. Hicks and C.R. Gullet; Op. Cit; P.٣٠٥ 
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  شناسي شناخت و تحليل محيط خارجي نزديك روش .4

ذينفعان؛ يك شخص، گروه، سازمان، يا سيستمي . محيط خارجي نزديك داللت بر ذينفعان دارد

  .توانند از آن متأثر شوندگذارند و از طرف ديگر ميعملكرد سازمان اثر مي است كه از يك طرف بر

هاي حاكميتي، داراي  سازمان بنادر و دريانوردي به علت گستردگي حجم فعاليت و ايفاي نقش

، در محدوده تحت كنترل HSEگذاري بر وضعيت ذينفعان به دليل تأثير. متعددي است 1ذينفعان

وردي، اهميت فراوان دارند و يكي از عناصر مورد بررسي در مدل شناخت سازمان بنادر و دريان

اما در چارچوب مطالعات انجام شده، . دهدكه در فصل پيش تشريح شد را تشكيل مي HSEوضعيت 

به همين دليل در اين فصل به شناخت . گيردذينفعان در محيط خارجي سازمان مورد بررسي قرار مي

  .در ادامه روش مطالعه تشريح شده است. است و تحليل آن پرداخته شده

 محيط خارجي نزديك HSEشناخت وضعيت  -1- 4-4

شوند، اما يكي از ذينفعان عواملي هستند كه اگرچه جزء عناصر داخلي سازمان محسوب نمي

به منظور مطالعه اين عامل، نياز به ايجاد . باشندسازمان مي HSEعوامل اصلي تأثيرگذار بر سيستم 

هاي مختلف ذينفعان را بر اساس نوع تعاملي كه در است كه به واسطه آن بتوان گروهبندي دسته

در ادامه مدل شناخت .  با سازمان دارند، شناسايي و مورد مطالعه قرار داد HSEارتباط با موضوعات 

  .و روش مطالعه ذينفعان تشريح شده است

 مدل شناخت ذينفعان .4-4-1-1

هاي مختلف مورد  شود، بر اساس مدلاهده مي، مش1-4مدل شناخت ذينفعان كه در شكل 

ها و تعامالت سازمان بنادر و دريانوردي تدوين شده و منطبق با ويژگي HSEهاي  استفاده در مدل

  .است

   

                                                      
١. Stakeholders 
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در بيست و چهار گروه معرفي  HSEدر مدل فوق، ذينفعان سازمان بنادر و دريانوردي در حوزة 

به لحاظ اهميتي كه پيمانكاران در عمليات بنادر دارند، اين گروه از ذينفعان بطور جداگانه و . اندشده

  . در كنار سازمان بنادر و دريانوردي در مدل نشان داده شده است

، به دو بخش اصلي 2-4بندي، تحليل محيط خارجي نزديك مطابق شكل  اين دستهبر اساس 

مطالعات انجام شده نيز منطبق با اين دو بخش . بندي شده است پيمانكاران و ساير ذينفعان تقسيم

  . دهد، ساختار مطالعات انجام شده را نشان مي3-4شكل . باشداصلي مي

  

  

  

 بندي محيط خارجي نزديك دسته -2- 4شكل   

 محيط خارجي نزديك

 ساير ذينفعان پيمانكاران

 هايسازمان
 در همجوار
 بنادر

 هايشركت
 بيمه

 

ها بانك  

 صاحبان
 كاال

 سازندگان
 شناور

ها  انجمن
هاي  واتحاديه
 مرتبط
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 وزارت 
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 مالكين
  شناور

 

 پرسنل
 بنادر سازمان

دريانورديو   
 

 
 گمرك

 

 هايشركت
 ونقل حمل
اي جاده  

 

 آهن راه
 جمهوري
 اسالمي
 ايران 

ساير نهادهاي
مرتبط فعال 

 در دريا
 انساني منابع

 دريانورد
 

 
هاشهرداري  

 

سازمان بنادر و دريانوردي ذينفعان شناختمدل  -1- 4شكل   

  

  

  

 PMO 

 پيمانكاران
 نهادهاي
 آموزشي و
 پژوهشي
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نمايند و اغلب همگام با نيروهاي ن و پيمانكاران فرعي، نقش مهمي در صنايع ايفا مي

عموماً ) مانند ساخت و ساز و يا نگهداري(دهند هايي كه آنها انجام مي

ترين گروه ذينفعان را در هر لذا پيمانكاران مهم. 

گيرد، و ها توسط پيمانكاران انجام ميدر سازمان بنادر و دريانوردي نيز حجم بااليي از فعاليت

پيمانكاران از دو ديدگاه  HSEشناخت و تحليل 

  . پذيرندسازمان و بنادر تأثير مي

  . گذاردسازمان بنادر و دريانوردي مي HSEپيمانكاران چه تأثيري بر عملكرد 

مند نمودن دريافت و پردازش اطالعات مربوط به پيمانكاران و همچنين تسهيل 

در اين راستا، مدل اجرايي . تحليل استهايي در اجرا و 

  . شودآوري اطالعات در ادامه تشريح مي

فعاليت . هاي مربوط به شناخت استريزي و مديريت فعاليت

ش از حد اطالعات و پرداختن به آوري بيجمع. شود

از سوي . را موجب خواهد شد"ناتواني در تحليل

بنابراين . شودگيري نادرست ميآوري اطالعات مورد نياز، منجر به تعميم ناروا و نتيجه

اي برخوردار است كه در مدل اجرايي يژهكنترل سطح جزئيات و انتخاب منابع اطالعاتي از اهميت و

مدل اجرايي اين مطالعه مشتمل بر سه مرحله اصلي 

  .نمايش داده شده است ،3-4چارچوب مدل اجرايي در شكل 

مدل اجرايي مطالعه پيمانكاران

 شناخت و تحليل محيط خارجي نزديك

  روش مطالعه پيمانكاران .4-4-1-2

ن و پيمانكاران فرعي، نقش مهمي در صنايع ايفا ميپيمانكارا

هايي كه آنها انجام ميفعاليت. كنندشركت، كار مي

. غيرمعمول و در شرايط و وضعيت خطرساز است

  . دهندسازماني تشكيل مي

در سازمان بنادر و دريانوردي نيز حجم بااليي از فعاليت

شناخت و تحليل . باشنداين گروه در تعامل مستقيم با سازمان مي

  :حائز اهميت است

سازمان و بنادر تأثير مي HSEپيمانكاران چگونه از وضعيت   � 

پيمانكاران چه تأثيري بر عملكرد  HSEوضعيت  � 

مند نمودن دريافت و پردازش اطالعات مربوط به پيمانكاران و همچنين تسهيل  به منظور نظام

هايي در اجرا و تحليل و مقايسه پيمانكاران، نياز به مدل

آوري اطالعات در ادامه تشريح مي مطالعه پيمانكاران، جهت هدايت فرايند جمع

ريزي و مديريت فعاليتمطالعه پيمانكاران نيازمند برنامه

شودآوري اطالعات شروع ميشناخت، همواره با گرد

ناتواني در تحليل"جزئيات مانع درك كليت مسائل شده و عارضة 

آوري اطالعات مورد نياز، منجر به تعميم ناروا و نتيجهديگر عدم گرد

كنترل سطح جزئيات و انتخاب منابع اطالعاتي از اهميت و

مدل اجرايي اين مطالعه مشتمل بر سه مرحله اصلي . مطالعه، بايد اين مورد به روشني بيان شود

چارچوب مدل اجرايي در شكل . بنديتدوين، اجرا و جمع: است

  

  

  

  

  

مدل اجرايي مطالعه پيمانكاران -3- 4شكل   



  HSE 142تدوين برنامه راهبردي نظام مديريت               

 

 

نمايد در سازمان مورد فرآيند اجرايي را براي مطالعه و شناخت پيمانكاران پيشنهاد مي مدل فوق

اين . با توجه به اينكه فعاليت پيمانكاران در بنادر متمركز است) سازمان بنادر و دريانوردي(مطالعه 

  . مدل براي بنادر مشمول مطالعه در پنج گام انجام شد

با توجه به تعداد زياد . پيمانكاران مورد نظر انتخاب شوند بر اساس مدل، در گام اول، بايستي

لذا براي انتخاب . پيمانكاران امكان مطالعه تمامي آنها در يك محدوده زماني مشخص وجود ندارد

در مطالعات انجام شده، ابتدا . جامعه پيمانكاران مورد مطالعه، بايستي عواملي را در نظر گرفت

بندي شده و سپس در هر گروه، هايي كه بر عهده داشتند، گروهاليتپيمانكاران بر اساس نوع فع

در گام دوم، انتخاب فرد يا . اهميت بيشتري داشتند انتخاب شدند HSEپيمانكاراني كه از ديدگاه 

لذا بايستي افرادي براي . هاي پيمانكاري بسيار حائز اهميت استافراد مصاحبه شونده در شركت

. داشته باشند) HSE(د كه اطالعات كافي در ارتباط با حوزه مورد مطالعه انجام مصاحبه دعوت شون

ها نظرات در اين گام از مطالعه انجام شده، جلساتي با پيمانكاران منتخب برگزار و طي اين مصاحبه

در گام سوم و چهارم و پنجم، با تحليل محتواي . آوري شدهاي باز و بسته جمعپيمانكاران با پرسش

بندي نتايج، هاي اطالعاتي و جمعا، اطالعات ارزشمندي استخراج شد كه پس از رفع خالءهمصاحبه

 .پيمانكاران حاصل گرديد HSEشناخت مورد نظر از وضعيت 

  روش مطالعه ساير ذينفعان .4-4-1-3

اي با سازمان تعريف شده  كنند و ارتباط به جز پيمانكاران كه در امور عملياتي بيشتر فعاليت مي

در چارچوب قرارداد دارند، بر اساس مدل شناخت ذينفعان سازمان بنادر و دريانوردي، عوامل ديگري 

بنادر تأثير گذاشته يا از آن تأثير  HSEدر محيط خارجي سازمان وجود دارند كه بر وضعيت 

امل زياد بوده و داراي به دليل گستردگي فعاليت سازمان بنادر و دريانوردي، تعداد اين عو. پذيرند مي

  . نوع و حجم متفاوتي از تعامالت با اين سازمان هستند

مدل . باشدبراي مطالعه سيستماتيك ساير ذينفعان مانند پيمانكاران، نياز به يك مدل اجرايي مي

   .، نشان داده شده است12-2اجرايي مطالعه ساير ذينفعان در شكل 
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  محيط خارجي نزديك

مدل مفهومي تحليل، جهت درك ارتباطات مفهومي بين عناصر اطالعاتي و انجام فرايند 

پردازش اطالعات براي هر دو گروه از عوامل محيط خارجي نزديك، يعني پيمانكاران و ساير 

  . شود

مدل مفهومي تحليل پيمانكاران كمك شاياني به روشمند نمودن مطالعات بر اساس اطالعات 

- اين مدل چگونگي پااليش و آناليز اطالعات را نشان مي

ادر و دريانوردي طراحي شده چارچوب مدل مفهومي كه به منظور مطالعه پيمانكاران سازمان بن

مدل مفهومي تحليل پيمانكاران

 شناخت و تحليل محيط خارجي نزديك

  

  

  

  

  

محيط خارجي نزديك HSEتحليل وضعيت   -2- 4-4

مدل مفهومي تحليل، جهت درك ارتباطات مفهومي بين عناصر اطالعاتي و انجام فرايند 

پردازش اطالعات براي هر دو گروه از عوامل محيط خارجي نزديك، يعني پيمانكاران و ساير 

شودذينفعان طراحي شده است كه در ادامه تشريح مي

 روش تحليل پيمانكاران .4-4-2-1

مدل مفهومي تحليل پيمانكاران كمك شاياني به روشمند نمودن مطالعات بر اساس اطالعات 

اين مدل چگونگي پااليش و آناليز اطالعات را نشان مي. نمايدآوري شده از پيمانكاران، ميجمع

چارچوب مدل مفهومي كه به منظور مطالعه پيمانكاران سازمان بن. دهد

  .، نمايش داده شده است5-4است، در شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ساير ذينفعانلعه مدل اجرايي مطا -4- 4شكل 

مدل مفهومي تحليل پيمانكاران -5- 4شكل   
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هاي هر ، ارائه شده است، تحليل پيمانكاران هر بندر با تحليل مصاحبه5-4همانطور كه در شكل 

  :آيدها، سه خروجي مهم حاصل ميبا تحليل اطالعات مربوط به مصاحبه. شودپيمانكار آغاز مي

 و ضعف بندر از نظر پيمانكاران نقاط قوت -

 پروفايل پيمانكاران -

 ها و تهديدهاي مرتبط با پيمانكارانترين فرصتمهم -

به تحليل محيط داخلي بندر كمك نقاط قوت و ضعفي كه در مصاحبه پيمانكاران مطرح شده، 

تحليل نقاط قوت و ضعف بنادر مورد استفاده قرار كند و لذا اين اطالعات جهت تقويت شناخت و  مي

  .گرفتند

گيري از روش گردآوري منظم و يكپارچه با استفاده از محتواي مصاحبه ها و همچنين با بهره

هايي تكميل شد كه در آنها برخي از اطالعات مهم اطالعات، براي پيمانكاران مهم هر بندر، پروفايل

  .، ارائه شده است1-4ه اي از فرم خام پروفايل پيمانكاران در جدول نمون. پيمانكاران، منعكس گرديد
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  :نام شركت

 ..............................................    :زمينه فعاليت

  محلي    �ملي            �اي          منطقه  �المللي         بين  �       :حوزه فعاليت

  سال............. حدود :  سال                              مدت باقيمانده از قرارداد............  :مدت قرارداد

  نفر....... : ...نفر             جمعاً: .......... نفر          عملياتي: .......... ستادي          :تعداد نيروها

  داراي شعب ديگري در بنادر

  انزلي �بوشهر                         �خرمشهر               �شهيد رجايي          �امام خميني          �

  شعبه ديگري ندارد  �چابهار                  �اميرآباد                 �              نوشهر  �

 IMSوضعيت 

�  
گواهينامه و تمديد آن دريافت 

  سال 2به مدت حداقل 

� 
 دريافت گواهينامه به تازگي

 

�  
در حال تالش براي 
  دريافت گواهينامه

 

� 
بدون تالش جهت 

  IMSدريافت 
  

  HSEسازماندهي 

�  
در  HSEداشتن واحد 

  ستاد مركزي و شعبه بندر

�  
داشتن واحد خاص 

HSE در بندر  

�  
داشتن نيروهاي 

  HSEخاص 

�  
 HSEاضافه نمودن وظايف 

  به كار معمول برخي افراد

�  
بدون توجه به 
انجام وظايف 

HSE 

ها مورد به منظور ارائه تصوير كالني از وضعيت فعلي پيمانكاران هر بندر، اطالعات پروفايل

هر چند اين اطالعات مربوط به تمامي پيمانكاران يك بندر نيست اما با توجه به . استفاده قرار گرفت

توان پيمانكاراني كه در هر ، ميهاي معمول در تحقيقات علمي استگيري يكي از روشاينكه نمونه

اي از كل پذيرفت و نتايج آن را تا حد زيادي قابل بندر مورد بررسي قرار گرفتند را به عنوان نمونه

تخاب گرديدند، از طرف ديگر، پيمانكاراني كه براي مصاحبه ان. تعميم به ساير پيمانكاران دانست

  .شودها انجام ميپيمانكاران اصلي بنادر هستند و تا حد زيادي عمليات بندر توسط آن

به منظور تحليل جمعي پيمانكاران هر بندر، از اطالعات پروفايل پيمانكاران ، پنج نمودار 

  .استخراج گرديد كه در ادامه، هر يك توضيح داده مي شود

  

 اطالعات پيمانكاران ل خاميپروفانمونه  -1-4 جدول
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 نمودار تعداد نيروي انساني

نياز  HSEكنند، بيشتر به سيستم مديريت پيمانكاراني كه از نيروي انساني بيشتري استفاده مي

اين اساس به منظور بر . شودها و تجهيزات تعريف ميدر رابطه با فعاليت انسان HSEدارند زيرا 

اران استخراج اي از تعداد نيروي انساني پيمانكاي تعداد افراد پيمانكاران، نمودار ميلهدرك مقايسه

عمودي  محور. گرديد كه براي هر پيمانكار، تعداد نيروي ستادي و عملياتي آن نيز مشخص است

هر ستون به دو . دهداين نمودار، تعداد نيروي انساني، محور افقي، اسامي پيمانكاران را نشان مي

-بااليي نشان دهنده تعداد نيروي ستادي پيمانكار و بخشبخش تقسيم شده، بخش پايين، نشان

  .، نشان داده شده است1-4اي از آن در نمودار نمونه. دهنده تعداد نيروي عملياتي هر پيمانكار است

  

  

  

  

  

  

    

  

 نمودار حوزه فعاليت 

  : از نظر گستردگي حوزه فعاليت، پيمانكاران بر چهار دسته قابل تقسيم هستند

  .پيمانكاراني كه تنها در يك بندر فعال هستند: پيمانكاران محلي -1

 . كنند ت ميپيمانكاراني كه در بيش از يك بندر داخلي فعالي: پيمانكاران ملي -2

پيمانكاراني كه در حداقل يك بندر خارجي واقع در منطقه خاورميانه نيز فعاليت : ايپيمانكاران منطقه - 3

 . كنند مي

پيمانكاراني كه در حداقل يك بندر خارج از منطقه خاورميانه فعاليت : الملليپيمانكاران بين -4

 مطالعه شده تعداد نيروي انساني پيمانكاران -1- 4 نمودار

1پيمانكار  2پيمانكار  nپيمانكار 

تعداد پرسنل 

عملياتي 

1پيمانكار   

تعداد 

پرسنل 

ي ستاد

1پيمانكار   
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 .كنندمي

پيمانكاران در هر بندر استخراج و در قالب نمودار با استفاده از اين تعاريف، درصد هر دسته از 

  ) 2-4نمودار ( .اي نشان داده شد دايره

  

  

  

  

  

  

 نمودار وضعيت مدت قرارداد 

گذاري روي تعامل با پيمانكار، دوام حضور پيمانكار در بندر است سرمايه يكي از موارد مهم در

هر پيمانكار طبق . پيمانكار با بندر استفاده گرديدكه براي عملياتي كردن اين مفهوم، از مدت قرارداد 

قراردادي با اداره هر بندر، به فعاليت مشغول است كه زماني از شروع قرارداد وي گذشته و تا پايان 

با استفاده از اين دو داده، يك نمودار ستوني براي وضعيت قرارداد . آن نيز زماني باقيمانده است

است و  دهندة سالر افقي آن، اسامي پيمانكاران، محور عمودي نشانپيمانكار رسم گرديده كه محو

دهنده مدت قرارداد اين پيمانكار براي هر پيمانكار، ستوني كشيده شده كه طول اين ستون نشان

دهنده مدت طي شده از اين ستون به دو بخش تقسيم شده كه قسمت پاييني ستون، نشان. باشدمي

-4در نمودار . دهنده مدت باقيمانده از قرارداد هر پيمانكار استبااليي، نشانقرارداد است و قسمت 

  . ، كليت وضعيت قرارداد نشان داده شده است3
 

 

 

 

 

 درصد پيمانكاران 

 پيمانكاران درصد
اي منطقه  

 

 درصد پيمانكاران محلي

پيمانكاران درصد  

  مطالعه شده حوزه فعاليت پيمانكاران -2- 4 نمودار
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 IMSنمودار وضعيت 

در بنادر  IMS، استقرار سيستم  HSEهاي مفيد و مؤثر انجام شده در راستاي يكي از فعاليت

هاي عملياتي اداره بندر، به پيمانكاران واگذار گرديده، لذا به از آنجا كه بسياري از فعاليت. است

بايست پيشرفت اداره بندر و پيمانكاران هر بندر بطور جمعي هر بندر مي IMSمنظور درك وضعيت 

  : در نظر گرفته شد كه عبارتند از IMSبه اين منظور چهار سطح براي . مالحظه گردد

  IMSامه بدون تالش جهت دريافت گواهين -1سطح 

  IMSدر حال تالش براي دريافت گواهينامه  -2سطح 

  به تازگي  IMSدريافت گواهينامه  -3سطح 

  سال  2دريافت گواهينامه و تمديد آن به مدت حداقل  -4سطح 

بر اين اساس، پيشرفت اداره بندر و هر يك از پيمانكاران مورد مطالعه مشخص گرديد و نتايج 

اولين محور اين نمودار، مربوط به . براي هر بندر نشان داده شد حاصله بصورت نمودار عنكبوتي

از اتصال نقاط مربوط به . باشندشود و ساير محورها، پيمانكاران ميخود اداره بندر مي IMSوضعيت 

آن  "IMSسطح پوشش "توان آن را شود كه ميسطح هر پيمانكار و اداره بندر، فضايي ايجاد مي

در بندر و پيمانكاران توسعه  IMSسطح سبزرنگ بزرگتر باشد، يعني بندر دانست هر چه اين 

  . دهدرا نشان مي IMS، كليت وضعيت 4-4نمودار . بيشتري يافته است

  

  

0

2

4

6

8

10

1پيمانكار  2پيمانكار  nپيمانكار 

 وضعيت مدت قرارداد پيمانكاران -3- 4 نمودار

مدت 

باقيمانده 

 از قرار داد

مدت 

گذشته از 

 قرارداد

 سال

كل مدت قرارداد 

1پيمانكار   
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  HSEنمودار وضعيت سازماندهي 

بايست مورد توجه و سازماندهي قرار هاي سازماني ميبه عنوان يكي از كارويژه HSEكار ويژه 

هاي مختلف، متفاوت است و بين سازمان HSEو سازماندهي وظايف  HSEسطوح توجه به . گيرد

 HSEبين پيمانكاران، سطوح پنج گانه سازماندهي  HSEبه منظور درك ساختار و سازماندهي 

  :گونه تعريف شده استبدين

  HSEبدون توجه به انجام وظايف  -1سطح 

  به كار معمول برخي افراد HSEاضافه نمودن وظايف  -2سطح 

  HSEداشتن نيروهاي خاص  – 3سطح 

  در بندر HSEداشتن واحد خاص  -4سطح 

  در ستاد مركزي و شعبه بندر HSEداشتن واحد  -5سطح 

به . است HSE، باالتر باشد نشانگر توجه بيشتر پيمانكار به HSEهر چه سطح سازماندهي

امل ستوني پنج طبقه پيمانكاران، نموداري ايجاد گرديد كه ش HSEاي سطح منظور نمايش مقايسه

نام هر پيمانكار در طبقه مربوط به خود . مي باشد  5تا  1بود كه از پايين به باال نشانگر سطوح 

كليه پيمانكاران يك بندر  HSEبدين ترتيب در يك نمودار، وضعيت سازماندهي . نوشته شده است

  .را نشان مي دهد HSE، وضعيت سازماندهي 5- 4نمودار . نمايش داده شد

  

  

  

HSE 

   اداره بندر و پيمانكاران   IMSوضعيت -4- 4 نمودار

0

1

2

3

4

اداره 

بندر

 

پيمانكار 

4 

پيمانكار 

2

 

پيمانكار 

3

 

پيمانكار 
n 

 Xدر بندر  IMS سطح پوشش 
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  ها و تهديدهافرصت

هاي صورت گرفته با پيمانكاران و همچنين مصاحبه  HSEبا استفاده از ارزيابي جمعي

هاي مرتبط با پيمكانكاران استخراج گرديد و براي ارجاعات ها و تهديدپيمانكاران مهمترين فرصت

ها و تهديدها را ، سيستم كدگذاري فرصت6-2شكل . يك كد اختصاص داده شدبعدي به هر كدام، 

هايي اين موارد ها و تهديدها، با توجه به شاخصبه منظور تعيين اهميت فرصت. دهدنشان مي

ها و تهديدها ارائه بندي فرصتدر ادامه روش دسته. هاي مختلفي تقسيم شدندارزيابي و به دسته

 .شودمي

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 1سطح 

سازماندهي 

 2سطح 

 3سطح 

 4سطح 

 5سطح 

 پيمانكاران

h 

 پيمانكار 

i 

 

 پيمانكار 

a 

 

پيمانكاران  
b  

 

  پيمانكاران HSEسازماندهي وضعيت  -5- 4 نمودار

 هاي پيمانكارانها و تهديدگذاري فرصتسيستم كد -6- 4شكل 

 

T - Co -   شماره سريال

O - Co -   شماره سريال

سيستم كدگذاري تهديدهاي مرتبط 

 با پيمانكاران

هاي مرتبط با سيستم كدگذاري فرصت

 پيمانكاران

  عبارت  اختصار
T Threat 
O Opportunity  
Co  Contractor 
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 ها بندي فرصتروش دسته

برداري از آن فرصت، ايجاد ها، نياز به منابعي است و در صورت بهرهبرداري از فرصتبراي بهره

ها، از دو به اين ترتيب براي ارزيابي فرصت. مزايا و منافعي براي سازمان متصور خواهد بود

براي هر شاخص سه مقدار استفاده گرديد و  "مزاياي حاصله"و  "منابع مورد نياز"شاخص

. شودها ميكه نتايج آن در ماتريس ارزيابي فرصت. در نظر گرفته شد "زياد"و  "متوسط"،"كم"

  .، نشان داده شده است7-4اين ماتريس در شكل 

  

  

  

  

  

 بندي تهديدهاروش دسته

هر تهديد، يك خطر بالقوه يا بالفعل براي سازمان است در صورتي كه بالقوه باشد، يك احتمال 

، "زياد"است كه مقدار كيفي  1كه اتفاق افتاده باشد، احتمال وقوع آن برابر وقوع دارد و در صورتي

تواند اين تأثير از نظر شدت، سازمان دارد كه مي HSEهر تهديد، تأثيراتي بر . نشانگر آن خواهد بود

براي ارزيابي  "شدت تأثير"و  "احتمال وقوع"بر اين اساس، دو شاخص . مورد ارزيابي قرار گيرد

و  "متوسط"، "كم"هاي كيفي، اي مرتبط با پيمانكاران به كار گرفته شد كه با مقياستهديده

شكل (بندي تهديدهاحاصل اين ارزيابي در ماتريس           دسته. مورد سنجش قرار گرفتند "زياد"

  . داده شده استنشان )  4-8

  

  

  

هابندي فرصتماتريس دسته فرمت -7- 4شكل   

  مزاياي حاصله

 كم

 متوسط

 زياد

 منابع مورد نياز كم متوسط زياد

 تهديدهابندي ماتريس دسته فرمت -8- 4شكل 

  شدت تأثير

 كم

 متوسط

 زياد

 احتمال وقوع  زياد متوسط كم
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ها و تهديدهاي مرتبط با پيمانكاران هر بندر، براي به منظور حصول يك ادارك جامع از فرصت

با توجه به اينكه براي پيمانكاران . ايجاد گرديد "برآيند فرصت"ها، شاخصي به نام مجموعه فرصت

تهديد اصلي مورد بررسي قرار گرفته است و چنانچه برا ي كمي  5فرصت و  5حداكثر هر بندر 

، كمك گرفته شود، آنگاه براي محاسبه امتياز 9-4ها از روش نشان داده شده در شكلكردن فرصت

  . شوداستفاده مي "عدد مربوط به منابع"در  "عدد مربوط به مزايا"هر فرصت از ضرب 

  

  

فرصت اصلي در هر بندر  5با توجه به اينكه حداكثر . باشد 9تا  1تواند بين امتياز هر فرصت مي

خواهد شد كه اين بازه  45تا  1ها عددي بين مورد بررسي قرار گرفت پس جمع كل امتياز فرصت

توان برآيند به اين ترتيب مي.  آورده شده است 1-4كه در جدول. امتيازي است 15برابر سه بازه 

  .بيان نمود "زياد"و  "متوسط"،  "كم"فرصت را در قالب عبارات كيفي

  

  

  

  

  

، نشان 9-4توان از منطق مشابهي مطابق آنچه در شكل ها نيز ميبراي محاسبه برآيند تهديد

  )10-4شكل ( .داده شده، استفاده نمود

  

  

  

  

  هامحاسبه برآيند فرصت روش -9- 4شكل

 مزاياي حاصله منابع مورد نياز

1= زياد  1= كم    
2= متوسط  2= متوسط    
3= كم  3= زياد    

 

  امتياز فرصت) =  عدد مربوط به منابع مورد نياز(× ) عدد مربوط به مزايا(

هافرصت � برآيند  � �امتياز فرصت��
 تعداد فرصتها

��1

 

 هاها و تهديدنحوه كيفي نمودن امتيازات برآيند فرصت - 1- 4جدول

  عبارت كيفي نشانگر امتياز

 كم  1-15
16-30  متوسط 
31-45  زياد 
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. ها مشابه استنحوة نمايش عبارات كيفي به جاي اعداد حاصله براي برآيند تهديدها و فرصت

كم، (ها و يك بيان كيفيبراي برآيند فرصت) متوسط، زيادكم، ( بر اين اساس يك بيان كيفي

اين دو برآيند، منجر به تشكيل ماتريس جايگاه . براي برآيند تهديدها حاصل گرديد) متوسط، زياد

  . شودپيمانكاران هر بندر مي

 روش ارزيابي جايگاه پيمانكاران

و تهديدها براي بنادر، ماتريس ها به منظور ايجاد دركي از جايگاه پيمانكاران در ايجاد فرصت

محور افقي اين ماتريس، برآيند تهديدها و محور عمودي، برآيند . جايگاه پيمانكاران تشكيل گرديد

  .نمايش داده شده است 11-4فرمت ماتريس جايگاه پيمانكاران در شكل . باشدها ميفرصت

  

  

  

  

  

  

هاي سازمان در حوزه پيمانكاران مؤثر ها و تهديدهاي بدست آمده، در تدوين استراتژيفرصت

  .خواهد بود

 مزاياي حاصله منابع مورد نياز

1= كم  1= كم    
2= متوسط  2= متوسط    
3= زياد  3= زياد    

  محاسبه برآيند تهديدها روش - 10- 4شكل

امتياز تهديد) =  عدد مربوط به شدت تاثير(× ) عدد مربوط به احتمال وقوع(

� برآيند تهديدها � �امتياز تهديد��
 تعداد تهديدها

��1

 

جايگاه پيمانكاران هر بندر فرمت ماتريس - 11- 4شكل  

15 30 

30 

15 

 برآيند تهديد كم متوسط زياد

برآيند 

 فرصت

 كم

 متوسط

 زياد
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دهد، روند گردآوري و تحليل اطالعات مربوط به ذينفعان، 

ها و همچنين بررسي اطالعات ثانويه حاصل از 

هاي گوناگوني از ذينفعان بدست بندي اي آغاز و با استفاده از اين اطالعات، دسته

  . و شناخت روابط و تعامالت ذينفعان با سازمان مؤثر است

  

هاي خاصي،  ها، اطالعات به صورت سيستماتيك طبق پروفايل

ارزشمندي گردآوري وجود دارد هاي اطالعاتي اساسي و 

اي از پروفايل خام مربوط به ساير ذينفعان در 

  ساير ذينفعان تحليل

154  

 روش تحليل ساير ذينفعان .4-4-2-2

دهد، روند گردآوري و تحليل اطالعات مربوط به ذينفعان،  مي، نشان 12-4همانگونه كه شكل 

ها و همچنين بررسي اطالعات ثانويه حاصل از  آوري اطالعات اوليه ناشي از مصاحبه با جمع

اي آغاز و با استفاده از اين اطالعات، دسته مطالعات كتابخانه

و شناخت روابط و تعامالت ذينفعان با سازمان مؤثر است آيد كه در تحليل اطالعاتمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ها، اطالعات به صورت سيستماتيك طبق پروفايلبندي بر اساس يكي از اين دسته

هاي اطالعاتي اساسي و  ها، آيتم در اين پروفايل. شودسازماندهي مي

اي از پروفايل خام مربوط به ساير ذينفعان در  نمونه. باشدها تأثيرگذار ميكه در تدوين استراتژي

  . ، نشان داده شده است2-4جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

تحليل مفهوميمدل  - 12- 4شكل 
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   :گروه ذينفع   :نام ذينفع

       � HSE بدون ارتباط با                               � HSE مرتبط با                     :زمينه اصلي فعاليت
   :تشريح ارتباط

   :حوزه اثرگذاري

                      ساختار سازماني �        منابع انساني �                 هااهداف و برنامه �               الزامات قانوني �
هـاي كليـدي   شـاخص  �          هـا هـا و زيرسـاخت  سيستم �  هافرهنگ و ارزش �   فرآيندهاي كاري �

  زياد �متوسط                      �      كم                �          :  PMO ثيرپذيري ازأميزان ت                  
  :PMO انتظارات اصلي از

  :ناشي از ذينفعتهديدات بالقوه و بالفعل 

   :هاي ناشي از ذينفعفرصت

  :)هاجهت استفاده در تدوين استراتژي(پيشنهادات بهبود 

  

هاي هاي مختلفي از جمله جستجوي اينترنتي، مراجعه به پايگاهبراي تكميل پروفايل، روش

مديران اين اطالعاتي هر ذينفع، مطالعه نشريات مرتبط، مراجعه حضوري و برگزاري مصاحبه با 

- هاي مذكور براي جمعدر مطالعه موردي انجام شده نيز از روش. توان استفاده نمودهازا ميسازمان

  . آوري اطالعات استفاده شد

هاي متناسب با ذينفعان ارائه هاي تكميل شده، اطالعات مفيدي را در تدوين استراتژي پروفايل

  .نمايدمي

 مروري بر نتايج شناخت .5

هدف از . ، ارائه شد، انجام گرفته است1-4ن، بر اساس مدل شناخت كه در شكل شناخت ذينفعا

  . باشدمي HSEشناخت، تعيين نحوه تأثيرگذاري و تأثيرپذيري ذينفعان و سازمان بر يكديگر از بعد 

هاي معرفي شده در مدل شناخت ذينفعان، به صورت مختصر از ديدگاه در ادامه هر يك از گروه

هاي بايد توجه نمود كه گروه. شوندسازمان مورد مطالعه معرفي مي HSEتم مديريت تعامل با سيس

باشند، اما در اين فصل صرفاً به معرفي شده در اين مدل از ابعاد مختلف داراي تعامل با سازمان مي

  . بسنده شده است HSEحوزه مورد مطالعه يعني موضوعات 

 نمونه پروفايل ساير ذيينفعان - 2- 4 جدول
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توان با مي. سازمان در نظر بگيريم HSEتم مديريت اگر ذينفعان را يكي از عوامل مؤثر بر سيس

بندي كه در مدل شناخت ذينفعان ارائه شده است، اين عامل را در حوزه مورد مطالعه دسته

  . شناسايي و تحليل نمود) HSEموضوعات (

  گذارنهادهاي قانون -4-5-1

- سازمان بنادر و دريانوردي دارند، نهادهاي قانون HSEاي از ذينفعان كه اثرات مهمي بر  دسته

ها از مشروعيت بااليي برخوردارند و از لحاظ وضع قوانين و نظارت بر اين سازمان. باشند گذار مي

گذار مرتبط با سازمان بنادر بطور كلي نهادهاي قانون. اجراي قوانين توانايي تأثيرگذاري زيادي دارند

در ادامه اين دو . شوند المللي تقسيم مي لي نهادهاي ملي و نهادهاي بينو دريانوردي به دو دسته ك

  . گردند دسته تشريح مي

  گذار داخلينهادهاي قانون - الف

مجلس شوراي اسالمي، سازمان محيط : عبارتند از) ملي(گذار داخلي ترين نهادهاي قانونمهم

در ادامه به تشريح مختصر هر يك از  .زيست، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت و درمان

  .شود اين نهادها پرداخته مي

  مجلس شوراي اسالمي

ها،  نامه  ها، مقاوله عهدنامهقانون اساسي، بايستي  77مجلس شوراي اسالمي، طبق اصل 

المللي مورد پذيرش هاي بينكنوانسيون .برساندبه تصويب  راالمللي  هاي بين  نامه قراردادها و موافقت

بنابراين با توجه به اينكه . گردداالجرا مي زمان بنادر و دريانوردي نيز پس از تصويب مجلس الزمسا

بر عهده مجلس  HSEالمللي سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه االجراي بينبخشي از تعهدات الزم

  .نمود توان يكي از ذينفعان سازمان لحاظلذا اين ارگان را مي. باشدشوراي اسالمي    مي

  زيستسازمان حفاظت از محيط

زيست، مسئول تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي سازمان حفاظت از محيط

مندي درست و مستمر از محيط زيست همسو  زيست و تضمين بهرهايران به منظور حفاظت از محيط

و ممانعت از تخريب و گيري  اين سازمان اهداف ديگري از قبيل پيش. باشدبا توسعه پايدار مي

زيست، از پنج سازمان محيط. زيستي كشور را به عهده دارد آلودگي محيط زيست و حفاظت از تنوع 

طبيعي و تنوع زيستي، معاونت  زيست انساني، معاونت محيط  معاونت اصلي شامل معاونت محيط

ر مجلس تشكيل شده زيست دريايي، معاونت آموزش و پژوهش، معاونت توسعه مديريت و امو محيط
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زيست دريايي با دارا بودن سه زيرمجموعه شامل دفتر بررسي  در اين ميان، معاونت محيط. است

هاي ساحلي، بيشترين ارتباط  هاي دريايي، دفتر اكوبيولوژي دريايي و مديريت سواحل و تاالب آلودگي

  . دارد HSEبا سازمان بنادر و دريانوردي را از لحاظ 

  امور اجتماعيوزارت كار و 

وزارت كار و امور اجتماعي با دارا بودن دو بخش اصلي شوراي عالي حفاظت فني و مركز 

تحقيقات، تعليمات و حفاظت و بهداشت كار، و نيز واحدهايي تحت عنوان سازمان كار و امور 

ه ها و كارخانجات حوز بازرسى مستمر از كارگاههاي كشور، با وظيفه  اجتماعي در تمامي استان

عملكرد و برقرار كردن مبانى حفاظتى و بهداشتى و ايمنى كار و انطباق شرايط كار با قوانين و 

هاي  هاي حفاظت و بهداشت كار، سهم عظيمي از فعاليت نامه و نيز تدوين آيين مقررات مربوطه

يكي از را با تمركز بيشتر بر حوزه ايمني و بهداشت بر عهده داشته و از اين منظر،  HSEمربوط به 

  .آيد ذينفعان اصلي سازمان بنادر و دريانوردي به شمار مي

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با دارا بودن مراكزي با عنوان شبكه بهداشت در تمامي 

شند، با پزشكي سراسر ايران مي  هاي علوم ها و شهرهاي كشور كه تحت نظارت دانشگاه استان

هاي كاري، ارائه خدمات  ها و به خصوص محيطمسئوليت كنترل و حفظ بهداشت در تمامي عرصه

هاي فراگير و نيز نظارت و  رساني در خصوص شيوع بيمارياورژانس در شرايط اضطراري، اطالع

مله كنترل دقيق بر روند معاينات بدو استخدام و معاينات ادواري كاركنان شاغل در كليه صنايع از ج

  . شود اين سازمان محسوب مي HSEصنعت دريانوردي را بر عهده دارد و از اين لحاظ، جزء ذينفعان 

  الملليگذار بيننهادهاي قانون - ب

المللي داشته و حاكميت هاي سازمان بنادر و دريانوردي جنبه بيناز آنجا كه بسياري از فعاليت

المللي كشور در حوزه  كشور در محدوده درياها بر عهده اين سازمان است، لذا عمل به تعهدات بين

  . باشد دريايي نيز برعهده اين سازمان مي

اين . شود المللي تدوين مي هاي بينتوسط سازمان HSEهاي مرتبط با بسياري از كنوانسيون

گذار ترين نهادهاي قانونمهم. گيرندمورد توجه قرار مي HSEن ها به عنوان ذينفعاسازمان

المللي ، اتحاديه بين 2المللي كار، سازمان بين 1المللي دريانوردي سازمان بين: المللي عبارتند از بين

                                                      
١. International Maritime Organization (IMO) 

٢. International Labour Organization (ILO) 
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 سازمان، 3رافييدروگالمللي هسازمان بين، 2هاي درياييانجمن بين المللي چراغ، 1ها بنادر و لنگرگاه

در ادامه به تشريح مختصر هر يك از اين نهادها . 5ل متحد، سازمان مل4لمللي استانداردسازيابين

  .شود پرداخته مي

  المللي دريانوردي سازمان بين

 كهباشد  هاي تخصصي سازمان ملل متحد مي المللي دريانوردي يكي از سازمان سازمان بين

ي و وظيفه اصلي آن برقراري قوانين بر الملل هدف عمده آن حفظ ايمني دريايي و كشتيراني بين

اين سازمان به عنوان مرجع امور دريايي، بهترين سازماني . مبناي مشاركت كشورهاي عضو است

توانند براي هماهنگ كردن معيارها و استانداردهاي خود با جامعه  است كه كشورهاي عضو مي

ي ارائه شده توسط اين سازمان، در حوزه ها از سويي، بسياري از كنوانسيون. جهاني از آن بهره ببرند

هاي  همچنين از طرف آيمو از بنادري كه كنوانسيون. باشد ايمني و پيشگيري از آلودگي دريايي مي

با . گيرد هايي صورت مي اند براي بررسي صحت و چگونگي انجام كار، مميزي اين سازمان را پذيرفته

، )باشدكه مورد پذيرش كشور ايران نيز مي(آيمو  هاي توجه به اينكه درصد بااليي از كنوانسيون

يابد،  هاي آيمو در بنادر جمهوري اسالمي ايران نيز مصداق مي بوده و مميزي HSEمرتبط با مسائل 

المللي دريانوردي در زمره ذينفعان اصلي سازمان بنادر و دريانوردي و با ارتباط كاري  لذا سازمان بين

  .گيرد تنگاتنگ قرار مي

  المللي كاران بينسازم

شود كه به  المللي كار، اولين سازمان تخصصي وابسته به سازمان ملل محسوب ميسازمان بين

طور مستقيم به موضوعات ايمني و بهداشت كليه كارگران از جمله كارگران شاغل در بنادر 

قاء سطح ايمني و هاي مختلف سعي در ارت ها و كنوانسيون نامه اين سازمان، با تهيه آيين. پردازد مي

المللي كار به موضوعات مربوط به ابعاد همچنين سازمان بين. بهداشت شاغلين بنادر و شناورها دارد

 65سال گذشته، بيش از  80مختلف كار دريانوردان توجه خاص نشان داده است و در خالل 

دريانوردان بوده كه كنوانسيون اين سازمان، در ارتباط با  185نامه از مجموع  كنوانسيون و توصيه

المللي كار به مسائل بيش از يك ميليون و دويست هزار دريانورد  نشانه بارزي از اهتمام سازمان بين

                                                      
١. International Association of Ports and Harbors (IAPH) 

٢. International Assiociation of Marine Aides(IALA) 

٣. International Hydrographic Organization (IHO) 

٤. International Organization for Standardization (ISO) 

٥. United Nations 
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 1توان به راهنماي ايمني و بهداشت در بنادر از جمله اقدامات اين سازمان، مي. باشد در جهان مي

  .اشاره نمود

  هاالمللي بنادر و لنگرگاه اتحاديه بين

ها، يك نهاد غير انتفاعي است كه با هدف رشد و توسعه بنادر المللي بنادر و لنگرگاه يه بيناتحاد

: شعار اين اتحاديه عبارتست از. مقر كنوني آن در توكيو واقع است. در سراسر دنيا تشكيل شده است

اديه هدف از تأسيس اتح. تجارت جهاني از طريق بنادر دنيا - صلح جهاني از طريق تجارت جهاني

هاي ها توسعه و تقويت روابط حسنه و همكاري فيمابين بنادر و لنگرگاهالمللي بنادر و لنگرگاهبين

ها و ها از طريق تبادل اطالعات مربوط به روشجهان، افزايش كارايي و پيشرفت بنادر و لنگرگاه

نايع دريايي، خطوط تكنولوژي جديد در زمينه توسعة بنادر، بهبود وضع حمل و نقل دريايي، توسعه ص

  . باشدهاي مربوط به حمل و نقل دريايي ميسازي و ساير فعاليتكشتيراني، كارخانجات كشتي

 هاي درياييانجمن بين المللي چراغ

-هاي مربوط به چراغ، به منظور تداوم بخشيدن به فعاليتهاي درياييانجمن بين المللي چراغ

اين اتحاديه داراي . رسماً فعاليت خود را آغاز كرد 1957 هاي دريايي و عاليم كمك ناوبري، از سال

عالئم كمك ناوبري . به آن پيوسته است 1975عضو در سراسر جهان بوده و ايران نيز در سال  155

 HSEلذا اين سازمان نيز جزء ذينفعان . نمايندنقش اساسي در تأمين ايمني تردد شناورها ايفا مي

  .گرددسوب ميسازمان بنادر و دريانوردي مح

المللي هيدروگرافي، يك مرجع تخصصي مشورتي است كه در زمينه استاندارد كردن سازمان بين

- ها و عاليم مههاي تشريح مشخصات و برد نوراني چراغهاي دريايي، روشعاليم اختصاري نقشه

العه و بررسي و هاي دريايي، مطهاي دريايي و اصالح آنها از طريق انتشار اعالميهنما، تكثير نقشه

  . نمايدوسايل و تجهيزات هيدروگرافي و آموزش پرسنل هيدروگرافي، فعاليت مي

  بين المللي استانداردسازيسازمان 

هاي هاي مديريت كيفيت، سيستمعالوه بر تدوين سيستم بين المللي استانداردسازيسازمان 

اي، سهم زيادي حرفهو بهداشتهاي مديريت ايمني مديريت محيط زيستي و نظارت بر تهيه سيستم

زيرا . در تدوين استانداردهاي ساخت ايمن تجهيزات از جمله تجهيزات مورد استقاده در بنادر دارد

هايي است كه استفاده از استانداردهاي مصوب در ساخت تجهيزات، همواره مبنايي براي كنوانسيون

                                                      
١.Code of Practice on Safety and Health in Ports (٢٠٠٥) 
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 HSEو از اين بعد در شمار ذينفعان . نندداايمني را نتيجه رابطه منطقي بين تجهيزات و انسان مي

  .گيردسازمان قرار مي

  سازمان ملل متحد

اعضاي آن تقريباً شامل همه كشورهاي مستقلي كه  است المللي سازماني بينسازمان ملل متحد 

المللي حقوق  كنوانسيون بين"با توجه به اينكه  .اند به رسميت شناخته شده المللي كه از نظر بين است

توسط سازمان ملل متحد تصويب شده است و فصل دوازدهم اين كنوانسيون نيز تحت عنوان  "درياها

اساس اصول عمومي،  هاي حقوقي را بر چارچوب رژيم "حمايت و محافظت از محيط زيست دريايي"

ها فراهم  زيست و مسئوليت طهاي فني، نظارت و ارزيابي محي اي، كمك منطقههاي جهاني و  همكاري

  .سازمان لحاظ نمود HSEتوان در گروه ذينفعان ، لذا سازمان مذكور را نيز ميمي آورد

 شركاء تجاري و پيمانكاران -4-5-2

ن توا كننده با سازمان بنادر و دريانوردي مي هاي همكاريهاي گوناگوني از سازمانبندي دسته

توان معيارهاي مختلفي از جمله مدت قرارداد، اهميت فعاليت،  ها ميبنديانجام داد و براي اين دسته

به دليل اينك بحث اصلي اين قسمت، . را مدنظر قرار داد... حجم ريالي قرارداد، نوع قرارداد و

ام شده و دو دسته بندي مرتبطي در اين زمينه انجاست، لذا دسته HSEها از بعد شناخت اين سازمان

فعاليت . اندمورد بررسي قرار گرفته "شركاي تجاري"و  " HSEدهنده خدمات پيمانكاران ارائه"كلي 

هاي ديگري مشغولند كه ممكن است است و گروه دوم به فعاليت HSEاصلي گروه اول، ارتقاي 

  .شوند  HSEمخاطراتي را در بر داشته و به نوعي ممكن است باعث صدمه زدن به عملكرد 

  HSEدهندگان خدمات ارائه -الف

  HSEدهندگان آموزش  ارائه

شود، به دو دسته كلي تقسيم هايي كه در سازمان بنادر و دريانوردي به افراد داده ميآموزش

نامه  اساس پيمان بر. هاي عموميو آموزش STCWهاي موضوع كنوانسيون آموزش: شودمي

STCW هاي دريانوردي بايد حداقل استاندارد كه تعيين  و قوانين جاري، داوطلبان در تمامي رشته

تا . هاي مؤثر است، به اثبات برسانند كننده دانش، ادراك و مهارت آنها در جهت پذيرش مسئوليت

، برخي از STCWهاي موضوع كنوانسيون در آموزش .موفق به اخذ گواهينامه مربوطه گردند

  : فعال در زمينه آموزش مباحث مرتبط عبارتند ازمؤسسات 

 ا .ا. مؤسسه آموزش كشتيراني ج -
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 دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار  -

 كش ايران شركت ملي نفت -

 )دانشگاه صنعت نفت(مجتمع علوم دريايي محمود آباد  -

 دانشگاه علوم دريايي امام خميني  -

 مؤسسه آموزش كشتيراني درياي دور -

 مؤسسه آموزشي دريا مجد  -

 شركت كيش رو آبي  -

 شركت آبادان دريا -

هاي عمومي به درخواست واحدهاي سازمان در بنادر يا سازمان مركزي و يا به تشخيص آموزش

در بنادر، برخي از اين  HSEبه دليل اهميت مسائل . شوندريزي و اجرا ميواحـد آموزش، برنامه

در بنادر  HSEبرخي از مؤسسات آموزشي فعال در زمينه . يابداختصاص مي HSEها به موضوع دوره

  : عبارتند از

  نشاني تهران مركز آموزش آتش -

   1مركز آموزش آتش نشاني و امداد و نجات سوئد -

   2نشاني انگلستان آتش كالج بين المللي خدمات ايمني و -

 مؤسسه آموزش تحقيقات صنعتي  -

  HSEپيمانكاران مشاوره و پژوهش 

هاي پژوهشي در ابعاد مختلف و همچنين بهرهدر بنادر، نياز به انجام فعاليت HSEجهت ارتقاء 

 HSEباشد و لذا برخي از قراردادهايي كه ارتباط فراواني با بحث  گيري از متخصصان اين امر مي 

  .شود منعقد مي HSEهاي مختلف  دارد، قراردادهايي است كه با مشاوران فعال در زمينه

   HSEنكاران عمليات پيما

اين پيمانكاران با . توان توسط پيمانكاران انجام داد را مي HSEهاي مرتبط با برخي از فعاليت

ها  رسانند از جمله اين فعاليت بنادر ياري مي  HSEبه ارتقاي وضعيت   HSEاجراي عمليات مرتبط با 

  .ازيافت زباله از كشتي را نام بردنشاني، امداد و نجات، تأمين تجهيزات ايمني و ب توان آتش مي

  

                                                      
١ Swedish Rescue Services Agency (SRSA) 

٢ Fire Service sCollege (FSC) 
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  شركاي تجاري -ب

هاي اقتصادي خود و برخي ، بسياري از فعاليت44سازمان بنادر و دريانوردي در راستاي اصل 

. هاي خصوصي واگذار كرده استبه شركت  عمليات بندري سودآور را در قالب قراردادهاي بلند مدت،

هاي پيمانكار ديگري نيز براي مستقر هستند، شركتها، كه در بنادر عالوه بر اين شركت

رساني به سازمان بنادر و دريانوردي وجود دارند كه طبق قرارداد، خدماتي را به سازمان ارائه  خدمت

ها ممكن هايي هستند كه فعاليت آنهاي موضوع بررسي در اين قسمت، شركت شركت. دهند مي

ها از لحاظ نياز است طبق سيستمي جامع، اين فعاليت است سبب ايجاد مخاطراتي در بنادر گردد و

HSE  بندي  ، تقسيم13-4توان بطور كلي به موضوعات شكل  ها را مياين فعاليت. مديريت شوند

  .نمود

  

  

  
  

  

  

  

 هاي كشتيراني شركت -4-5-3

باشند و بر اساس اندازه دهنده خدمـــات حمل و نقل دريايي ميهاي كشتيراني، ارائهشركت

محموله و زمانبندي حمل به سه دسته كشتيراني الينر، كشتيراني ترمپ و كشتيراني صنعتي تقسيم 

توانند در هاي بنادر وارد شده و ميها، به منظور حمل و نقل به آبهاي اين سازمانكشتي. شوند مي

صورت عدم رعايت قوانين و مقررات، مشكالتي براي محيط زيست، ايمني و سالمت افراد بوجود 

دهد هــايي كه انجام ميسازمان بنادر و دريانوردي در صورت مشاهده مشكل و يا با بازرسي. آورند

-ايجاد مي HSEها براي عمده مشكالتي كه اين شركت. خلف را توقيف كندهاي متتواند كشتيمي

كنند بواسطه ناوگان قديمي و مسن آنهاست كه قادر به برآوردن الزامات و فعاليت در چارچوب قانون 

  .باشندبطور كامل نمي

خدمات دريايي 

 ها به كشتي

 باراندازي شماريبار تخليه و بارگيري بازرسي كشتي و كاال

 رساني و سوخت رساني آب تأمين تجهيزات انبارداري در بندر عمليات كانتينري

 ترخيص كاال تداركات تعميرات عمران

 غواصي

بيرون آوردن الشه 

 هاي مغروق كشتي

  اليروبي

آموزش و پژوهش در  تأمين نيروي انساني كشييدك

 HSEهاي غير از  زمينه

 

  HSEهاي فعاليت شركاي زمينه - 13- 4شكل 
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  جوار در بنادرها همسازمان -4-5-4

- هاي زيستايجاد انواع آلودگيهاي همجوار در بنادر كشور پتانسيل زيادي را جهت سازمان

تواند تأثيرات سويي  هاي بنادر نيز ميفعاليت. تواند بنادر را تحت تأثير قرار دهدمحيطي دارند كه مي

 HSEها در حوزه بطور كلي بررسي اثرات متقابل اين سازمان. بر آنها داشته باشد HSEاز ديدگاه 

به طور . ري براي كاهش مخاطرات را فراهم آوردهايي جهت همكاتواند زمينه تدوين استراتژي مي

محيطي پتروشيمي بندر امام خميني بر آب و هواي منطقه اشاره توان به تأثيرات سوء زيستمثال مي

  .كرد

  نهادهاي آموزشي و پژوهشي مرتبط -4-5-5

بطور كلي نهادهاي آموزشي و . نهادهاي پژوهشي نقش مهمي در ارتقاي صنعت دريانوردي دارند

  . بندي نمود توان به دو گروه داخلي و خارجي تقسيممرتبط با دريانوردي را ميپژوهشي 

  نهادهاي آموزشي داخلي -الف

هاي مربوط به دريانوردي، به منظور تربيت نيروهاي متخصص در با توجه به اهميت آموزش

ر اين خصوص هايي دها و دوره ها و نهادهاي دولتي و خصوصي اقدام به تعريف رشتهداخل، دانشگاه

 . اندنموده

هاي مورد مجري دوره(توان مؤسسه آموزشي كشتيراني جمهوري اسالمي ايران از اين گروه مي

دريانوردي عرشه، مكانيك كشتي زير نظر (، دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار)IMOتأكيد 

IMO( اسالمي ايران ، دانشگاه علوم و فنون دريايي واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد) ،بيولوژي دريا

شناسي دريا، ايستگاه پژوهشي درياي زيست(، مركز اقيانوس شناسي )فيزيك دريا، صنايع دريايي

  .را نام برد) عمان ايستگاه پژوهشي و تحقيقاتي مربوط به علوم دريايي و اقيانوسي

  نهادهاي آموزشي خارجي -ب

هاي خوبي صورت گرفته چرا كه جهاني فعاليتدر زمينه آموزش در حوزه دريانوردي در سطح 

اين صنعت در ماهيت خود جهاني بوده و داشتن درك مشترك از موضوعات و تبادل دانش و تجربه 

-مند ميها در سطح جهاني در آن مطرح مي باشد كه همگان از مزاياي آن بهرهو ارتقاي توانمندي

عالند كه مهمترين آنها دانشگاه جهاني دريانوردي در اين راستا نهادهاي چندي در اين زمينه ف. شوند

  .است
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  ها ها و اتحاديه انجمن -6- 4-5

هاي شغلي  هاي تخصصي و اتحاديه صنعت دريانوردي همانند ساير صنايع دربردارنده انجمن

. دهند هاي صنعت دريانوردي را تحت تأثير قرار ميگيريگوناگون است كه در بسياري موارد، تصميم

توان اتحاديه مالكان كشتي، انجمن مهندسي دريايي ايران و انجمن ها  مي و اتحاديه هااز اين انجمن

  .علوم و فنون دريايي ايران را نام برد

  بندي مؤسسات رده -7- 4-5

اين  . المللي، شناورهاي تجاري را ملزم به داشتن يك سري گواهينامه نمـوده استمقررات بين

آورد شود و اين اطمينان را بوجود ميي كشتي صادر ميبندهاي ردهها از طرف انجمنگواهينامـــه

هاي صنعتي توليد، نگهداري و كه كشتي در چرخه عمر خود، تحت مقررات ايمني و بهترين روش

  . شودراهبري مي

بندي، استانداردهاي كيفيت كشتي را تنظيم و براي اطمينان از قابليت دريانوردي، مؤسسات رده

بندي در دنيا وجود دارد كه پنجاه موسسه رده. دهندي ادواري قرار ميهاآنها را مورد بازرسي

هاي داخلي نيز در زمينه  شركتبرخي . BV، لويدز و DNVترين آنها در بازار ايران عبارتند از  مهم

اين . بندي ايرانيانبندي آسيا و شركت ردهشركت رده: كنند كه عبارتند از بندي فعاليت مي رده

  . كنندنيز فعاليت مي ISMهاي بندي در زمينه ارائه گواهينامههاي ردهشركت

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران -8- 4-5

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به عنوان تنها متولي در امر تعيين، تدوين و اجراي 

  . كند د عمل ميعالي استاندار  استاندارد رسمي محصوالت در ايران است كه با كسب موافقت شوراي

هاي حوزه عمل سازمان بنادر و دريانوردي هاي مؤسسه استاندارد كه با فعاليتاز جمله فعاليت

  :هاي زير اشاره كردتوان به فعاليتشود، مي نيز مربوط مي HSEپيوند داشته و به 

  هاي كاربردي براي تدوين و بازنگري و اجرايي استانداردهاي ملي مطالعات و پژوهش -

 تدوين و انتشار استانداردهاي ملي  -

 هاي انطباق در مورد كاالهاي وارداتي و صادراتي  صدور گواهينامه -

هاي تطبيق ويژگي كاال،  آزمايشگاه ،ها و مؤسسات بازرسيشركت: تأييد صالحيت -

 هاي كيفيت كنندگان سيستم هاي كيفيت و گواهيكارشناسان استاندارد، مشاوره سيستم
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هاي كاالهاي ساخت داخل و وارداتي كه از نظر ايمني و بهداشت ويژگيتعيين كيفيت و  -

 باشند و اعالم نتايج حاصل  عمومي حائز اهميت مي

 هاي فوق ها و شكايات مرتبط با هر يك از فعاليت رسيدگي به اعتراض -

  صاحبان كاال -9- 4-5

و نقل دريايي  اي، حملهاي هزينهصاحبان كاال براي نقل و انتقال كاالهاي خود به دليل صرفه

هاي كشتيراني براي حمل كاالي خود كمك دهند و بدين منظور از شركترا در اولويت قرار مي

براي صاحب كاال، امنيت حمل و نقل اهميت به سزايي دارد و بنابراين در انتخاب شركت . گيرندمي

  .كننددقت مي) به لحاظ ايمني عمليات تخليه و بارگيري و كيفيت آن(كننده و بندر ورودي حمل

  

  سازندگان شناور  -10- 4-5

بايست براساس استانداردهاي به منظور حصول اطمينان از استاندارد بودن كشتي، سازندگان مي

از جمله . بندي، كشتي استاندارد بسازند و در سازمان بنادر و دريانوردي ثبت كننديك مؤسسه رده

  اشاره نمود ايع فرا ساحل ايرانمجتمع كشتي سازي و صنتوان به شركت  سازندگان شناور مي

  مالكان شناور -11- 4-5

. باشدكنند كه در ايمني صنعت دريانوردي مؤثر ميمالكان كشتي تصميمات كليدي اتخاذ مي

بندي و تمهيدات بيمه برخي از انتخاب كشور صاحب پرچم براي ثبت شناورها، انتخاب انجمن رده

ان كشتي، ارتقاء استانداردهاي فني كشتي يكي ديگر از تصميمات مهم صاحب. اين تصميمات هستند

 . شودهاي الزامات قانوني است كه منجر به افزايش ايمني كشتي ميباالتر از حداقل

المللي قرار  هاي بين در اكثر كشورها شناورهايي وجود دارند كه در دامنه شمول كنوانسيون

تدوين قوانين و . شود گفته مي كنوانسيونيبه اين شناورها اصطالحاً شناورهاي غير. گيرند نمي

در ايران نيز شناورهاي سنتي جزء . ها محول شده است مقررات در مورد اين شناورها به دولت

منظور از شناورهاي سنتي، شناورهاي با ساختار قديمي  .شوند كنوانسيوني تلقي ميشناورهاي غير

قوانين، كيفيت فني و ايمني،  است كه با گذشت زمان، گسترش تكنولوژي و بهبود استانداردها و

هاي چوبي فعلي  اين شناورها عمدتاً شامل لنج. اند كماكان ساختار ابتدايي خود را حفظ نموده

  . شوند مي
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هاي ايران، سهم  از آنجا كه شناورهاي سنتي نيز مانند ساير شناورهاي فعلي فعال در آب

هاي اخير، آمار  دهند و از طرفي در سال اي از عمليات حمل و نقل كاال را به خود اختصاص مي عمده

بااليي از سوانح شناورهاي تحت پرچم جمهوري اسالمي ايران مربوط به شناورهاي سنتي بوده 

هاي صنعت حمل و نقل دريايي كشور بوده و در گروه  است، لذا شناورهاي سنتي، يكي از دغدغه

  .باشد حائز اهميت مي HSEذينفعان 

  ها بانك -12- 4-5

ها در پي ها، اهميت زيادي دارد و لذا سازمان گذاري پروژهتوسعه صنايع، بحث سرمايهمعموالً در 

ارتقاي ايمني در بنادر نيز يكي از . آيند ها برمي ها به منظور تأمين مالي پروژهجلب همكاري بانك

ها رود بانك بيني است و لذا انتظار ميمواردي است كه بازگشت سرمايه مناسبي براي آن قابل پيش

گذاري كنند  با گردآوري وجوه اندك از مردم، با پشتوانه مالي قدرتمندي كه دارند، در اين امر سرمايه

با توجه به اينكه . هاي فعال در اين امر به صورت پرداخت وام، حمايت كنندو يا از افراد و سازمان

ها نيز جزء ذينفعان شد بانكسازي صنعت دريانوردي نيز مؤثر باتواند در ايمنها ميدريافت اين وام

HSE مطرح شوند.  

  هاي بيمه شركت -13- 4-5

لذا با اين تعريف هر . بيمه، راهكاري براي كاهش اثرات حوادث ناگوار احتمالي در آينده است

تواند شود بلكه ميمطرح مي)  HSEاز مباحث (كجا كه ريسك است نه تنها بحث مديريت ريسك 

خطرات دريايي از قبيل جنگ، . يي سابقه بسيار طوالني داردبيمه دريا. بحث بيمه نيز مطرح شود

. ها همچنان به قوت خود باقي استسوزي و غيره با وجود وسايل پيشرفته ايمني، براي كشتيآتش

بدون شك ورود و نگهداري كاالها . يابدبسياري از اين حوادث در مورد بندر نيز مصداق مي

هاي شركت. اي ايجاد خطر براي افراد و تجهيزات بندر باشدتواند منبع قابل توجهي برخطرناك مي

اند و موارد مختلفي را تحت بيمه قرار اي مختلفي تدوين كردههاي بيمهبيمه در اين راستا، گزينه

توان به پوشش مسئوليت شناورها، بيمه خسارات ناشي از تخليه، بارگيري و يا دهند از جمله ميمي

  .گيري اشاره كردسوخت

 اردشوندگان به بنادرو -14- 4-5

-گيرند، ميشوند و در محيط تحت كنترل سازمان قرار ميافرادي كه به محدوده بندر وارد مي

از آنجا كه . هاي بندر باعث ايجاد خطر براي آنان گرددتوانند باعث ايجاد خطر گرديده و يا فعاليت
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بندر است، لذا ضروري  HSE تأمين ايمني اين افراد در مدت حضور در محدوده بندر، بر عهده بخش

شونده به بندر وجود بطور كلي دو گروه وارد. است تا اين دسته از ذينفعان نيز مورد توجه قرار گيرند

  . كنندگان و رانندگانبازديد: اين دو گروه عبارتند از. بندر تعامل دارند HSEدارند كه با 

  بازديدكنندگان -الف

-ه منظور بازديد از امكانات بندر، مناطق ساحلي بندر و آببازديدكنندگان، افرادي هستند كه ب

تواند با اهداف مختلفي همچون اين عمل آنها مي. شوندهاي ساحلي به محدوده بندر وارد مي

ها و در مورد اين افراد ضروري است كه بر فعاليت. گذاري صورت پذيردآموزش، تحقيق، سرمايه

  .ال شود تا از بروز حوادث جلوگيري شودها مديريت الزم اعمهاي حضور آنمحل

  كنندگان كاالحمل -ب

صاحبان كاالها به منظور خروج كاال از بندر و حمل آن به محل مورد نظر خود، به طور شخصي 

معموالً به خاطر حجم باالي كاالهاي وارداتي يا . كنندهاي حمل و نقل، اقدام ميو يا توسط شركت

/ ها گيرند و كاميونل زميني مسئوليت جابجايي آنها را به عهده ميهاي حمل و نقصادراتي، شركت

توانند باعث اين وسايط نقليه وارد محوطه بندر شده و مي. فرستندتريلرهايي بدين منظور به بنادر مي

  .دهندبندر را تحت تأثير قرار مي HSEخطرات و مشكالتي در داخل محدوده بندر شوند كه مستقيماً 

 و ترابريوزارت راه  -15- 4-5

ريزي سياست جامع و هماهنگ براي ترابري كشور،  هدف وزارت راه و ترابري عبارتست از پي

ي آن با توجه به مقتضيات توسعه يتوسعه، تجهيز، گسترش، نگاهداري و ايجاد تأسيسات زيربنا

ميني هاي ارتباطي كشور اعم از ز بدين ترتيب احداث راه .عمراني و دفاع ملي اقتصادي، اجتماعي و

و  هاي آبي و فراهم آوردن وسايل ترابري و تنظيم مقررات استفاده صحيح از آنها و راه) آهن راه و راه(

هاي وزارت راه  يكي از زيربخش. شود هدف اساسي اين وزارت محسوب مي ءمين ترابري كشور جزأت

آوري  فنآوري و ايمني تحت نظارت معاونت آموزش، تحقيقات و  و ترابري دفتر مطالعات فن

همچنين سازمان بنادر و دريانوردي تحت نظارت مستقيم اين وزارتخانه بوده و از ذينفعان . باشد مي

 .شود اصلي سازمان محسوب مي

 ساير نهادهاي مرتبط  -16- 4-5

هاي مشتركي در توانند همكاري هاي هستند كه با توجه به حوزه فعاليت، ميبرخي از سازمان

  . ا و بنادر داشته باشنددر محيط دري HSEارتقاء   زمينه
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  سازمان شيالت ايران -الف

انجام كليه اقدامات الزم جهت ترين اهداف اساسي اين سازمان از سويي با توجه به اينكه از مهم

 ،انجام تحقيقات علمي پيرامون حيات آبزيانو از سوي ديگر حفاظت و حراست از منابع آبزيان 

 هاي حوزه فعاليت يزان منابع و ذخاير آبزيان در آبمختلف آبزيان قابل برداشت، م هاي گونه

و  هاي درياي عمانو تحقيقات پيرامون حفاظت از منابع و ذخاير آبزيان موجود در آب "شيالت"

رابطه تنگاتنگ  HSEباشد لذا در اين حيطه با مباحث  مي هاخليج فارس و درياي خزر و مرداب

  .قرار گرفته است HSEداشته و در گروه ذينفعان سازمان بنادر و دريانوردي در امر 

  وزارت نفت-ب

حفاري، استخراج و (هاي متعدد در دريا وزارت نفت يكي از ذينفعاني است كه به دليل فعاليت

چند بعد، ذينفع سازمان محسوب از ) هاي نفتي ها، اسكله ها، پتروشيميپااليشگاه(و بنادر ) انتقال نفت

نهادهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه كه در مجاورت بنادر اصلي كشور قرار دارند، در قسمت . شود مي

هاي كشتيراني لحاظ كش، در قسمت شركتاند و شركت ملي نفت هاي همجوار بررسي شدهسازمان

در حفاري و استخراج نفت در دريا مورد هاي دريايي در اين قسمت وزارت نفت از بعد فعاليت. اند شده

  .توجه قرار گرفته است

هاي سازمان  با توجه به اينكه بسياري از مبادالت نفتي شركت ملي نفت ايران از حوزه فعاليت

باشند، و همچنين اهميت  هاي نفتي مي بنادر و دريانوردي گذر كرده و برخي از بنادر نيز داراي اسكله

 HSEهاي نفتي، اين شركت تأثيرات متقابلي را در زمينه  دن ريسك در پايانهمواد سوختني و باال بو

نمايد و از ذينفعان سازمان بنادر و دريانوردي محسوب بر فعاليت سازمان بنادر و دريانوردي ايجاد مي

  . گردد مي

 نيروهاي نظامي و انتظامي  -ج

فعال  "يروي دريايي سپاه پاسدارانن"و  "نيروي دريايي ارتش"در مناطق دريايي ايران دو ارگان 

نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران يكي . كنند هستند و از حريم دريايي كشور حفاظت مي

 .هاي جمهوري اسالمي ايران را داردباشد كه مسئوليت حفاظت از آب اجا ميناز قواي سه گانه 

كنترل كامل خليج  ،نيروي دريايي سپاه .است  مان به ارتش واگذار شدهدرياي عكنترل دريايي خزر و 

نيروي انتظامي نيز وظيفه  .باشددار مي جزاير آن از دهانه اروندرود تا تنگه هرمز را عهده فارس و

  . مراقبت و كنترل مرزهاي كشور از جمله محدوده انحصاري اقتصادي درياها را داراست
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  مردم و جامعه -17- 4-5

سازمان بنادر و دريانوردي، مردم ساكن در مناطق يكي از عناصر مهم و قابل توجه در محيط 

محور و گرايش به افزايش تراكـــم با توجه به رويكرد سازمان به توسعه دريا. باشندبندري مي

هاي بندر بر ايمني و سالمت مردم و جمعيتي در مناطق ساحلي، ضروري است بحث تأثير فعاليت

 . زيست آنان به دقت بررسي شودمحيط

  واهرخواندهبنادر خ -18- 4-5

خواندگي طبق تعريف، قراردادي است بين سران مملكتي يا سران دو شهر كه براي ايجاد خواهر

  .شودهمبستگي و اتحاد بيشتر انساني و فرهنگي بسته مي

خواندگي خوانده مطابق با يكي از بندهاي سند استاندارد يادداشت تفاهم خواهربنادر خواهر

محيطي و پيشگيري و مقابله ور، به منظور ارتقاي استانداردهاي زيستسازمان بنادر و دريانوردي كش

اند تا در محيطي توافق نمودههاي زيستبا آلودگي دريايي و همچنين لزوم اجراي كنوانسيون

هاي آموزشي مرتبط ها و در زمينهزيست دريايي در برابر آلودگي ناشي از كشتيخصوص حفظ محيط

  .نمايند به صورت دو جانبه همكاري

  كشورهاي منطقه -19- 4-5

اي به دو حوزه متفاوت، شامل كشورهاي  هاي جهموري اسالمي ايران، كشورهاي منطقه در آب

 و تركمنستان، جمهوري قزاقستان، فدراسيون روسيه ،آذربايجان جمهوريشامل (حوزه درياي خزر 

عمان، قطر،  شامل بحرين، عراق، كويت،(و كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان ) ايران

با توجه به اينكه صنعت دريايي . شوند تقسيم مي) عربستان سعودي، امارات متحده عربي و ايران

ايران، ارتباطي تنگاتنگ با كشورهاي حاشيه درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان داشته و داراي 

اي  ون منطقهزيست درياي خزر و كنوانسيهاي مشترك تحت عنوان كنوانسيون محيط نامهتفاهم

زيست دريايي و نواحي ساحلي در برابر آلودگي كويت براي همكاري، درباره حمايت و محيط

در پي گرفته و در گروه ذينفعان سازمان بنادر و  HSEباشند، منافع مشتركي را در حوزه  مي

  .گيرند دريانوردي قرار مي
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 مروري بر نتايج تحليل .6

تحليل ذينفعان سازمان بنادر و دريانوردي بر اساس روش  هايي از نتايجدر اين قسمت، نمونه

با توجه به اينكه ذينفعان در دو گروه پيمانكاران و ساير ذينفعان مورد مطالعه . تحليل بيان شده است

  . نتايج تحليل نيز بر اساس همين ساختار ارائه گرديده است. قرار گرفتند

 تحليل پيمانكاران  -1- 4-6

سازي و سپردن امور هايي است كه در زمينه خصوصييكي از ارگان سازمان بنادر و دريانوردي

- توان از آن به عنوان يك الگوي موفق بين سازمانعملياتي به بخش خصوصي، پيشرو بوده و مي

پيمانكاران يكي از عناصر اصلي انجام عمليات تخليه و بارگيري در بنادر به . هاي دولتي ياد كرد

تواند تأثير بسزايي در كاهش از سوي آنان مي HSEيل رعايت مسائل آيند و به همين دلشمار مي

، توجه به عامل پيمانكاران HSEبه منظور تدوين برنامه استراتژيك . آمار حوادث بنادر داشته باشد

  . امري ضروري است

ها و تهديدهايي را كه اين گروه از ذينفعان از ديدگاه شناخت و تحليل پيمانكاران، فرصت

در اين قسمت نتايج تحليل . نمايدنمايند، مشخص ميبراي بنادر ايجاد مي HSEت موضوعا

ابتدا بنادر كشور از لحاظ پيمانكاران مطالعه شده، مورد . پيمانكاران در دو بخش ارائه شده است

، HSEترين پيمانكاران بنادر در ارتباط با موضوعات سپس، مهم. اندبررسي و مقايسه قرار گرفته

  . اندشده مقايسه

  پيمانكاران مورد مطالعه در بنادر HSEمقايسه وضعيت  .4-6-1-1

- گذار بر تدوين و اجراي استراتژيمقايسه پيمانكاران مطالعه شده در بنادر، از ديدگاه عوامل تأثير

  :اين عوامل عبارتند از. ها انجام شد

 وضعيت قرارداد پيمانكاران بنادر -

 حوزه فعاليت پيمانكاران بنادر -

 نيروي انساني پيمانكاران بنادرتعداد  -

 پيمانكاران بنادر HSEوضعيت سازماندهي  -

  بنادر   IMSمقايسه سطح پوشش  -

 مقايسه وضعيت قرارداد پيمانكاران در بنادر -
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ها توجه داشت، لذا وضعيت بايست به عناصر درگير در اجراي استراتژي

قرارداد پيمانكاران به عنوان يك عامل تأثيرگذار در حضور پيمانكاران در دوره زماني اجراي 

توان پيمانكاران را از لحاظ مدت باقيمانده بطور كلي مي

اين پيمانكاران در . ها باقي مانده استآنپيمانكاراني كه كمتر از يكسال از قرارداد 

هاي مشخص شده در برنامه استراتژيك يابد و سياست

  .جهت همكاري با پيمانكاران جديد شامل آنها خواهد شد

مانكاران در اين پي. سال است 5تا  2پيمانكاراني كه مدت باقيمانده از قرارداد آنها، 

شروع برنامه استراتژيك، همچنان طبق قرارداد، پيمانكار بنادر خواهند بود اما پس از مدتي از شروع 

اين پيمانكاران . سال است 5پيمانكاراني كه ميزان باقيمانده قرارداد آنها بيش از 

ان برنامه امه استراتژيك دارند زيرا در قرارداد آنها قبالً منعقد گرديده و تا پاي

  )دهد ، درصد اين سه دسته از پيمانكاران در هر بندر را نشان مي

  :اند پيمانكاران مورد بررسي از لحاظ حوزه فعاليت به چهار دسته تقسيم شده

  مدت قراردادمقايسه پيمانكاران بنادر از لحاظ 

 شناخت و تحليل محيط خارجي نزديك

  وضعيت قراردادي پيمانكاران بنادر

بايست به عناصر درگير در اجراي استراتژيدر برنامه استراتژيك مي

قرارداد پيمانكاران به عنوان يك عامل تأثيرگذار در حضور پيمانكاران در دوره زماني اجراي 

بطور كلي مي. ها مورد بررسي قرار گرفتاستراتژي

  :قرارداد، به سه دسته اصلي تقسيم كرد

پيمانكاراني كه كمتر از يكسال از قرارداد  - 1 دسته

يابد و سياستشروع برنامه استراتژيك قرارداد آنها پايان مي

جهت همكاري با پيمانكاران جديد شامل آنها خواهد شد

پيمانكاراني كه مدت باقيمانده از قرارداد آنها،  - 2 دسته

شروع برنامه استراتژيك، همچنان طبق قرارداد، پيمانكار بنادر خواهند بود اما پس از مدتي از شروع 

  .برنامه، قرارداد خود را بايستي تمديد كنند

پيمانكاراني كه ميزان باقيمانده قرارداد آنها بيش از  -3 دسته

امه استراتژيك دارند زيرا در قرارداد آنها قبالً منعقد گرديده و تا پايكمترين اثرپذيري را از برن

، درصد اين سه دسته از پيمانكاران در هر بندر را نشان مي6- 4نمودار . (استراتژيك دوام دارد

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 فعاليت پيمانكاران بنادرمقايسه حوزه 

پيمانكاران مورد بررسي از لحاظ حوزه فعاليت به چهار دسته تقسيم شده

مقايسه پيمانكاران بنادر از لحاظ  -6- 4 نمودار



 HSEتدوين برنامه راهبردي نظام مديريت               

 

 

  .كنندپيمانكاراني كه تنها در يك بندر داخلي فعاليت مي

  .كنندپيمانكاراني كه حداقل در دو بندر داخلي فعاليت مي

پيمانكاراني كه عالوه بر بنادر داخلي، در يك بندر خارجي منطقه خاورميانه 

پيمانكاراني كه حداقل در يك بندر خارجي بيرون از منطقه خاورميانه فعاليت 

، درصد 7-4نمودار . گرفتندبندي، پيمانكاران مطالعه شده بنادر مورد بررسي قرار 

.  

  .دهد، تعداد پيمانكاران را در بنادر مختلف نشان مي

 مقايسه حوزه فعاليت پيمانكاران بنادر

 مجموع نيروي انساني پيمانكاران مطالعه شده در بنادر 

172  

پيمانكاراني كه تنها در يك بندر داخلي فعاليت مي: پيمانكاران محلي

پيمانكاراني كه حداقل در دو بندر داخلي فعاليت مي: پيمانكاران ملي

پيمانكاراني كه عالوه بر بنادر داخلي، در يك بندر خارجي منطقه خاورميانه : ايپيمانكاران منطقه

  .كنندنيز فعاليت مي

پيمانكاراني كه حداقل در يك بندر خارجي بيرون از منطقه خاورميانه فعاليت : الملليپيمانكاران بين

  .كنندمي

بندي، پيمانكاران مطالعه شده بنادر مورد بررسي قرار طبق اين تقسيم

.دهدهر دسته از پيمانكاران در بنادر مختلف را نشان مي

 

 

 

  

  

  

  

  تعداد نيروي انساني پيمانكاران مطالعه شده در بنادر 

، تعداد پيمانكاران را در بنادر مختلف نشان مي8-4نمودار 

  

  

  

  

  

  

 

  

مقايسه حوزه فعاليت پيمانكاران بنادر -7- 4نمودار

مجموع نيروي انساني پيمانكاران مطالعه شده در بنادر  - 8- 4نمودار
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  پيمانكاران در بنادر HSEمقايسه وضعيت سازماندهي 

اي، گزينه 5بين پيمانكاران، متفاوت است ليكن در يك ارزيابي  HSEويژه نحوه سازماندهي كار

  HSEچنانچه مقياس سازماندهي). 9 -4نمودار(پيمانكاران هر بندر مشخص گرديده  HSEسطوح 

امتياز هر : (پيمانكاران را پيوسته فرض كنيم، ميانگين امتيازات پيمانكاران هر بندر عبارت است از

  .)بندر حاصل تقسيم مجموع امتيازات پيمانكاران بر تعداد پيمانكاران است

  
 

  چابهار  خرمشهر  بوشهر  اميرآباد  انزلي  نوشهر  امام خميني  بنادر

  HSE 25/3  5/3  6/3  3  5/2  3/3  5/2 امتياز سازماندهي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بنادر IMSمقايسه سطح پوشش 

توان به شناختي از وضعيت اداره بندر و پيمانكاران اصلي هر بندر مي IMSبا بررسي پيشرفت 

IMS اي از وضعيت پوشش به منظور ايجاد درك مقايسه. بنادر دست يافتIMS  ،در بنادر كشور

در بنادر و پيمانكاران  IMSبا كنار هم قراردادن نمودارهاي عنكبوتي ميزان پيشرفت  10 -4نمودار 

به علت متغير بودن تعداد پيمانكاران مورد (نانچه از ابعاد متفاوت اين نمودار چ. ايجاد گرديده است

 HSEيازات ميانگين امت - 2- 4جدول

  پيمانكاران در بنادر HSEمقايسه وضعيت سازماندهي  -9- 4نمودار 



  HSE 174تدوين برنامه راهبردي نظام مديريت               

 

 

، محاسبه 3-4براي هر بندر در جدول  IMSنظر شود، ميانگين پوشش ، صرفه)بررسي در هر بندر

  .شده است
  

  چابهار  خرمشهر  بوشهر  اميرآباد  انزلي  نوشهر  امام خميني  بنادر

ميانگين 

  IMS سطوح
6/2  3/3  3  3/2  3/2  8/1  2  

  

در مجموعه بنادر و پيمانكاران آنها را  IMSاين ميانگين صرفاً ديد كلي از وضعيت گسترش 

ولي بايد توجه نمود امتياز كسب شده، تحت تأثير تعداد پيمانكاران مورد بررسي در . دهدمي نشان

در مجموعه بنادر و پيمانكاران  IMSاز وضعيت گسترش  1تصوير كالني 10-2 نمودار. باشد بندر مي

  .دهدآنها نشان مي

  

  

  

  

  

  

 

 پيمانكارانمرتبط با  ها و تهديدهاي فرصت

، 4-4جدول . ابعادي نيز متفاوت هستندها و تهديدهاي مشابه و از بنادر مختلف داراي فرصت

  .ها و تهديدهاي شناسايي شده مرتبط با پيمانكاران در بنادر مختلف را نشان مي دهدفهرست فرصت

  

  

                                                      
١ Big ficture 

 پيمانكاران بنادر IMSميانگين امتيازات  - 3- 4 جدول

  در مجموعه بنادر و پيمانكاران IMSتصوير كالن از وضعيت گسترش - 10- 4نمودار 
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 عنوان مختصر كد فرصت يا تهديد بندر

 انزلي

T-Co-1 نفتي احتمال حريق سكوهاي  
T-Co-2 الودگي محيطي ناشي از سكوهاي نفتي 
T-Co-3 كاالهاي متروكه در انبارها 
T-Co-4 كمبود نيروهاي متخصص خنكار 
O-Co-1 آوري اطالعات جمعHSE 

 اميرآباد
T-Co-1  ناهماهنگي در استقرارIMS  
O-Co-1 ها و تعامالت كارآمد با ريزي سيستمفرصت طرح

 بوشهر
T-Co-1  مشكل عدم رعايت الزاماتHSE از سوي خنكاران  
O-Co-1 فعاليت پيمانكاران ملي 

 چابهار

T-Co-1 دانش پائين پيمانكاران 
T-Co-2  عدم گسترشIMS به پيمانكاران  
O-Co-1 محدود بودن تعداد پيمانكاران 

امام 

 خميني

T-Co-1  عدم الزام پيمانكاران خرد به اخذIMS 

O-Co-1  پيشرفت درIMS 

O-Co-2 آالت و ابزاربانك ماشين 

 خرمشهر
T-Co-1 وجود پيمانكاران بدون پوشش شركتي 
O-Co-1 وجود سيستم ثبت حوادث 

 نوشهر

T-Co-1 سازي در خصوص نياز به فرهنگHSE  
T-Co-2 تهديد سالمت افراد بواسطه تخليه آزبست  
O-Co-1  تعامل مناسب  پيمانكاران با مركزHSE بنادر  

  

، پيمانكاران هر بندر )طبق متدولوژي(ها و تهديدها بر اساس ارزيابي صورت گرفته ار فرصت

نمايش داده شده 14-4موقعيتي را در ماتريس جايگاه پيمانكاران كسب نمودند كه همه آنها در شكل

  . است

  

  

    

 تبط با پيمانكاران بنادر مختلفها و تهديدهاي مرفرصت -6-2جدول 

15 30 

30 

15 

 برآيند تهديد كم متوسط زياد

برآيند 

 فرصت

 كم

 متوسط

 زياد

 دراجايگاه پيمانكاران بن ماتريس - 14- 4شكل

 امام خميني

 امير آباد

 خرمشهر
 بوشهر

 نوشهر چابهار
 انزلي



 HSEتدوين برنامه راهبردي نظام مديريت               

 

 

پيمانكاراني كه در اين مطالعه، مورد بررسي قرار گرفتند، از لحاظ تعداد نيروي انساني، حوزه 

IMS اند كه در ادامه مورد مقايسه قرار گرفته

HSE تعداد افراد فعال در عمليات و در معرض ،

هاي مورد بررسي، استخراج گرديد كه در انساني شركت

و برخي در بيش ) محلي هستند(برخي از پيمانكاران مورد بررسي تنها در يك بندر فعاليت داشته

، ميزان گسترش فعاليت پيمانكاران را از لحاظ جغرافيايي 

 آمار نيروي انساني پيمانكاران بررسي شده

176  

  مقايسه پيمانكاران .4-6-1-2

پيمانكاراني كه در اين مطالعه، مورد بررسي قرار گرفتند، از لحاظ تعداد نيروي انساني، حوزه 

IMSو وضعيت  HSEفعاليت، وضعيت سازماندهي 

  .توضيحات مربوطه ارائه شده است

 مقايسه تعداد نيروي انساني پيمانكاران 

HSEيكي از عوامل تأثيرگذار بر ضرورت پرداختن به 

انساني شركتبر اين اساس، آمار نيروي. باشدخطر مي

  . ، نشان داده شده است15-4نمودار 
  

  

  

  

  

  

  

  

 مقايسه حوزه فعاليت پيمانكاران

برخي از پيمانكاران مورد بررسي تنها در يك بندر فعاليت داشته

، ميزان گسترش فعاليت پيمانكاران را از لحاظ جغرافيايي 16-4نمودار . از يك بندر فعاليت دارند

  .دهدمي نشان

 

 

 

آمار نيروي انساني پيمانكاران بررسي شده - 15- 4رنمودا
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و سطح سازماندهي آن در بين پيمانكاران مختلف، به 

روبيان و تايدواتر با هاي كاوه، هاي مطالعه شده، شركت

. اندداشته HSEدر ساختار ستاد مركزي، بهترين برخورد را با كارويژه 

آل نيست، بلكه در يك مقايسه، نسبت به ساير اين وضعيت به معناي قرارداشتن در وضعيت  ايده

  .دهدايسه را نشان مي، اين مق4-17  

، سطح 18-4نمودار . باشددر بنادر مختلف، متفاوت مي

شود، بين پيمانكاران همانگونه كه مالحظه مي. 

  مقايسه تعداد شعبات پيمانكاران در بنادر

  پيمانكاران

 شناخت و تحليل محيط خارجي نزديك

 

  
  

  

  

  

  پيمانكاران HSEمقايسه سازماندهي

و سطح سازماندهي آن در بين پيمانكاران مختلف، به  HSEنحوه برخورد پيمانكاران با وظايف  

هاي مطالعه شده، شركتدر بين شركت. باشدشكل متفاوتي مي

در ساختار ستاد مركزي، بهترين برخورد را با كارويژه   HSEداشتن واحدهاي خاص

اين وضعيت به معناي قرارداشتن در وضعيت  ايده

 نمودار. اندپيمانكاران، در وضعيت بهتري قرار گرفته

  

  

  

  

  

  

  پيمانكاران IMSمقايسه 

در بنادر مختلف، متفاوت مي IMSميزان اهتمام پيمانكاران به استقرار 

IMS دهدهر پيمانكار در هر بندر را نشان مي .

مقايسه تعداد شعبات پيمانكاران در بنادر - 16- 4نمودار

پيمانكاران HSEسازماندهي  مقايسه - 17- 4نمودار 



 HSEتدوين برنامه راهبردي نظام مديريت               

 

 

انداز و شركت روبيان، سه پيمانكاري هستند كه از لحاظ 

گروه عمده است  24نشان داده شده، شامل ، 

براي شناسايي و تحليل نحوه تعامل . توان ارائه داد

، نمونه پروفايل تكميل 7-4در جدول . هاي ذينفع يك پروفايل تكميل شده است

هايي از قوت ، نمونه8-4در جدول  .داده شده است

ها و تهديدهاي بدست آمده در تدوين مجموعه فرصت

  . هاي بهبود كه در فصول آتي به آن پرداخته شده است، كاربرد دارد

  پيمانكاران در هر بندر

178  

انداز و شركت روبيان، سه پيمانكاري هستند كه از لحاظ بارمطالعه شده تايدواتر خاورميانه، بنياد

IMS اندپيشرفت خوبي داشته .  
  

  

  

  

  

  

  

 تحليل ساير ذينفعان -2- 4-6

، 1-4ذينفعان سازمان بنادر همچنان كه در شكل 

توان ارائه داد هاي گوناگوني از اين ذينفعان ميبندي كه دسته

هاي ذينفع يك پروفايل تكميل شده استهر يك از گروه

داده شده استباشد، نمايش شده كه مربوط به سازمان آيمو مي

مجموعه فرصت. و ضعف هر گروه از ذينفعان بيان شده است

هاي بهبود كه در فصول آتي به آن پرداخته شده است، كاربرد داردها و برنامهاهداف و استراتژي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پيمانكاران در هر بندر  IMSسطح  - 18- 4نمودار
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  گذارقانون :گروه ذينفع  (IMO) سازمان بين المللي دريانوردي: نام ذينفع 
   برقراري قوانين مرتبط با حفظ ايمني دريانوردي و كشتيراني: زمينه اصلي فعاليت 

          HSE بدون ارتباط با �         HSE مرتبط با  ���� 

   قوانين مرتبط با ايمني درياييتصويب و ابالغ : تشريح ارتباط

  :حوزه اثرگذاري

  ساختار سازماني      �                      منابع انساني �         هااهداف و برنامه �          الزامات قانوني �
                عملكردهاي كليدي شاخص �        هاها و زيرساختسيستم �        هافرهنگ و ارزش �       فرآيندهاي كاري �

  زياد ����                                متوسط  ����                       كم ����:     PMOثيرپذيري از أميزان ت

  :PMOانتظارات اصلي از 
 )االجراهاي الزماجراي مؤثر كنوانسيون(ها مصوب شده و رعايت مقررات مربوطهعضويت در كنوانسيون .

 هاي ايمني دريانوردياز فعاليتارائه بازخورد  .

 هاي فرعيهاي تخصصي و شركت در جلسات كميتهتعامل با كميته .

  :تهديدات بالقوه و بالفعل ناشي از ذينفع   المللي مورد نيازها و قوانين بينهمكاري در تدوين كنوانسيون .
 هاي مغاير با قوانين ملي، مذهبي و منافع كشورتصويب مصوبات و كنوانسيون .

 قطع احتمالي همكاري ساير كشورها در صورت ارائه بازخورد سوء به آنان .

 هاي تخصصي سازمان و تأثير سوء بر منافع كشورسياسي بودن كارگروه .

 المنافع و تحميل آن به ساير كشورهاها توسط كشورهاي مشتركتدوين كنوانسيون .

  هاي تخصصيكارگروهايجاد ننمودن فرصت يكسان براي تمامي كشورها جهت حضور در  .
  :فرصت هاي ناشي از ذينفع

 بستر مناسب جهت ارتقاي حوزه ايمني در تعامل با ساير كشورها 

 زمينه مناسب جهت شناساندن توانمندي كشور در اين زمينه به ساير كشورها 

  HSEهمكاري در تهيه قوانين مرتبط با  

 IMOو امكان برقراري روابط مؤثرتر با  PMOبه  IMOنگرش مثبت رئيس  

  )هاجهت استفاده در تدوين استراتژي( پيشنهادات بهبود  .المللي كه تأثير مستقيم بر تجارت دريايي ايران داردمطرح شدن در سطح بين 
  )هاي پذيرشاستراتژي( PMO هاي پذيرش قانوني از طرفتعيين الويت .1

  

 )سازمان آيمو(تكميل شدهنمونه پروفايل  -7-4جدول 
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  )-( تهديد / (+) فرصت  نام ذينفع 

  هاطوالني بودن فرآيند بررسي و تصويب قوانين و كنوانسيون -   مجلس شوراي اسالمي  1

  زيستسازمان حفاظت از محيط
 هاي مشترك ملي جهت حفاظت از محيط زيست در حوزة دريا و بندرامكان تدوين استراتژي+ 

  زيستروزآوري قوانين ملي مرتبط با محيطضعف در به - 

  المللي دريانوردي سازمان بين
  HSEهمكاري در تهيه قوانين مرتبط با + 

  هاي تخصصيايجاد ننمودن فرصت يكسان براي تمامي كشورها جهت حضور در كارگروه  - 
  توجه به نيازهاي عملياتي ها بدونغيركاربردي بودن پژوهش -   نهادهاي آموزشي و پژوهشي مرتبط  2
  )HSEهاي صنفي به رعايت قوانين ارجحيت خواسته(هاي صنفي تمركز بيش از حد روي خواسته  -   هاي مرتبط ها و اتحاديه انجمن  3
4  

  بندي مؤسسات رده
  الملليبندي بينعدم وابستگي به مؤسسات رده+ 
  المللي مورد تأييدهاي بينضعيف بودن قوانين بازرسي نسبت به كنوانسيون - 

  ----------   موسسه استاندارد  5
6  

  سازندگان شناورها
  توليد شناورهاي مناسب و ايمن و كمك به افزايش ضريب ايمني +
  ايجاد آلودگي ناشي از مراحل ساخت شناور -

7  
  مالكين شناورها

  كشور به ساير كشورها HSE و نشان دادن ارتقاء سطح HSEترويج فرهنگ  +
   HSE الزاماتعدم رعايت -

  انتقال كاالي پرخطر -  صاحبان كاالها  8
9  

  هاي حمل و نقل درياييشركت
  هاي نو با فناوري پيشرفته و ضريب ايمني باالسفارش كشتي+ 
  المللي و استفاده از شناورهاي غيرايمنعدم رعايت قوانين بين -

  ها عبور و مروراي به دليل عدم توجه به مسائل ايمني و مناسب نبودن راهوقوع حوادث جاده -  ايهاي حمل و نقل جادهشركت  10
  هاي حمل و نقلجويي در مصرف انرژي و كاهش هزينهتأمين رفاه و آسايش ساكنان بنادر، صرفه+   آهن جمهوري اسالمي ايرانراه  11
  كند بودن جريان نظارت و بازرسي كاال و افزايش زمان ماند كاال در كشتي و بندر  -  گمرك  12
  الملليضعف در مديريت ضايعات مطابق با قوانين و استانداردهاي بين -  شهرداري  13

  ضعف كارشناسي و تجهيزاتي -  نشاني آتش

14  
  ها بانك

  بهرههاي اجرايي بلندمدت كمارائه وام+ 
  عدم شناخت سيستم بانكي از صنايع دريايي و تأثيرات مثبت اين صنعت در اقتصاد كشور  -

  هاي بيمهعدم وجود كارشناس آشنا به مسائل دريايي در شركت - هاي بيمهشركت  15
16  

 شوندگان به بندروارد
  با آموزش هاي كوتاه اين افراد HSEتوسعه فرهنگ + 
  عامل بالقوه ايجاد خطر  -

17  
  منابع انساني دريانورد

  اين گروه HSEمحيطي با ارتقاء فرهنگ و دانش هاي زيستكاهش ضريب حوادث و آلودگي+ 
  در دريا HSEعدم رعايت موضوعات  -

  سازمان بنادر و دريانوردي HSEهمكاري در ارتقاء وضعيت +   بنادر و دريانوردي پرسنل سازمان  18
19  

  مردم و جامعه
  جامعه و مردم جهت حفظ محيط زيست دريايي جلب همكاري عمومي+ 
  عدم آگاهي از قوانين بندري و دريايي و ايجاد مخاطره براي خود و ديگران در حين حضور در بندر يا دريا   - 

  )در سطح وزارتخانه(باالدستي HSEضعف در تدوين و تصويب قوانين و الزامات  -  وزارت راه و ترابري  20
  هامحيطي در دريا و عدم توجه به الزامات و كنوانسيونهاي زيستايجاد آلودگي -  نهادهاي نظامي  21

  عدم نظارت مؤثر بر تأمين ايمني شناورهاي ماهيگيري -  شيالت

22  
  هاي همجوار در بنادرسازمان

  منطقه HSEهاي مشترك ها و جنبههمكاري جهت كاهش ريسك+ 
  هاي صنعتيدريايي ناشي از پسابمحيطي هواي منطقه و هاي زيستآلودگي -

23  
  بنادر خواهرخوانده

 استفاده از توان و پتانسيل ساير بنادر جهت اجراي طرح مشترك+ 

  مابيننامة فيعدم اجراي تعهدات مطابق با تفاهم -
  هاي سياسي اجراي منش -  كشورهاي منطقه  24

 هاي ذينفع هايي از فرصت و تهديدهاي گروه نمونه -8-4جدول 
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  شناخت و تحليل محيط خارجي دور :پنجمفصل 
  

-توان از آنها بهرههايي كه ميبررسي عوامل خارجي با هدف تهيه يك فهرست نهايي از فرصت

همانگونه كه از مفهوم واژه . شودتوان از آنها احتزاز نمود، انجام ميبرداري كرد و تهديداتي كه مي

شود كه فهرست كاملي از شود، بررسي عوامل خارجي با اين هدف انجام نمياستنباط مي "نهايي"

دف شناسايي متغيرهاي اصلي است تواند بر سازمان اثر بگذارد، تهيه شود؛ بلكه ههر عاملي كه مي

ها بايد بتوانند از طريق تدوين سازمان. تواند در برابر آنها واكنش عملي نشان دهدكه سازمان مي

هاي پيش آمده در محيط اي كه از فرصتاستراتژي، در برابر اين عوامل واكنش نشان دهند، به گونه

ترين حد ممكن بالقوه اين عوامل را به    پايين برداري نمايند و اثرات ناشي از تهديداتخارج بهره

  . برسانند

در اين فصل محيط خارجي دور در . در فصل گذشته به بررسي محيط خارجي نزديك پرداختيم

سازمان مورد مطالعه، بررسي شده است محيط خارجي دور، از عواملي كه به طور غيرمستقيم و با 

براي تجزيه و تحليل محيط دور، . د، تشكيل شده استدهنواسطه سازمان را تحت تأثير قرار مي

به داليلي از قبيل گستردگي  PESTLE1هاي متعددي وجود دارد كه از بين آنها روش روش

-استفاده در ساير تحقيقات، مقبوليت در بين محققين و صاحبنظران، برخورداري از جامعيت در بخش

در اين مدل، . رد استفاده قرار گرفته استبندي محيط و سادگي و سهولت در شناخت و اجرا مو

، حقوقي و  )فني(اجتماعي، تكنولوژيكي  -هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگيمحيط از بخش

نظر فرصت و در مطالعه حاضر، متغيرهاي مذكور از نقطه. تشكيل شده است) زيستمحيط(طبيعي

  . قرار گرفته است نمايد، مورد بررسيسازمان ايجاد مي HSEتهديدي كه براي عملكرد 

سپس مروري بر . در اين فصل، ابتدا روش مطالعه و تحليل محيط خارجي دور تشريح شده است

ها و تهديدهايي كه براي خارجي دور سازمان بنادر و دريانوردي از ديدگاه فرصتهاي محيطيافته

  . نمايند، انجام شده استسازمان ايجاد مي HSEعملكرد 
  

                                                      
١. Political, Economical, Sociological, Technological, Legal, Environmental(PESTLE) 
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 روش شناخت و تحليل محيط دور -5-1

يابي علل، تبيين اگر تجزيه و تحليل محيط دور را فرايند شناسايي عوامل عمده محيطي، ريشه

بيني روند و زمان بروز آنها در روابط و تأثير آنها بر يكديگر و بر روي ساختار و رفتار سازمان و پيش

در اينصورت . گردد، تعريف كنيمها و تهديدهاي فراروي سازمان ميايجاد فرصتآينده كه منجر به 

در ادامه اين قسمت روش مطالعه و . باشيمبراي شناسايي و تحليل آن نيازمند متدولوژي خاصي مي

  . تحليل متغيرهاي محيط دور، شرح داده شده است

 شناخت محيط دور .1-1- 5

در تحقيق نوع پيمايشي، اثرگذاري . ـ پيمايشي استمطالعات توصيفي  از نوع مطالعه محيط دور،

هاي موجود  شود و از طريق نظرسنجي و مراجعه به ديدگاه و ارتباط مورد معين دو محيط، بررسي مي

  . شويم ، آگاه ميمورد مطالعه هاي مشخص، از چگونگي ميزان تأثيرگذاري آن در جامعه دربارة پديده

در اين . ، انجام شده است)1-5شكل ( PESTLEمطالعه محيط دور سازمان بر اساس مدل 

 HSEهاي راهبردي مدل تأثيرات شش متغير محيطي كه به صورت غيرمستقيم در اجراي برنامه

 . مطالعه شد. باشدسازمان بنادر و دريانوردي تأثيرگذار مي

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

به ويژه . هاي مختلف متفاوت استنحوه تأثيرگذاري هر يك از متغيرهاي مدل فوق در سازمان

در مطالعه . هاي سازمان مورد مطالعه قرار دهيماگر بخواهيم تأثير آنها را بر روي يكي از بخش

  . مورد بررسي قرار گرفته است HSEموردي انجام شده اثر اين متغيرها در ارتباط با موضوعات 

  PETELEمدل مفهومي  -1- 5شكل 

 (P)سياسي

 زيستمحيط
(E) 

 (E)اقتصادي 

 (S) فرهنگي -اجتماعي

 (L) حقوقي
 تكنولوژيك-فني

(T) 
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شناسايي نحوه تأثير هر يك از متغيرها با استفاده از مطالعه مدارك و مستندات و انجام مصاحبه 

ديگر كه در روند مثبت و منفي اين متغيرها تأثير گذار  هاييبا مديران ارشد سازمان هدف و سازمان

  .گيردباشند انجام ميمي

اما . در مطالعه موردي انجام شده، نيز در ابتدا مدارك و مستندات مرتبط مورد مطالعه قرار گرفت

ها شرايط شناسايي و در مواردي مكتوب كردن موضوعات داخلي و كه هميشه سازماناز آنجايي

يرگذار بر عملكردشان را ندارند، از اينرو مصاحبه با كارشناسان، خُبرگان و صاحبنظران خارجي تأث

بنابراين پس از كسب اطالعات كلي مبتني بر مطالعه اسنادي، يك . نمايدناپذير ميضرورتي اجتناب

باز هاي مصاحبه نيمههاي مفيد كه در اين مطالعه نيز مورد استفاده قرار گرفت، تهيه فرماز روش

كنندگان چارچوب مصاحبه را مبتني بر باز روشي از مصاحبه است كه مصاحبهمصاحبه نيمه. باشدمي

كنند و مصاحبه بر آن هاي قبلي تهيه ميهاي اسنادي و تجربيات حاصل از مصاحبهمتدلوژي، بررسي

پذيري همراه افها، انعطبايد توجه داشت در حين استفاده از اين فرم. گردداساس طراحي و اجرا مي

  .با ثبات نسبي در مصاحبه رعايت گردد

البته در هر . باشند، در محيط داخلي سازمان مديران ارشد ميPESTELگروه هدف مصاحبه 

توانند در ارتباط با سازماني كارشناساني نيز وجود دارند كه اطالعات تحليلي بسيار مناسبي را مي

شود در همان كه توصيه مي. نها بر سازمان ارائه دهندمتغيرهاي اين مدل و نحوه تأثيرگذاري آ

  .شوندگان قرار گيرندمراحل اوليه قبل از شروع كار شناسايي و جزء مصاحبه

مجموعه اقدامات فوق منجر به كسب اطالعات و شناسايي روند مثبت و منفي تأثيرگذاري 

  .گرددبر سازمان مي PESTLEمتغيرهاي مدل 

  تحليل محيط دور .1-2- 5

مان مورد مطالعه، هدف از شناخت و تحليل محيط دور بررسي نحوه تأثيرگذاري هر يك در ساز

 PESTLEبا توجه به اينكه مدل . باشدسازمان مي HSEبر عملكرد  PESTLEاز متغيرهاي مدل 

يك مدل عمومي تحليل محيط دور است كه براي تعيين نحوه تأثيرگذاري متغيرهاي محيطي در 

لذا الزم است جهت ارائه تحليل درست از نحوه . گيرداستفاده قرار مي سطح كالن سازمان مورد

تأثيرگذار  HSEهاي خاص هر محيط كه بر روي ، ويژگيHSEتأثيرگذاري محيط دور بر عملكرد 

البته بايد توجه داشت استفاده از اين مدل . است، شناسايي و مبناي تحليل متغيرهاي مدل قرار گيرد

بطور . گيردها و تهديدهاي محيط كالن سازمان تأثير نمياز فرصت HSE به اين معنا نيست كه

نمايد، بدون شك بر پيشبرد مثال ركود اقتصادي در سطح ملي كه محيط كل سازمان را متأثر مي

اما با توجه به وسعت موضوعات قابل بررسي در هر . گذاردنيز تأثير مي HSEهاي اهداف و استراتژي
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توان بر روي موضوعاتي كه تأثيرگذاري بيشتري در حوزه 

PESTLE  را با تمركز بر حوزهHSE نشان مي-

ها مورد بررسي قرار گرفته، مشخص شده يك از محيط

هاي تر در هر محيط، صرفاً به مطالعه و تحليل ويژگي

، در سطح PETELEالزم به ذكر است كه دامنة تحليل 

PESTEL  با رويكردHSE 

186  

توان بر روي موضوعاتي كه تأثيرگذاري بيشتري در حوزه يطي به اين روش مييك از متغيرهاي مح

PESTLE، مدل 2-5شكل . مورد مطالعه دارند، تمركز نمود

  . دهد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

يك از محيطهايي كه در هر ، ويژگي2-5در شكل 

تر در هر محيط، صرفاً به مطالعه و تحليل ويژگيبه منظور دستيابي به نتايج منسجم. است

الزم به ذكر است كه دامنة تحليل . معرفي شده در اين مدل بسنده شده است

  .باشداي و ملي ميالمللي، منطقهبين

  

  

PESTELمدل تحليلي  -2- 5شكل 
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  گذاريصحهروش  .1-3- 5

ها و ارائه برنامه نتايج تحليل محيط دور سازمان، پايه و اساس حركت به سوي تدوين استراتژي

گذاري با هدف اطمينان از اعتقاد و باور مديران صحه. باشدپنج سالة سازمان بنادر و دريانوردي مي

بر نتايج تحليل  گذارينحوة صحه. شودريزي ميارشد سازمان به نتايج تحليل محيط دور، طرح

  :محيط دور در مطالعه موردي انجام شده به شيوه زير صورت پذيرفت

   تهديد محيط دور/ارزيابي فرصت پرسشنامه

بندي فرصت و تهديدهاي بدست گذاري و الويت، با هدف صحه)OT(تهديد /پرسشنامه فرصت

ارزيابي پايداري و ميزان  در مطالعه انجام شده، از دو شاخص. شودآمده از مرحله تحليل تدوين مي

. سازمان استفاده شد HSEها و تهديدهاي تأثيرگذار بر عملكرد بندي فرصتاثرگذاري، براي الويت

  .، نمايش داده شده است1-5در جدول  OTنمونه پرسشنامه 
  تهديدهاي محيطي/نمونة پرسشنامه ارزيابي فرصت -1- 5جدول

    OT اثرگذاري ميزان

  تهديد/فرصت

 OT پايداريارزيابي 
اثر بي

)1(  

اثر كم 

)2(  

اثر زياد 

)3(  
سال 5تا  2 كمتر از دو سال سال 5بيش از    

       

ها و تهديد استخراج شده در استراتژي/منظور از شاخص اثرگذاري، ميزان تأثير و اهميت فرصت

مدت زماني دهنده ، نشانOTشاخص ارزيابي پايداري . باشدسازمان و بنادر مي HSEهاي برنامه

 HSEهاي تواند بر روي استراتژي و برنامهتهديد در محيط وجود دارد و مي/است كه فرصت

  .تأثيرگذار باشد

ها مورد تهديدهايي است كه در تدوين استراتژي/دهنده فرصتبرآيند اين دو شاخص نشان

  . استفاده قرار خواهد گرفت

  دريافت و تحليل نظرات 

. شوندگان نيز قرار داشتنددتاً افرادي هستند كه در ليست مصاحبهگروه هدف اين پرسشنامه عم

هاي هدف قرار گرفته و پس از تكميل آن توسط صاحبنظران، پرسشنامه طراحي شده در اختيار گروه

 "ميزان اثرگذاري"و  "ارزيابي پايداري"برآيند فرصت و تهديدهاي محيطي با استفاده از دو شاخص 

تهديدهاي نهايي در هر محيط، استخراج و در /ين شده و با اين روش، فرصت، تعي1-5مطابق نمودار 

  .گيردها مورد استفاده قرار ميتدوين استراتژي
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 مروري بر نتايج شناخت و تحليل محيط دور -5-2

نتايج مطالعه و تحليل محيط دور سازمان بنادر و دريانوردي بر اساس روشي كه توضيح داده شد 

- هاي شناخت و تحليل محيط دور ميدر اين قسمت به بررسي اجمالي خروجي. انجام گرفته است

  پردازيم

 مروري بر نتايج شناخت .2-1- 5

در حوزه سازمان بنادر و دريانوردي، با  PESTLEدر اين قسمت هر يك از متغيرهاي مدل 

  . اندبه صورت مختصر معرفي شده HSEرويكرد 

 محيط سياسي

ليت خطير خود در اعمال حاكميت دولت در محدوده ئوسازمان بنادر و دريانوردي به لحاظ مس

هاي ژئوپلتيك جنوب به لحاظ قرار گرفتن در موقعيتبنادر و اهميت مديريت بنادر كشور در شمال و 

. گيرداي قرار ميدالت سياسي ملي و منطقهاثير معأخاص از جمله خليج فارس و درياي خزر تحت ت

همچنين اين سازمان به علت عضويت در سازمان جهاني دريانوردي كه زير نظر سازمان ملل 

ها و ثير شاخصأتباشد، تحتآن ميهاينسيونشود و ملزم به رعايت مصوبات و كنوامديريت مي

  .باشدميالمللي نوسانات و تعامالت سياسي بين

رو ضروري از اين. باشدميثير اين معادالت أتتحت  HSE ها اعم ازتدوين راهبرد در كليه زمينه 

مورد  )HSE(حوزه مطالعه شده ثيرگذار بر سازمان و أشرايط سياسي ت ،است در مرحله تدوين راهبرد

اي و هاي فرصت و تهديد موضوع در عرصه ملي، منطقهزمينه آن بررسي قرار گيرد تا بر اساس

  . المللي شناسايي گرددبين

  

 تهديدهاي محيطي/فرصتبرآيند  - 1- 5نمودار 

 ارزيابي پايداري

 كمتر از دو سال

1 
 ميزان اثرگذاري

 دو تا پنج سال

 بيش از پنج سال

2 3 
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 محيط اقتصادي

وجود . گردندهاي ورودي كاالهاي صادراتي و وارداتي كشور محسوب ميبنادر به عنوان دروازه

هاي مختلف حمل و نقل به خوبي بيانگر اين كهدرصدي حمل و نقل دريايي در بين شب 65سهم 

 محيط دور برمتغيرهاي  گذاريتأثيربا رويكرد بررسي  مطالعهكه اين از آنجايي. باشدموضوع مي

لذا بايستي رويكرد كلي نحوه تأثيرگذاري شده است،  انجام سازمان بنادر و دريانوردي HSE وضعيت

در ارتباط با محيط اقتصادي توجه به .مشخص باشد) HSE(حوزه مطالعه شده  متغيرهاي محيطي بر

هر چه تحرك و با يك نگرش سطحي شايد اينگونه برداشت شود كه  كه اين نكته ضروري است

احتمال ها و غيره است، بيشتر باشد، ها، كاميونپويايي اقتصادي كه مستلزم افزايش تردد كشتي

قتصادي در بنادر كشور را به عنوان يك عامل اين نگرش، رونق ا. افزايش وقوع حوادث وجود دارد

از آنجا كه ركود اقتصادي در بنادر، پيشبرد  ولي. نمايدقلمداد مي HSEوضعيت نامطلوب و منفي بر 

توان رويكرد تحليلي به محيط كند، ميرا نيز با مشكل مواجه مي HSEهاي حوزه اهداف و برنامه

اقتصادي هستند و هر بنگاه اقتصادي در پي  هايبنگاهجزء بنادر اقتصادي را اينگونه تعبير كرد كه 

 ،باشد، از اينرو به اين علت كه هر چه درآمدزايي بيشتر باشدافزايش سودآوري و درآمدزايي مي

افزايش  توان، ميشودبيشتر مينيز  HSE باگذاري و توجه به مسايل مرتبط امكان بالقوه سرمايه

به عنوان يك فرصت را گردد كه منجر به افزايش فعاليت اقتصادي مي هفعاليت اقتصادي و هرچ

  .در نظر گرفت HSEبراي بهبود 

 فرهنگي- محيط اجتماعي

هاي انساني كه براي هاي تفكر و عمل جامعهنظران فرهنگ را شامل كليه راهبرخي صاحب

وجه تمايز جوامع از در تعريف ديگري فرهنگ به معناي  .دنكنمي آيندگان ذخيره شده است تعريف

سطح فرهنگي هر جامعه، . باشديكديگر عنوان شده است كه هر فرهنگ داراي عناصر متفاوتي مي

به عبارت . دارد HSEهاي مطرح در يكي از عوامل تأثيرگذار بر پذيرش و اجراي الزامات و ارزش

ثرترين عامل در يك جامع سطح فرهنگي غالب بر محيط جامع مؤ HSEديگر به منظور ارتقاء سطح 

تواند از شهري به شهر ديگر فرهنگي در سطح مي -محيط اجتماعي. باشدتغيرات مورد نياز مي

  . هاي هر محيط بسيار مؤثر استها آشكاري داشته باشد كه توجه به آنها در تدوين استراتژيتفاوت

 محيط فني

. پردازداست مي HSEمحيط فني به بررسي سطح تكنولوژيكي حوزه مورد مطالعه كه مباحث 

- افزاري، نرمهاي سختهاي در حوزهسازمان HSEامروزه با تغييرات شگرفي در مديرت موضوعات 

با توجه به اينكه سازمان بنادر و دريانوردي، سازماني است در . افزاري و زيرساختي مواجه هستيم
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لذا بايد توجه نمود كه  المللي داراست،كالس جهاني كه باالترين سطح تعامالت را در محيط بين

را  HSEتغييرات تكنولوژيك در عمليات دريايي و بندري نياز به ارتقاء سطح تكنولوژيك مديريت 

-افزاري و نرمهاي تكنولوژيكي در توسعه تجهيزات سخترغم پيشرفتاما علي. دهدنيز افزايش مي

محيطي يا واكنش در زيست از جمله پيشگيري از حوادث و رخدادهاي ايمني و  HSEافزاري حوزه 

تر از پيشرفت تكنولوژيكي در عمليات توان گفت كه پيشرفت در اين حوزه عقببرابر آنها، هنوز مي

تواند تهديدهايي را به باشد و همين امر ميصنايع گوناگون از جمله صنعت بنادر و دريانوردي مي

آوري موضوعات ه در محيط فنهايي كتوان گفت پيشرفتاز سوي ديگر مي. همراه داشته باشد

HSE جديدي به وجود آورند كه با يك نگرش  1هاي رقابتيتوانند مزيتگيرد، ميصورت مي

  . تواند سودآوري اقتصادي فراواني نيز به همراه داشته باشداستراتژيك صحيح  مي

 محيط قانوني

تحوالت چند . المللي استصنعت دريانوردي به عنوان يك صنعت جهاني، متأثر از قوانين بين

المللي به سرعت به صورت محلي ترجمه و دهه اخير در اين صنعت، منجر گرديده كه قوانين بين

المللي كار، سازمان المللي دريانوردي، سازمان بيندر اين راستا سازمان بين. مورد استفاده قرار گيرند

ا خارج از نظارت سازمان ملل متحد، هاي تحت نظارت و يالمللي استاندارد و ديگر سازمانبين

ها منجر به ارتقاء وضعيت بهداشت، ايمني و اند كه مجموعة اين تالشهاي چشمگيري نمودهتالش

بدون شك تبعيت از قوانين و . است شدهزيست دريانوردان و افراد درگير با عمليات بندري محيط

زيست منجر به ارتقاء شت، ايمني و محيطاي و جهاني مرتبط با سه مقولة بهدامقررات ملي، منطقه

  .المللي خواهد شداين مزيت رقابتي و حضور پايدار در بازارهاي بين

 ةرا از حيث محدود دريانورديسازمان بنادر و  HSEثيرگذار بر عملكرد أقوانين و مقررات ت

در  كه. ي قرار دادمورد بررساز لحاظ  ،المللياي و بينتوان در سه سطح ملي، منطقهثيرگذاري ميأت

   .شودثيرگذاري آنها بر اين موضوع پرداخته ميأبه بررسي اين قوانين و تحليل نحوه ت اين محيط،

 زيستمحيط

كنند تأثير مستقيمي محيطي كه بنادر تابعه سازمان در آن فعاليت ميزيست فضاي جغرافيايي و

به . اداره بندر بايستي اعمال شود داردمحيطي كه از سوي به ويژه زيست HSEهاي بر سطح كنترل

،گونه هاي جانوري، دريايي عملكرد بندر مناطق ملي و حفاظت شده در محدوده طور مثال پارك ها و

هاي محلي خاص هر منطقه و گياهي در معرض خطر متأثر از عمليات دريايي و بندري، بيماري

زيست كه بندر كننده محيطصنايع آلوده بندري، سيستم دفع زباله و فاضالب شهرداري منطقه بندر،
                                                      
١ Competitive advantage 
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محيطي طبيعي كه بنا به منطقه جغرافيايي كه بندر در آن واقع هاي زيستاز آنها متأثر است و پديده

از جمله ...) مانند گرد و غبار، رطوبت، گرما، بارندگي و(باشد است احتمال بروز آن متفاوت مي

  .گيردورد بررسي قرار ميزيستي مموضوعاتي هستند كه در متغير محيط

  مروري بر نتايج تحليل .2-2- 5

،  PESTLEها و تهديدهاي ناشي از متغيرهاي محيطي مدل اي از فرصت، نمونه2-5در جدول 

ها و تهديدهاي مجموعه سازمان شايان توجه است كه موارد ذكر شده از فرصت. ارائه شده است

تهديدهاي محيط دور سازمان بنادر و  ها ومطالعه فرصت. بنادر و دريانوردي بيان شده است

زيرا نحوه تأثيرگذاري برخي از اين . دريانوردي، در بنادر مشمول مطالعه به صورت مجزا انجام شد

مواردي كه در . باشدمتغيرها و قدرت و ضعف آن از محيط بندري به محيط بندر ديگر متفاوت مي

  .باشدريانوردي ميجدول زير بيان شده مربوط به مجمع سازمان بنادر و د
  

  

  )- (تهديد(+)/فرصت   نام متغير محيطي

  تĤثيرپذيري آيمو از مناسبات سياسي -   محيط سياسي

  پتانسيل بالقوه رشد اقتصادي بنادر كشور+   محيط اقتصادي
  درياييهاي بخش بندري و هاي دولتي و خصوصي در زمينه فعاليتهاي بخشگسترش فعاليت +

  در سطح كشور HSEضعف عمومي فرهنگ +   فرهنگي - محيط اجتماعي

  محيط فني
  بنادر ايران در مقايسه با بنادر منطقه HSEشرايط مناسب تكنولوژيكي + 
  روند كند خريد و انتقال تكنولوژي و تجهيزات  - 

  مشخص نبودن رژيم حقوقي درياي خزر -   محيط قانوني

  در سطح ملي HSEعدم وجود سند استراتژي  - 

  زيست منطقهفارس بر محيطتأثير سوء فعاليت كشور هاي حاشيه خليج -   محيط زيست
  ترين درياچه جهانزيست خزر و تبديل آن به آلودههاي متنوع محيطآلودگي - 

  

   

 HSEبا رويكرد  PESTLEمدل تحليلي -2- 5جدول
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  HSEساز اركان جهت :ششمفصل 
  

ريزي استراتژيك بـر آن توافـق دارنـد، آن اسـت كـه تـدوين       هاي برنامهآنچه كه غريب به اتفاق متدولوژي

ها در كل جهـت  انداز، مأموريت و ارزشچشم. ها نقطه آغازين تدوين استراتژي استانداز و ارزشمأموريت، چشم

- ساز اطـالق مـي  رو به مجموعه آنها اركان جهتنمايد و از آنهر سازماني را در آينده مشخص مي اصلي حركت

  .گردد

حركـت  . كننـد ساز مفاهيمي هستند كه فلسفه وجودي و مسير حركت سازمان را مشـخص مـي  اركان جهت

ـاز آن بـه طـور مسـتقيم بسـتگي دارد     هدفمند هر مجموعه به تدوين مناسب اركان جهـت  ـاب . س راين پـيش از  بن

  . ساز خود را تدوين نمايدسازي يك استراتژي و حتي پيش از تنظيم آن، سازمان بايد اركان جهت پياده

ها مفاهيم استانداردي در كسب و كار هستند كه در سـطح وسـيع   انداز و ارزشهايي مانند مأموريت، چشمواژه

ـايد  انداز استنباط ميويژه مأموريت و چشمها به اند اما مفاهيم مختلفي از اين واژهپذيرفته شده شود كه در عمل ش

  .منجر به سردرگمي افراد گردد

مأموريت داليل وجودي . كندرا تشريح مي - اينكه چرا وجود دارد–بيانيه مأموريت، منظور اصلي يك سازمان 

نان را براي درگير شـدن در  سازمان را فراتر از صرفاً افزايش ثروت سهامداران بررسي كرده و داليل انگيزش كارك

  .كندكارهاي شركت منعكس مي

بـه  . شـوند ها بيانگر عقايد عميق درون سازمان بوده و از طريق رفتار روزمره تمام كاركنان مشاهده مـي ارزش

  .اي روشن از انتظارت سازمان در مورد رفتار همگان استهاي يك سازمان بيانيهتوان گفت ارزشعبارتي ديگر مي

توانـد  انداز تصويري است كالمي، از آنچه كه سازمان قصد دارد نهايتاً به آن برسـد، كـه مـي   نيه چشميك بيا

اين بيانيه نبايد غيرواقعي باشد بلكه بايد تا آنجا كه امكان دارد تصويري واقعي . سال بعد باشد 15و يا  10، 5تصوير 

  .راتژي و اهداف فراهم سازداز موقعيتي مطلوب را ارائه دهد و زمينه را براي تدوين است

توان اينگونه بيان نمود كه يك بيانيه مأموريت قوي براي تعيين اهـداف  ساز را ميارتباط اين سه عامل جهت

ـان مـي   و چشم. شودها جهت دستيابي به آن اهداف تدوين مياساسي يك سازمان و نيز ارزش دهـد بـر   انـداز نش

ـان   در واقـع چشـم  . خواهد در آينده به كجا برسـد زمان ميهاي تعريف شده، سااساس مأموريت و ارزش انـداز هم

  .بخشدها را به دنياي پوياي استراتژي، معني ميچيزي است كه حركت از دنياي ايستاي مأموريت و ارزش

ـانوردي     HSEدر اين فصل به بررسي اين سه ركن اصلي تـدوين اسـتراتژي در حـوزه     ـادر و دري ـازمان بن س

   .پرداخته شده است

 HSEساز  اركان جهت: فصل ششم
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 HSEمأموريت  -6-1

 بيانكه به  ،ساز ناميدگانه اركان جهتترين جزء از اجزاء سهشايد بتوان اصلي را مأموريت

 كه نامندمي ايگزاره مأموريت را گاهي. پردازدمي سازمان اصول و باورها فلسفه، مقصود،اعتقادات، 

 و باشد خواهدمي آنچه قالب در سازمان مدتبلند وظايف بيانگر مأموريت بيانيه. است شركت معرف

 دارد، دليلي خود موجوديت در سازماني هر. باشدمي نمايد، ارائه خدماتي آنها به خواهدمي كسانيكه

 دقيق تعيين. باشند ننموده مكتوب آگاهانه، بصورتي را هاداليل يا دليل اين هااستراتژيست اگر حتي

 شده شناخته نظران صاحب طرف از استراتژيك مديريت در قدم اولين عنوان به ،مأموريت بيانيه

  .است

 HSEمروري بر نتايج مطالعات در حوزه مأموريت  -1- 6-1

يابند، مأموريت سازمان در واقع  ها و اهداف كه با گذشت زمان تحقق مي بر خالف استراتژي

. در نظر گرفت  نمايي براي هدايت سازمان توان قطب مأموريت را مي. يابد گاه تحقق نمي هيچ

كند،  نما شما را در درياهاي ناشناخته به سوي ساحل امنيت راهنمايي مي گونه كه يك قطب همان

  . تواند در هنگام ابهام و بحران سازمان، به عنوان راهنما عمل كند يك مأموريت قوي مي

و "قوانين گاست"، "رسشروش شش پ"، "رويكرد پنج چرا"هاي متفاوتي از جمله روش

توان به براي تدوين مأموريت بيان شده است كه با استفاده از اين رويكردها مي "رويكرد تركيبي"

  . عوامل مؤثر در مأموريت پي برد

ها از دهد، مأموريت سازمانمطالعه بر روي عوامل مؤثر بر مأموريت در مباني نظري نشان مي

نظر بيشتر كارشناسان و افراد صاحب. اندبه جزييات با هم متفاوتنظر حجم، محتوا، شكل و پرداختن 

هاي اصلي پندارند كه مفاد مأموريت سازمان بايد شامل ويژگيدر مديريت استراتژيك چنين مي

از آنجا كه اغلب، مأموريت سازمان بيش از ساير فرآيندهاي مديريت . سازمان مورد نظر باشد

باشند، پس مهم اين است كه در برگيرندة همة مگان از آن آگاه ميخورد و هاستراتژيك به چشم مي

  . اجزاء اصلي شود

هايي كه براي تدوين مأموريت وجود بندي عوامل و اجزاء مورد اشاره در روشبا تركيب و جمع

  :توان به عنوان عوامل يا اجزاء اصلي مأموريت نام برددارد ، نُه عامل زير را مي

 شتريان شركت چه كساني هستند؟م :ذينفعان/مشتريان -1

 ده شركت چيست؟ممحصوالت و خدمات ع :محصوالت و خدمات -2

 كند؟از نظر جغرافيايي، شركت در كجا رقابت مي :بازارها -3
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 كند؟ها استفاده ميترين فناوريآيا شركت از پيشرفته :فناوري -4

 رشد و سالمت مالي الزم برخوردار است؟ از آيا شركت :توجه به بقاء رشد و سودآوري -5

 هاي اخالقي اصلي شركت چيست؟ها، آرزوها و اولويتباورها، ارزش :فلسفه -6

 شركت داراي چه مزيت رقابتي يا شايستگي ممتاز است؟ :ويژگي ممتاز -7

 كند؟ها را مشخص ميفعاليت ها در چيست؟ چه چيزي مسير حركتاهميت فعاليت :محرك كليدي - 8

-آيا كاركنان به عنوان يك دارايي ارزشمند براي شركت به حساب مي :اركنانتوجه به ك -9

 آيند؟

هاي مرتبط ساز و به ويژه مأموريت در سازمانپيشتر در فصل دوم، به بررسي اجزاء اركان جهت

هاي مورد بررسي به بندي مأموريت سازماناز جمع. و غير مرتبط با صنعت دريانوردي پرداخته بوديم

  :توان اشاره كردير ميموارد ز

 HSEهاي ها و سياستتدوين برنامه -

  HSEسازي و نظارت بر استانداردهاي تدوين و پياده  -

  زيستترويج فرهنگ بهداشت، ايمني و محيط  -

هاي بهداشت، ايمني و ها و سيستمرساني و ايجاد آگاهي، ارزيابي و پايش شاخصآموزش اطالع  - 

  زيستمحيط

  مديريت ريسك  -

  تأمين و ارتقاء ايمني  -

  زيستحفاظت از محيط  -

  به حداقل رساندن ميزان مرگ و مير و جراحات انساني  -

  مديريت عمليات جستجو و نجات دريايي  -

 HSEهاي رقابتي سازمان از طريق پرداختن به تقويت قابليت  -

  هاي الزمساختهاي مهندسي و فنĤوري اطالعات و زيرسازي سيستمتوسعه و پياده  -

، در نظر 1-6توان عوامل مؤثر بر مأموريت را به صورت جدول بندي عوامل فوق ميا دستهب

  .گرفت
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  عوامل استخراج  هانكات مورد توجه سازمان

 HSEهاي ها و سياستتدوين برنامه - 1

 HSEسازي و نظارت بر استانداردهاي تدوين، پياده - 2

 HSEتوسعه، نگهداري و اجراي نظام قانونمند و اثربخش  - 3

  زيستهاي بهداشت، ايمني و محيطها و سيستمارزيابي و پايش شاخص - 4

 خدمات و محصوالت �

 انگيزه �

  محرك كليدي �

 تأمين و ارتقاي ايمني  - 5

 زيست حفاظت از محيط - 6

  به حداقل رساندن ميزان مرگ و مير و جراحات انسان - 7

 )HSE(تمركز فعاليت  �

  فلسفه وجودي �

 HSEهاي رقابتي از طريق پرداختن به تقويت قابليت -8

 زيستترويج فرهنگ ايمني، بهداشت و محيط -9

  آموزش اطالع رساني و ايجاد آگاهي -10

  ويژگي ممتاز �
  توجه به كاركنان �

  HSEمدل مفهومي تدوين مأموريت   -2- 6-1

توان مطالعات تطبيقي ميبا مقايسه عوامل استخراج شده از مباني نظري و نكات مورد توجه در 

، به مقايسه اين دو 2-6در جدول . سازمان مورد مطالعه پي برد  HSEبه عوامل مؤثر در مأموريت

  .گروه از عوامل پرداخته شده است

  

  

  

 

 

 

 

-مي HSEدهنده مĤموريت كه در بر گيرنده اجزاء تشكيل HSEمدل مفهومي تدوين مأموريت 

  .، نمايش داده شده است1-6باشد، در شكل 

  

  HSEعوامل مؤثر بر مأموريت  -1-6جدول 

  HSEعوامل مؤثر بر مأموريت  -2- 6جدول

  مباني نظري

 
 مشتريان -0
 محصوالت -1
 بازارها و خدمات -2
 Ĥوريفن -3
 سودآوري ورشد  ،توجه به بقاء - 4
 فلسفه -5
 ويژگي ممتاز -6
 توجه به تصور مردم -7
 توجه به كاركنان -8

 تطبيقي مطالعات

خدمات  -1
 ومحصوالت

 انگيزه -2
 محرك كليدي -3
 تمركز فعاليت -4
 فلسفه وجودي -5
 ويژگي ممتاز -6
 توجه به كاركنان  -7

 

  

  سازمان HSE مأموريت بر مؤثر عوامل

 )بازارها(سطح فعاليت -1
 حوزه فعاليت -2
 تمركز فعاليت -3
 )انگيزه(محرك كليدي  -4
 )فلسفه(رويكرد -5
 مخاطبان -6
 ويژگي ممتاز -7
 Ĥوريتجهيزات و فن  -8
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  .ادامه به تشريح مختصر هر يك از اين عوامل پرداخته شده استدر 

  سطح فعاليت

 و بنادر سازمان HSE هايفعاليت برگيرندگي در گسترة و پوشش هحوز به "فعاليت سطح"

 زيستمحيط وايمني  ،بهداشت به تنها ،"ملي سطح" در تواندمي رهتگس اين. دارد اشاره دريانوردي

 از منطقه در HSE وضعيت بهبود جهت را ييهافعاليت يا بپردازد كشور در دريانوردي هايفعاليت

. بينديشد الملليبين سطح در تأثيرگذاري به يا دده ترتيب ايمنطقه هايكميته ايجاد و رايزني طريق

 تأثيرگذار الملليبين هايسازمان در فعال حضور الملليبين سطح در نقش يفايا الزامات از طبيعتاً

  .است

 1404 سال افق در منطقه سطح در دنوب اول به ،كشور ساله 20 اندازچشم سند آنكه به توجه با

  .نمود ريزيبرنامه آن بر اساس و داد تعميم نيز HSE حوزة به توانمي را آن. است نموده اشاره

 حوزه فعاليت

 ها،بنديتقسيم اين ترينمعمول. دارد متنوعي فيزيكي هايبنديبخش دريانوردي هايفعاليت

 بوده متفاوت هاحوزه اين در HSE هايفعاليت قاعدتاً كه. است بندري و دريايي هايعاليتف تقسيم

 و افتدمي اتفاق هاحوزه از يك هر در كه حوادثي ميزان ديگر سوي از. دارد متفاوتي هايريسك و

-فعاليت تمركز تعيين لحاظ همين به. است وتامتف نيز حوزه هر هايكنوانسيون و الزامات همچنين

  . باشدمي برخوردار ييبسزا اهميتاز  حوزه هر در دريانوردي و بنادر سازمان هاي

  HSEمدل مفهومي اجزاء مأموريت  -1- 6شكل 
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 محدوده" ،"بندر فيزيكي محدوده" بخش چهار در بندر هايفعاليت حوزهدر اين مطالعه، 

 "الملليبين هايآب" و "حاكميت تحت هايآب تا بندر فيزيكي محدوده" ،"رگاهلنگ تا بندر فيزيكي

 HSE هايفعاليت تمركز حوزه بتوان آنها بررسي از حاصل نتايج اساسبر تا. بررسي شده است

 . نمود تعيين مأموريتدر  را بنادر سازمان

  هاتمركز فعاليت

- محيط و ايمني ،بهداشت حوزه سه در HSE هايفعاليت آيد،برمي HSE واژه از كه همانطور

 است ممكن خود عملياتي هايفعاليت نوع اساس بر ايمؤسسه يا شركت هر. گيرد انجام مي زيست

  .بپردازد هاحوزه اين از يك هر به متفاوت اهميت درجه با

-محيط و ايمني ،بهداشت حوزه سه هر با كامل بطور آنكه عليرغم نيز دريانوردي و بنادر سازمان

ايمني را بيش از دو حوزه ديگر نشان دهنده توجه به اما مطالعه سازمان نشان ،است تماس در زيست

  . دهدمي

 از يك هر به تمركزي چه با و اندازه چه به  HSE مأموريتكند كه در ها، بيان ميتمركز فعاليت

   .شودمي پرداخته HSE محورهاي

  محرك كليدي

 و كليدي محرك به زيادي حد تا  HSEهايفعاليت به پرداختن هايمتدولوژي و روش نحوه،

 مرتبط سازمان به محوله وظايف و ملي منافع تواندمي هاانگيزه اين. دارد بستگي سازمان هاي انگيزه

 سازماني هايارزش از برخاسته يا باشد و گرفته نشأت يموآ ندمان الملليبين قانوني الزامات از يا. باشد

 اساسبر و مالي هايانگيزه اساس بر تواندمي سازمان حتي. باشد آن اجتماعي هايمسئوليت و

  .بپردازد HSE هايفعاليت به درآمد، و هزينه تحليل

 سطح و هافعاليت نوع بپردازد HSE هايفعاليت به شركت كه ايانگيزه هر با هرحال به

 كليدي هايمحرك و انگيزه كنندةتعيين كه سندي ترينمهم .بود خواهد متفاوت آنها به دهي پوشش

هاي ترين محركمهم .باشدمي HSE مأموريت است، HSE هايفعاليت به پرداختن براي سازمان

ها و درآمدها و مسئوليت المللي، هزينهقوانين ملي، الزامات بين: عبارتند از HSEهاي كليدي فعاليت

  اجتماعي

  رويكرد

 ريزيبرنامه پيش از رويكردي خواهدمي HSE مديريت براي آيا كه كند مشخص بايد سازمان

 ،حوادث و سوانح و مقرارت مقابل در سازمان آيا  مثال، براي انفعالي؟ رويكردي يا نمايد انتخاب شده
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 و هانآ بينيپيش در تالش محور بر رويكردي اينكه يا و دهدمي نشان العملعكس وقوع از پس

  است؟ برگزيده سانحه وقوع از پيش اقدام

 ،اول سطح در. نمود بنديتقسيم سطح سه در توانمي را HSE مباحث با برخورد رويكردهاي

 ،دوم سطح در. دهدمي نشان واكنش مقررات و قوانين رفع با حادثه دادن روي از پس فقط سازمان

 يمديريت هايسيستم و قانوني الزامات و شناسايي و ارزيابي شده عمليات در موجود هايريسك

 هايتكنولوژي و رويكردها فعاالنه بطور سازمان ،سوم سطح در. گرددمي اجرا آنها با مناسب

  .كندمي ايجاد حتي و جستجو را جايگزين

 آمادگي نيازمند همچنين و بوده دوم و اول سطح از گذر به منوط سوم سطح در فعاليت مسلماً

  .است تكنولوژي هايزيرساخت سطح و فرهنگي انساني، نيروياز بعد  در سازمان

  مخاطبان

 طور به كه دارد اشاره هاييارگان و هاسازمان ها،گروه افراد، به HSE مديريت نظام "مخاطبان"

- مي قرار آن تأثير تحت يا وند تأثيرگذار بنادر سازمان HSE مديريت نظام بر غيرمستقيم يا مستقيم

  .گيرند

در . باشند كه در فصل چهارم تشريح شدبه عبارت ديگر مخاطبان سازمان همان ذينفعان مي

 هايسازمان پيمانكاران، ،سازماني واحدهاي و كاركنانمأموريت سازمان، مخاطبان با عبارات 

  شوندمعرفي مي شهروندان و جامعه ،همجوار

 افزايش يكديگر به هاسازمان همبستگي و ارتباطات تعامالت، ميزان روز به روز اينكه به توجه با

 افزايش و رقابت تعديل به رقبا طرف از رقابت به هاسازمان رويكرد كه ايگونه به است، كرده پيدا

 يافته تغيير اجتماعي، هايمسئوليت انجام در تعامالت بهبود و زيستمحيط حفظ در هاهمكاري

 و فعاليت به كه بنادر و دريانوردي سازمان  HSEحوزة در توانمي را رويكرد تغيير اين لذا. است

  .داد تعميم نيز است وابسته بيروني هايسازمان درعملك

  ويژگي ممتاز

 اي كي ازمندين كند،يم تيفعال امروزي ايدني رقابتي فضا در كهي حركت در و ايپو ستميس هر

 در سازمان اهداف تحقق. دينما زيمتما هاسازمان ريسا از را آن خدمات كه است ممتازي ژگيو چند

ي هاتياولو ازي كي به را ستيزطيمح وي منيا بهداشت، موضوعات به داختنپر ،يريپذرقابت حوزه

  .است نموده ليتبد امروز تجارت در هاسازمان

دهد كه چگونه موقعيت رقيبانشان را ارزيابي كنند و ها نشان ميمزيت رقابتي به مديران شركت

و  هاو فرصتبا توجه به نتايج مطالعات تطبيقي . هاي الزم را نشان دهنددر مراحل مختلف واكنش
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در حوزه توان مي را گي ممتازژچهار وي ،HSEي در حوزه تهديدهاي سازمان بنادر و دريانورد

يشرو در پكه سازمان  با تكيه بر آنها به سازماني  نمودزيست پيشنهاد بهداشت، ايمني و محيط

توليد و اشتراك : عبارتند ازها اين ويژگي. شودزيست تبديل هاي بهداشت، ايمني و محيطفعاليت

  .روز و پيشرفته و فرهنگ سازمانيدانش، منابع انساني و متخصصين، تجهيزات و فنĤوري به

  تجهيزات و فناوري

است كه بايد در بيانيه  سؤاالتيوري مورد استفاده همواره از آها با سطح فننوع برخورد سازمان

عد ب سزايي درتأثير به افزاري،امروزه پيشرفت دانش مهندسي و سخت. ودموريت بدنبال پاسخ آن بأم

 .داشته است زيست و سالمتي كاركنان، محيطايمني يطراحي، دانش، تكنولوژي و استانداردها

در اين حوزه نقش نيز  HSE مديريت سيستماتيك و استانداردهاي تكنولوژيپيشرفت دانش، 

  .نمايدمكملي را ايفا مي

تواند نقش اهميت بوده و ميات سازمان در مورد نوع تكنولوژي مورد استفاده بسيار باتصميم

روي سازمان هاي پيشگزينه. هاي سازمان ايفا نمايدها، اهداف و استراتژيثري در موفقيت فعاليتؤم

گيري اقتصادي شامل استفاده از تجهيزات در دسترس، بكار HSEبراي انتخاب تكنولوژي مناسب 

. باشدهاي روز ميو يا استفاده از آخرين فناوري) مين و بكارگيري مناسبأهاي تبا هزينه(تجهيزات 

و  ايمني، بهداشتهاي آينده گيريانداز و جهتگيري در اين مورد بايد با توجه به چشمتصميم

  .انجام گيردزيست سازمان محيط

  ها انگيزه

، بهداشتي هاتيفعال به رداختنپ در "سازمان "يهازهيانگ به "يديكلي هامحرك" فاكتور در

 مرتبط موارد تيرعا در "كاركنان"ي "هازهيانگ" به بخش نيا در. شد پرداختهزيست و محيط ايمني

 تيريمد ستميسي ينها انيمشتر بعنوان كاركنان نگرش. دپردازيم زيستو محيط ايمني، بهداشت با

HSE ي هاياستراتژ و اهداف بهي ابيدست بري توجه قابل ريثأتHSE ي جمع نگرش. گذاشت خواهد

-محرك. دهدتشكيل ميزيست و محيط ايمني، بهداشت حوزه در را سازمان فرهنگ تاًينها كاركنان

 و هنجارها وي سازمان هيتنب و پاداش ،يقانون الزامات و فيوظا شرح از عمدتاً كاركناني اصلي ها

  .رديگيم تأنشي سازمان فرهنگ

 سازمان بنادر و دريانوردي HSEمأموريت   -3- 6-1

. همانطور كه ذكر شد، براي تدوين بيأنيه مأموريت، بايد وضعيت اجزاء آن بيانيه، مشخص گردد

  .ها و مأموريت نهايي سازمان بنادر و دريانوردي پرداخته شده استكه در ادامه به نتايج اين بررسي
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 HSEاجزاء مأموريت  -3-1- 6-1

بر اين اساس در مطالعه انجام شده در سازمان بنادر و دريانوردي نيز نُه جزء اصلي بيانيه 

سپس وضعيت موجود و مطلوب هر يك از اجزاء از طريق پرسشنامه و . تعيين شد HSEمأموريت 

آوري و مورد تشكيل كارگاه كه گروه هدف آن مديران ارشد سازمان بنادر و دريانوردي بودند، جمع

هاي مطلوب بيانيه مأموريت سازمان بنادر و دريانوردي، ، گزينه3-6در جدول . ل قرار گرفتتحلي

  . بيان شده است
 

      
 اجزاء مأموريت وضعيت مطلوب

ايملي و منطقه   سطح فعاليت 

هاي تحت حاكميتمحدوده فيزيكي بندر تا آب  فعاليتحوزه    

زيستايمني، بهداشت و محيط   تمركز فعاليت 

المللي و مسئوليت اجتماعيالزامات قانوني بين   محرك كليدي 

رويكرد پيشرو   رويكرد 

واحدها و نيروهاي سازمان و پيمانكاران   مخاطبان 

هنجارها و فرهنگ سازماني   توجه به كاركنان 

اقتصاديتجهيزات  -تجهيزات با آخرين فنĤوري روز   تجهيزات و فناوري 

تجهيزات و فنĤوري -انساني و متخصصينمنابع -توليد و اشتراك دانش   ويژگي ممتاز 

  

با توجه به حوزه تمركز اجزاء بيانيه مأموريت، هر يك از اجزاء اين بيانيه را در سازمان بنادر و 

  :توان بصورت زير تشريح كرد دريانوردي، مي
  

زيست خود را در فعاليت نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيطما سطح : سطح فعاليت -1

ما با نگاه به (پردازيم سطح ملي ارتقاء داده و به گسترش تعامالت اثربخش در منطقه مي

 .)المللي هستيماي و بينهاي منطقهفعاليت در سطح ملي به دنبال توسعه اثربخش فعاليت

زيست سازمان بنادر و مني، بهداشت و محيطحوزه فعاليت نظام مديريت اي: حوزه فعاليت -2

  .باشدهاي تحت حاكميت ميمحدوده فيزيكي بندر تا آب درHSE دريانوردي توسعه 

ما را تشكيل  هايكز فعاليتزيست، حوزه تمربهداشت، ايمني و محيط: تمركز فعاليت -3

ايمني و ما به طور همزمان و در نظامي يكپارچه بر هر سه حوزه بهداشت، . (دهدمي

  .)زيست تمركز داريممحيط

  HSEهاي مطلوب بيانيه مأموريت گزينه -3- 6جدول
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     المللي بههاي اجتماعي و الزامات قانوني ملي و بينما با نگاه به مسئوليت: محرك كليدي -4

 . پردازيمزيست ميهاي بهداشت، ايمني و محيطريزي فعاليتبرنامه

ي بر گذارثيرأاين رويكرد ما را در ت. است HSEپيشتازي، رويكرد ما در توسعه : رويكرد -5

  .روند حركت منطقه كمك خواهد كرد

- پيش از هر چيز ما در برابر واحدها و نيروهاي سازمان، پيمانكاران و سازمان: مخاطبان -6

 . هاي همجوار مسئول هستيم

آموزش، ايجاد انگيزه و توانمندسازي كاركنان، هنجارها و فرهنگ : توجه به كاركنان -7

  .كندهموار مي HSEزامات سازي السازماني را در جهت توسعه و پياده

و  HSEهاي مديريت ما بمنظور كاهش حوادث و سوانح، سيستم: تجهيزات و فنĤوري -8

  . گيريموري روز را بكار ميĤتجهيزات دريايي و بندري با آخرين فن

ويژگي ممتاز ما براي دستيابي به جايگاه اول منطقه، توليد و اشتراك : ويژگي ممتاز -9

 .متخصص استانساني دانش و منابع 

  سازمان بنادر و دريانوردي HSEبيانيه مأموريت  - 6-1-3-2

سازمان بنادر و دريانوردي به  HSEبا توجه به عوامل فوق، بيانيه مأموريت سيستم مديريت 

  .شرح ذيل تدوين شد

  

-, ز+* (�ز��ن و ذ&%$#�ن، ! �� و �ب�� � د���ل ار���ء ���ا�، ا
	�� و ����
123�4 و 0/�رت    .AB@?ر, ا(<=� ا>ان ;:56789
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  :باشدتشريح بيانيه مأموريت با توجه به اجزاء آن به شرح ذيل مي

سازي ما به دنبال توليد و اشتراك دانش، توانمندسازي، انگيزش و نهادينه

هاي در كاركنان و ذينفعان هستيم و با بكارگيري آخرين تكنولوژي HSEفرهنگ 

 HSEالمللي و مسئوليت اجتماعي، رهبري و هدايت بين روز دنيا بر اساس الزامات

  .صنعت دريانوردي منطقه را بر عهده خواهيم داشت

 

  سازمان بنادر و دريانوردي HSEهاي  ارزش -6-2

گر عقايد اصولي نسبتاً پايداري هستند كه از نظر هاي سازماني زيربناهاي فرهنگ و نمايانارزش

بسياري از محققين بر اين . شوندنوعي رفتار برتر شمرده ميفردي، گروهي، سازماني و يا اجتماعي 

هاي اصولي نمايد ارزشدارد و بقاي سازمان را تضمين ميباورند آنچه كه سازمان را پايدار نگه مي

ها همان بايدها گيري كرد، ارزشتوان نتيجهلذا مي. سازمان است نه صرفاً سودآوري و رشد اقتصادي

باشد و ستند كه در تحقق مأموريت كه بيانگر فلسفه وجودي سازمان ميو نبايدهاي سازمان ه

هاست از جايگاه آل و خواست مطلوب از تحقق مأموريتانداز كه بيانگر وضعيت ايدهدستيابي به چشم

  .اي برخوردار استو اهميت ويژه

راي چه بيانگر اين موضوع است كه سازمان در اين حوزه ب HSEهاي سازماني در حوزه ارزش

  .خواهد كه آن ارزش نهادينه و اجرايي شودچيز يا چيزهايي ارزش قايل است و مي

  HSE هايمروري بر نتايج مطالعات در حوزه ارزش -6-2-1

هاي ارايه بنديبندي و طبقهبا توجه به تعاريف متفاوت ارايه شده از ارزش، بديهي است كه دسته

 1تحقيقات ال پرت: ها عبارتند ازرائه شده از ارزششناسي اصلي اسه گونه  .شده نيز متفاوت باشند

بر حسب نيروي كار و مشاغل ) 6-6جدول (هاو ارزش) 5-6جدول (، تحقيقات راكيج)4-6جدول (

  .باشد مي

  

                                                      
١. Allport et al.   
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  هاي نهاييارزش  هاي ابزاريارزش

  جاه طلبي  يك زندگي راحت

  ديد باز  احساس كمبود نكردن

  توانا  آميزدنياي صلح

  شاد  دنيايي پر از زيبايي

  تميز  مساوات و برابري

  با جسارت  امنيت خانواده

  گذشت و ايثار  آزادي

  ياري كردن  سعادت

  با صداقت  آرامش خاطر

  خيال پرداز  وارستگي

  مستقل  امنيت ملي

  هوشمند  با نشاطي

  اهل منطق  يك زندگي پرهيجان

  داشتنيدوست   احترام به خود

  فرمانبردار  شهرت اجتماعي

  مؤدب  دوستي واقعي

  با مسئوليت  عاقل

    

  

  

زيادي اهميت ) از طريق روش منطقي(صاحبان اين ارزش به مسأله كشف حقيقت   نظري
  . دهندمي

  .كننددارندگان اين ارزش بر مسأله مفيد بودن و عملي بودن تأكيد مي  اقتصادي

  . دهنددارنده اين احساس به شكل و هماهنگي ارزش زيادي مي  زيبايي

  . شمارندكسي كه چنين ارزشي دارد، عشق ورزيدن به مردم را مهم مي  اجتماعي

  . كنندكسب قدرت و اعمال نفوذ توجه زيادي مي دارندگان اين ارزش به مسأله  سياسي

صاحب اين ارزش به وحدت تجربه و درك همه عالم خلقت به عنوان يك كل توجه   ديني
  . كنندمي

 شناسي ارزش از ديدگاه ال پرتگونه -4- 6جدول

  هاي مدل راكيجارزش -5- 6جدول
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  اعضاي فعال جامعه و نهادها  اعضاي اتحاديه  مديران اجرايي

  ارزش ابزاري  ارزش نهايي  ارزش ابزاري  ارزش نهايي  ارزش ابزاري  ارزش نهايي

 احترام به خود .1

 امنيت خانوده .2

 آزادي .3

 انجام كار .4

  سعادت .5

 صداقت .1

 مسئوليت .2

 توانايي .3

 جاه طلبي .4

  استقالل .5

 امنيت خانواده.1

 آزادي.2

 سعادت.3

احترام به خود .4

  وارستگي .5

 مسئوليت .1

 صداقت .2

جسارت و .3

 تهور 

 استقالل .4

  توانايي .5

 مساوات .1

 دنياي صلح.2

 آميز 

 امنيت خانواده .3

 احترام به خود .4

  آزادي .5

 صداقت .1

كمك به .2

 ديگران

جسارت و .3

 تهور 

 مسئوليت.4

  توانايي .5

  

هاي محوري، همچنين بررسي و كنكاش در بيانيه نتايج مطالب علمي موجود در زمينه ارزش

هاي مرتبط با نظام كه در مطالعات تطبيقي انجام شد، ليستي از ارزش HSEهاي محوري ارزش

  .شود، مشاهده مي7-6نمايد كه در جدول را معرفي ميHSE مديريت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بندي آنها بر اساس نوع كار ها و اولويت ارزش -6- 6جدول
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  تعريف عملياتي  )ارزش( گويه

  يكپارچگي  1
جهت تحقق اهداف  HSEهاي مرتبط به همپوشان سيستمها و اقدامات سازمان و عملكرد همراستا و بيانگر انسجام فعاليت

  .باشدمي

 .باشدمي HSEگرايي در زمينه بيانگر توجه به شواهد و رخدادهاي واقعي و تصميم گيري مبتني بر واقيت  گرايي واقعيت  2

 .در اقدامات استها، استقبال از مخاطرات و مديريت ريسك هاي مخاطره آميز فعاليتبيانگر شناسايي زمينه  متهور  3

 .زدگي استها و دوري از شعارگرايي و شعاربيانگر فعاليت مبتني بر توانايي  عملگرايي  4

 .باشدمي HSEرساني واضح و آشكار از زمينه فعاليت و سطح فعاليت و دستاوردهاي سازمان در زمينه بيانگر اطالع  شفافيت  5

ها و محصوالت بر ها و پيشگيري از حوادث و كاهش آثار منفي فعاليترساندن صدمه به انسان بيانگر فعاليت جهت به صفر  مراقبت و پيشگيري  6
 .باشدمحيط زيست مي

 .باشدمي HSEهايي به منظور بهبود و ارتقاي وضعيت محيط محلي و ملي در زمينه بيانگر انجام فعاليت  مسئوليت اجتماعي  7

8  
فراتر از عمل 

  الزامات قانوني

كه در آن زندگي اي هاي جامعهفراتر از الزامات قانوني تعيين شده و  احترام به ارزش HSEبيانگر فعاليت گسترده در زمينه 
 .كنيم مي

شرايط  بهبود  9

  رمحيط كا

 .بيانگر توجه به محيط كار كاركنان و بهبود شرايط كاري است

 .باشدمي HSEبيانگر مشاركت دادن همة ذينفعان اعم از كاركنان، مشتريان، پيمانكاران و غيره در جهت بهبود مستمر   مشاركت  10

  .باشدها ميداري و درستكاري در انجام فعاليتبيانگر روحيه امانت  امانت و درستكاري  11

-مسئوليت تعهد و  12

  پذيري

 .باشدميHSE بيانگر التزام سازمان به اجراي وظايف و پذيرش مسؤليت اجراي وظايف و تحقق اهداف مرتبط به 

 .باشدبيانگر توجه به تحقق اهداف و دستيابي به نتايج در عمل مي  گرايينتيجه  13

 HSEتوجه به ارتقاء توان علمي و عملي كاركنان در راستاي بهبود وضعيت   كاركنان توانمندي  14

 .سازمان است HSEبيانگر حركت گام به گام ولي دائمي و مستمر در بهبود وضعيت   بهبود مستمر  15

16  
مشاركت كليه 

  كاركنان

 .سازمان HSEكردن كليه كاركنان در توسعه   سهيم

17  
حفظ كرامت 

  انساني

 .باشدها ميوحفظ كرامت انسان مقام واالي انسانيبيانگر توجه به 

18  

توجه به 

نيازمنديهاي گروه

  هاي ذينفع

 HSEهاي درگير در بيانگر توجه به كليه سازمان

19  
صداقت در 

  ارتباطات

  بيانگر عدم تضاد در گفتار و رفتار در تعامالت و ارتباطات

20  
  .باشدمي HSEبيانگر نگرش باثبات، پايدار، همه جانبه و كلي به مسايل و موضوعات مرتبط به   توسعه پايدار

  آموزش و يادگيري  21
-مي HSEدر زمينه  هاي كاركنانها و مسئوليتاجراي نقش و هاي آموزشي در جهت ارتقاي دركبيانگر فراهم كردن دوره

  .باشد

 HSEهاي محوري مرتبط به نظام مديريت ارزش -7- 6جدول
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هاي مورد هاي محوري در سازماندهد كه ارزشميعالوه بر اين نتايج مطالعات تطبيقي نشان 

هاي محوري ارزش. اندهاي تمركز و تأكيد متفاوتي نيز داشتهمطالعه در كنار مفاهيم ارزشي، حوزه

به عنوان . اندهاي مورد مطالعه مفاهيم ارزشي را به صورت گوناگون مورد تأكيد قرار دادهسازمان

 "ذينفعان"و يا  "جامعه"و يا  "كاركنان"در سطح  ممكن است "مشاركت"مثال ارزش محوري

  .، اين دو گستره را در قالب مدل نمايش داده است2-6شكل . مورد تأكيد قرار گرفته باشد
  

 

 

 

 

 

 

 

 HSEهاي مدل تدوين ارزش -2- 6-2

كه هيچ كدام از آنها به . هاي سازماني وجود داردارزش هاي مفهومي در ارتباط با تدوينمدل

به همين دليل در مطالعه . نمايدارائه مي HSEهاي صورت خاص الگويي را جهت تدوين ارزش

هاي شناسايي شده مدل عملياتي گيري از ارزشهاي مفهومي و با بهرهانجام شده، مبتني بر مدل

سازمان بنادرو دريانوردي طراحي گرديد كه اين  HSE هاي محوري نظام مديريتبراي تدوين ارزش

  .، نمايش داده شده است3-6مدل در شكل 

  

  

  

  HSEهاي هاي توجه در تدوين ارزشمفاهيم ارزشي و حوزه -2- 6شكل 
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سازمان بنادر و  HSEهاي محوري نظام مديريت 

در بخش اول اين پرسشنامه بر مبناي مقياس 

دهندگان خواسته شد تا ميزان موافقت خود را در مورد محوري بودن 

در بخش دوم كه بر . دبيان كنن) 7-6جدول (هاه شده براي گويه

اي نسبت به اساس مقياس رتبهدهندگان خواسته شد تا بر 

تواند به عنوان ارزش محوري سازمان بنادر و دريانوردي 

هاي محوري ترين ارزشانديشي متعدد، مهمل جلسات هم

-، مي8-6اي به صورت جدول سازمان بنادر و دريانوردي مبني بر مقياس رتبه

 HSEهاي محوري نظام مديريت 

 HSEساز  اركان جهت

  

  

  

  

  

  

  

هاي محوري نظام مديريت اعتبارسنجي مدل عملياتي شناسايي ارزش

در بخش اول اين پرسشنامه بر مبناي مقياس . دريانوردي، با استفاده از پرسشنامه انجام شد

دهندگان خواسته شد تا ميزان موافقت خود را در مورد محوري بودن پاسخاز ) طيف ليكرت(اي فاصله

ه شده براي گويهارزش بر اساس تعاريف عملياتي ارائ

دهندگان خواسته شد تا بر اي طراحي شد، از پاسخمبناي مقياس رتبه

تواند به عنوان ارزش محوري سازمان بنادر و دريانوردي مي گويه كه از ديدگاه آنها 5بندي اولويت

  .مطرح گردد، اقدام نمايند

ل جلسات همها و تشكيپس از تحليل پرسشنامه

سازمان بنادر و دريانوردي مبني بر مقياس رتبه HSE نظام مديريت 

  . باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي محوري نظام مديريت عملياتي تدوين ارزش مدل -3- 6شكل
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ها، در نظر گرفتن مدل عملياتي انديشي و تحليل پرسشنامهبر اساس نتايج حاصل از جلسات هم

به دست آمد كه ها در قالب مدل عملياتي، مدل نهايي تحقيق تحقيق و با استفاده از بازتوزيع گويه

  . باشدبيانگر ميزان تأكيد صاحبنظران و توجه آنها به ابعاد مختلف مدل مي

هايي انديشي، ارزشعالوه بر مفاهيم ارزشي كه از مدل عملياتي استخراج شد، در جلسات هم

زيست، همكاري و تعامل با شناسي، توجه به محيطوقت سازي، انضباط،همچون سرآمدي، فرهنگ

زيست، متخصصين، رضايتمندي ذينفعان و مفاهيمي مانند سيستم بهداشت، ايمني و محيط ذينفعان،

  . نقل دريايي نيز در بيانيه ارزش در نظر گرفته شدو انساني، كاركنان بندر، حملمنابع 

توان با نگاهي اجمالي بر روي مفاهيم ارزشي پذيرفته شده در سازمان بنادر و دريانوردي مي

- هاي سازماني ميهاي معرفي شده و مورد تأكيد، جزء ارزشجه گرفت كه بيشتر ارزشاينگونه نتي

زيست در هاي نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيطبدين معني كه صاحبنظران به ارزش. باشد

مدل نهايي . سازي و نهادينه كردن آنها تأكيد دارندسطح سازمان و با رويكرد ضرورت فرهنگ

هاي انجام شده، سازمان بنادر و دريانوردي بر اساس تحليل HSEهاي نظام مديريت تدوين ارزش

  .، نمايش داده شده است4-6در شكل 

  

  

  

  

  

  

   گويه  رديف
  يكپارچگي  1
  بهبود مستمر   2
 آموزش و يادگيري   3

 پذيريتعهد و مسئوليت  4

 عملگرايي   5

 پيشگيري مراقبت و  6

 مشاركت  7

  مشاركت كليه كاركنان  8
    

 HSE هاي محوري نظام مديريت ارزش - 8- 6جدول
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  سازمان بنادر و دريانوردي HSEهاي بيانيه ارزش -6-3

-سازمان بنادر و دريانوردي متناسب با هر يك از ارزش HSEهاي نظام مديريت بيانيه ارزش 

  :، ارائه شده است9-6هاي نهايي شده در جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي محوريارزش

HSE 

سازماني برون هايارزش   سازماني روند هايارزش 

)جامعه(هاي ذينفعانارزش  

 پذيريمسئوليتتعهد و  �

 همكاري و تعامل با ذينفعان �

  

 

 هاي سازمانيارزش

 يكپارچگي �

 عملگرايي �

 بهبود مستمر �

 سرآمدي �

 انضباط �

  HSE ايهاي حرفهارزش

 مراقبت و پيشگيري �

 توجه به محيط زيست �

انسانيهاي ارزش  

 مشاركت كليه كاركنان �

 آموزش و يادگيري �

 سازيفرهنگ �

  سازمان بنادر و دريانوردي HSEهاي تدوين ارزش نهايي مدل -4- 6 شكل
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  هاي منشاءارزش  بيانيه

  سرآمدي  .كنيم در موضوعات ايمني، بهداشت و محيط زيست در سازمان بنادر و دريانوردي سرآمد باشيمما تالش مي

مان جهت دانيم و به انجام وظايفما سازمان بنادر و دريانوردي را جزئي از نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مي
  . نزديكي به شهروندان و ارايه خدمت به جامعه و مردم متعهد و مسوليت پذير هستيم

  تعهد ومسوليت پذيري
  ارايه خدمات به جامعه و مردم

  فرهنگ سازي  . بهداشت و محيط زيست بپردازيمدانيم كه در سطح سازمان و پيمانكاران به ترويج فرهنگ رعايت ايمني،ما خود را متعهد مي

كنيم از تجربيات و دانش خود و ديگران استفاده كنيم و به سازماني ما به آموزش و يادگيري مستمر معتقديم و تالش مي
  .يادگيرنده در نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست تبديل شويم

  آموزش و يادگيري

هايمان در زمينه مسايل                را الزمه افزايش اثربخشي فعاليت هاي همسايه معتقديم و آنما به گسترش تعامل با سازمان
  .دانيمزيست محيطي و بهداشت مي

  همكاري و تعامل با ذينفعان

هايمان بر محيط زيست تنها از ما معتقديم كاهش حوادث، به صفر رساندن صدمات انساني و كاهش آثار منفي فعاليت
  .امكانپذير استطريق مراقبت و پيشگيري 

  مراقبت و پيشگيري

ما معتقديم كه حركت گام به گام، دائمي و مستمر در بهبود وضعيت ايمني، بهداشت و محيط زيست بنادر، بهتر از 
  .ها و اقدامات شتابزده و مقطعي استشعارگرايي و فعاليت

  بهبود مستمر
  شعارگرايي

  انضباط  .دانيمهايمان در ارتباط با پيمانكاران، مشتريان، همسايگان و كليه ذينفعان ميما انضباط را سرلوحه همه اقدامات و فعاليت

ما باور داريم كه تحقق اهداف نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست تنها با انسجام و يكپارچگي آن با كليه 
  .ها و اقدامات سازمان امكان پذير استفعاليت

  انسجام و يكپارچگي

معتقديم كه سهيم كردن كليه كاركنان و مشاركت همگاني اعم از كاركنان، مشتريان، پيمانكاران و ذينفعان الزمه ما 
  . گير شدن و نهادينه شدن نظام مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست استهمه

  مشاركت كاركنان

 سازمان بنادر و دريانوردي HSE هاي نظام مديريتارزش - 9- 6جدول
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در نهايت با استفاده از عبارات متناسب با هر ارزش محوري، بيانيه ارزش بهداشت، ايمني و 

  :شوده ميئزيست سازمان بنادر و دريانوردي به صورت زير ارامحيط

        
 �� �� �� �� ,�D�EF ,�D�EF ,�D�EF ,�D�EFG را � � � �     ی�NOر�LMی�NOر�LMی�NOر�LMی�NOر�LM، ، ، ، ا�IJKما�IJKما�IJKما�IJKم        � ���ا�، ا
	�� و ���� ز+* را G� ���ا�، ا
	�� و ���� ز+* را G� ���ا�، ا
	�� و ���� ز+* را G� ���ا�، ا
	�� و ���� ز+*

1Q�#R1Q�#R1Q�#R1Q�#R و - و - و - و -STUVW XYوZSTUVW XYوZSTUVW XYوZSTUVW XYوZ    �= ن�        ....دا�78دا�78دا�78دا�78�ن =��ن =��ن =�
  .دانيمهاي خود ميرا سرلوحه همه اقدامات و فعاليت انضباطما  �

- بهداشت، ايمني و محيط  ما خود را ملزم به آموزش و يادگيري مستمر و توسعه دانش تخصصي �

  .مي دانيم هاي كاري خودزيست در حوزه فعاليت

ها، بر هر كاري مقدم ودگيها و آلاز بروز حوادث، سوانح، بيماري مراقبت و پيشگيريما باور داريم كه  �

  .است

ذينفعان به  HSEرعايت كامل الزامات با خدمات دريايي و بندري و ارايه  مسئوالنه پاسخگوييما متعهد به  �

  .هستيم

نهادينه را الزمه ارتباط و تعامل با كليه ذينفعان فعال كاركنان و گسترش  مشاركت، كارتيميما  �

  .دانيممي HSEنظام مديريت  كردن

  .پايبنديمهاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در فعاليت زدگيشعارو پرهيز از  ييعملگرابه ما   �
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هاي خود دست انداز، تصويري است از وضعيت سازمان زماني كه به اهداف و استراتژي

رود زمان ميبدين ترتيب توجيه روشن و مشخص از اينكه چرا و چه انتظاري از سا

تر آورند، محتملشود و امكان موفقيت سازمان با تصوير روشني كه از آينده آن بدست مي

جهت از طرف ديگر توافق درباره آينده سازمان، همه نيروهاي مجموعه را همسو و هم

 HSEاز آنجايي كه نظام مديريت . سازدساخته و آرمان مشتركي را بين اعضاء مجموعه فراهم مي

انداز نظام مديريت بايستي چشمرو ميهاي نظام كلي سازماني است، از اين

 HSEانداز در حوزه چشم

سئواالت كليدي، مصاحبه . مختلفي بيان شده است

توان براي تدوين كه مي. ها هستندترين اين روش

در سازمان . ها به صورت مجزا يا به صورت تركيبي استفاده نمود

انداز مورد استفاده قرار گرفته هاي مذكور براي تدوين چشم

با توجه به اينكه . در فصل دوم كتاب به صورت تفصيلي مطالعات تطبيقي انجام شده تشريح شد

توان ميزان تأكيد مي. باشدتركيبي از سه فاكتور بهداشت، ايمني و محيط زيست مي

را بر هر يك از اين سه حوزه با بررسي ميزان فراواني هر يك از فاكتورها 

، فراوني تأكيد بر اين فاكتورها را به طور خالصه 

214  

  HSEانداز چشم

انداز، تصويري است از وضعيت سازمان زماني كه به اهداف و استراتژيچشم

بدين ترتيب توجيه روشن و مشخص از اينكه چرا و چه انتظاري از سا. يافته باشد

شود و امكان موفقيت سازمان با تصوير روشني كه از آينده آن بدست ميحاصل مي

از طرف ديگر توافق درباره آينده سازمان، همه نيروهاي مجموعه را همسو و هم. خواهد شد

ساخته و آرمان مشتركي را بين اعضاء مجموعه فراهم مي

هاي نظام كلي سازماني است، از اينيكي از خرده سيستم

HSE انداز سازمان باشددر راستاي تحقق چشم .  

در حوزه چشمتطبيقي مطالعات نتايج مروري بر  -1- 6-3

مختلفي بيان شده استهاي  انداز قوي شيوه به منظور خلق يك چشم

ترين اين روشاكتشافي، سفر به آينده و الگوبرداري از مهم

ها به صورت مجزا يا به صورت تركيبي استفاده نمودانداز از هر يك از اين روشچشم

هاي مذكور براي تدوين چشمبنادر و دريانوردي نيز از تركيبي از روش

  .است

در فصل دوم كتاب به صورت تفصيلي مطالعات تطبيقي انجام شده تشريح شد

تركيبي از سه فاكتور بهداشت، ايمني و محيط زيست مي HSEانداز چشم

را بر هر يك از اين سه حوزه با بررسي ميزان فراواني هر يك از فاكتورها هاي مورد مطالعه سازمان

، فراوني تأكيد بر اين فاكتورها را به طور خالصه 10-6جدول . مورد سنجش، مقايسه و ارزيابي نمود

  .دهدنشان مي
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اندازهاي بيان شده و نگاهي به جدول فراواني فاكتورها، مشخص است كه با بررسي چشم

اين تعابير . انداز تعابير مختلفي استفاده كرده HSEگانه ها به منظور بيان تأكيدشان بر ابعاد سه سازمان

  .، نمايش داده شده است5- 6در شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اندازدر چشم HSEفراواني تأكيد به هر يك از فاكتورهاي  - 10- 6جدول

 HSEنه اگابعاد سه كيد برأر مختلف تبيتعا -5- 6شكل
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 اندازالگوي تدوين چشم  -2- 6-3

عمدتاً  HSEاندازهاي دهد كه چشماندازهاي مختلف در مطالعات تطبيقي، نشان ميبررسي چشم

  :بندي نمودتوان در پنج دسته كلي آن را طبقهكه مي. در چند الگوي ثابت تدوين شده است
  

1مدل ايفاي نقش -
 

 هااجزاء كليدي مأموريت و ارزش -

 الگوي مبتني بر ذينفعان و سهامداران كليدي -

 هاي عملكردالگوي مبتني بر شاخص  -

 الگوي تركيبي -

  مدل ايفاي نقش - 6-3-2-1

عمدتاً . اند كه نقش خود را در حوزة فعاليت آنها، مشخص كنندها سعي كردهدر اين الگو شركت

جهاني،  در سطح كالس هايي نظير الگوي برتر،اندازهاي تدوين شده با اين الگو، عبارتدر چشم

. موقعيت برتر در منطقه و برترين شركت در جهان يا منطقه و از اين دست عبارات بكار رفته است

، به 11-6در جدول . در مدل ايفاي نقش، عموماً روش دستيابي به اين موقعيت نيز اشاره شده است

  :اندازهايي كه با اين الگو تدوين شده اشاره شده است چشمبرخي از 

  

  
  اندازعبارت چشم عنوان مؤسسه

اداره امور دريايي 

  دانمارك

  :باشد انداز خود به دنبال ايجاد شرايط زير در صنعت كشتيراني دانمارك مي اداره امور دريايي دانمارك در چشم
  المللي بينتوسعه كشتيراني با كيفيت در سطح استانداردهاي  •
 هاي جهانترين آب هاي دانمارك به عنوان ايمنحفظ آب •

 هاي دانماركي به عنوان دارندگان بهترين ايمني و بهداشت در سطح جهان معرفي كشتي •

  راستا با رشد جامعه توسعه شرايط كار و زندگي هم •

  

  

  

                                                      
١.Role Model 

  بر مبناي مدل ايفاي نقش انداز چشم -11-6جدول 
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  اندازعبارت چشم  عنوان مؤسسه
سازمان بنادر 

  كشور كانادا

زيست  سازمان بنادر كانادا به دنبال ايجاد يك صنعت دريايي است كه در آن ايمني و حفاظت محيط
  .هاي اول باشند اولويت

سازمان بنادر 

  كشور استراليا

مديريت ايمني سازمان جهاني نامة آيين"راهنماي سيستم مديريت ايمني كشور استراليا مبتني بر 
"دريانوردي

ساير اجزاء آن برگرفته از الزامات قانوني بهداشت و ايمني، استاندارد استراليا براي . است 1
- المللي براي سيستمزيست، استاندارد بين، قانون عمليات محيط2هاي مديريت بهداشت و ايمنيسيستم

  : اين سند به دو منظور تهيه شده است. باشدمسافر مينقل  وو قانون حمل  3محيطيهاي مديريت زيست

  تعريف تفصيلي الزامات سيستم مديريت ايمني -
  فراهم كردن راهنمايي براي اجراي سيستم مديريت ايمني -

 

  ها اجزاء كليدي مأموريت و ارزش - 6-3-2-2

اهميت ها كه براي آنها از ها با تأكيد بر برخي از اجزاء مأموريت و ارزشدر اين الگو شركت

در . انداندازشان پرداختهبيشتري برخوردار بوده است به تشريح وضعيت مناسب آن اجزاء در افق چشم

انداز معموالً چندبخشي بوده و در هر بخش، وضعيت مطلوب سازمان در يك اين الگو عبارت چشم

  :، به نمونه اين الگو اشاره شده است12-6در جدول . فاكتور مشخص تشريح شده است

  .باشد ، قابل اشاره مي6-6اكتورهايي كه عمدتاً در اين الگو مورد توجه بوده در شكل ف

      اجزدروني

  

  

          

    

                                                      
١.ISM 

٢.AS٤٨٠١:٢٠٠ 

٣.ISO ١٤٠٠١ 

 ها اجزاء كليدي مأموريت و ارزشانداز بر مبناي مدل  چشم -12-6جدول 

 ها فاكتورهاي مورد توجه در مدل اجزاء كليدي مأموريت و ارزش -6- 6شكل 

 اجزاء درونياجزاء بيروني

 HSEهاي شاخص .1

 HSEسيستم مديريت  .2

 كاركنان و فرهنگ .3

 تعامالت با ذينفعان .1

 جايگاه رقابتي .2

 جامعه تصوير شركت در .3

 

انتظارات 

سهامداران 

 ذينفعانو 
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  مدل مبتني بر ذينفعان و سهامداران - 6-3-2-3

انداز بر نحوة برآوردن انتظارات ذينفعان و سهامداران كليدي شركت يا مؤسسه در اين الگو، چشم

كارهايي بكار گرفته شده كه تعامل زيادي با  واين الگو در مؤسسات و كسب . تأكيد داشته است

در . اندكردهذينفعان داشته و آنها نقش با اهميتي را در كسب نتايج مورد انتظار از كسب و كار ايفا مي

  :، به نمونه اين الگو اشاره شده است13-6جدول     
  

  

  هاي عملكردالگوي مبتني بر شاخص - 6-3-2-4

اي كه وضعيت به گونه. تأكيد شده استHSE هاي كليدي عملكرد در اين الگو بر شاخص در

. هاي كليدي بيان شده استدر هر يك از شاخص اندازدر افق چشممطلوب و مورد انتظار مؤسسه 

معموالً  .باشدمدت و ساليانه ميانداز عمدتاً كمي بوده و قابل تبديل به اهداف كوتاهچشماين شكل از 

 به نمونه اين الگو ،14-6 در جدول .اي از اين الگو استفاده شده استهاي وظيفهدر ترسيم شاخص

  :اشاره شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اندازعبارت چشم عنوان مؤسسه

گارد ساحلي 

  آمريكا

برقراركننده «عنوان يك آژانس دولتي و خدمتگزار مردم، در نقش خود به عنوان گارد ساحلي آمريكا، به 
و  ، نقش رهبري را در بهبود تجربه مردم در قايقراني تفريحي، حمل »هاي آمريكا ايمني در درياها و آبراه

  :انداز خود را به صورت زير تدوين كرده است اين سازمان چشم. نقل و ماهيگيري بر عهده دارد 
و   هاي حملها و گذر از كليه روش ا سازماني هستيم كه براي كاركردن با كليه ذينفعان در داخل آبراهم"
ما موفقيت خود را از طريق رضايت . ايم نقل براي رسيدن به رضايت عامه مردم، در نظر گرفته شده 

  ".كند ف ميهايمان را تعريكاري و اولويتمشتري ارزيابي كرده و نيازهاي مشتريانمان، بار

 مبتني بر ذينفعان و سهامدارانانداز بر مبناي مدل چشم -13-6جدول 



 HSEساز  اركان جهت 219   

 

 

  

تلفات، : بيان شده است به ترتيب عبارتند از HSEهاي كليدي عملكرد كه در حوزة  شاخص

 حوادث، تصادفات، آلودگي

 الگوي تركيبي- 6-3-2-5

اين الگو به . اساس تركيبي از الگوهاي قبلي تدوين شده استانداز بر در اين الگو، عبارت چشم

-6در جدول . تر نسبت به ساير الگوهاي فراگيري بيشتري داشته استپذيري گستردهدليل انعطاف

  :، به نمونه اين الگو اشاره شده است15

  
  اندازعبارت چشم  عنوان مؤسسه

گارد ساحلي            

  كره جنوبي

  .پردازدگارد ساحلي كه براي آينده به نوآوري و ابتكار مي - نگريبيشترين آينده

  .كندگارد ساحلي كه از دريا حفاظت مي �بيشترين نقش محافظتي

  . كندرساني مي گارد ساحلي كه به شهروندان كشور خدمت �بيشترين دقت و توجه

بندر كالنگ 

  مالزي

  :انداز بندر كالنگ عبارتست ازچشم
تواند با فراهم كردن باالترين انداز ميكه رسيدن به اين چشم "اي منطقه / تبديل بندر به يك قطب ترافيك ملي"

هاي دريايي، پرسنل، اطمينان يافتن از تأمين ايمني جهت محمولههاي دريايي و  استانداردهاي ايمني و امنيت محموله
  .زيست فراهم گرددسرمايه و محيط

  اندازعبارت چشم  عنوان مؤسسه

استراتژي پيشگيري از  

  آسيب نيوزلند
  يك نيوزلند ايمن و تبديل شده به كشوري بدون آسيب

  سازمان بنادر نيوزيلند

انداز سازمان بنادر نيوزيلند اين سازمان به دنبال ايجاد يك محيط دريايي با  بر اساس چشم
و  يكپارچه و پايدار حمل حداقل تلفات، تصادفات، حوادث و آلودگي به عنوان بخشي از سيستم 

  .باشد نقل مي

گارد ساحلي و دريايي 

  كشور انگلستان

  :خود را به صورت زير تدوين كرده است HSEانداز  آژانس گارد ساحلي و دريايي انگلستان چشم
ما در جهت پيشگيري از ايجاد تلفات انساني در سواحل و دريا تالش كرده و از ايمن بودن «

تر و  هاي ايمن تر، كشتي از آلودگي ساحلي در جهت ايجاد زندگي ايمنها و پيشگيري  كشتي
  .»كنيم درياهايي تميزتر، اطمينان حاصل مي

  بندر هامبورگ آلمان

بر اين . يو برسد.اي.ميليون تي 1/18حمل كانتينر بندر هامبورگ به  2015رود تا سال  انتظار مي
بيني  منظور پاسخگويي به نياز پيش  به سازي اساس بندر هامبورگ طرح توسعه بندر و ظرفيت

  .را در دستور كار دارد 2015شده تا سال 

 هاي عملكرد شاخصانداز بر مبناي مدل  چشم -14-6جدول 

 الگوي تركيبيانداز بر مبناي مدل چشم -15-6جدول 
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  سازمان بنادر و دريانوردي HSEانداز چشم  -3- 6-3

انداز در سازمان بنادر و دريانوردي ديدگاه صاحبنظران نسبت به موضوعات قابل طرح در چشم

HSE  سپس بر اساس الگوي تركيبي . تحليل شد توسط پرسشنامه و جلسات گروهي دريافت و

انديشي با مديران و صاحبنظران سازمان به شرح زير انداز سازمان پس از جلسات متعدد همچشم

  :تدوين گرديد

  

زيسـت  بهداشت، ايمني و محيط 1404انداز سازمان بنادر و دريانوردي در چشم

  :خود

�D�EF ̀ ���ا�، ا
	�� و_�ا^[  و   (�ز��\� ا] a ���� �ی��l و ! �ر, � (HSE)     defgh ijk      ز+*
 :هايي خواهد داشتانداز، سازمان بنادر و دريانوردي چنين ويژگيدر افق اين چشم

 برخوردار از كاركناني با سالمت جسماني، فكري، رواني و عاطفي •

 مند از بنادر و دريانوردي ايمن و مطمئنسيماي سازماني مطلوب و بهره •

 برخوردار از بنادر، سواحل و درياهاي پاكيزه •

 يادگيرنده، پاسخگو، منضبط و برخوردار از روحيه مشاركتي و فرهنگ پيشگيري و مراقبت •

- هاي توليد علم و فناوري و دست يافتن به جايگاه اول دانش بهداشت، ايمني و محيطتوانمند در فراهم كردن زيرساخت •

شمال حاشيه خليج فارس، درياي عمان و درياي (سطح منطقه  در )HSE KNWOLEDGE CENTER(  زيست

 ) خزر

 زيست المللي در زمينه بهداشت، ايمني و محيطاي و بينداراي تعامل سازنده و مؤثر در سطح ملي، منطقه •
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  HSEهاي  استراتژي :هفتمفصل 
  

ها بايد مجموعه اقدامات خود را در يك سازي ارزشانداز و مأموريت خود و پيادهسازمان براي دستيابي به چشم

استراتژي سازمان عبارتست از الگوي . شودتدوين نمايد كه در قالب استراتژي بيان ميراستاي مشخص 

- هاي اصلي و برنامهها و مقاصد سازمان و منشاء سياستكننده هدفتصميمات سازمان كه بيانگر و مشخص

دهي ه سازمانهاي سازمان و نيز شيواين الگو همچنين دامنه و نوع فعاليت. هاستهايي براي نيل به اين هدف

هاي سهامداران، كاركنان، منابع اقتصادي و انساني آن را در راستاي دستيابي به مقاصد آن و تأمين خواسته

  . نمايدهاي ذينفع تعريف ميمشتريان و گروه

ترين آنها خواهد مناسبهاي خود پيش رو دارد و ميها و الگوهاي مختلفي براي فعاليتهر سازماني معموالً راه

- گويند كه مديران و برنامههايي را استراتژيك ميها و گزينهالگوها، شيوه. را براي هدايت عمليات انتخاب نمايد

ريزان سازمان بايد به تجزيه و تحليل و ارزيابي آن پرداخته و در نهايت يكي از آنها را به عنوان استراتژي 

  .سازمان برگزينند

هاي مرتبط با آنها تدوين و استراتژي HSEمان مورد مطالعه در حوزه گيري استراتژيك سازدر اين فصل، جهت

، مطالعه )كه در فصول قبل به آن پرداختيم(گيري از مباني نظري و مطالعات تطبيقي اين امر با بهره. شده است

صورت هاي مرتبط هاي متعدد در سازمان و بنادر و تحليل پرسشنامهاسناد سازمان، و به ويژه انجام مصاحبه

  .گرفته است

قسمت اول . سازمان بنادر و دريانوردي در چهار قسمت تنظيم شده است HSEهاي مسير دستيابي به استراتژي

بندي نقاط قوت و قسمت دوم، به الويت. طراحي و تدوين استراتژي اختصاص دارد) روش(به تشريح متدولوژي 

هاي بندي عوامل، ماتريسقسمت پس از اولويت در اين. پردازدضعف، فرصت و تهديد و تحليل موقعيت مي

شوند كه بر اساس آنها وضعيت داخلي و خارجي سازمان بنادر و ارزيابي عوامل داخلي و خارجي استخراج مي

گيري كلي شده، جهتدر نهايت نيز بر اساس وضعيت تعيين. شودمشخص مي HSEدريانوردي در حوزة 

  .گرددسازمان مشخص مي

در اين قسمت با استفاده از عوامل داخلي و خارجي، ماتريس . ها داردصاص به تدوين استراتژيقسمت سوم اخت

SWOT ها در چهار دسته تشكيل شده و بواسطه آن استراتژيWT ،WO ،ST  وSO تدوين شده است. 

شود كه كداميك از  در اين قسمت مشخص مي. هاستبندي استراتژيقسمت چهارم مربوط به اولويت

  .نمايد بندي ميها را اولويت باشد و در واقع اين استرتژي پذير مي هاي انتخاب شده، امكاناتژياستر
  

 HSEهاي  استراتژي: فصل هفتم
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 HSEهاي روش تدوين استراتژي  -8-1

اي گيري چهار مرحلهها را در يك چارچوب تصميمهاي مهم تدوين استراتژيتوان روشمي

هاي در اندازه(ها ارائه شده در اين چارچوب براي انواع سازمانهاي ابزارها يا روش. گنجانيد

ها را شناسايي، ارزيابي و كند كه استراتژيها كمك مي مناسب است و به استراتژيست) گوناگون

  . گزينش نمايند

و ماتريس  IFE(1(ها شامل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي مرحله اول چارچوب تدوين استراتژي

نامند اطالعات اصلي  در مرحله اول كه آن را مرحله ورودي مي. است EFE(2(ل خارجي ارزيابي عوام

  . شودها مشخص مي مورد نياز براي تدوين استراتژي

شود و  پذير توجه ميهاي امكاننامند به انواع استراتژيمرحله دوم كه آن را مرحله مقايسه مي

ها و روش. گرددي توازن و تعادل برقرار ميبدين منظور بين عوامل داخلي و خارجي سازمان نوع

ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و : گيرند عبارتند ازابزارهايي كه در مرحله دوم مورد استفاده قرار مي

3خارجي
 .HSEو ماتريس تحليل استراتژي  

تهيه  4ها و تهديدهادر مرحله سوم يا مرحله تدوين استراتژي ماتريس نقاط قوت و ضعف، فرصت

  . گرددتدوين مي HSEهاي شود و بر اساس آن استراتژيمي

ريزي گيري، از يك روش منحصر بفرد يعني ماتريس برنامهدر مرحله چهارم يا تصميم

در ماتريس مزبور از اطالعات ارائه شده در مرحله اول استفاده مي. شوداستراتژيك كمي استفاده مي

اي عيني اند، به شيوهقابل اجرا را كه در مرحله سوم شناسايي شده هايشود تا بتوان انواع استراتژي

ريزي استراتژيك كمي، ماتريس برنامه. و بدون اعمال نظر شخصي مورد ارزيابي و قضاوت قرارداد

هاي نمايد و بدين گونه براي انتخاب استراتژيها را مشخص ميجذابيت نسبي و انواع استراتژي

 . نمايد ئه ميخاص يك مبناي عيني ارا

هاي سازمان در قسمت اول اين فصل به منظور اطمينان از تبيين صريح روش تدوين استراتژي

شايان توجه . شود، نشان داده شده، تشريح مي1-7بنادر و دريانوردي، مراحل انجام كار كه در شكل 

ا، در فصول پيش و تهديده ها در ارتباط با نقاط قوت و ضعف، فرصتآوري دادهاست كه روش جمع

 . شرح داده شد

  

                                                      
١ Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix 

٢ External Factor Evaluation (EFE) Matrix 

٣.Internal – External (IE) Matrix  

٤.Strengths,Weaknesses , Opportunities , threats (SWOT) 
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، كه در شكل فوق نمايش داده شده است، تشريح HSEهاي در ادامه مراحل تدوين استراتژي

 . شودمي

  HSEتشكيل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و عوامل خارجي  -1- 7-1

نتايج مرحله تحليل شامل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد، پايه و اساس حركت به سوي 

باشد، لذا الزم است از صحت نتايج مرحله تحليل استراتژيك ميتدوين استراتژي و ارائه برنامه 

در سازمان مورد مطالعه، قوت، ضعف و فرصت، تهديدهاي بدست آمده از . اطمينان حاصل نمود

  .هاي هدف در سازمان قرار گرفتطريق پرسشنامه كه در فصول مرتبط تشريح شد، مورد تأييد گروه

هاي تحقيق نيز اطمينان حاصل پرسشنامه 2و اعتبار 1يعالوه بر اين الزم است كه از رواي

تواند هر پژوهش  هاي نامناسب و ناكافي ميگيري اهميت روايي از آن جهت است كه اندازه.گردد

- بايستي از روايي معني هاي طراحي شده ميكه پرسشنامهاز آنجايي. ارزش و ناروا سازدعلمي را بي

هاي اين تحقيق از متدولوژي مديريت استراتژيك پرسشنامه داري برخوردار باشد، لذا در طراحي

در اين مطالعه به . گيري شده است بهره 4و نيز پيرس و رابينسون 3ديويد.آر.صاحبنظراني چون فرد

                                                      
١ Validity 

٢ Reliability 

٣.Fred. R. David 
٤
.Pearce & Robinson 

  
  

تشكيل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 
 

 تشكيل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي

   بندي نقاط قوت و ضعفالويت
  

  )EFE(تشكيل ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 

 

 ها و تهديدهابندي فرصتالويت

  ارزيابي عوامل داخلي خارجي IEتشكيل ماتريس 

 تحليل موقعيت

 HSEتحليل ماتريس استراتژي 

 HSE تدوين استراتژي  SWOT تشكيل ماتريس

 تدوين استراتژي

  ريزي استراتژيك كميبرنامه QSPM تشكيل ماتريس

 بندي استراتژيالويت

 استراتژيمراحل تدوين  -1 - 7شكل 
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با توجه به اينكه در مرحله اول جهت تعيين عوامل  SWOTهاي منظور اطمينان از روايي پرسشنامه

كليه . هاي تخصصي در سطوح مختلف مديران بعمل آمد دروني و بيروني، مستندات و مصاحبه

ها و تهديد در چند جلسه مشترك با مديران و ها، فرصتعوامل استخراج شده در قالب قوت و ضعف

مجدد قرار گرفته و پس از انجام اصالحات و معاونين سازمان و بنادر زيرمجموعه مورد بررسي 

 افزار هاي تحقيق نيز با استفاده از نرمميزان اعتبار پرسشنامه. تعديالت الزم نهايي شدند

SPSSWIN11 و به كمك روش آلفاكرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است كه عبارتست از :

، پرسشنامه 0.822ها مه فرصت، پرسشنا0.993، پرسشنامه نقاط ضعف 0.828پرسشنامه نقاط قوت 

در ادامه . باشند هاي تحقيق داراي اعتبار بااليي ميدهد، پرسشنامهنتايج نشان مي. 0.896تهديدها 

  .شودروش تشكيل ماتريس عوامل داخلي و خارجي تشريح مي

  HSEتشكيل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي مؤثر بر - 7-1-1-1

اين . باشداستراتژيك عوامل داخلي سازمان ميماتريس ارزيابي عوامل داخلي حاصل بررسي 

نمايد، براي تهيه يك ماتريس ماتريس نقاط قوت و ضعف اصلي سازمان را تدوين و ارزيابي مي

هاي علمي هاي شهودي تكيه نمود، بر همين اساس نبايد روشارزيابي عوامل داخلي بايد به قضاوت

دركي ژرف از اين . توانمند، ارزنده و جامع به حساب آورداي تفسير كرد كه آنها را تنها راه را به گونه

، نمونه ماتريس ارزيابي عوامل 1-7جدول . عوامل بسيار بيشتر از اعداد و ارقام واقعي اهميت دارد

  . دهدداخلي را نشان مي
 

  
  اهميتميانگين ميزان  عوامل استراتژيك داخلي

  

  وزن

  

  دارامتياز وزن ميانگين وضع موجود

  نقاط قوت
............  
............  
............  

  نقاط ضعف
............  
............  
............  

   

 

    1 جمع

  

اين پنج مرحله به شرح . توان با طي پنج مرحله ماتريس ارزيابي عوامل داخل را تشكيل دادمي

  :باشد زير مي

  نمونه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي -1 -7جدول 
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  تعيين ميانگين ميزان اهميت : مرحله اول

پس از شناسايي عوامل تأثيرگذار در محيط داخلي و تهيه ليستي از عوامل مؤثر بر وضعيت 

HSE 7ها محاسبه و در ستون سوم جدول ميانگين نظرات افراد در مورد هر يك از قوت و ضعف -

  .شود، درج مي1

  ها تعيين وزن قوت و ضعف: مرحله دوم

ميزان اهميت هر عامل از تقسيم ميانگين بدست آمده از هر عامل بر مجموع ميانگين قوت وزن 

  . جمع ضرايب وزني اختصاص داده شده بايد مساوي يك شود. آيدها بدست ميو ضعف

  تعيين امتياز وضع موجود: مرحله سوم

اين مطالعه از  در. نمايدامتياز وضع موجود ميزان موافقت با نقاط قوت وضعف را ارزيابي مي

اند در وضعيت موجود  گرفته 4و  5نقاط قوتي كه امتياز . استفاده شده است 5تا  1طيف امتياز دهي 

در ارتباط با نقاط ضعف نيز چون از همين . باشندسازمان بنادر و دريانوردي به ترتيب حائز اهميت مي

از اهميت بيشتري برخوردارند  نقاط ضعفي را كه به ترتيب 4و 5طيف استفاده شده است، امتياز 

حال با توجه به اينكه براي تهيه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي، نياز به يك طيف . نمايدمشخص مي

اي كه اگر يك عامل امتياز بااليي بدست باشد، بگونهيكپارچه براي ارزيابي نقاط قوت و ضعف مي

دهنده نقطه ضعف نشان) 2و1(بدست آورد  دهنده نقطه قوت و اگر امتياز پاييني، نشان)5و4(آورد 

، مشاهده 2-7بدست آمده از نقاط ضعف همانطور كه در جدول  4و 5باشد، بدين منظور امتيازات 

تبديل شده است تا بتوانيم از يك طيف يكپارچه براي ارزيابي نقاط  2و 1شود به ترتيب به اعداد مي

و نقاط قوت  2يا  1شده نقاط ضعف فقط امتياز بر اساس توزين انجام . قوت و ضعف استفاده كنيم

  . اندرا اخذ نموده 5يا  4فقط امتياز 

  
 طيف امتيازدهي 

 SWمطابق پرسشنامه 

 كامالً موافقم

5 

 موافقم

4 

 مخالفم

2 

 كامالً مخالفم

1 

و ضعف تفسير نقاط قوت ضعف /نقطه قوت ضعيف قوي خيلي قوي 
 نيست

 5 4 2 1 تغيير امتيازات نقاط ضعف

 طيف امتيازدهي موزون
ضعف بارزنقطه   

1 
 نقطه ضعف قابل تأمل

2 
 نقطه قوت قابل تأمل

4 

 نقطه قوت بارز 

5 

  ضعف/امتيازدهي نقاط قوت -2 -7جدول 
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باشد كه امتيازات بر اساس وضع بسيار حائز اهميت مي IFEتوجه به اين نكته در تهيه ماتريس 

ها بر اساس درجه اهميت هر يك از سازمان و محيط حاكم بر آن و وزن HSEهاي موجود فعاليت

نتايج حاصل از تعيين ميانگين وضع موجود در . عوامل در سازمان مورد بررسي، تعيين شده است

  .شود، درج مي1-7ستون پنجم جدول 

  هر عامل) موزون(دار تعيين امتياز وزن: مرحله چهارم

بدين منظور امتياز هر رديف از . شودهر عامل محاسبه مي) موزون(ر دادر اين مرحله، امتياز وزن

  .شود، درج مي1-7عوامل دروني سازمان در وزن نرماليزه شده آن ضرب و در ستون آخر از جدول 

  تعيين امتياز نهايي نقاط قوت و ضعف: مرحله پنجم

- مي 3و ميانگين آنها  5ر و حداكث 1را محاسبه نموده كه حداقل ) موزون(دار جمع امتيازات وزن

در  HSEباشد، يعني سازمان از نظر عوامل داخلي مؤثر بر  3اگر نمره نهايي سازمان كمتر از . باشد

باشد، بيانگر اين است كه سازمان از نظر  3مجموع دچار ضعف است و اگر نمره نهايي بيشتر از 

  .باشدداراي قوت مي HSEعوامل داخلي مؤثر بر 

  HSEمؤثر بر  رزيابي عوامل خارجيتشكيل ماتريس ا- 7-1-1-2

دهد تا عوامل سياسي، اجازه مي HSEها در زمينه اين ماتريس ابزاريست كه به استراتژيست

فرهنگي، تكنولوژي، محيطي و قانوني را در مقطع زماني مورد نظر مورد  -اقتصادي، اجتماعي

  .دهدرا نشان مي ، نمونه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي3-7جدول . ارزيابي قرار دهند

  
  

  اثرپذيريميانگين  عوامل استراتژيك خارجي

  

  وزن

  

  دارامتياز وزن پايداريميانگين 

  فرصت
............  
............  
............  
  تهديد

............  

............  

............  

   

 

    1 جمع

  

  :پنج مرحله زير بايستي طي شود HSEبراي تهيه ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 

  خارجينمونه ماتريس ارزيابي عوامل  -3 -7جدول 
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  تعيين ميانگين اثرپذيري: مرحله اول

، عوامل HSEپس از شناسايي عوامل محيط خارجي و تهيه ليستي از عوامل موثر بر وضعيت 

و  نخست عواملي كه موجب فرصت. شوندها و تهديدها تفكيك ميكليدي به دو دسته فرصت

. شودكنند ليست ميرا تهديد مي HSEشوند و پس از آن عواملي كه مي HSEموقعيت در زمينه 

براي محاسبه ميانگين . االمكان متكي بر واقعيات بوده و دقيق باشد و نه ذهنياين عوامل بايد حتي

-7 ها و تهديدها به صورت جداگانه محاسبه شده و در ستون سوم جدولنظرات، هر يك از فرصت

  .شود، درج مي3

 تعيين وزن فرصت و تهديدها: مرحله دوم

ها از تقسيم ميانگين بدست آمده از هر فرصت بر مجموع ميانگين وزن ميزان اثرپذيري فرصت

ها و وزن ميزان اثرپذيري تهديدها از تقسيم ميانگين بدست آمده از هر تهديد بر مجموع فرصت

  . آيدميانگين تهديدها بدست مي

  تعيين امتياز ارزيابي پايداري فرصت و تهديدها: سوم مرحله

، استفاده "OTارزيابي پايداري "براي تعيين امتياز وضع موجود عامل فرصت و تهديد از شاخص 

دهنده وجود يا عدم وجود فرصت يا تهديد شناسايي شده ، نشان"OTارزيابي پايداري ". شده است

با توجه به اينكه اين . ، امتيازدهي شده است4-7جدول باشد كه مطابق با در پنج سال آينده مي

شاخص، براي فرصت و تهديدها به صورت جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفته است، براي ايجاد يك 

تهديدها داريم كه در آن هر چه /طيف ارزيابي يكپارچه از عوامل خارجي نياز به به مجموعه فرصت

دهنده تهديد فرصت و هر چه امتياز كمتري داشته باشد نشاندهنده امتياز عامل بيشتر باشد نشان

) بدست آمده است 5تا  1كه در طيف امتيازدهي (باشد، بدين منظور عدد متناظر ميانگين تهديدها را 

به طور مثال اگر ميانگين امتياز تهديدها در طيف . كنيمتبديل مي) 1تا5(به عدد متناظر آن در طيف 

  .باشدمي 5/1، )1تا5(د متناظر آن در طيف امتيازدهي شود، عد 5/4، )5تا 1(

  

  طيف امتيازدهي 

 OT ارزيابي پايداري

 OT ارزيابي پايداري
سال 2 >  

1 
سال 5تا  2  

3 
سال 5 <  

5 

  

  تهديدها/هاامتيازدهي فرصت -4 -7جدول 
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  )موزون(دار تعيين امتياز وزن: مرحله چهارم

بدين منظور ضريب درجه . شودهر عامل محاسبه مي) موزون(دار در اين مرحله امتيازات وزن

در امتياز حاصل از پايداري هر عامل ضرب نموده و براي هر يك ) ميزان اثرپذيري(اهميت هر عامل 

  .شوداز سطرهاي جدول در ستون امتيازات موزون درج مي

  ها و تهديدهاتعيين امتياز نهايي فرصت: مرحله پنجم

آيد كه حداقل يك و حداكثر سازمان بدست مي) موزون(دار مع امتيازات وزنامتياز نهايي از ج

دهد كه نشان مي 5امتياز . باشدمي EFE ،3امتياز متوسط براي سازمان در ماتريس . باشدپنج مي

دهنده واكنش عالي باشد، بعبارت ديگر نشانسازمان داراي موقعيتي برجسته مي HSEوضعيت 

زيست ها و به حداقل رساندن اثر تهديدها بر بهداشت، ايمني و محيطاز فرصتسازمان در استفاده 

ها و هاي موزون شركت در استفاده از فرصتدهد كه استراتژينشان مي 1همچنين امتياز . است

  . پرهيز از تهديدها توانمند نبوده است

صت يا تهديد در ماتريس ارزيابي عوامل خارجي، صرف نظر از تعداد عواملي كه موجب فر

. رسد نمي 1و كمتر از  5شوند، هيچگاه مجموع نمره نهايي براي سازمان به بيش از  سازمان مي

برسد بدين معناست كه سازمان در برابر  5اگر اين عدد به . شود مي 3ميانگين اين جمع نيز برابر با 

به بيان ديگر . دهد شوند بصورتي بسيار عالي واكنش نشان مي عواملي كه موجب تهديد و فرصت مي

نمايد و اثر  هاي موجود استفاده ميآميز از فرصتاي موفقيتهاي خود، به شيوهسازمان در استراتژي

بيانگر اين است  1عدد . رساند ترين ميزان ممكن ميشوند به پايين عواملي را كه موجب تهديد مي

كنند،  رصت يا موقعيت ايجاد ميكه شركت در تدوين استراتژي خود نتوانسته است از عواملي كه ف

  . گردند، احتراز نمايد برداري نمايد يا از عواملي كه موجب تهديد ميبهره

 تحليل موقعيت -2- 7-1

بدين منظور از . گيردگيري اصلي حركت سازمان انجام ميتحليل موقعيت به منظور تعيين جهت

. شودقالب سازمان استفاده ميهاي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي براي تعيين استراتژي

سازمان بنادر و  HSEهاي همچنين با توجه به اينكه هدف اصلي در اين كار تدوين استراتژي

كه در فصل سوم تشريح شد، موقعيت  HSEباشد، لذا با استفاده از ماتريس استراتژي دريانوردي مي

-صلي حركت سازمان مشخص ميگيري اقابل دستيابي سازمان در پنج سال آينده با توجه به جهت

  .پردازيمدر ادامه به شرح نحوه تحليل موقعيت مي. شود
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    تشكيل ماتريس ارزيابي عوامل داخلي خارجي- 7-1-2-1

شود كه عبارتند از ماتريس در اين قسمت، دو ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي معرفي مي

شده در سازمان بنادر و دريانوردي از هر در مطالعه موردي انجام .اياي و ماتريس چهار خانهنُه خانه

-اما مي. استفاده شده است HSEهاي دو ماتريس براي تحليل موقعيت سازمان در حوزه استراتژي

  . ها را براي تحليل موقعيت مورد استفاده قرار دادتوان صرفاً يكي از ماتريس

 اي تشكيل ماتريس نُه خانه

هاي نهايي ماتريس ارزيابي عوامل جمع نمره: قرارداردخارجي، بر دو بعد اصلي -ماتريس داخلي

هاي نهايي ماتريس ارزيابي عوامل شود و جمع نمرهها نشان داده ميXداخلي كه بر روي محور 

  . شودها نوشته ميYخارجي كه بر روي محور

دهنده نشان 66/2تا  1ها از  Xهاي نهايي بر روي محور خارجي، جمع نمره - در ماتريس داخلي

دهنده اين است كه سازمان در وضعيت نشان 32/3تا   66/2هاي ضعف داخلي سازمان است، نمره

هاي به همين شيوه جمع نمره. بيانگر قوت سازمان است 5تا   32/3هاي متوسط قرار دارد و نمره

 32/2ا ت 66/2هاي بيانگر ضعف سازمان؛ نمره 66/2تا  1نهايي ماتريس ارزيابي عوامل خارجي از 

بيانگر اين است كه  5تا  32/3هاي بيانگر اين است كه سازمان در وضعيت متوسط قرار دارد و نمره

  . سازمان در وضعيت عالي قرار دارد

، نمايش 2-7شود كه در شكل بنابراين ماتريس داخلي و خارجي به نّه ناحيه عمده تقسيم مي

  .داده شده است
  

  

  

  

  

  

خارجي مفاهيم استراتژيكي خاصي  -هاي ماتريس داخلي قرار گرفتن سازمان در هر يك از خانه

گيرد، اعتقاد بر آن است كه وضع موجود آن قرار مي 4و2و1هاي هايي كه در خانهبراي سازمان. دارد

  اي داخلي و خارجيماتريس نُه خانه - 2- 7شكل

 (IFE)نمره نهايي ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 
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هاي رشد، توسعه و ساخت را مد نظر ها بهتر است استراتژياست و اين سازمان ها مناسبسازمان

گيرند، اعتقاد بر آن است كه وضع قرار مي 7و5و3هاي هايي كه در خانهسازمان. خود قرار دهند

ها بايد به فكر حفظ و نگهداري وضع موجود خود باشند موجود آنها نسبتاً متوسط است و اين سازمان

هاي تدافعي استفاده گيرند، بايد از استراتژيقرار مي 9و8و6هاي هايي كه در يكي از خانهو سازمان

هاي تدافعي كم كردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از ها در اجراي  استراتژيكنند، هدف سازمان

هاي اي، خانهالزم به ذكر است كه در ماتريس نُه خانه. تهديدات ناشي از محيط خارجي است

اما به دليل اينكه در مطالعه حاضر . شناسندرا با عنوان استراتژي برداشت، حذف و انحالل مي9و8و6

برداشت، حذف  استفاده شده است، استراتژي HSEهاي حوزه از اين ماتريس براي ارزيابي استراتژي

به عبارت ديگر هر چقدر هم كه نقاط ضعف يك سازمان و تهديدهاي . و انحالل مفهومي ندارد

هاي مرتبط با ها، حذف فعاليتدر سازمان HSEمحيط بيروني آن زياد باشد، از لحاظ فلسفه وجود 

بلكه سازمان بايستي سعي كند با حذف نقاط ضعف . شوداين موضوع به هيچ عنوان توصيه نمي

به . خود جلوگيري نمايد HSEداخلي و تبديل به نقاط قوت از تأثيرات سوء تهديدها بر عملكرد 

  .، استراتژي تدافعي ناميده شده است9و8و6هاي ن دليل استراتژي مرتبط با خانههمي

  ايتشكيل ماتريس چهارخانه

 3تا  1از   اي، جمع نمره نهايي بر روي محور افقيخارجي چهارخانه - در ماتريس داخلي

هاي رهبه همين ترتيب جمع نم. بيانگر قوت سازمان است 5تا  3دهنده ضعف داخلي و نمره  نشان

 5تا  3هاي بيانگر تهديد براي سازمان و نمره 5/2تا  1نهايي ماتريس ارزيابي عوامل خارجي از 

، نشان داده 3-7اي در شكل خارجي چهارخانه -ماتريس داخلي . بيانگر فرصت براي سازمان است

  .شده است

  

  

  

  

  

  

 

كارانهمحافظه  
WO 

 تهاجمي
SO 

 

 تدافعي
WT 

 

 رقابتي
ST 
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 ماتريس داخلي و خارجي چهارخانه -3- 7شكل 
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اي، مفاهيم استراتژيك خارجي چهارخانه -هاي ماتريس داخليقرار گرفتن در هر يك از خانه

گيرند، اعتقاد بر آن است كه موقعيت اين قرار مي) 1(هايي كه در خانه براي سازمان. داردخاصي 

هايي كه وضعيت سازمان. ها عالي است و بهتر است استراتژي تهاجمي را مدنظر قرار دهندسازمان

وب ها در محيط خارجي بسيار خگيرند حاكي از آن است كه موقعيت اين سازمانقرار مي) 2(در خانه

ها و عالي است ولي از نظر محيط داخلي وضع خوبي ندارند و استراتژي مناسب اين سازمان

گيرند حاكي از قرار  مي) 3(هايي كه در خانه وضعيت سازمان. كارانه استاستراتژي فاصله محافظه

 آن است كه از نظر محيط داخلي عالي ولي از نظر محيط خارجي وضع مناسبي ندارند و استراتژي

گيرند حاكي از آن قرار مي) 4(هايي كه در خانه مناسب براي آنها استراتژي رقابتي و وضعيت سازمان

است كه هم در محيط خارجي و هم در محيط خارجي در وضعيت خوبي قرار ندارند و سازمان بايد 

  .جهت استراتژيك تدافعي انتخاب نمايد

  HSEتشكيل ماتريس استراتژي - 7-1-2-2

سازمان و جايگاهي  HSEبه منظور تعيين جايگاه استراتژيك كنوني  HSEماتريس استراتژي 

 HSEماتريس استراتژي . گيردكه در پنج سال آينده به آن دست خواهد يافت، مورد استفاده قرار مي

گيري خاص سازمان بنادر و خارجي در تحليل جهت -در كنار ماتريس ارزيابي عوامل داخلي

اين ماتريس در فصل سوم به طور كامل تشريح . نمايدياني ميكمك شا HSEدريانوردي در حوزه 

  .  شودشده است، لذا از تكرار مجدد آن در اين قسمت خودداري مي

  تدوين استراتژي -3- 7-1

سازي موضوع مورد نظر در منظور از تدوين استراتژي تعيين متغيرهاي استراتژيك و سپس مدل

منجر به اتخاذ تصميم و يا راهبرد مبني بر تعيين گيري است كه قالب يك ماتريس و يا مدل تصميم

شود به اين اقدام كه فرموله كردن استراتژي نيز ناميده مي. گرددماهيت استراتژي اصلي سازمان مي

سازي اهداف و تعامل سازمان با محيط را با انتخاب كند تا بتوان چگونگي محققما كمك مي

 .در ادامه مراحل تدوين استراتژي تشريح شده است. نمودترين ماهيت استراتژي اصلي تعيين مناسب

  SWOT تشكيل ماتريس- 7-1-3-1

يافته هر مدل تحليلي مختصر و مفيدي است كه به شكل نظام SWOTروش تجزيه و تحليل 

هاي متناسب با موقعيت و تهديد را شناسايي كرده و استراتژي يك از عوامل قوت، ضعف، فرصت

هايي براي تجزيه و تحليل شرايط بيروني و وضعيت اين روش تالشدر . سازدكنوني را منعكس مي
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اين مدل . شوددروني به عمل آمده و بر اساس آن استراتژي مناسب براي بهبود عملكرد طراحي مي

دهنده ها و تهديدها، نشاندر اين مدل فرصت. مشي هاروارد طراحي شده استمبتني بر رويكرد خط

اي است كه در محيط بيروني فراروي سازمان وجود داشته و وب  عمدههاي مطلوب و يا نامطلچالش

وضعيت محيط داخلي ) ها، كمبودهاها، مهارتها، تواناييشايستگي(ها ها و ضعفدر مقابل قوت

  . گذاردتشكيالت مورد مطالعه را به نمايش مي

 HSEهاي تدوين استراتژي- 7-1-3-2

شناسايي ) هاها و ضعفقوت(و عوامل دروني  )ها و تهديدهافرصت(پس از اينكه عوامل محيطي 

- ، استراتژيSOهاي استراتژي: رسدها فرا ميزمان پيشنهاد و انتخاب استراتژي. بندي شدندالويت و 

مقايسه كردن عوامل اصلي داخلي و خارجي . WTهاي و استراتژي STهاي ،  استراتژيWOهاي 

-ها و تهديدها است و به قضاوتو ضعف، فرصت هاي تهيه ماتريس نقاط قوت ترين بخشاز مشكل

اي به نام بهترين مجموعه عوامل قابل مقايسه وجود هاي خوبي نياز دارد، با اين وجود مجموعه

  . ندارد

همه . برداري نمايدهاي خارجي بهرهكوشد از فرصت ، سازمان ميSOدر اجراي استراتژي 

قرار گيرد كه بتوانند با استفاده از نقاط قوت داخلي از دهند سازمانشان در موقعيتي  مديران ترجيح مي

ها براي رسيدن به چنين موقعيتي از معموالً سازمان. برداري نمايندرويدادها و روندهاي خارجي بهره

 SOهاي كنند تا به آنجا برسند كه بتوانند از استراتژي استفاده مي WTيا  WO,STهاي استراتژي

كوشد اين نقاط ضعف  باشد، مي كه يك سازمان داراي نقاط ضعف عمده مي  هنگامي. استفاده نمايند

  . را از بين ببرد يا آنها را به نقاط قوت تبديل كند

هاي موجود در محيط برداري از فرصتاين است كه سازمان با بهره WOهاي هدف استراتژي

هاي بسيار مناسبي ن فرصتگاهي در خارج از سازما. خارج بكوشد نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشد

. برداري نمايدها بهرهتواند از اين فرصت وجود دارد ولي سازمان به سبب داشتن ضعف داخلي نمي

استفاده كرد اين است كه از طريق مشاركت با ساير  WOهاي هايي كه بتوان از استراتژي راه

  . ها استفاده نمودها بتوان از فرصتسازمان

كوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشي از  ، ميSTهاي استراتژيها در اجراي سازمان

  . تهديدهاي موجود در محيط خارج را كاهش دهند يا آنها را از بين ببرد

گيرند و  آورند، حالت تدافعي به خود مي را به اجرا در مي WTهاي هايي كه استراتژيسازمان

سازماني كه . تهديدهاي ناشي از محيط خارجي است هدف، كم كردن نقاط ضعف داخلي و پرهيز از
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شود در  باشد و با تهديدها بسيار زيادي در محيط خارج رو به رو مي داراي نقاط ضعف داخلي مي

  . آميز قرار خواهد گرفتموضعي مخاطره

همانگونه كه شكل . ، نشان داده شده است4- 7داراي نُه خانه است كه در شكل  SWOTماتريس 

  ها و تهديدهاست،و ضعف، فرصت دهد، چهارخانه در بردارنده عوامل اصلي نقاط قوت  نشان مي

). خانه باال، دست راست(دهند و يك خانه سفيد يا خالي است  ها را نشان ميچهارخانه نيز استراتژي

باشند و پس  مي WT,ST,WO,SOهاي ها هستند داراي عنواندهنده استراتژياي كه نشانچهارخانه

ها به اين خانه) T,O,W,Sهاي يعني خانه(اي كه داراي عامل اصلي هستند از تكميل شدن چهارخانه

  . آيند وجود مي

  
  W نقاط ضعف
نقاط ضعف را 

  S نقاط قوت 
نقاط قوت را فهرست 

 

  WOهاي استراتژي
ها با بهره جستن از فرصت
.ببريدنقاط ضعف را از بين   

  SOهاي استراتژي
با بهره جستن از نقاط قوت در صدد  

ها برآييدبرداري از فرصتبهره        

  O -ها فرصت
ها را فهرست فرصت

 كنيد

  WTهاي استراتژي
نقاط ضعف را كاهش دهيد و 

.از تهديدها پرهيز كنيد  

  STهاي استراتژي
براي احتراز از تهديدها از نقاط قوت 

.استفاده كنيد  

  T -تهديدها 
تهديدها را فهرست 
.كنيد  

  

  

براي ترسيم نقشه استراتژيك  1توان از مدل كارن امتيازي متوازنها، ميپس از تدوين استراتژي

  :شوندبندي ميتقسيمها بر اساس چهار منظر به شرح ذيل ژي در اين مدل استرات. استفاده نمود

 مشتري .1

 فرآيند داخلي .2

 يادگيري و رشد .3

 مالي .4

  

  
 

                                                      
١ Balance Score Card (BSC) 

  (SWOT) ها و تهديدهاماتريس نقاط قوت، ضعف، فرصت -4- 7شكل 
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1ريزي استراتژيك كميماتريس برنامه- 7-1-3-3
 

، )ميزان مقبوليت(ريزي استراتژيك كمي، براي مشخص شدن جذابيت نسبيماتريس برنامه

از آن  رود و به عنوان يك چارچوب تحليل در اين راستا ها به كار ميپذيري استراتژي تناسب و امكان

هاي گوناگوني كه در زمره توان بصورت عيني استراتژي با استفاده از اين روش مي. شود استفاده مي

  . ها هستند، مشخص نمودبهترين استراتژي

شود تا  شود و از خبرگان و مديران ارشد خواسته مي ها فهرست ميدر اين روش كليه استراتژي

ها و تهديدات ها با توجه به فرصتهر يك از استراتژينظر خود را در مورد ميزان جذابيت نسبي 

توان  پس از تحليل اين نظرات مي. محيطي و نقاط قوت و ضعف داخلي نهايي شده، اعالم نمايند

  . ها را اولويت بندي نموداستراتژي

هايي براي مرحله انتخاب و ريزي استراتژيك كمي عمدتاً بايد استراتژي در ماتريس برنامه

اما به منظور . هاي سازماني  باشدها برده شوند كه در راستاي استراتژيبندي استراتژياولويت

ها از ترين استراتژيها و استفاده از تركيب بهينه آنها در ماتريس،  مهمتر استراتژي انتخاب دقيق

  . شوندريزي استراتژيك كمي منتقل مي هاي ديگر نيز انتخاب و به ماتريس برنامهگروه

  : هاي استراتژيك، بايد مراحل زير طي بشوداي تشكيل ماتريس انتخاب گزينهبر

 مرحله اول

هاي استراتژيك نوشته  ه، در ستون گزينSWOTهاي انتخاب شده در تابلوي ماتريس  استراتژي

  . شود

  مرحله دوم

 .شودداده مي 4تا  1هاي استراتژيك نمره به ميزان جذابيت نسبي يا مقبوليت هر يك از گزينه

  ،هيچ ارتباطي ندارد =0نمره 

  ،جذابيت خيلي كم =1نمره  

  ، جذابيت كم= 2نمره 

  ،جذابيت زياد= 3نمره 

  ،جذابيت خيلي زياد= 4نمره 

  

                                                      
١. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)  
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  مرحله سوم

هاي استراتژيك را در نمره جذابيت نسبي آن ضرب نموده تا ضريب اهميت هر يك از گزينه

  . بدست آيد) گزينه استراتژيك(نمره آن ستون 

  مرحله چهارم

هاي استراتژيكي كـه  در اين مرحله گزينه. گذاري استها يا همان اولويتمرحله چهارم، مرحله انتخاب استراتژي

  .ها برخوردارنداند از اولويت بيشتر و باالتري نسبت به ساير استراتژيبيشترين نمره را به خود اختصاص داده

سازمان بنادر و  HSEتحليل موقعيت حوزه و  SWOTبنديالويت -8-2

 دريانوردي

هـاي  ، فرصت و تهديد در تدوين استراتژي مورد اسـتفاده قـرار گيـرد، مـاتريس    قبل از اينكه نقاط قوت و ضعف

شوند كه بر اسـاس آنهـا وضـعيت داخلـي و خـارجي      ارزيابي عوامل داخلي و ارزيابي عوامل خارجي استخراج مي

- شـده، جهـت  در نهايت نيز براساس وضعيت تعيين. شودخص ميمش HSEسازمان بنادر و دريانوردي در حوزة 

- بندي نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديد و الويـت در ادامه، نتايج الويت. گرددگيري كلي سازمان مشخص مي

  .شده است ها در سازمان مورد مطالعه بررسيبندي استراتژي

  EFE و IFEو تشكيل ماتريس  SWOTبندي الويت -1- 7-2

در دو بخـش محـيط داخلـي و     ، فرصت و تهديدهابندي نقاط قوت و ضعفپيشتر بيان شد، اولويتهمانطور كه 

- سازمان بنادر و دريانوردي به شرح ذيـل مـي   HSEحوزه  EFEو  IFEنتايج ماتريس . گيردخارجي صورت مي

  .باشد

 IFEبندي نقاط قوت و ضعف و تشكيل ماتريس اولويت - 7-2-1-1

ستون دوم نقـاط  . سازمان بنادر و دريانوردي ارائه شده است) IFE(عوامل داخلي ، ماتريس ارزيابي 5- 7در جدول

، ستون سوم ميانگين ميزان اهميت عوامل، ستون چهارم وزن هـر عامـل و سـتون    قوت و ضعف شناسايي شده

مـوزون  با استفاده از اطالعات ستون چهارم و پنجم امتياز . دهدپنجم ميانگين وضعيت موجود عوامل را نشان مي

آيـد كـه   امتياز نهايي محيط داخلي سازمان از مجموع امتيازات موزون بدست مـي . هر عامل مشخص شده است

دهندة اين اسـت كـه نقـاط قـوت سـازمان      تر باشد نشاننزديك 5اين عدد هرچقدر به . 5تا  1عددي است بين 

ين اسـت كـه نقـاط ضـعف سـازمان      دهندة اتر باشد، نشانبيشتر از نقاط ضعف آن است و هرچه به يك نزديك

  . بيشتر است
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از . باشدمي 349/2دهد كه امتياز موزون عوامل داخلي معادل ، نشان مي5-7نتايج جدول 

دهندة اين است كه در مجموع نقاط ضعف سازمان نشان است، 3آنجايي كه نمرة حاصل كمتر از 

توان با بررسي دقيق عوامل شناسايي شده مي. بنادر و دريانوردي بيشتر از نقاط قوت آن است

، ضعف در سيستم HSEهاي مرتبط با دريافت، نداشتن ساختار سازماني مشخص براي فعاليت

ترين عواملي است از مهم HSE دهيپيمانكاران، ضعف در سيستم گزارش HSEمديريت عملكرد 

  .كه سازمان بايد در صدد رفع آنها برآيد

  

  

 HSEثر بر ؤارزيابي عوامل داخلي مماتريس  -5 -7جدول 
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 EFE ها و تهديدها و تشكيل ماتريسبندي فرصتاولويت - 7-2-1-2

- اين ماتريس، ابزاريست كه به استراتژيسـت . است EFEابزار مورد استفاده براي تحليل عوامل خارجي ماتريس 

، دهـد تـا عوامـل محيطـي، اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي، فرهنگـي، حقـوقي         اجـازه مـي   HSEها در زمينـه  

، 6- 7در جـدول   .، وضعيت بازار و رقابت را در مقطع زمـاني مـورد نظـر مـورد ارزيـابي قـرار دهنـد       تكنولوژيكي

در سـتون دوم ايـن جـدول    . سازمان بنادر و دريانوردي ارائه گرديده است) EFE(ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 

، سـتون چهـارم وزن   )ميزان اهميت( ستون سوم، ميانگين اثرپذيري. عوامل فرصت و تهديد شناسايي شده است

نشـان   و ستون آخر امتياز موزون عوامل را) وضع موجود(ميانگين اثرپذيري، ستون پنجم ميانگين ميزان پايداري 

  .دهدمي
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 HSEثر بر ؤم خارجيارزيابي عوامل ماتريس  -6 -7جدول 
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 666/2شود نتيجه حاصل از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي معادل همانگونه كه مالحظه مي

كنندة دهندة اين است كه عوامل تهديداست، نشان 3كه نمره حاصل كمتر از از آنجايي. باشدمي

HSE دقيق عوامل شناسايي شده با بررسي . باشدكننده فرصت ميسازمان بيشتر از عوامل ايجاد

محيطي خليج فارس و درياي هاي زيستدر كشور، آلودگي HSEتوان دريافت، ضعف فرهنگ مي

هاي ساير كشورها، مشكالت مرتبط با تطبيق قوانين در كشور باالترين امتياز را خزر ناشي از فعاليت

بايستي با برطرف  در مجموع تهديدهاي شناسايي شده به خود اختصاص داده است كه سازمان

ها، راهبرد مناسبي را در سازمان و تبديل آنها به توانمندي HSEكردن ضعف و نواقص موجود حوزه 

  .ها بكار بنددجهت مقابله با تهديدهاي محيطي و استفاده از فرصت

 تحليل موقعيت  -2- 7-2

گيري اصلي هاي بالندگي، جهتو همچنين مدل EFEو  IFEهاي با توجه به نتايج ماتريس

 - بدين منظور از ماتريس ارزيابي عوامل داخلي. شودتعيين مي HSEحركت سازمان در حوزة 

با توجه به اينكه هدف اصلي در . شودهاي قالب سازمان استفاده ميخارجي براي تعيين استراتژي

، HSEاتژي باشد از ماتريس استرسازمان بنادر و دريانوردي مي HSEهاي اين كار تدوين استراتژي

گيري اصلي حركت سازمان موقعيت قابل دستيابي سازمان در پنج سال آينده با توجه به جهت

  . شودمشخص مي

 IEخارجي -گيري بر اساس ماتريس ارزيابي عوامل داخليتعيين جهت - 7-2-2-1

اي و خانه در دو مدل نُه IEاز ماتريس ارزيابي  HSEگيري سازمان در حوزه براي تعيين جهت

 .اي استفاده شده استچهارخانه

  اي ماتريس نُه خانه

-مي 666/2و امتياز عوامل خارجي  349/2با توجه به اطالعات بدست آمده امتياز عوامل داخلي 

، نشان داده شده 5-7اي در شكل سازمان بنادر و دريانوردي در ماتريس نُه خانه HSEجايگاه . باشد

  .است
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قرار  5همانگونه كه در شكل مشخص است، موقعيت سازمان بنادر و دريانوردي در خانه شماره 

هاي حاكي از آن است كه تهديدها بيشتر از فرصت) 666/2(نمرة نهايي عوامل خارجي . گرفته است

دهندة اين است كه نيز نشان) 349/2(سازمان است و نمرة نهايي عوامل داخلي HSEروي پيش

 -به طور كلي نتيجه بدست آمده از ماتريس داخلي. نقاط ضعف سازمان بر نقاط قوت آن غلبه دارد

اي است به گونه HSEگيري استراتژيك سازمان در حوزة حاكي از آن است كه جهت) IE(خارجي

. دهد اش را كاهشكه ضمن تأكيد بر حفظ وضع موجود و بهبود، بايستي نقاط ضعف داخلي

هاي پيش روي خود برآيد و در نهايت از فرصتهمچنين درصدد رفع يا خنثي كردن تهديدهاي پيش

  .روي خود به خوبي استفاده نمايد

  اي ماتريس چهارخانه

گيري اي را تحليل و از برآيند آن جهتبراي اينكه بتوان مفاهيم استراتژيك ماتريس نُه خانه

اي ارائه شده را تعيين كرد، مفاهيم در قالب ماتريس چهارخانه  HSEاستراتژيك سازمان در حوزه 

  .است

 تا 3دهندة ضعف داخلي و امتياز نشان 3تا  1اي بر روي محور افقي امتياز در ماتريس چهارخانه

دهنده تهديد نشان 3تا  1به همين ترتيب در محور عمودي امتياز . دهندة قوت سازمان استنشان 5

سازمان بنادر و  HSEموقعيت . بيانگر فرصت براي سازمان است 5تا  3تياز براي سازمان و ام

 :، نمايش داده شده است6-7در شكل اي دريانوردي با استفاده از ماتريس چهارخانه

  

  

  

5 

 

 

 

 استراتژي رشد و ساخت
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 داخلي و خارجي اي عواملنه خانه ماتريس -5- 7شكل 
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. دهد كه وضعيت سازمان در عوامل داخلي و خارجي از متوسط كمتر استاين نقطه نشان مي

از استراتژي تدافعي استفاده كند، يعني به دنبال كاهش اثرات  HSEبنابراين سازمان بايد در حوزة 

  .تهديدها و كاهش نقاط ضعف باشد

 HSEگيري بر اساس ماتريس استراتژي تعيين جهت- 7-2-2-2

حركت استراتژيك سازمان با  اي جهتاي و چهارخانهبا استفاده از دو روش ماتريس نُه خانه

گيري استراتژيك تعيين حال با توجه به اينكه جهت. استفاده از مفاهيم استراتژيك مشخص گرديد

ها به گيري را با استفاده از رويكرد سازمانباشد بايستي بتوان اين جهتمي HSEشده خاص حوزه 

. استفاده شده است HSEهاي يبدين منظور از ماتريس استراتژ. تفسير نمود HSEنظام مديريت 

گيري و رويكرد سازمان را نسبت به موضوعات بهداشت، ايمني و ، جهتHSEماتريس استراتژي 

براي تحليل اين . كندزيست با توجه به نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديد مشخص ميمحيط

امتيازات . شوديها و رويكرد محاسبه مدر دو بعد توسعه سيستم HSEماتريس امتياز متغيرهاي 

  .، خالصه شده است7-7سازمان بنادر و دريانوردي در وضع موجود و مطلوب در جدول 
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  خارجي -داخلي اي عواملچهار خانه ماتريس -6- 7شكل
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 امتياز وضع مطلوب امتياز وضع موجود مؤلفه مدل بالندگي ابعاد

ستم
سي
سعه 

 تو

 0.928 0.30 ساختار
 0.921 0.37 فرايندها

هاسيستم و زيرساخت  0.38 0.867 
هاي كليديشاخص  0.33 0.941 

هاامتياز توسعه سيستمميانگين   0.345 0.914 

 رويكرد

 0.756 0.58 الزامات قانوني
هااهداف و برنامه  0.38 0.800 
 0.800 0.37 فرهنگ و ارزش

 0.800 0.40 منابع انساني
امتياز رويكرد ميانگين  0.415 0.788 

  

 بدين ترتيب جايگاه وضع موجود و مطلوب سازمان بنادر و دريانوردي در ماتريس استراتژي 

HSE  باشد، مي7-7مطابق شكل.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سازمان بنادر و دريانوردي سازمان بنادر و دريانوردي HSEامتياز متغيرهاي  -7 -7جدول 

 HSEجايگاه موجود و مطلوب سازمان در ماتريس استراتژي  -7- 7شكل 
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همانگونه كه در شكل فوق نشان داده شده است، سازمان در حال حاضر با توجه به امتيازات 

قرار دارد با اين توضيح كه در بعد رويكردي در ابتداي سطح  "انطباق"كسب شده در جايگاه 

قرار گرفته  "هاي ساختار نيافتهسيستم"ها در انتهاي سطح سيستم باشد و در بعد توسعهمي "فعال"

  . است

دهد اي نشان مياي و نُه خانههاي چهارخانهنتايج تعيين موقعيت سازمان با استفاده از ماتريس

ها ساختسازمان در پنج سال آينده از يك سو بايستي نقاط ضعف خود را پوشش داده و به ارتقاء زير

هاي منعطف و هوشمند را پياده نمايد و از سوي ديگر نيز با ي خود بپردازد و سيستمهاو سيستم

   .را ارتقاء دهد HSEريزي، رويكرد خود به موضوعات برنامه

 "مديريت ريسك"امتيازات كسب شده در وضعيت مطلوب، جايگاه سازمان را در پنج سال آينده، 

قرار دارند،  "مديريت ريسك"يي كه در جايگاه هاهاي سازمانبررسي ويژگي. تصوير نموده است

هاي تدوين شده كه در فصل بعد استراتژي. نمايدگيري استراتژيك تعيين شده را تأييد ميجهت

 .تشريح شده، نحوه دستيابي به اين جايگاه را مشخص نموده است

  سازمان بنادر و دريانوردي HSEهاي  استراتژي -8-3

بندي شدند، ، عوامل داخلي و خارجي نهايي و اولويتIFEو  EFEپس از آنكه از طريق جدول 

هاي و از محل تالقي هر يك از عوامل داخلي و خارجي استراتژي SWOTبا استفاده از ماتريس 

-سازمان طراحي شده و استراتژي SWOTدر اين قسمت ابتدا ماتريس . شودمورد نظر طراحي مي

  . شوندها تشريح مياستراتژي شود و در ادامه هر يك ازهاي مرتبط مشخص مي

 SWOTماتريس  -1- 7-3

عوامل داخلي و خارجي در حاشيه ماتريس وارد شده و از محل  SWOTدر تشكيل ماتريس 

بنابراين همواره ماتريس منجر به . شودهاي مورد نظر حاصل ميتالقي هر يك از آنها استراتژي

  .شودمي SOو  WT ،WO ،STچهار دسته استراتژي 

پويا بوده و دائماً در حال تغيير و ) داخلي و خارجي(گرفت كه عوامل محيطي  بايد در نظر

دگرگوني است، لذا در يك برنامه مديريت استراتژيك بايستي روند تحوالت بصورت مداوم مورد 

. ها متناسب با شرايط محيط استخراج شودبررسي قرار گرفته و در مقاطع مختلف زماني، استراتژي

  .سازمان بنادر و دريانوردي نشان داده شده است SWOTيري از ماتريس ، تصو8-7در شكل 
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تصوير فوق به دليل بزرگ بودن ماتريس به صورت كامالً واضح قابل نمايش در اين كتاب 

ها با استفاده از ماتريس نمونه از استراتژي، نحوه تدوين يك 

sw  
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  در كشور HSEضعف عمومي فرهنگ اجتماعي در حوزه  .1
  HSEسازي در زمينه هاي كالن فرهنگعدم تدوين سياست.2
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تصوير فوق به دليل بزرگ بودن ماتريس به صورت كامالً واضح قابل نمايش در اين كتاب 

، نحوه تدوين يك 9-7باشد به همين دليل در شكل نمي

SWOT نمايش داده شده است.  

  

  

  

  

  

  HSEسازي هاي فرهنگعدم توجه به برنامه.1

  HSEهاي مرتبط با ضعف در سيستم مديريت آموزش. 2
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WO 
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WT 
 HSEارتقاء فرهنگ 

1
2

سازمان بنادر و دريانوردي SWOTتصوير ماتريس  -8- 7شكل 

 )W(نقاط ضعف 
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  هاي سازمان بنادر و دريانورديمروري بر استراتژي -2- 7-3

، HSEبا توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه 

در . است STو  WT، WO ،SOهاي هاي سازمان بنادر و دريانوردي تركيبي از استراتژي استراتژي

  .شودها به صورت مختصر تشريح ميادامه هر گروه از استراتژي

 WTهاي استراتژي- 7-3-2-1

نسبت به نقاط  HSEقاط ضعف و تهديدات سازمان بنادر و دريانوردي در حوزه با توجه به اينكه ن

هاي غالب سازمان بنادر و دريانوردي استراتژي. ها وزن بيشتري را كسب نموده استقوت و فرصت

با هدف رفع نقاط  WTهاي استراتژي. هاي تدافعي استيعني از نوع استراتژي HSE ،WTدر حوزه 

ها به شرح زير اين استراتژي. شوداز تهديدات ناشي از محيط خارجي اجرا مي ضعف داخلي و پرهيز

  :باشدمي

 HSEتوسعه و تقويت هوشمند مديريت الزامات قانوني در حوزه 

با هدف رفع نقاط ضعف سازمان در اجراي  "HSEمديريت الزامات قانوني در حوزه "استراتژي 

زيست و مقابله با تهديدهاي محيط خارجي تدوين محيطمؤثر الزامات مرتبط با بهداشت، ايمني و 

  . شده است

المللي در دسته المللي؛ سازمان بنادر و دريانوردي بنا به تحوالت داخلي و حتي بيندر سطح بين

آفريني مثبت و قابل قبول در مباحث آيمو قرار دادر اما هنوز تا قرار گرفتن در كشورهاي با نقش

آفريني عالي و ممتاز در مباحث آيمو دارند، فاصله زيادي دارد و بايستي دسته كشورهايي كه نقش

  .بصورت هوشمندانه و هدفمند در اين راستا گام بردارد

در سطح منطقه؛ عدم پايبندي كشورهاي همسايه به معاهدات منطقه اي به داليل مختلف 

همچنين فقدان يك . زيست شده است سياسي، اقتصادي منجر به تضعيف وضعيت ايمني و محيط

اي منجر به عدم سياست و استراتژي راهبردي مشخص و مصوب از سوي سازمان در بعد منطقه

  . هاي موجود در سطح منطقه گرديده استامكان استفاده از توانمندي

هاي متولي موضوعات بهداشت، ايمني و در سطح ملي؛ به روز نبودن قوانين و ضعف ارگان

در سازمان نيز . شده است در سطح ملي HSEمنجر به پراكندگي قوانين  زيست در  كشورمحيط

به صورت يكپارچه و سيستماتيك اجرا نمي شود و )به ويژه در حوزه بنادر( HSEقوانين مرتبط با 

 . سيستم ارزيابي انطباق الزامات قانوني وجود ندارد
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بايد برنامه  ،سازمان هاياليتبا توجه به مجموعه توضيحات فوق و اهميت الزامات قانوني در فع

در هر سه و جهت گيري خاصي براي مديريت الزامات قانوني به صورت هوشمند و سيستماتيك 

  .دوجود داشته باشاي و ملي المللي، منطقهحوزه بين

 HSEها در حوزه توسعه تعامل اثربخش با ساير ارگان

ده و موجب آلودگي محيط بندر و دريا ها تهديد بسيار جدي براي بنادر محسوب شبرخي از ارگان

برخي  .ها و ديگر صنايع همجوار با بنادر اشاره نمودتوان به مجموعه پتروشيمي شوند كه  مي مي

ديگر داراي تأسيساتي هستند كه ريسك بااليي براي بنادر دارند مانند سكوها و مخازن نفتي كه 

و در صورت بروز اتفاق، كل بندر را تحت تأثير بعضاً از وضعيت ايمني بااليي نيز برخوردار نيستند 

هاي ديگر نيز نقش مهمي در  زيست، شيالت و بسياري سازمان سازمان محيط. دهد قرار مي

 . زيست بنادر دارند وضعيت بهداشت، ايمني و محيط

اين موارد در كنار نداشتن برنامه مشخص از سوي سازمان در برقراري تعامل هدفمند با ساير 

سازمان  .در سازمان مي گردد HSEمنجر به تضعيف موضوعات  HSEها در خصوص مسائل ارگان

بايستي بتواند با برنامه ريزي، ضعف موجود در برقراري تعامل سيستماتيك و مؤثر با ساير سازمانها را 

 . رفع نموده تا از اين طريق بتواند تا حد امكان با تهديدهاي موجود در اين زمينه مقابله كند

 HSEرتقاء فرهنگ ا

در ارتقاء  HSEهاي مرتبط با موضوعات اگرچه انجام اقدامات مثبتي از قبيل برگزاري همايش

ريزي منسجمي جهت فرهنگ نيز تأثيرگذار است اما بايستي توجه داشت كه سازمان تاكنون برنامه

فرهنگي در  انجام نداده است ضمن اينكه بايد در نظر داشت ضعف HSEمطالعه و ارتقاء فرهنگ 

است كه نياز به تدوين  ناپذيرتهديد اجتنابارتباط با موضوعات بهداشت، ايمني و محيط زيست يك 

 .هاي كالن در سطح كشور را در اين زمينه به ضرورتي اجتناب ناپذير تبديل نموده استاستراتژي

  بنادر HSEهاي توسعه و تقويت زيرساخت

. است HSEافزاري در برخي بنادر از داليل ضعف در اجراي افزاري و نرمكمبود تجهيزات سخت

بنادر  HSEهاي شهري در مناطق بندري نيز تأثيرات سوء بر وضعيت زيرساختعالوه بر اين ضعف 

 . دارد

 HSEتوسعه و تقويت منابع انساني حوزه 

هاي در مناطق بندري به دليل جمعيت و تراكم پايين شهرهاي بندري امكان استفاده از نيرو

همچنين به دليل وجود منابع آلوده كننده در مناطق بندري و بدي آب و هوا، . بومي وجود ندارد
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از سوي ديگر . انگيزه الزم براي نيروهاي متخصص براي كار در محيط هاي بندري وجود ندارد

در مراحل نيازسنجي، جذب و حفظ نيروي  HSEضعف در سيستم مديريت منابع انساني متخصص 

در راستاي . شده است HSEمنجر به تدوين استراتژي توسعه و تقويت منابع انساني حوزه  انساني

و استفاده از  مراكز ) اما محدود(اجراي اين استراتژي مديريت صحيح  نيروهاي انساني توانمند 

 . باشدعلمي و دانشگاهي راهگشا مي

 WOهاي استراتژي- 7-3-2-2

ها نهفته است در هايي كه در فرصتاين است كه سازمان از مزيت WOهاي هدف از استراتژي

تدوين شده در اين حوزه تشريح  هايدر ادامه استراتژي. جهت جبران نقاط ضعف استفاده نمايد

 .شود مي

 HSEتوسعه تفكر استراتژيك در مديريت 

روجي داراي مراحل مشخص و بهم پيوسته براي توليد يك خاست فرايندي  ،ريزي برنامه

هاي مقطعي و  گيري طبق اين تعريف، تصميم بر. منسجم در قالب سيستمي هماهنگ از تصميمات

. ريزي نيستند برنامه ،ها براي پيشبرد سازمان در زمان حال يا آيندهناپيوسته و اتخاذ سياست

آن يش از اتخاذ هر تصميمي آغاز شده و پس از اجراي پريزي يك فرايند پيوسته است كه  برنامه

. هاي مقطعي و ناپيوسته دستاوردي براي سازمان نخواهد داشت گيري تصميم .يابد تصميم ادامه مي

براي داشتن . بايد نگاه استراتژيك همراه با داشتن برنامه و شاخص باشد HSEنوع نگاه به مقوله 

يست سازمان مي با. هاي مناسب هستيمگذاري و شاخصيك برنامه خوب نيازمند يك سيستم هدف

ها داشته باشد و به صورت كامالً سيستماتيك گذاري و تعيين شاخصاي بر سيستم هدفتمركز ويژه

. ها براي بهبود وضعيت موجود نمايدو استفاده از نتايج شاخص HSEسعي در اجراي مؤثر اهداف 

  .اين استراتژي به دنبال تحقق اين امر است

  پيمانكاران HSEتقويت و توسعه 

، در محدوده تحت كنترل سازمان بنادر و HSEپيمانكاران به دليل تأثيرگذاري بر وضعيت 

گري در سازمان از طريق هاي تصديبا توجه به اينكه عمده فعاليت. دريانوردي، اهميت فراوان دارند

-گيرد و مابقي نيز در حال واگذاري است و با توجه به گسترش فعاليت بخشپيمانكاران صورت مي

هاي بندري و دريايي، نياز به ايجاد رويكردي سيستماتيك اي دولتي و خصوصي در زمينه فعاليته

سازمان منوط به  HSEارتقاء . جهت اعمال مديريت يكپارچه بر كليه پيمانكاران امري ضروري است

  .باشدپيمانكاران مي HSEتوسعه و ارتقاء وضعيت 
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 HSEايجاد و تقويت ساز و كارهاي اجرايي 

توجه به احتمال افزايش حجم عمليات و طرح توسعه بنادر، بازنگري بر روي فرآيندها و به  با

اين موضوع در حال حاضر يكي از نقاط . در سازمان و بنادر ضروري است HSEويژه ساختار فعلي 

رشد و رونق اقتصادي بنادر فرصتي است براي سازمان كه . دهدضعف عمده سازمان را تشكيل مي

 .  با آن ساختار و  فرايندهاي خود را نيز بهبود ببخشد همراستا

 توسعه همكاري و هماهنگي بين بنادر

هاي مشترك آمده و اجراي طرحاجراي اين استراتژي منجر به تسهيم دانش و تجربيات بدست

-سازي دستورالعمليكپارچه گردد و در صورتبين بنادر مي HSEدر راستاي بهبود و ارتقاء وضعيت 

گردد  هاي عملكردي اين امكان براي سازمان فراهم ميو شاخص IMSبنادر، سيستم  HSE هاي

  . بنادر داشته باشد HSEاي بر عملكرد كه نظارت يكپارچه

  HSEهاي ناشي از ضعف  كاهش هزينه

در حقيقت  HSEهاي اين استراتژي با هدف توسعه اين رويكرد مثبت در سازمان كه هزينه

توان . است، تدوين شده است HSEهاي گزاف ناشي از ضعف حذف هزينهگذاري جهت سرمايه

  . مالي سازمان نيز دراجراي اين استراتژي موضوع مهمي است

 SOهاي استراتژي - 7-3-2-3

هاي يا استراتژي SOهاي هاي سازمان بنادر و دريانوردي در دسته استراتژيبرخي از استراتژي

، سازمان با استفاده از نقاط قوت SOهاي اي استراتژيدر اجر. قرار گرفته است) اي توسعه(تهاجمي

 استراتژي اين دسته تنها يكدر . برداري را نمايدهاي خارجي حداكثر بهرهكوشد از فرصتداخلي مي

   .شودتدوين شده است كه در ادامه تشريح مي

  HSEتوسعه دانايي 

و جوان بودن آن در حوزه بنادر و دريانوردي، وجود مراكز  HSEتوجه جهاني به موضوعات 

هاي تحقيقاتي و علمي انجام مي علمي و دانشگاهي در كشور كه در ارتباط با اين موضوعات فعاليت

انجام شده است،  HSEدهند و اقدامات مثبتي كه در صنايع ديگر به ويژه وزارت نفت در خصوص 

بنادر و دريانوردي قرار مي دهد تا با استفاده از پتانسيل بالقوه  فرصت مناسبي را در اختيار سازمان

موجود در سيستم از جمله نيروي انساني توانمند، امكانات مناسب مالي و شرايط مناسب تكنولوژيكي 
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در  HSEنسبت به كشورهاي منطقه، سيستم مديريت دانش را با هدف تبديل شدن به قطب دانش 

  .ايدمنطقه در سازمان ايجاد نم

هاي داخلي سازمان تأكيد دارد و هاي موجود و توانمندياين استراتژي به استفاده از فرصت

ها و نقاط قوت موجود در اجراي اين استراتژي اعتقاد بر اين است كه اگر به درستي از فرصت

  . استفاده شود تا حد زيادي مي توان به تهديدهاي محيطي موجود غلبه نمود

 STهاي استراتژي - 7-3-2-4

گيري از نقاط قوت داخلي خود براي كوشد تا با بهرهمي STهاي سازمان در استفاده از استراتژي

جلوگيري از تأثير منفي تهديدات خارجي بر سازمان، ساز و كارهايي را در پيش بگيرد و يا تهديدات 

  .استگيرد در ادامه تشريح شده هايي كه در اين خانه قرار مياستراتژي. را از بين ببرد

 HSEالمللي در حوزه اي و بينتوسعه تعامالت منطقه

هاي جهان مي ايران در حاشيه خليج فارس و درياي خزر قرار گرفته كه جزء آلوده ترين آب

اي منجر به تخطي از هاي كشورهاي منطقه به دليل عدم پايبندي به معاهدات منطقه فعاليتباشند؛ 

 .در سطح منطقه شده استزيستي مقررات بهداشت، ايمني و محيط

المللي نيز وجود دارد كه صرفاً با البته تهديدات ديگري همچون تحريم ايران در سطح بين

هايي همچون موقعيت ژئوپلتيك كشور و بنادر آن در تقويت نقاط قوت داخلي و استفاده از فرصت

اي و فرصت قههاي منطمنطقه، برگزاري مانورهاي مشترك با كشورهاي منطقه، وجود پروتكل

المللي همچون آيمو و مواردي از اين قبيل امكان استفاده از نقاط قوت  حضور ايران در مجامع بين

 . دهددروني را جهت مقابله با تهديدها افزايش مي

با اجراي اين استراتژي، سازمان با تقويت هر چه بيشتر نقاط قوت دروني امكان مقابله با 

المللي در ارتباط با اي و بينآورد و تعامالت خود را در سطح منطقهيتهديدهاي خارجي را فراهم م

 .دهدافزايش مي HSEموضوعات 

  تقويت نقش مسئوليت اجتماعي

محيطي و مناطق مسكوني انتظارات ذينفعان از شده زيستهمجواري بنادر با مناطق حفاظت

اجتماعي از ابعادي است كه تا حدود هايي در بعد مسئوليت انجام پروژه. دهدسازمان را افزايش مي

اين استراتژي به دنبال بهبود . زيادي در سازمان و به ويژه در مناطق بندري مغفول مانده است

 .  تصوير سازمان در جامعه است
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 HSEهاي بندي استراتژيالويت -8-4

نمودن هاي استراتژيك و مشخص  ها و ابزارهاي بسيار شايع در ارزيابي گزينه يكي از تكنيك

گيرد، ماتريس  گيري مورد استفاده قرار مي ها كه در مرحله تصميم جذابيت نسبي استراتژي

نمايد كه كداميك از  اين تكنيك مشخص مي. باشد مي (QSPM)  1ريزي كمي استراتژيك برنامه

بندي ها را اولويت باشد و در واقع اين استرتژي پذير مي هاي استرتژيك انتخاب شده، امكان گزينه

  .نمايد مي

. ها و ابزارها نيازمند يك قضاوت خوب، خبرگي و آگاهي است اين تكنيك نيز مانند اكثر تكنيك

سازماني را نداشته كه در اين ارزيابي، يك استراتژي توان مواجهه با شرايط درون و بروندر صورتي

اين قسمت با استفاده از  در. بندي خارج شود هاي قابل اولويت باشد، بايد از فهرست استراتژي

ها مشخص شده و بر اساس آنها  ، جذابيت نسبي استراتژيQSPM ريزي كمي  ماتريس برنامه

  . ي شده استبندها، اولويتاستراتژي

  ريزي كميتشكيل ماتريس برنامه  -1- 7-4

، SOهاي اي در چهار دسته استراتژي هاي وظيفه، استراتژيSWOTبر مبناي تجزيه و تحليل 

ST ،WO  وWT هاي استراتژيك مورد بررسي و تجزيه و در اين قسمت اين گزينه. تدوين گرديد

گيري استراتژيك سازمان هاي سازماني و جهتتحليل استراتژيك قرار گرفته و با توجه به استراتژي

 HSEدر ادامه مراحل تشكيل ماتريس استراتژيك . شوندبندي مي كه استراتژي تدافعي است، اولويت

  .سازمان بنادر و دريانوردي به صورت مختصر تشريح شده است در

  هاانتخاب استراتژي

هايي براي مرحله انتخاب و ريزي استراتژيك كمي عمدتاً بايد استراتژي در ماتريس برنامه

گيري استراتژيك ها برده شوند كه در راستاي استراتژي سازماني و جهتبندي استراتژياولويت

ريزي كمي  گانه به همراه كد مورد نظر در ماتريس برنامهسيزده  HSEهاي استراتژي. سازمان باشد

 QSPM  باشد، مي8-7به شرح جدول .  

  

  

  

  
                                                      
١ Quantitive Strategic Planning Matrix (QSPM) 
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  استراتژيكهاي تعيين جذابيت نسبي هر يك از گزينه

هاي استراتژيك بر اساس نقاط قوت و به ميزان جذابيت نسبي يا مقبوليت هر يك از گزينه

در اين مرحله از نظرات . گيردهاي مرتبط نمره صفر تا چهار تعلق ميضعف، فرصت و تهديد

 ، نحوه9-7جدول . كارشناسان و مديران سازمان بنادر به همراه نظرات خبرگان استفاده شده است

محاسبه ميانگين نمره جذابيت نسبي را در قالب يك مثال از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد 

  .دهدنمايش مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  كد استراتژي در ها استراتژي
QSPM 

 HSE    1توسعه و تقويت مديريت الزامات قانوني در حوزه 

 HSE  2 در حوزهها توسعه تعامل اثربخش با ساير ارگان

 HSE    3ارتقاء فرهنگ 

 4  بنادر HSEهاي توسعه و تقويت زيرساخت

 HSE  5منابع انساني حوزه توسعه و تقويت 

 HSE  6 تفكر استراتژيك در مديريتتوسعه 

 7  پيمانكاران HSEتقويت و توسعه 

 HSE  8 كارهاي اجراييايجاد و تقويت ساز و 

 9  توسعه همكاري و هماهنگي بين بنادر

 HSE  10 ناشي از ضعف هايهزينه كاهش

 HSE   11 داناييتوسعه 

 HSE  12المللي در حوزه اي و بينتوسعه تعامالت منطقه

   اجتماعي تقويت نقش مسئوليت

 

 سازمان بنادر و دريانوردي  HSE هاياستراتژي - 8 - 7جدول 
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  هاي استراتژيك

) قوت و ضعف، فرصت و تهديد( ها به اهميت مؤلفه

ها، قابل ها بدون توجه به اهميت مؤلفهكه نمره جذابيت استراتژي

در اين بخش نمره جذابيت نسبي استخراج شده در اهميت مؤلفه ضرب شده و نمره 

  م. شوديك استخراج مي

، نحوه 10-7جدول . باشدنمره نهايي آن استراتژي مي

  .دهدمحاسبه نمره جذابيت نسبي موزون را در قالب يك مثال نشان مي

 جدول  نمونه ميانگين نمره جذابيت نسبي
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هاي استراتژيكيك از گزينه تعيين جذابيت نسبي موزون هر

به اهميت مؤلفهدر جدول فوق، در تعيين نمره جذابيت 

كه نمره جذابيت استراتژيتوجهي نشده است، در صورتي

در اين بخش نمره جذابيت نسبي استخراج شده در اهميت مؤلفه ضرب شده و نمره . اتكاء نيست

يك استخراج ميهاي استراتژجذابيت نسبي موزون هريك از گزينه

نمره نهايي آن استراتژي مي) استراتژي(جموع نمرات هر ستون 

محاسبه نمره جذابيت نسبي موزون را در قالب يك مثال نشان مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جدول  نمونه ميانگين نمره جذابيت نسبي - 9 - 7جدول 
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  هااستراتژيبندي الويت

  

هاي بندي نمره جذابيت نسبي موزون هريك از گزينه، جمع10-7بر اساس نتايج جدول 

  .، است11-7استراتژيك به ترتيب اولويت به شرح جدول 
  

  كد استراتژي ها استراتژي    نمره جذابيت نسبي موزون 

 HSE    1توسعه و تقويت هوشمند مديريت الزامات قانوني در حوزه   2.851

 HSE  12المللي در حوزه اي و بينتوسعه تعامالت منطقه  1.906

 4  بنادر HSEهاي توسعه و تقويت زيرساخت  1.812

 HSE  2ها در حوزه توسعه تعامل اثربخش با ساير ارگان  1.618

 HSE  8ايجاد و تقويت ساز و كارهاي اجرايي   1.606

 HSE    3ارتقاء فرهنگ   1.205

 9  توسعه همكاري و هماهنگي بين بنادر  1.141

 7  پيمانكاران HSEتقويت و توسعه   1.128

 13  اجتماعي تقويت نقش مسئوليت  1.051

 HSE  6توسعه تفكر استراتژيك در مديريت   1.004

 HSE   11توسعه دانايي   0.883

 HSE  5توسعه و تقويت منابع انساني حوزه   0.754

 HSE  10هاي ناشي از ضعف كاهش هزينه  0.603

 جدول  نمونه ميانگين نمره جذابيت نسبي موزون - 10 - 7جدول 

 هاي استراتژيكبندي نمره جذابيت نسبي موزون گزينهجمع - 11 - 7جدول 
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، HSEبر اساس نتايج بدست آمده، توسعه و تقويت هوشمند مديريت الزامات قانوني در حوزه 

، توسعه و تقويت HSE، ارتقاء فرهنگ HSEها در حوزه توسعه تعامل اثربخش با ساير ارگان

، به ترتيب باالترين اولويت را HSEبنادر و توسعه و تقويت منابع انساني حوزه  HSEهاي زيرساخت

هاي ؛ تقويت نقش مسئوليتهاترين استراتژياهميتكم. با توجه به نمره جذابيت بدست آمده دارند

عنوان شده  HSEو توسعه دانايي  HSEي در حوزه المللاي و بيناجتماعي، توسعه تعامالت منطقه

  . ها اهميتي بينابين داردمابقي استراتژي. است

كند قرار گرفتن استراتژي ايجاد و تقويت ساز و بندي جلب توجه ميآنچه كه در اين اولويت

يت هاي با جذابكند، جزء استراتژياشاره مي HSEكه به ساختار و فرآيندهاي  HSEكارهاي اجرايي 

رغم برداشت ظاهري كه به عنوان توان اينگونه تفسير كرد كه علياين موضوع را مي. متوسط است

هاي باالتري نسبت اولويت HSEشود، سازمان در حوزه ترين دغدغه سازمان به آن نگاه    ميمهم

 .دارد كه در جدول فوق مشخص است HSEسازي ساختار و فرآيندهاي به يكپارچه

قرار گرفته است،  BSCها و اهداف كالن را كه در چهار منظر قشه استراتژي، ن10-7شكل 

  .دهدنمايش مي
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 هاي ناشي كاهش هزينه

 HSEاز ضعف 

  توسعه تعامل اثربخش

ها در ساير ارگان با

  HSEحوزه 

اي توسعه تعامالت منطقه

  HSE المللي در حوزهو بين

 توسعه همكاري و

  بين بنادر هماهنگي 
  توسعه تفكر 

 استراتژيك

 در مديريت 

 HSE توسعه دانايي

 HSE فرهنگ ارتقاء

ي
ظر مال

من
 

ي و بازار
شتر

ظر م
من

 
ي

خل
ي دا

دها
ظر فرآين

من
 

ي
د و يادگير

ظر رش
من

 

راهم كردن نظام مند ف

 HSE نيازمنديهاي اجراي موثر

 در شبكه ذينفعان HSEتعالي 

  سازمان HSEارتقا عملكرد 

  تقويت و توسعه 

HSE پيمانكاران  
 تقويت نقش 

  مسئوليت اجتماعي

 ايجاد و تقويت

 HSEساز و كار اجرايي  

توسعه و تقويت هوشمند مديريت 

 HSE الزامات قانوني در حوزه

  ايجاد سازمان يادگيرنده و توانمند در

 HSEتوليد دانش در حوزه  

  توسعه و تقويت

  بنادر HSE هايزيرساخت

توسعه و تقويت منابع 

 HSE انساني حوزه

 HSEي هانقشه استراتژي - 10- 7شكل 
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  منابع

  

  



 

 

  HSEطرح ارتقاء و بهبود عملكرد  :هشتمفصل 
  

هاي مرتبط است كه به صورت هدفمند و در اي از پروژهمجموعه ،طرح جامع ارتقاء و بهبود

  . شودريزي ميطرحراستاي كسب مزايا و اهداف استراتژيك، 

حال براي دستيابي . پيش رفتيم HSEهاي در فصول قبلي مرحله به مرحله تا تدوين استراتژي

و بهبود اين برنامه در قالب طرح ارتقاء . باشدها نياز به يك برنامه اجرايي ميبه اين استراتژي

-در سازمان بنادر و دريانوردي معرفي شده است كه در اين فصل به تشريح آن مي HSEعملكرد 

  .پردازيم

 بخش طراحي، بعنوان آخرين مرحله HSE هاي ارتقاء و بهبودبه تشريح پروژه در اين فصل

   .استپرداخته شده ) سازمان بنادر و دريانوردي(در سازمان مورد مطالعه  HSEهاي استراتژي

 HSEدر قسمت اول اين فصل به تشريح روش تدوين طرح جامع ارتقاء و بهبود عملكرد 

وضعيت موجود و مطلوب قابل دسترسي در قسمت دوم نتايج تحليل شكاف بين . پرداخته شده است

هاي پروژهسپس . سازمان بنادر و دريانوردي مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است، در پنج سال آينده

و در قسمت  .است شدهبه منظور رفع نقاط ضعف موجود پيشنهاد  HSEقاء و بهبود عملكرد ارت

  .بندي شده استها براي انجام در پنج سال آينده الويتپاياني فصل، پروژه

  

  

  

  

  

  

 HSEطرح ارتقاء و بهبود عملكرد : فصل هشتم
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  HSEروش تدوين طرح ارتقاء و بهبود عملكرد 

را بصورت زيست تهيه طرح جامع ارتقاء و بهبود بهداشت، ايمني و محيط

  .در ادامه روش مورد استفاده در هر مرحله تشريح شده است

-موجود سازمان از يك سو و نگاهي به چشم

تواند به آن هاي موجود ميانداز ترسيم شده سازمان و جايگاهي كه سازمان با در نظر گرفتن پتانسيل

هاي كالن مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته 

ا از پرسشنامه كه توسط گروهي از صاحبنظران و 

  .آيدشود، بدست مي

در وضعيت موجود و )فصل سوم( HSEسازي امتيازات بدست آمده از متغيرهاي 

دد يك، در اين طيف ع. مطلوب، طيف امتيازي اين متغيرها به طيف صفر تا يك تبديل شده است

در وضعيت نامطلوب و  0.5امتيازهاي كمتر از 

و  HSEمتغيرهاي ) به فصل سوم مراجعه شود

وضعيت مطلوب . شوداز متغيرها استفاده مينقاط قوت و ضعف بدست آمده در ارتباط با هر كدام 

و جايگاه مطلوب  )فصل ششم( HSEهاي 

HSE گرددميترسيم  آيد،بدست مي.  

 HSEمراحل تدوين طرح ارتقاء و بهبود عملكرد 
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روش تدوين طرح ارتقاء و بهبود عملكرد  -8-1

تهيه طرح جامع ارتقاء و بهبود بهداشت، ايمني و محيط مراحل، 1-8شكل 

  دهدسيستماتيك نمايش مي

  
  

  

  

  

  

در ادامه روش مورد استفاده در هر مرحله تشريح شده است

  تحليل شكاف -1- 8-1

موجود سازمان از يك سو و نگاهي به چشمدر تحليل شكاف با بررسي نتايج تحليل وضعيت 

انداز ترسيم شده سازمان و جايگاهي كه سازمان با در نظر گرفتن پتانسيل

هاي كالن مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته ها و آسيبدست يابد، از سوي ديگر به تعيين چالش

ا از پرسشنامه كه توسط گروهي از صاحبنظران و ب HSEتعيين امتياز متغيرهاي براي . شودمي

شود، بدست ميمتخصصين در سازمان مورد مطالعه تكميل مي

سازي امتيازات بدست آمده از متغيرهاي به منظور نرمال

مطلوب، طيف امتيازي اين متغيرها به طيف صفر تا يك تبديل شده است

امتيازهاي كمتر از . دهدنشان مي HSEآل را در متغيرهاي وضعيت ايده

  .باشددر وضعيت مطلوب مي 0.5باالتر از 

به فصل سوم مراجعه شود(براي تعيين وضعيت موجود از سطوح بالندگي 

نقاط قوت و ضعف بدست آمده در ارتباط با هر كدام 

HSE هاي ارزش ،انداز، مأموريتنيز بر اساس چشم

HSEماتريس استراتژي  با استفاده ازكه  HSEژيك  استرات

  

  

مراحل تدوين طرح ارتقاء و بهبود عملكرد  -1- 8شكل 
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  HSEهاي بهبود عملكرد تعريف پروژه -2- 8-1

روش تعريف و . شودهاي بهبود عملكرد پرداخته ميبندي پروژهبه تعريف و طبقه مرحلهدر اين 

  .ها در ادامه تشريح شده استبندي پروژهطبقه

  هاتعريف پروژه - 8-1-2-1

در اين . استفاده شده است 1از مدل كارت امتيازي متوازنها در اين مطالعه براي تعريف پروژه

  :گيردار ميها از چهار منظر به شرح ذيل مورد بررسي قرژي مدل استرات

 مشتري .5

 فرآيند داخلي .6

 يادگيري و رشد .7

 مالي .8

) مشتري، فرآيند داخلي، يادگيري و رشد و مالي(ها بر اساس چهار منظر بدين منظور استراتژي

؛ 2اي از اهداف تجزيه كرده و براي تحقق هر هدف استراتژيكبندي شده و آنها را به مجموعهتقسيم

ها اين رويكرد، استراتژي. شودتعريف مي) هاي بهبودپروژه( 5ابتكارات، و 4، هدف كمي3معيار سنجش

معيارهاي سنجش مرتبط با . دهدها و اهداف سازماني قرار ميها، اقدامات، برنامهرا در كانون فعاليت

- نمايد و مبناي مقايسه دورهها كمك شاياني ميهر يك از اهداف به پيگيري و پااليش استراتژي

مدل عمومي روش ارزيابي متوازن  ،2 - 8در شكل . ها خواهد بودعملياتي اجراي استراتژيهاي 

  .نمايش داده شده است

  

  

  

  

  

                                                      
١. Balance score card (BSC) 

٢. Sterategic objective 

٣. measure 

٤. Target 

٥. Initiative 
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  ها بندي پروژه طبقه- 8-1-2-2

افزايي و جلوگيري از پراكندگي و عدم هاي بهبود تعريف شده به منظور ايجاد همپروژه

ها و ارتباط بندي انجام شده به مديريت همزمان پروژهطبقه. بندي گرددهماهنگي بايستي طبقه

ها بر اساس پروژه. شودتنگاتنگ آنها كمك شاياني نموده و منجر به اجراي هر چه بهتر آنها مي

  : شوندبندي ميسطح تأثيرگذاري در سه دسته طبقه
  

هاي بيروني ها نياز به ارتباط با سازماناجراي اين پروژهدر : هاي كالن برون سازمانيپروژه .1

 .بوده و اجراي آن فراسازماني است

 يها درون سازماناين نوع پروژه: )ستاد و مجموعه بنادر( مجموعه سازمانهاي كالن پروژه .2

قابـل   )در اين مطالعـه سـازمان و بنـادر   (سازمان با واحدهاي زيرمجموعه بوده و در تعامل 

 .باشديانجام م

واحـد  ها با توجه به ويژگي خاص هر اين پروژه: واحدهاي زيرمجموعههاي مرتبط با پروژه .3

 .شودميتدوين  )بندرهر (زيرمجموعه 

هر واحد تغير و . گيردميهاي مرتبط در يك واحد تغير و تحول قرار اي از پروژهسپس مجموعه

  . كندهدف مشخصي را دنبال مياي از اقدامات سازگار است كه تحول متشكل از مجموعه

  روش عمومي ارزيابي متوازن -2- 8شكل 
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  HSEطرح جامع ارتقاء و بهبود عملكرد  -3- 8-1

-ميها و زمانبندي آنها پرداخته ها، تعيين تقدم و تأخر پروژهبندي پروژهبه الويت قسمتدر اين 

  :روش انجام هر يك شرح داده شده استكه در ادامه  شود

  هابندي پروژهاولويت- 8-1-3-1

  :دشوبندي مي اخص زير اولويتهاي تعيين شده بر اساس سه شپروژه

 )ميزان سادگي اجرا(سازيقابليت پياده �

 هاي سازمانميزان كمك به دستيابي به اهداف و مأموريت �

 ميزان ايجاد ارزش �

 )ميزان سادگي اجرا(سازي قابليت پياده

اساس سطح پيچيدگي پروژه، تعداد افراد مورد نياز براي درگير شدن در  سازي بر قابليت پياده

  . شود هاي قانوني سنجيده مي و محدوديت) داخلي و خارجي(پروژه 

    HSEهايميزان كمك به دستيابي به اهداف و مأموريت

يزان ها و مها در دستيابي به اهداف و مأموريتمنظور از اين شاخص ميزان تأثير هر يك از پروژه

 . باشد سازمان مي   HSEهاي سازگاري با اهداف و مأموريت

 ميزان ايجاد ارزش

-گذاري در يك پروژه ايجاد ميدهنده ميزان ارزشي است كه به دليل سرمايهاين شاخص نشان

اساس برآورد كيفي همه جانبه  بندي نسبي واحدهاي تغيير و تحول برمنظور اين شاخص رتبه. شود

  .ي است كه براي مجموعه فعاليت و كسب و كار سازمان به همراه دارداز ايجاد ارزش

الزم به ذكر است كه هر يك . ، معيارهاي مرتبط با سه شاخص، معرفي شده است1-8در جدول 

هاي مذكور در هاي تعريف شده بر اساس شاخصپروژه. باشداز معيارها داراي اهميت متفاوتي مي

  .گيرد، قرار مي3-8مطابق شكل يكي از چهارخانه تعريف شده 
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  ها شاخص  معيارها  هاشاخص

ده
پيا
ت 
ابلي
ق

ي 
ساز

)
جرا
ي ا
دگ
سا
ن 
يزا
م

(  

  خطرات/ ها  محدوديت
   و محيطي هاي قانوني محدوديت �

 ريسك طوالني بودن  �

  سطح نوآوري و تكنولوژي مورد استفاده  �

  ها قابليت
 شايستگي، توانمندي  ،دانش  �

  نگرش به تغيير  �

  گذاري هاي سرمايهنيازمندي
 كل سرمايه مورد نياز   جمع �

  مورد نياز  و خارجي منابع داخلي �

  پيچيدگي مديريت
 ...)تعداد منابع و (پيچيدگي داخلي  �

  ...)كنندگان، ميزان وابستگي به تأمين كنندگان و  تعداد تأمين(پيچيدگي خارجي � 

  دورة زماني پروژه
 زمان انجام پروژه �

  زمان دستيابي به نتايج  �

 به
ك
كم
ن 
يزا
م

ف 
هدا
ه ا
ي ب
تياب
دس

  

ميزان كمك به دستيابي به 
  اهداف

 سازمان HSEارتقاء عملكرد  �

 )منطقه HSEدستيابي به جايگاه اول ( HSEسازمان يادگيرنده  �

 HSEهاي اجراي مؤثر مند نيازمنديفراهم كردن نظام �

  در شبكه ذينفعان HSEتعالي  �

اد 
يج
ن ا
يزا
م

ش
ارز

  

ميزان ايجاد ارزش براي 
 فعاليت و كسب و كار سازمان

  گذاريميزان ارزش ايجاد شده در پروژه به دليل سرمايه �

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بنديمرتبط با سه شاخص اولويت معيارهاي -1- 8جدول

استراتژيك انتخاب  اولويت اجرا 

 اجراي سريع رد

 زياد

 متوسط

 كم

  ناچيز

ه 
ك ب

كم
و 
ف 
دا
اه
ع 
ي ب
ياب
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د

ن
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س
ي 
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)ميزان سادگي اجرا( سازيقابليت پياده  

 ميزان ايجاد ارزش

 هاي بهبود بندي پروژه نحوه اولويت -3- 8شكل 
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  HSEهاي ارتقاء و بهبود عملكرد تعيين تقدم و تأخر پروژه - 8-1-3-2

تعيين و روابط بين  1ساختاري تفسيريسازي  هاي بهبود به كمك مدل روابط بين پروژه

اين مدل ابزاري است كه به وسيله آن . گيردصورت يكپارچه مورد تحليل قرار مي ها به موجوديت

. ارائه كرد 1977سيج، مدل مذكور را در سال . تواند بر پيچيدگي بين عناصر نفوذ كنند يك گروه مي

هاي گروهي تصميم بر مبناي قضاوت كهسازي ساختاري تفسيري يك مدل تحليلي است، مدل

اي بين عناصر وجود دارد؟ و در صورت مثبت بودن جواب،  آيا رابطه: بدين معني كهشود  گرفته مي

از طرف ديگر يك مدل ساختاري است، به اين معني كه ساختار كلي بر . ارتباط آنها چگونه است؟

سازي است و در نهايت مدل. ده استاي از روابط پيچيده بين عناصر اقتباس گردي اساس مجموعه

متدولوژي اين مدل . يعني اينكه روابط عناصر و ساختار كلي در يك مدل گرافيكي مجسم شده است

  :پردازيمكه در ادامه به تشريح آن مي عبارت از مراحل زير است

 ي شناسايي شدهها تعيين يك رابطه مفهومي بين پروژه: مرحله اول -

 )SSIM( 2تعاملي ساختاري –ايجاد يك ماتريس خود : مرحله دوم -

 وابستگي  –ايجاد يك ماتريس قدرت نفوذ : مرحله سوم -

 )ISM(استخراج مدلسازي ساختاري تشريحي : مرحله چهارم -

  هاي شناسايي شده تعيين رابطه مفهومي بين پروژه

كردن روابط سازي ساختاري تفسيري يك روش استقرار مناسب براي شناسايي و خالصه مدل

ها با  تعيين روابط بين پروژه. هايي است كه براي يك موضوع خاص تعريف شده استبين فعاليت

ها و عالئم مورد  حالت. گيرد مورد تحليل قرار مي "تاثير بر/ منجر به"استفاده از رابطه مفهومي 

  :استفاده در اين رابطه مفهومي عبارت است از

V : يعنيI  منجر بهj شود مي  

A:  يعنيj منجر به I شود مي  

X : بعد (براي نشان دادن تاثير دو طرفهi  بهj  وj  بهi(  

O : براي نشان دادن عدم وجود رابطه بين دو بعد  

بندي  ها و سطوح آنها و همچنين دسته با بكارگيري رابطه مفهومي در مدل، روابط بين پروژه

  .شود نشان داده ميها بر مبناي قدرت نفوذ و ميزان وابستگي آنها پروژه

                                                      
١. Interpretive Structural Modeling (ISM) 

٢. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) 
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  )SSIM(تعاملي ساختاري  –ماتريس خود 

بندي نظرات بر اساس چهار حالت تعريف شده روابط مفهومي ذكر شده و دريافت و جمع

  .شود ، خالصه مي2-8خبرگان، نتايج حاصل در جدولي مشابه جدول 
  

J  
I 

2  3  4  5  6  

1            

2            

3            

4            

5            

  وابستگي - ايجاد ماتريس قدرت نفوذ

بندي سطوح و دسته از سه مرحله ماتريس دريافتي، وابستگي-ماتريس قدرت نفوذتشكيل 

  :روش انجام اين مراحل به شرح زير است. ها تشكيل شده استبندي پروژهدسته

  ماتريس دريافتي •

 –صفر (ارزشي تعاملي ساختاري به يك ماتريس دو –از تبديل ماتريس خود  ماتريس دريافتي

در  O,V,A,Xهاي  براي تبديل بايد عدد يك و صفر جايگزين عالمت. گردد حاصل مي) يك

سپس روابط . شود ماتريس دريافتي ناميده مي حاصل، تعاملي ساختاري شود، نتيجه -ماتريس خود

 Iشود و  Iمنجر به  Jرابطه ثانويه به صورتي است كه اگر . شود ها كنترل مي شاخص/بعدثانويه بين ُ

با شناسايي روابط ثانويه، نسبت به اصالح ماتريس . خواهد شد Kمنجر به  Jشود، پس  Kمنجر به 

  .شود دريافتي اقدام مي

  بندي سطوح دسته •

مجموعه . شود راج ميهاي هر پروژه از ماتريس دريافتي استخ ها و ورودي مجموعه خروجي

ها شامل خود  مجموعه ورودي. پذيرد هاي كه از آن تأثير مي و پروژه  ها شامل خود پروژه خروجي

سپس مجموعه روابط دو طرفه هر . باشدگذارند، مي هايي كه بر آن تأثير مي پروژه و مجموعه پروژه

ه در دو مجموعه ورودي و خروجي تكرار هايي ك يعني تعداد پروژه. شود ها مشخص مي يك از پروژه

  .شود، خالصه مي3-8بندي سطوح در جدولي مشابه وابط و دستر. شده است

  ماتريس خود تعاملي ساختاري -2- 8جدول
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  سطح  مجموعه مشترك  مجموعه ورودي  مجموعه خروجي  ها پروژه

1          

2          

3          

4          

5          

  ها بندي پروژه دسته •

هاي ديگر و ميزان  ها با توجه به قدرت نفوذ يا اثرگذاري هر پروژه در پروژه پروژه قسمتدر اين 

نام چهار دسته عبارتند از . شوندبندي مي هاي ديگر در چهار دسته تقسيم وابستگي هر پروژه به پروژه

ستگي و قدرت نفوذ را در كه حداقل واب  ايپروژه). عدم وابستگي(استقالل، وابستگي، ارتباط و نفوذ 

ها داشته  هاي كه وابستگي زيادي بر ديگر پروژه ها داشته باشد، در دسته استقالل، پروژه ديگر پروژه

ها داشته باشد در دسته  اي با ديگر پروژه هاي كه رابطه دو طرفه باشند در دسته وابستگي، پروژه

اي ديگر نفوذ قابل توجهي داشته باشند، در دسته ه هاي كه بر پروژه ارتباطات و در نهايت پروژه

، 4-8وابستگي در شكل  - نفوذ            نمونه ماتريس قدرت. اند قرار گرفته) عدم وابستگي(بانفوذ 

  .نشان داده شده است
  

              14 
              13 
              12 
   III       IV    11 
              10 
              9 
              8 
              7 
              6 
              5 
   II       I    4 
              3 
              2 
              1 
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

  

به طور معمول در . شوندبندي مي هاي حاصل سطح ها بر اساس مجموعه وابستگي پروژه

هاي سطح بااليي  هايي كه مجموعه خروجي و مجموعه روابط دو طرفه يكسان باشند، پروژه  پروژه

هاي سطح بااليي، منشاء هيچ پروژه ديگري نخواهد  بنابراين پروژه. دهند را تشكيل ميسلسله مراتب 

 بندي سطوحخروجي و دسته/ماتريس ورودي -3- 8جدول

  وابستگي - ماتريس قدرت نفوذ -4- 8شكل 
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ها به واسطه يك فرايند همسان تفكيك و سطوح بعدي  پس از تعيين سطح بااليي، ديگر پروژه. بود

  .شودمشخص مي

  )ISM(سازي ساختاري تفسيرياستخراج مدل •

وابستگي نمودار تعامالت و تقدم و تأخر  -نفوذ در اين قسمت با توجه به نتايج ماتريس قدرت

 .شودها ترسيم ميپروژه

 HSEهاي ارتقاء و بهبود عملكرد بندي پروژهزمان - 8-1-3-3

هاي تعيين شده با در نظر گرفتن منابع مورد در ارائه طرح جامع ارتقاء و بهبود سازمان، پروژه

- بندي شده و برنامه زمانها، زمانروژههاي تعيين شده و وابستگي پنياز، منابع در دسترس، اولويت

  .شودبندي پيشنهادي ارائه مي

سازمان بنادر و  HSEمروري بر طرح ارتقاء و بهبود عملكرد   -8-2

  دريانوردي

فوق تهيه شده روش وردي بر اساس نسازمان بنادر و دريا HSEطرح ارتقاء و بهبود عملكرد 

  . است كه در ادامه اين فصل مروري بر نتايج اين طرح خواهيم داشت

  تحليل شكاف -1- 8-2

، بر HSEوضعيت موجود و مطلوب سازمان بنادر و دريانوردي در ارتباط با هر يك از متغيرهاي 

فاصله بين وضعيت موجود با وضعيت تعيين و  پرسشنامهاساس ميانگين امتيازات اخذ شده در 

  . مورد انتظار سازمان در پنج سال آينده، مشخص شده استمطلوب 

  تحليل وضعيت موجود- 8-2-1-1

، 4-8، در جدول HSEسازمان بنادر و دريانوردي در هر يك از متغيرهاي  موجودامتياز وضعيت 

هر چه . محاسبه شده است 1تا  0الزم به ذكر است كه اين امتيازات در طيف . نشان داده شده است

  .تر استتر باشد، وضعيت سازمان در ارتباط با آن متغير مناسبنزديك 1به عدد  امتياز بدست آمده
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  امتياز وضعيت موجودامتياز وضعيت موجود  HHSSEEمتغير متغير 

 0.58 الزامات قانوني

 0.38 هااهداف و برنامه

 0.37 فرآيندها

 0.30 ساختار سازماني

 0.40 منابع انساني

 0.37 فرهنگ و ارزش

 0.33 هاي كليدي عملكردشاخص

 0.38 هاسيستم و زيرساخت

، نمايش داده 1-8در نمودار  HSEبا توجه به امتيازات جدول فوق وضعيت موجود متغيرهاي 

  .شده است

  

  

  

  

  

  

 

  

 تعيين وضعيت مطلوب  - 8-2-1-2

انداز تصوير ، با توجه به چشمHSEوضعيت مطلوب مورد انتظار سازمان در هر يك از متغيرهاي 

شده براي سازمان، برنامه استراتژيك پنج ساله پيش رو و نظرخواهي از مديران با پرسشنامه تعيين 

-ي، امتياز وضعيت مطلوب مورد انتظار سازمان را در پنج سال آينده نشان م5-8جدول . است شده

  .دهد

  

 HSEامتياز وضعيت موجود متغيرهاي  -4- 8جدول

 HSEوضعيت موجود متغيرهاي  -1- 8 نمودار
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  امتياز وضعيت موجودامتياز وضعيت موجود  HHSSEEمتغير متغير 

 0.58 الزامات قانوني

 0.38 هااهداف و برنامه

 0.37 فرآيندها

 0.30 ساختار سازماني

 0.40 منابع انساني

 0.37 فرهنگ و ارزش

 0.33 هاي كليدي عملكردشاخص

 0.38 هاسيستم و زيرساخت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پنج سال آينده رشد مناسبي را نسبت  HSEوضعيت مطلوب متغيرهاي بر اساس نمودار فوق، 

هاي دستيابي به اين سطح از امتيازات تنها در صورت اجراي برنامه. دهدبه وضعيت موجود نشان مي

سازمان بنادر و با دستيابي به وضعيت مطلوبي كه در نمودار ترسيم شده، . باشدمي پذيرامكان ،بهبود

  .خواهد رسيد "مديريت ريسك"به موقعيت  HSEدريانوردي در ماتريس استراتژي 

  

 HSEوضعيت مطلوب متغيرهاي  -2- 8 نمودار

 HSEمتغيرهاي  مطلوبامتياز وضعيت  -5- 8جدول
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 سازمان بنادر و دريانورديتجزيه و تحليل شكاف يك مقايسه كيفي بين وضعيت مطلوب آينده 

، فاصله بين وضعيت موجود و مطلوب نمايش داده شده 

   HSEهاي ارتقاء و بهبود عملكرد 

-ميابتدا اهداف عملياتي تعيين هاي بهبود تعريف پروژه

در نهايت براي محقق . دشوسپس براي پيگيري و سنجش اهداف معيارهاي سنجش تعيين مي

سازمان بنادر و دريانوردي مشخص شده  HSEاستراتژي 

 )سازمان بنادر و دريانوردي( HSEشكاف وضعيت موجود و مطلوب 

 HSEطرح ارتقاء و بهبود عملكرد 

 تحليل شكاف  - 8-2-1-3

تجزيه و تحليل شكاف يك مقايسه كيفي بين وضعيت مطلوب آينده 

، فاصله بين وضعيت موجود و مطلوب نمايش داده شده 3-8در نمودار  .باشدمي وضعيت فعلي آن و

  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي ارتقاء و بهبود عملكرد پروژه -2- 8-2

تعريف پروژهبراي بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن، 

سپس براي پيگيري و سنجش اهداف معيارهاي سنجش تعيين مي .شود

  .شودميهاي بهبود ارائه كردن اهداف برنامه

  تعيين اهداف- 8-2-2-1
استراتژي  13هدف عملياتي براي  21در مجموع 

  )6-8جدول . (است

  

  

  

  

  

شكاف وضعيت موجود و مطلوب  -3- 8نمودار 
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  اهداف عملياتي   استراتژي

  HSEتقويت و توسعه هوشمند مديريت الزامات قانوني در حوزه 

 )ارزيابي و اجرا پذيرش،( HSE حوزة در قانوني الزامات مديريت

  ستيز طيمح وي منيا ،بهداشتي قانون الزامات كردنيي اجرا

  موجودي قانوني هاخالء رفع در فعال نقشي فايا

  يالمللنيب وي مل سطح در دانش نشر و ديتول در سازمان گاهيجا ارتقاء  ييتوسعه دانا

  HSE تيريمد حوزه در كياستراتژ تفكر توسعه
 HSE هايشاخص گذاريهدف سيستم سازييكپارچه

  ياستراتژي مبنا بري ريگميتصم فرهنگ اشاعه

  HSE تيوضع ارتقاء بهبود جهتي توانمنديي افزا هم  HSE بهبود جهت هاارگان ريسا با اثربخش تعامل توسعه

  مانكارانيپ HSE تيتقو و توسعه
 مانكارانيپ با مرتبط HSE تيريمد بهبود

  HSE حوزه در مانكارانيپي توانمندساز

  مانكارانيپ و كاركنان در HSE فرهنگ كردن نهينهاد  HSE فرهنگ ارتقاء

  HSEيي اجرا كار و ساز تيتقو و جاديا
 ستيز طيمح وي منيا بهداشت،ي ندهايفرآ و ساختار بهبود

  HSEي سپار برون توسعه

  بنادر HSEي هاساخت ريز تيتقو و توسعه

  HSEي استانداردها با مطابق زاتيتجه و هاييدارا تيوضع ارتقاء

  اتيعمل حجم با متناسب بنادري ديكل زاتيتجه نيتأم

  HSE  يندهايفرآ و هاستميس ونيزاسيمكان وي سازكپارچهي

  HSE ضعف ازي ناشي هانهيهز كاهش و HSEي هاتيفعال منابع شيافزا  HSE ضعف ازي ناشي هانهيهز كاهش

  HSE يانسان منابعي هايستگيشا توسعه وي توانمندساز  HSE حوزه دري انسان منابع تيتقو و توسعه

  HSE بنادر نيب هايهماهنگ وي همكار توسعه
   بنادر HSE يهاتيفعالي سازكپارچهي وي هماهنگ

  بنادرن يبي رقابتي فضا توسعه

  جامعه دري انورديدر و بنادر سازمان ريتصو بهبود  HSEي اجتماع تيمسئول نقش تيتقو

  HSE حوزه دري المللنيب وي امنطقه تعامالت توسعه
  يالمللنيب تعامالت سطح ارتقاء

  يامنطقه تعامالت سطح ارتقاء 

 انتخاب معيارهاي سنجش - 8-2-2-2

ها گذاري در سازمانريزي و هدفترين اجزاء برنامهسيستم كنترل و ارزيابي همواره يكي از مهم

رود، اهداف تعيين شده در طرح ارتقاء و بهبود سازمان بنادر و دريانوردي نيز نيازمند به شمار مي

بر اين اساس در طرح ارتقاء . باشدان دستيابي به اهداف ميها و معيارهايي براي سنجش ميزشاخص

  . هايي براي ارزيابي هر هدف پرداخته شده استو بهبود سازمان بنادر و دريانوردي به تعيين شاخص

  

  

 اهداف عملياتي مرتبط با هر استراتژي -6- 8جدول
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 هاي بهبودو پروژه هاشناسايي برنامه - 8-2-2-3

توان با يك مثال  ميهاي بهبود در سازمان بنادر و دريانوردي را ها و پروژهنحوه شناسايي برنامه

شود كه سازمان به دنبال انداز سازمان، مشخص ميبا بررسي چشم )مثال رطوه ب: (گونه بيان كرداين

توان انجام داد تا اين امر هايي كه ميمنطقه است، مجموعه فعاليت HSEگري در مباحث هدايت

ها ركيب ابتكارات اجرايي برنامهشود و در نهايت با تمحقق شود در قالب ابتكارات اجرايي ليست مي

اي از نحوه تدوين ، نمونه5-8در شكل . شوندمرتبط با استراتژي استخراج مي هاي بهبودو پروژه

  . پروژه نمايش داده شده است
 

  

  

  

  

  

  

 دري قانون الزامات هوشمند تيتقو و توسعه"اي از برنامه ارتقاء و بهبود كه براي استراتژي نمونه

  .، بيان شده است7-8در جدول تدوين شده است به صورت خالصه  "HSE حوزه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اي از برنامه ارتقاء و بهبودنمونه -7- 8جدول

  منطقه  (HSE)زيستگر در بهداشت، ايمني و محيطسازماني است سرآمد و هدايت

  در سازمان بنادر و دريانوردي HSE دانش تيريمد ستميسارتقاء 
  در سازمان HSEايجاد مركزي به منظور توسعه دانش 

 HSE دانش تيريمد ستميسي طراح

 HSE حوزة در دريانوردي صنعت راهبردي هايپژوهش و آموزش ملي مؤسسه تأسيس
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E
  نمونه نحوه تعريف پروژه -5- 8شكل   
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  هابندي پروژهطبقه -3- 8-2

بندي اند، طبقهاي تشكيل شدههاي مختلف و گستردهها و پروژههايي كه از بخشعموماً در طرح

افزايي و هماهنگي و ايجاد هم و هاي بهبودپروژهاجزاي پروژه، به اجراي منسجم و يكپارچه 

ها بندي پروژهمنظور طبقهبه  .كندو افزايش كارايي و اثربخشي آنها كمك مي جلوگيري از پراكندگي

هاي بندي شده، سپس واحدهاي تغيير نيز به بخشهاي بهبود در واحدهاي تغيير طبقهابتدا پروژه

  . شوندبندي ميتحول طبقه

، نمايش داده 6-8بندي همانطور كه در شكل ترتيب به عنوان يك مدل جامع، در اين طبقهبدين

گيرند كه هاي بهبود قرار ميپروژه ترين سطح،در پايين. شودشده است سه سطح از تغيير تعريف مي

ها در قالب در سطح بعدي پروژه. شوندهاي بهبود و ابتكارات اجرايي اوليه حاصل ميايده  خود از

ها تعريف شده و هر اساس موضوع تمركز پروژهاين واحدها بر .اندبندي شدهتقسيم 1واحدهاي تغيير

در سطح بعدي، واحدهاي تغيير بر . را ارتقاء دهد HSEيك موضوع مرتبط با  واحد مأموريت دارد

 . گيرندهاي تحول قرار ميبخش ها در ها و نوع تأثير در فعاليتاساس سطح گستردگي پروژه

  

 

 

 

 

  

 واحدهاي تغيير - 8-2-3-1

بندي زماني، يك هدف را هايي را در بر دارند كه به لحاظ منطقي يا با الويتهر واحد تغيير پروژه

به منظور ايجاد بهبود در يك موضوع خاص يا دستيابي به يك هدف مشخص در  كه .كننددنبال مي

هايي كه ها يا برنامهمزيت تشكيل واحدهاي تغيير آن است كه پروژه. اندشدهبندي يك واحد دسته

اند به صورت يكپارچه و در ارتباط با هم به اجرا در ريزي شدهحول يك موضوع مشخص طرح

                                                      
١.Change Madule 

  ها تا طرح جامع سلسله مراتب ايده -6- 8شكل 

 هاي بهبودپروژه

 واحدهاي تغيير

 هاي تحولبخش

 طرح جامع

 ها و ابتكارات اجراييايده
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هاي الزم را به راحتي به عمل توان در انتخاب پيمانكاران و اجراي آنها دقتو حتي مي. خواهند آمد

  . تر و مؤثرتر انجام خواهد گرفتها سادهه كنترل نتايج در هر يك از بخشضمن آنك. آورد

كه در شكل  ندبندي شدواحد تغيير طبقه 14 درهاي بهبود پروژهدر سازمان بنادر و دريانوردي، 

در اين مرحله به منظور در نظر گرفتن مقدمات اجراي اين واحدهاي . ، نشان داده شده است8-7

به واحدهاي تغيير اضافه شده است تا عوامل توانمندساز مديريت تغيير عنوان  تغيير يك واحد با

  . هاي بهبود ارتقاء دهدآمادگي سازمان را در اجراي هرچه بهتر پروژه

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  :شوددر ادامه هر يك از واحدهاي تغيير و تحول به صورت مختصر تشريح مي

  عوامل توانمندساز مديريت تغيير

هاي تحول ضروري ايجاد يك ساختار و سازمان مسئول براي اجراي واحدهاي تغيير و بخش

رساني جامع به منظور آگاهي و پذيرش بر اين اساس در اين واحد تغيير در يك برنامه اطالع. است

. شودهمگاني، آمادگي الزم و ايجاد تحرك جهت اجراي تغييرات در تمام سطوح شركت انجام مي

ها اري پروژههاي بهبود و واگذضمن آنكه اقداماتي جهت تشكيل سازمان اجرايي اجراي پروژه

تواند انجام هايي كه در چارچوب اين واحد تغيير و تحول ميبرخي از برنامه. صورت خواهد گرفت

  : گيرد، عبارتند از

  

  واحدهاي تغيير و تحول -7- 8شكل 

  عوامل توانمندساز مديريت تغيير

مانكارانيارتقاء شبكه پ  

ينفعانذشبكه  ءارتقا  

سازي مديريت الزمات قانونيبهينه  

فرهنگ ءارتقا  

المللياي و بينسطح تعامالت منطقه ءارتقا سازي تجهيزاتو بهينه ءارتقا   

هابهبود اهداف و شاخص  

مديريت دانش ءارتقا  

يندهاآبهبود ساختار و فر  

هاسيستم ءارتقا  

 بهبود و توانمندسازي منابع انساني

 ارتقاء تعامالت بنادر

مسئوليت اجتماعيتقويت   

گذاريريزي سرمايهبهبود برنامه  
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  رساني و ايجاد آمادگي در شركتاطالع -

  استقرار ساز و كار اجرايي طرح جامع ارتقاء و بهبود -

 هاي بهبود جهت اجراانتخاب پيمانكاران و واگذاري پروژه -

  سازي مديريت الزامات قانونيبهينه

هايي است كه به ارتقاء چرخه تدوين، ها و برنامهاين بخش از طرح ارتقاء و بهبود شامل پروژه

. پردازدتصويب و اجراي الزامات قانوني و افزايش هوشمندي سازمان بنادر و دريانوردي در آن مي

  :شوند عبارتند ازندي ميبهايي كه در اين بخش از طرح طبقهبرخي از برنامه

  سنجي پذيرش الزامات قانونيطراحي سيستم نيازسنجي و امكان -

  طراحي سيستم ارزيابي و نظارت بر نحوه اجراي الزامات قانوني -

  الملليبين هاي قانوني در سطح ملي وبررسي و مطالعه شكاف -

  ارتقاء مديريت دانش

زيست سازمان بنادر و دريانوردي و دستيابي انداز بهداشت، ايمني و محيطدر راستاي تحقق چشم

هاي سازمان به شمار به سطح اول دانش منطقه در اين حوزه پرداختن به مديريت دانش از ضرورت

هاي توسعه دانش و مديريت آن به همين لحاظ اين بخش از طرح ارتقاء و بهبود به برنامه. رودمي

  : مديريت دانش عبارتند ازهاي واحد تغيير برخي از برنامه. پرداخته است

 يراهكارها ارائه و HSE دانش تيريمد و نشر د،يتولي فعل تيوضعي شناسبيآس وي ابيارز -

   ءارتقا

  HSE دانش تيريمد ستميسي طراح -

 HSE حوزه دري كاونهيبه ستميسي طراح -

  هابهبود اهداف و شاخص

شده است كه به توسعه سيستم هايي پرداخته ها و پروژهدر اين بخش از طرح به ارائه برنامه

زيست سازمان بنادر ريزي و تفكر استراتژيك در حوزه بهداشت، ايمني و محيطگذاري و برنامههدف

  : ها، عبارتند ازهاي واحد اهداف و شاخصبرخي از برنامه. پردازدمي و دريانوردي

   HSEي گذارهدف ستميسي طراح -

 بنادر سازي آن در بينو هم سنگ HSE شاخصي طراح -

  سازمان در كياستراتژ تفكر آموزش -
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 المللياي و بينارتقاء سطح تعامالت منطقه

المللي سازمان بنادر و دريانوردي در اي و بيناين بخش بدنبال توسعه اثربخش تعامالت منطقه

 هاي اين بخش تأثير بسزاييبرنامه. باشدالمللي ميراستاي افزايش توان اثرگذاري بر روندهاي بين

هاي اين واحد برخي از برنامه. خواهد گذاشت IMOالمللي نظير در جايگاه ايران در مؤسسات بين

  :تغيير و تحول، عبارتند از

  يالمللنيبي هاناسازم با تعامالت هايبرنامه و هاسياست تدوين -

 درياي و فارسخليج حاشيه كشورهاي همكاري و هماهنگي ارتقاء براي ييراهكارها تدوين -

 منطقه ايمني و زيستمحيط ءارتقا براي خزر

  منطقه در HSEي هماهنگ تهيكم ليتشك كار و سازي طراح -

  ارتقاء شبكه ذينفعان

همان طور كه در گزارش شناخت كالن تشريح شد ذينفعان سازمان بنادر و دريانوردي طيف 

دريانوردي اين طيف در دو در طرح جامع ارتقاء و بهبود سازمان بنادر و . شوداي را شامل ميگسترده

پيمانكاراني كه به طور مستقيم در تعامل . "پيمانكاران"و  "ذينفعان"بخش مورد بررسي قرار گرفته 

پردازند در بخش پيمانكاران مورد بحث و بررسي قرار هاي عملياتي بنادر ميبا بندر بوده و به فعاليت

هاي اين واحد تغيير و برخي از برنامه. است گرفته و به ساير ذينفعان نيز در اين بخش اشاره شده

  :تحول، عبارتند از

- نيب وي مل سطح دري انورديدر صنعت در HSE شيهماي برگزاريي اجراي كارها و سازي زيرطرح - 

 يالملل

 نفعانيذ شبكهي طراح - 

  تعامالت ارتقاء جهت كارهاراه ارائه و هااستيس نيتدو نفعان،يذ با روابطي شناسبيآس و ليتحل - 

  بهبود و توانمند سازي منابع انساني

زيست ستاد و بنادر را هدف قرار اين بخش توسعه منابع انساني حوزه بهداشت، ايمني و محيط

هاي كاركنان، به سمت سازماني يادگيرنده در ها و شايستگيو سعي دارد با توسعه مهارت. داده است

  : شود، عبارتند ازاين بخش دنبال مي هايي كه دراز برنامه. گام بردارد HSEحوزه 

  )يآموزشي هادورهي اثربخش سنجش اجرا، ،يازسنجين( HSE آموزش تيريمد چارچوبي طراح - 

  HSEي انساني روين توسعه و نيتأمي هااستيس نيتدو - 

    ) يسرپرست سطوح- كاركنان( HSEي ديكلي انسان منابعي هايستگيشا تيريمد - 
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  ارتقاء تعامالت بنادر

وضعيت جغرافيايي بنادر در ايران خصوصاً در مناطق شمالي اين امكان را فراهم نموده تا بنادر 

خود اجرا  HSEهاي هاي مشتركي را به منظور افزايش كارايي و اثربخشي فعاليتبتوانند طرح

از اين رو ارتباط و هماهنگي بنادر بعنوان يك استراتژي در پيشبرد اهداف بهداشت، ايمني و . نمايند

سازي براي توسعه تعامالت بين در اين راستا اين بخش بدنبال بستر. زيست مطرح شده استمحيط

  :باشدبنادر مي

  بنادر نيب HSE مشتركي هاطرحي اجرا -

  HSEي انساني روين توسعه و نيتأمي هااستيس نيتدو -

     بنادر IMSي سازكپارچهي -

  بنادر HSEي تعال طرح نيتدو -

  ارتقاء شبكه پيمانكاران

همانطور كه در بخش قبل ذكر شده در اين بخش بطور اخص به ارتقاء و توسعه سيستم مديريت 

  :استهاي اين بخش شامل موارد زير برخي از برنامه. پيمانكاران پرداخته شده است

  HSE حوزه در مانكارانيپ تيريمد زهيمكان ستميسي طراح - 

  HSE  حوزه در سازمان مانكارانيپي شناسبيآس و ليتحل - 

  HSE حوزه در مانكارانيپ ازي بانيپشت و پرورش ستميسي طراح - 

  ارتقاء فرهنگ

سازمان بنادر و دريانوردي بخش  HSEهاي ارتقاء ترين و مؤثرترين بخشيكي از مهم

در سازمان بنادر و دريانوردي،  HSEاين بخش سعي دارد تا با ارتقاء فرهنگ . باشدمي "فرهنگ"

هاي اين بخش شامل موارد زير برخي از برنامه. ها تقويت نمايدپتانسيل سازمان را در پيشبرد برنامه

  :است

 HSE فرهنگ بالندگي مديريت مكانيزه سيستم طراحي - 

  HSE حوزه در رسانياطالع جامع مديريت سيستم توسعه - 

      HSE فرهنگ با مرتبط يهادستورالعمل ي،ياجرا هايروش ها،برنامه ها،سياست تدوين - 
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 بهبود ساختار و فرآيندها

. رودزيست به شمار ميهاي تحول در بهداشت، ايمني و محيطترين بخشاين بخش از مقدم

زيست متحول است كه تا ساز و كارهاي اجرايي بهداشت، ايمني و محيط اين تقدم از آن جهت

هايي كه در اين از برنامه. نخواهند داشت HSEهاي تحول تأثيري در ارتقاء سطح نشود، ساير بخش

  : شود، عبارتند ازبخش دنبال مي

 يانورديدر و بنادر سازمان HSEي ندهايفرآي طراح - 

 )مشاغلي طراح و(يانورديدر و بنادر سازمان HSEي ليصتف و كالني سازمان ساختاري طراح - 

 )ندهايفرآي اثربخش وي يكارا سنجش( HSEي ندهايفرآ تيريمد ستميسي طراح - 

  سازي تجهيزاتارتقاء و بهينه

زيست افزاري بنادر نيز يكي از اركان تحول در بهداشت، ايمني و محيطهاي سختارتقاء سيستم

به  HSEهاي تحول در به همين دليل يك بخش از بخش. است سازمان بنادر و دريانوردي

افزاري هاي سختسازي سيستماين بخش بدنبال ارتقاء و يكپارچه. تجهيزات اختصاص يافته است

  : شود، عبارتند ازهايي كه در اين بخش دنبال مياز برنامه. باشدسازمان بنادر مي  HSEمرتب با 

  بنادر زاتيتجه HSEي ارهايمع نييتع زهيمكان ستميس و نديفرآي زيرطرح - 

  بنادر در شده انجامي سنجازيني مبنا بري ديكل زاتيتجه تيتقوي بندتيالو وي گذاراستيس - 

  بنادر دسترس دري هايتكنولوژ با ديجدي هايتكنولوژي نيگزيجا جهتي زيربرنامه وي سنجامكان - 

  هاارتقاء سيستم

هاي مديريت به منظور افزايش كارايي و اثربخشي كاركنان، سخت افزارها و بكارگيري سيستم

ها بايد به از سوي ديگر اين سيستم. باشداي برخوردار ميدر بنادر از اهميت ويژه HSEعناصر 

ها هاي توسعه اين سيستماز اين رو برنامه. صورت هماهنگ و يكپارچه طراحي و بكار گرفته شوند

  : شود، عبارتند ازهايي كه در اين بخش دنبال مياز برنامه. نظر گرفته شده استدر يك بخش در 

   سكير تيريمد كپارچهي جامع نظام نيتدو - 

  بحران تيريمد جامع دستورالعمل نيتدو - 

 HSE اطالعات تيريمد كپارچهي جامع ستميسي طراح - 

  

  



  HSE 278تدوين برنامه راهبردي نظام مديريت               

 

 

  تقويت مسئوليت اجتماعي

هاي تصوير مطلوب سازماني همواره يكي از دغدغههاي اجتماعي و ارائه يك تعهد به مسئوليت

سازمان بنادر و . باشدزيست ميهاي در ارتباط با جامعه و محيطها خصوصاً سازمانسازمان

هاي اجتماعي خود و بهبود تصوير سازمان در جامعه دريانوردي نيز در اين راستا به تقويت مسئوليت

   :در اين ارتباط عبارتند از هاي سازمانبرخي از برنامه. خواهد پرداخت

  جامعه در سازمان ريتصوي ابيارز - 

    ي انورديدر و بنادر سازماني اجتماع تيمسئول نقش تيتقوي هااستيس نيتدو - 

 ياجتماع تيمسئول نقشي ارتقاءي راهكارها ارائه وي اجتماع تيمسئول تيوضعي شناسبيآس و ليتحل - 

  گذاريريزي سرمايهبهبود برنامه

ها بدون بهترين طرح. ها هستندها از الزامات پيشبرد اهداف و برنامهو سرمايه منابع مالي

هايي از سوي ديگر وجود سيستم. گذاري مناسب به نتيجه نخواهند رسيدتخصيص بودجه و سرمايه

در اين بخش . كه بتواند منابع مالي را به درستي تخصيص دهد از اهميت بسزايي برخوردار است

گذاري در حوزه هاي مديريت منابع مالي و سرمايهاند كه به توسعه سيستمرائه شدههايي ابرنامه

  :ها عبارتند ازبرخي از اين برنامه. پردازدزيست ميبهداشت، ايمني و محيط

 و بنادر سازمان HSE يهاپروژه و هابرنامهي اقتصادي سنجامكان چارچوبي طراح -

  يانورديدر

  HSE دري گذارهيسرما ضوابط نييعت -

  HSE ضعف ازي ناشي هانهيهز محاسبهي ياجرا روش و مدلي طراح -

 هاي تحولبخش - 8-2-3-2

هاي ماژول، HSEارتقاء و بهبود عملكرد  منظور ايجاد انسجام بيشتر در اجراي طرح جامعه ب

در سه نوع كلي  گذاريثيرأو حوزه ت گيرندهايي كه در بر مياساس ماهيت پروژه بر ،گانه14تغيير 

واحدهاي زيرمجموعه سازمان و بهبود عملكرد  مجموعه تحوالت اساسي و بنيادين، بهبود عملكرد

  : انددر ادامه هر يك از سطوح به شرح زير تعريف شده .شوندبندي ميتقسيم )بنادر(سازمان 

  ادينتحوالت اساسي و بني

د كه مستلزم تغييرات سازماني و فرهنگي هايي توجه داراين واحد تحول به همه اقدامات و طرح

اي است ها است ولي تأثير آنها به گونهتأثير اوليه اين واحد تغيير كمتر از ساير بخش. عميق هستند
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هاي اين بخش بايد بتوانند به مرور برنامه. تواند سازمان را در درازمدت دستخوش تغيير كندكه مي

  .هاي اساسي سازمان پيدا كنندهايي براي غلبه بر محدوديتزمان راه

 بهبود عملكرد مجموعه سازمان

گيرد كه با هدف تسهيل فرآيندهاي كالن سازماني و هايي را در بر مياين واحد تحول بخش

- زيست در سطح كالن سازمان صورت ميهاي آن در حوزه بهداشت، ايمني و محيطارتقاء توانمندي

در سازمان مورد مطالعه، . ايجاد كارايي و اثربخشي در كانون توجه اين واحد تحول قرار دارد. گيرد

ريزي بنادر تابعه طرحدريانوردي با ايجاد توازن بين سازمان بنادر و  با هدف سطح،هاي اين برنامه

  .اندشده

 واحدهاي تابعه سازمان بهبود عملكرد 

هاي ز تغيير است كه به بهبود اجرا و مديريت فعاليتهايي ااين واحد تحول شامل بخش

، سطح تحولاين . پردازدمي )بنادر( تابعه سازمانواحدهاي زيست در محيط    بهداشت، ايمني و

  .در سازمان بنادر و دريانوردي تمركز دارند HSEعمدتاً بر كاركردهاي عملياتي 

وردي كه بر اساس تعاريف فوق ايجاد هاي تحول را در سازمان بنادر و دريان، بخش8-8شكل 

  .هدشده است، نشان مي

  

  

  

  

  

  

  

 طرح جامع ارتقاء و بهبود -4- 8-2

نيستند و تأثيراتي هم كه بر روي سازمان  واحدهاي تغيير از اهميت يكساني براي اجرا برخوردار

همچنين بايد ترتيب اجرايي آنها براي مدت زمان در نظر گرفته شده . دارند با هم متفاوت است

خر أبندي شده و تقدم و تبه همين دليل نياز است واحدهاي تغيير اولويت. اجراي طرح مشخص شود

  هاي تحول بخش -8- 8شكل 

تغيير  مديريت عوامل توانمندساز  

  تحوالت بنادرتحوالت بنادر

  تمركز بر بنادر تابعه و عمليات محوريتمركز بر بنادر تابعه و عمليات محوري

 تقويت مسئوليت اجتماعي

 ارتقاء شبكه ذينفعان 

 ارتقاء فرهنگ  ارتقاء و بهينه سازي تجهيزات 

ها ارتقاء سيستم ارتقاء تعامالت بنادر   

ها بهبود اهداف و شاخص ارتقاء مديريت دانش ارتقاء شبكه پيمانكاران   

ها بهبود ساختار و فرآيند  بهبود و توانمندسازي منابع انساني 

  گذاريسرمايه ريزيبهبود برنامه

شركتشركت  كلكل  ححووططسستمركز بر تمركز بر    

  تحوالت مجموعه سازمان و بنادرتحوالت مجموعه سازمان و بنادر

سازي مديريت الزمات قانونيبهينه  

  تحوالت اساسي و  بنيادين تحوالت اساسي و  بنيادين 

بهبودهاي بلند مدتبهبودهاي بلند مدتتمركز بر تمركز بر    

المللياي  بينارتقاء سطح تعامالت منطقه  
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بندي نيازي، زمانبه اهميت آنها و روابط پيشدر نهايت با توجه . آنها از لحاظ زماني مشخص شود

  . گرددارائه مي HSEارتقاء و بهبود عملكرد  اجرا در قالب طرح جامع

 هابندي پروژهالويت - 8-2-4-1

ميزان (سازي  اساس سه شاخص قابليت پياده بر هاپروژههمانطور كه مطالب قبلي بيان شد، 

هاي سازمان و ميزان ارزشي كه ايجاد مأموريت، ميزان كمك به دستيابي به اهداف و )سادگي اجرا

-بندي در سه شاخص اصلي قابليت پيادهبندي نتايج اولويتجمع .گرددبندي مي كنند، اولويت مي

نشان  ،9-8و شكل  8-8و ميزان ايجاد ارزش در جدول  ميزان كمك به دستيابي به اهدافسازي، 

  . داده شده است

  

  

  

  

  

ف
ردي

  

  سازيقابليت پياده  هاي تغيير و تحولواحد
ميزان كمك به دستيابي به 

 HSEاهداف

    ميزان ايجاد ارزش

  ي كسب و كاربرا

 4 4.5 4.5 سازي مديريت الزمات قانوني بهينه  1
 4.5 3.5 2.5 مديريت دانش ءارتقا  2

 3 4.5 1.5 ها بهبود اهداف و شاخص  3

 4.5 3.5 4.5 المللياي و بينسطح تعامالت منطقه ءارتقا  4

 3.5 3 2.5 شبكه دينفعان  ءارتقا  5

 4 4 3  پيمانكارانشبكه  ءارتقا  6

 4 4.5 3.5  فرهنگ  ءارتقا  7

 4.5 4 1.5 ها بهبود ساختار و فرايند   8

 4 3.5 3.5 سازي تجهيزات و بهينه ءارتقا  9

 3 4.5 4 ها سيستم ءارتقا  10

 4.5 4.5 2.5 سازي منابع انساني بهبود و توانمند  11

 2.5 2.5 2.5 تعامالت بنادر  ءارتقا  12

 2 3 4 تقويت مسئوليت اجتماعي  13

 4.5 3.5 1.5 گذاري ريزي سرمايهبهبود برنامه  14

 بندي الويتبندي نتايج جمع -8-8 جدول
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بهبود و  يندهاآبهبود ساختار و فر، هابهبود اهداف و شاخصشود، مالحظه ميگونه كه همان

از اولويت بااليي براي اجرا برخوردارند، زيرا اجرايي كردن آن سخت گذاري ريزي سرمايهبرنامه

هدف . كنندسازمان كمك زيادي مي HSEهاي نيست و همچنين براي تحقق اهداف و مأموريت

در رده بعدي . است و دريانوردي سازمان بنادر HSEموفقيت برنامه پنج ساله  نها حصول اطمينان ازآ

شبكه  ءارتقاو  مديريت دانش ءارتقا، ينفعانذشبكه  ءارتقا، بهبود و توانمندسازي منابع انساني

  . برقراري تعامالت بنادر با يكديگر هم در بخش اجراي سريع قرار دارد. قرار دارند پيمانكاران

اي سطح تعامالت منطقه ءارتقا، سازي مديريت الزمات قانونيبهينههاي تغيير يعني؛ مابقي واحد

تقويت مسئوليت و فرهنگ  ءارتقا، سازي تجهيزاتو بهينه ءارتقا، هاسيستم ءارتقا، الملليو بين

 يا با/اين واحد نيازمند تغييرات درازمدت بوده و. در بخش انتخاب استراتژيك قرار دارند اجتماعي

سازي براي اجراي اين موارد ابتدا بايد موانع و مشكال پياده .هاي مهم خارجي مواجه استمحدوديت

  . نشان داده شده است ،9-8بندي در جدول منطق اولويت .آنها برطرف گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

 

استراتژيك انتخاب  

 

 

 

اجرا اولويت  

 اجراي سريع رد

 زياد

 متوسط

 كم

  ناچيز

و 
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دا
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)ميزان سادگي اجرا(سازيقابليت پياده  

 ميزان ايجاد ارزش

 هاي بهبود بندي پروژه اولويت -9- 8شكل 

10 

13 
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  HSEهاي بهبود عملكرد تعيين تقدم و تأخر پروژه - 8-2-4-2

سازي ساختاري تفسيري  به كمك مدلتحول تغيير  واحدروابط بين همانطور كه پيشتر بيان شد، 

  .گيردها به صورت يكپارچه مورد تحليل قرار مي تعيين و روابط بين موجوديت

سازمان بنادر و دريانوردي به شرح  "سازي ساختاري تفسيريمدل"هاي چهار مرحله خروجي

  :باشدذيل مي

  ماتريس خودتعاملي ساختاري

سازي ساختاري تفسيري يك روش استقرار خوب براي شناسايي و خالصه كردن روابط بين مدل

بر اساس چهار حالت تعريف شده . هاي است كه براي يك موضوع خاص تعريف شده استفعاليت

، 10-8بندي نظرات متخصصين، نتايج حاصل در جدول فت و جمعروابط مفهومي ذكر شده و دريا

  .خالصه شده است

  

  

  

  

  
 

  استراتژي  نوع واحد تحول  

ميزان پيچيدگي آنها كمتر : اين واحدهاي تحول در اولويت هستند  اولويت

   .كنندهدف مي/اندازاست و كمك بيشتري به دستيابي به چشم

بايد براي اين سازمان بنادر و دريانوردي  HSEطرح جامع 
  . واحدهاي تحول اولويت ويژه قائل شود

  

  انتخاب استراتژيك
واحدهاي تحولي كه در اين بخش از عوامل چهارگانه لحاظ 

هدف /اندازنكه به دستيابي كلي به چشمآاند، با وجود شده
   .كنند، از پيچيدگي بسيار زيادي نيز برخوردار هستندكمك مي

بايد اين سازمان بنادر و دريانوردي  HSEطرح جامع 
اي كه حدهاي تحول را بر حسب زمان تنظيم كند به گونهاو

هاي زماني ريسك اجرا به حداقل برسد و امكان ترسيم افق
   .يدآتر فراهم درازمدت

  اجراي سريع

  )هاي زودبازدهطرح(

  

باشد اين واحدهاي پذيري باال ميبا وجودي كه سطح امكان
كنند، انداز ميچشم/تحول كمك كمتري به دستيابي به هدف

نها به تقويت كلي طرح جامع كمك آگيري اما اجرا و به كار
   .نمايدمي
  

تواند با مي سازمان بنادر و دريانوردي HSEطرح جامع 
واحدهاي تحول شتاب (ميز اين مدولهايآاجراي موفقيت

نها بيرون آهاي زودبازده را از ميان گيرد و ادعا كند طرح
  ).مادگي براي تغيير را داردآ كشيده است و روحيه و

  رد  

  ) حذف (

گانه لحاظ واحدهاي تحولي كه در اين عامل از عوامل چهار
دستيابي به اند از پيچيدگي بسيار زيادي برخوردار بوده و به شده
   .كنندكمك اندكي ميسازمان انداز در چشم/هدف

نجا كه در اين واحدهاي تحول خطر ريسك و شكست آاز 
ينده آن گذشته اين واحدها با اهداف كلي آاست و از  باال

   .ارتباطي ندارند، بهتر است در طرح جامع لحاظ نشوند

 بندي بندي نتايج الويتجمع -9-8 جدول
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 سازي مديريت الزمات قانوني بهينه
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 ارتقاء مديريت دانش
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 ها بهبود اهداف و شاخص

   
V V V V A V V V V V A 

 المللياي، بينارتقاء سطح تعامالت منطقه
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 ارتقاء شبكه دينفعان 

     
X O A X O O O O A 

 ارتقاء شبكه پيمانكاران 
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 ارتقاء فرهنگ 
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 ها بهبود ساختار و فرآيند

        
V V V V V V 

 سازي تجهيزات ارتقاء و بهينه

         
X O X O A 

 ها سيستمارتقاء 

          
O X O A 

 بهبود و توانمندسازي منابع انساني 

           
O O A 

 ارتقاء تعامالت بنادر 

            
O A 

 تقويت مسئوليت اجتماعي

             
A 

 گذاري ريزي سرمايهبهبود برنامه

 
 

            

  وابستگي - ماتريس قدرت نفوذ

وابستگي بايستي دو -بيان شد، قبل از تشكيل ماتريس قدرت نفوذهمانطور كه در روش كار 

در نهايت . تشكيل شود ) 12-8جدول (بندي سطوح و دسته) 11-8جدول (ماتريس دريافتي 

  . نمايش داده شده است ،10-8وابستگي در شكل -ماتريس قدرت نفوذ

  

  

  

  

  

 ها ماتريس خودتعاملي ساختاري پروژه -10-8 جدول
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 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 سازي مديريت الزمات قانوني بهينه

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ارتقاء مديريت دانش

 12 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ها بهبود اهداف و شاخص

اي، ارتقاء سطح تعامالت منطقه

 الملليبين

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 ارتقاء شبكه دينفعان 

 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 ارتقاء شبكه پيمانكاران 

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ارتقاء فرهنگ 

 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ها بهبود ساختار و فرآيند

 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 سازي تجهيزات ارتقاء و بهينه

 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 ها ارتقاء سيستم

بهبود و توانمندسازي منابع 

 انساني 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ارتقاء تعامالت بنادر 

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تقويت مسئوليت اجتماعي

 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 گذاري ريزي سرمايهبهبود برنامه

  2 4 6 4 6 8 1 4 5 7 5 3 5 4  ميزان وابستگي

  

  شماره

  پروژه
  سطح  مجموعه مشترك  مجموعه ورودي  مجموعه خروجي  تحولتغيير  واحد

 I  1  14و8و3و1  5و4و1 سازي مديريت الزمات قانونيبهينه  1

 I  2  14و10و8و3و2  2 ارتقاء مديريت دانش  2

و10و9و7و6و5و4و3و2و1 هابهبود اهداف و شاخص  3

  13و12و11
 IV  3  14و8و3

 I  4  14و8و4و3و1  4  المللياي و بينارتقاء سطح تعامالت منطقه  4  

 I  9و6و5  11و9و8و6و5و3و1  9و6و5 ارتقاء شبكه ذينفعان  5

 I  6و5  11و8و6و5و3  9و6و5 ارتقاء شبكه پيمانكاران  6

 I  7  11و8و7و3  7 ارتقاء فرهنگ  7

و 7و6و5و4و3و2و1 هابهبود ساختار و فرآيند  8

  14و13و12و11و10و9و8
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 II  12و10و9و5  14و12و10و9و8و6و5و3  12و10و9و5 سازي تجهيزاتارتقاء و بهينه  9  

 I  12و10و9  14و12و10و9و8و3  12و10و9و2 هاارتقاء سيستم  10

 I  11  14و11و8و3  11 سازي منابع انسانيبهبود و توانمند  11

 I  12و10و9  14و12و10و9و8و3  12و10و9 ارتقاء تعامالت بنادر  12

 I  13  14و13و8و3  13 تقويت مسئوليت اجتماعي  13

و10و9و7و6و5و4و3و2و1 گذاريريزي سرمايهبهبود برنامه  14
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 ماتريس دريافتي  -11-8 جدول
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  سازي ساختاري تفسيري مدل

واحدهاي تغيير و وابستگي نمودار تعامالت و تقدم و تأخر  با توجه به نتايج ماتريس قدرت نفوذ

  . ترسيم شده است ،11-8در شكل  تحول در سازمان بنادر و دريانوردي،

  

    

  

  

  

  

  

 HSEهاي ارتقاء و بهبود عملكرد بندي پروژهزمان - 8-2-4-3

هاي تعيين شده با در نظر گرفتن منابع مورد نياز، در طرح جامع ارتقاء و بهبود سازمان، پروژه

بندي بندي شده و برنامه زمانها زمانوابستگي پروژههاي تعيين شده و منابع در دسترس، اولويت

الزم . نشان داده شده است ،12-8سازمان در شكل  HSEطرح جامع ارتقاء و بهبود . ارائه شده است

گانه؛ بندي سهاساس دسته هاي تغيير و تحول بر، ترتيب واحدبه ذكر است كه در ارائه طرح جامع

اساس  ه سازمان و بنادر و تحوالت بنادر تنظيم شده است نه بر، تحوالت مجموعتحوالت بنيادين

             8 14 
            14  13 
           3   12 
   III           11 
              10 
              9 
              8 
              7 
              6 
              5 
   II   9  10      4 
       5 12 6 1    3 
              2 
4و2          13و11و7      1 
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 بندي سطوحخروجي و دسته/ماتريس ورودي - 10- 8 شكل

IV 

I 

 وابستگي

وذ
نف
ت 
در
ق

 

 بهبود ساختار و فرآيند

ها بهبود اهداف و شاخص  

گذاريريزي سرمايهبهبود برنامه  

المللياي و بين ارتقاء سطح تعامالت منطقه  

 ارتقاء شبكه پيمانكاران

 ارتقاء تعامالت بنادر  ارتقاء شبكه ذينفعان 

سازي تجهيزاتارتقاء و بهينه هاارتقاء سيستم   ارتقاء مديريت دانش 

سازي مديريت الزمات قانونيبهينه  

سازي منابع انسانيبهبود و توانمند  

 ارتقاء فرهنگ

 تقويت مسئوليت اجتماعي

 هانمودار تعامالت و تقدم و تأخر پروژه - 11- 8 شكل
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-8بندي تفصيلي طرح جامع بر اساس زمان و اولويت اجرا در شكل برنامه زمان. زمان و اولويت اجرا

  .نشان داده شده است ،13



 

 

طرح جامع ارتقاء و بهبود  - 12- 8 شكل طرح جامع ارتقاء و بهبود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جزييات طرح جامع ارتقاء و بهبود بر اساس زمان اجرا  - 12- 8 شكل
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  سازوكار اجراي طرح جامع :منهفصل 
  

براي اجراي استراتژي بايد به افكار استراتژيك جامه عمـل  . رسدها، مرحله اجرا فرا ميپس از تدوين استراتژي

بدين معني كه مديران و كاركنان سازمان آن را درك كننـد، خـود را جزيـي از سـازمان بپندارنـد و از      . پوشانيد

در . مجراي مشاركت در عمليات مربوط به تدوين استراتژي، خود را نسبت به موفقيت سـازمان متعهـد نماينـد   

. گيرد بـا مسـائل عمـده روبـرو خواهـد شـد      هايي كه در راه اجراي استراتژي صورت ميتالش غير اينصورت

هميشه انجـام دادن  . آميز آنها را تضمين نمايدتواند غاجراي موفقيتآميز استراتژي نميبنابراين تدوين موفقيت

  .استدشوارتر ) تدوين استراتژي(از گفتن آنچه بايد انجام شود ) اجراي استراتژي(كار 

، گذر از مرحله تـدوين اسـتراتژي و قـرار گـرفتن در     )هاي بسيار كوچكبه استثناء سازمان(ها در همه سازمان

شـود كـه در   جايي مسـئوليت موجـب مـي   بهجا. هاستمرحله اجراي استراتژي مستلزم يك تغيير در مسئوليت

ستراتژي موجب شگفتي مـديران ميـاني   مرحله اجرا مسائلي بوجود آيد، بويژه اگر تصميمات مربوط به تدوين ا

از جمله مسائلي كه در اجراي استراتژي در برابـر مـديران سـازمان قـرار     . تر سازمان شده باشدهاي پايينو رده

هـا، تخصـيص منـابع، تغييـر سـاختار كنـوني سـازمان، تجديـد سـاختار و          تدوين سياست: گيرد عبارتند ازمي

هايي كه در برابر تغييـرات  هاي انگيزشي، كاهش دادن مقاومتبرنامه مهندسي مجدد، تجديد نظر در پاداش و

شود، وفق دادن مـديران بـا اسـتراتژي، تقويـت فرهنگـي كـه پشـتيبان اسـتراتژي باشـد، تطبيـق           ايجاد مي

فرايندهاي عملياتي با استراتژي، تشكيل يك واحد منابع انسـاني اثـربخش و در صـورت لـزوم كـاهش دادن      

توانـد وجـود   هـا مـي  واردي كه ذكر شد، جزيي از مسايلي است كه در برابر اجراي اسـتراتژي م. نيروي انساني

  .بررسي هر يك از اين مسائل نياز به مباحثي دارد كه وراي هدف و محدوده اين كتاب است. داشته باشد

ـ ها و واحدهاي تغيير و تحول تعريف و در قالب طـرح دسـته  اي از پروژهدر فصول قبل مجموعه . دي شـدند بن

هاي مرتبط به هم است كه به دليل منفعتي كه از مديريت هماهنگ آنهـا حاصـل   اي از پروژهطرح  مجموعه

به عبارت ديگر مديريت طرح، مـديريت متمركـز و هماهنـگ    . شوندراستا مديريت ميگردد، به صورت هممي

هـايي  بهبـود  كـه مجموعـه پـروژه    موفقيت طرح ارتقاء و . جهت دستيابي به منافع و اهداف استراتژيك است

بـه ويـژه اگـر    . باشـد پذير نميها، بدون داشتن يك سازمان اجرايي كارآمد، امكاناست براي اجراي استراتژي

- نلذا در اين فصل پس از بررسـي سـازما  . هايي با اجراي طرح داشته باشدساختار سازماني كنوني نيز مغايرت

سـازمان   HSEسازمان اجرايـي طـرح ارتقـاء و بهبـود     . شوندتفاده ميها اس هاي اجرايي كه در مديريت پروژه

  .بنادر و دريانوردي مورد بررسي قرار گرفته است

سازوكار اجراي : فصل نهم
 طرح جامع
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  هاي اجراي پروژه روش -9-1

 متنوع هايروش متعارف هايسيستم موجود در هايضعف بر غلبه منظور به گذشته دو دهه طي

 امروزه كه است ايگونه به تنوع اين اند كهنموده طراحي هابهينه  پروژه اجراي جهت را متعددي و

- هزينه و زمان روي بر آن مستقيم تأثيرات به توجه با اجراي پروژه براي روش ترينمناسب انتخاب

 هايروش آمده بعمل هايبررسي اساس بر. دارد سيستماتيك رويكردي نياز به پروژه اجرايي هاي

  .نمود بنديطبقه زير شرح به اصلي گروه در پنج توانمي را هاپروژه اجراي معمول

 1)اماني(اجرا  خود سيستم -1- 9-1

 در ايران سيستم اين. گيردعهده ميه وليت اجراي پروژه را بئسا مسأدر اين روش كارفرما خود ر

كارفرما شود كه در مواردي استفاده مي اين سيستم .است شده شناخته اماني سيستم عنوان تحت

. مين استأو منابع مورد نياز اجراي كار توسط كارفرما قابل ت دانش تخصصي براي انجام كار را دارد

برخي از مزايا و معايب اين روش به  .اين روش مناسب كارهايي است كه ابعاد آنها گسترده نيست

  :شرح زير است

 مزاياي روش اماني

 .داردكارفرما كنترل تخصيص منابع را در اختيار  - 

 . مديريت و درك فرايند خطي براي كارفرما آسان است - 

بندي انجام پروژه كامالٌ روشن و مشخص است و قيمت پيشنهادي پيمانكار معموالٌ قابل اطمينان و زمان - 

 .معتبر است

 . هاي ساخت پيشنهاد رقابتي دريافت كندفرصت دارد براي هزينه كارفرما - 

 معايب روش اماني

 . شودطراحي، از دانش اجرايي پيمانكار آگاه نميمشاور در مرحله  - 

  .فرايند روش متعارف نسبتاً طوالني است - 

  .اندازدبندي كلي را عقب ميچون فرايند خطي است، تأخير هر مرحله، زمان - 

  

                                                      
١. IN - HOUSE 
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  1)عاملي

ترين عمومي ،شودشناخته مي نيز) پيمانكار و مشاور

سازنده (پيمانكار  و ،)مشاور(با قراردادهاي جداگانه طراحي 

عنوان بازوي ه س مثلث و مهندسين مشاور بأدر اين روش كارفرما در ر

 در. )1-9شكل (دكنعمل مي عنوان بازوي اجرايي پروژه در قاعده مثلث

 طراحي مشاور توسط طراحي آن ابتدا در و بوده خطي

. ودش مي واگذار) پيمانكار( سازنده چند يا  يك به 

 و بوده كارفرما عهده به پروژه اندازيراه اجرا و طراحي،

 و كار پيشبرد در را پيمانكار فني، ناظر عنوان با طرف كارفرما

  .كندمي

 . مديريت و درك فرايند خطي براي كارفرما آسان است

 . روشن و مشخص است

 . قابل اطمينان و معتبر است

 . هاي ساخت پيشنهاد رقابتي دريافت كند

 هاي پروژه از سوي كارفرما

  حاشيه ايمني بيشتر براي حفظ كيفيت كارها با توجه به حضور مشاور

                                                      
1. Design – Bid – Build 

  )عاملي سه(متعارف 

 سازمان اجرايي

عاملي سه(متعارف  سيستم -2- 9-1

مشاور كارفرما،(عاملي  سه نام به كه سيستم اين در

با قراردادهاي جداگانه طراحي  .گرددمحسوب مي هاروش اجراي پروژه

در اين روش كارفرما در ر. گيردرا به خدمت مي) پروژه

عنوان بازوي اجرايي پروژه در قاعده مثلثه طراحي پروژه و پيمانكار ب

خطي صورت به ساخت و طراحي فرآيند روش اين

 مناقصه طريق از اجراي پروژه سپس و شده كامل

طراحي، بين هماهنگي ريسك و مسئوليت همچنين

طرف كارفرما از نمايندگي به معموالً )مشاور( طراح

مي هدايت اجرا و طراحي مابينفي فصل مسائل و حل

  

  

  

  

  »ازبرخي از مزايا و معايب اين روش عبارتند 

 مزاياي روش سيستم متعارف

مديريت و درك فرايند خطي براي كارفرما آسان است - 

روشن و مشخص است بندي انجام پروژه كامالًزمان  - 

قابل اطمينان و معتبر است قيمت پيشنهادي پيمانكار معموالً  - 

هاي ساخت پيشنهاد رقابتي دريافت كندكارفرما فرصت دارد براي هزينه - 

 هاي پروژه تخصصي شدن فعاليت  - 

هاي پروژه از سوي كارفرماكنترل بيشتر فعاليت - 

حاشيه ايمني بيشتر براي حفظ كيفيت كارها با توجه به حضور مشاور  - 

متعارف  سيستم -1- 9 شكل
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 معايب روش سيستم متعارف

 . شودهاي ساخت پروژه تا پيش از تكميل طراحي قطعاً مشخص نميهزينه - 

 . شودايي پيمانكار آگاه نميمشاور در مرحله طراحي از دانش اجر  - 

 .نسبتاً طوالني استفرايند   - 

 .اندازدخير هر مرحله زمان بندي كلي را عقب ميأچون فرايند خطي است، ت  - 

شود كه صرف هزينه و زمان را در هاي طراح و سازنده عمدتاً باعث اصالح و بازنگري طراحي ميتمايز سازمان - 

 . پي دارد

  1)عاملي دو(ساخت  و طرح سيستم -3- 9-1

سازنده /طراح به واحد قرارداد يك طريق از را پروژه اجراي مسئوليت كارفرما سيستم اين در

 ارتباط مسئوليت واحد منبع يك با تنها همچنين كارفرما. كندمي واگذار )پيمانكار طراحي و ساخت(

سازنده /طراحشركت  و يافته كاهش حداقل به كارفرما ريسك و مسئوليت ترتيب به اين و داشته

شكل ( .گيردمي عهده به را آنها هماهنگي و پروژه اجراي تدارك و طراحي، خدمات كليه مسئوليت

9-2(  

2روش  ساخت و طرح هاي روش تريناصلي از يكي
EPC )يا ) اجرا و خريد/كامل مهندسي

  . باشدمي سازنده/طراح عهده بر نيز پايه طراحي وظيفه آن در كه باشدمي 3سيستم كليد در دست
  

  

  

  

  

  

  

                                                      
١. Design – Build 

٢ .Engineering / procurement & construction 

٣. Turn key 

  )دو عاملي(م طرح و ساخت تسيس -2- 9 شكل
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  :برخي از مزايا و معايب اين روش عبارت است از

 ساخت و مزاياي روش سيستم طرح

  .كارفرما تنها با يك واحد مسئول سروكار دارد - 

 ها تا حدي مشخص بودن قطعي هزينه - 

  روشن بودن مسئوليت كيفيت كار - 

 مسائل پروژه توسط پيمانكاران و عدم درگير شدن كارفرما با مشكالترفع بسياري از مشكالت و  - 

  بندي مصوبامكان اجراي پروژه بر اساس برنامه زمان - 

  )همپوشاني ساخت و طراحي(گيرد جويي در زمان اجراي پروژه انجام مياز نظر طراحي صرفه - 

  شدن پروژههاي فني پيمانكاران و در نتيجه اثربخش امكان استفاده از توانمندي - 

 هماهنگي خدمات و طراحي و عمليات اجرايي - 

 ساخت و معايب روش سيستم طرح

  يليصكمرنگ شدن نقش كارفرما در زمان طراحي تف - 

  هاي هزينه ساخت در زمان برگزاري مناقصه تقريبي بودن نسبي برآورده - 

 كاهش كنترل كارفرما برروي كار  - 

 شودنياورد پروژه نيمه تمام رها مي چون بيشتر ريسك متوجه پيمانكار است اگر تحمل - 

  1)عاملي چهار( اجرا ساخت يا مديريت سيستم -4- 9-1

 تكامل گذشته دهه سه در كه باشدمي پروژه سيستمي براي اجراي اجرا،مديريت ساخت يا  روش

 را ديگري منبع خارجي كارفرما آن در كه است متعارف سيستم از نوعي واقع در روش اين. است يافته

 ريسك طريق اين از و  گرفته خدمت به مديريت پروژه اجرا و طراحي، در هماهنگي منظوره ب نيز

 روش، اين در مهم موضوع. )3-9شكل(دهدمي كاهش متعارف شرايط به حدودي نسبت تا را خود

 زير دو به خود روش اين آن پايه بر كه است انجام خدمات مديريت ساخت در سازمان ريسك ميزان

  .شودتقسيم مي روش

 

                                                      
١
 . Construction Management 
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گونه گردد، بدون اينكه هيچ هاي اجرايي در فاز طراحي ديده شده و اعمال مي

گيري بهينه  بندي و مجموع عمليات اجرايي تصميم

 .وقت، ميان پيمانكاران طراحي و ساخت برقرار خواهد بود

 .گردد فاز ساخت زودتر آغاز گردد حداقل زمان صرف شده براي فاز طراحي باعث مي

هاي مناقصه، واگذار كردن كار و طراحي رخ هاي مهمي براي انجام مهندسي ارزش در فاز

   1نمايندگي

 اجرا و دوره طراحي در كارفرما نماينده عنوان

 سوي از گيرد،مي عهده بر معيني دستمزد قبال اخذ

 لحاظ سازمان اين به و نموده عمل پيمانكاران

  

 

 

 

                                                      
١. Construction Management – Agency 

مهندس مشاور

پيمانكار

جزء پيمانكار پيمانكار

  )چهار عاملي(

  نمايندگي
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 :برخي از مزاياي اين روش عبارتند از

هاي اجرايي در فاز طراحي ديده شده و اعمال مي ها و مهارت روش - 

 .برخوردي مابين طراح و كارفرما ايجاد گردد

بندي و مجموع عمليات اجرايي تصميمزمان هاي ها، ارزيابي برنامه ارزيابي مستقل هزينه - 

 .كند كارفرما را تضمين مي

وقت، ميان پيمانكاران طراحي و ساخت برقرار خواهد بودهماهنگي تمام - 

گردد فاز ساخت زودتر آغاز گرددحداقل زمان صرف شده براي فاز طراحي باعث مي - 

هاي مهمي براي انجام مهندسي ارزش در فاز فرصت - 

 .دهد مي

نمايندگي – ساخت مديريت -4-1- 9-1

عنوان به) CM(ساخت  مديريت شركت گزينه اين در

قبال اخذ در را پروژه مديريت و اداره وظيفه و كرده عمل

پيمانكاران قرارداد طرف عنوان به كارفرما خود روش اين در ديگر

  )4-9شكل ( .شودنمي متحمل را ريسكي اجرا مديريت

  

 

 

كارفرما

CMمدير ساخت 

پيمانكار

گروه اجرايي گروه اجرايي

(مديريت اجرا م تسيس -3- 9 شكل

نمايندگي – اجراء مديريت -4- 9 شكل
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1ريسك با همراه
 

 اين به و نموده عمل 2عموميپيمانكار  بعنوان اجرا

 شودمي ظاهر پيمانكاران با قرارداد طرف عنوان

هماهنگي ، سازيآماده ليتاي است كه مسئوشركت يا مجموعه

مين منابع مالي، اجرايي و أو توانايي طراحي، ت را بر عهده دارد

و مديريت يك پروژه يا يك بخش  مديريت الزم را جهت انجام امور مهندسي، تداركات، اجرا 

شود كه در هدايت و مديريت گفته ميهايي به شركت

ابزارهاي مديريتي  با تكيه بر دانش و ي داراي تجربه و تخصص بوده و

  .گيرندبر عهده مي دست

  

ي پيمانكاري درون مرحله طراحي پروژه ها ها و تجربه

هدف آن است كه . گيرد صورت مي) MC(الزحمه توسط پيمانكار مديريت

شكل ( .ساير مشاوران درون تيم طراحي گنجانده شود

                                                      
١.Construction Management – At risk 

٢. General Contractor 
٣
. Managemnt Contractor 

مهندس مشاور

مديريت ساخت در نقش 

GCيك 

پيمانكار جزء پيمانكار

  ريسك با همراه اجرا مديريت

 سازمان اجرايي

همراه ساخت مديريت -4-2- 9-1

اجرا دوره در اجرا مديريت شركت حالت اين در

عنوان به داشته و مشاركت كارفرما با ريسك در لحاظ

  ) 5-9شكل (.
 

  

 

  

  

شركت يا مجموعه ،)GC(شركت پيمانكار عمومي 

را بر عهده داردتكميل تمامي كارهاي يك پروژه  و

مديريت الزم را جهت انجام امور مهندسي، تداركات، اجرا 

  .طور كامل داراسته تخصصي مستقل از آن را ب

به شركت) GC(در واقع شركت پيمانكار عمومي 

ي داراي تجربه و تخصص بوده ويبناهاي زيرطرح و پروژه

دست يا كليد در EPC به صورت ها رااجراي پروژه ،خود

  3روش پيمانكار مديريت  -5- 9-1

ها و تجربهاين روش در واقع ادغام كردن مهارت

الزحمه توسط پيمانكار مديريت اساس يك حق است كه بر

ساير مشاوران درون تيم طراحي گنجانده شودبا اساس موقعيتي مشابه  پيمانكار مديريت بر

9-6(  

كارفرما

مديريت ساخت در نقش 

يك 

گروه اجرايي گروه اجرايي

مديريت -5- 9 شكل
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بايستي  كارهايي كه مي .تماماً به عهده داردمسئوليت كارهاي ساخت را 

يمانكار مديريت پ .انجام گيرد) شوند كه از طريق مناقصه رقابتي انتخاب مي

) عمومي(دهد، اما ممكن است تسهيالت مركزي

رسد كه نقش وي صرفاً مديريتي  هرچند به نظر مي

  1انتقال و 

 سرمايه از آن در كه است اجرايي سيستم يك

 از طريق هاپروژه مالي مينأت ديگر عبارت 

 شركت كه خصوصي شركت يك معيني به مدت

 طراحي، خدمات كامل مسئوليت پروژه شركت

 دوره پايان در و عهده داشته بر امتياز دوره در

                                                      
١.Build – Operate – Transfer (B.O.T) 

٢.Project Company 

كارفرما

پيمانكار 
مديريت

پيمانكار
گروه 
اجرايي

 پيمانكار مديريت

298  

مسئوليت كارهاي ساخت را ) MC(پيمانكار مديريت 

كه از طريق مناقصه رقابتي انتخاب مي(توسط پيمانكاران فرعي

دهد، اما ممكن است تسهيالت مركزي هيچ يك از عمليات ساخت را مستقيماً انجام نمي

هرچند به نظر مي مشخصي براي پيمانكاران فرعي فراهم آورد،

  .است

  

  

  

  

  

  

 برداري بهره ساخت، سيستم -6- 9-1

يك) B.O.T( انتقال و برداري بهره ساخت، سيستم

 به و شده استفاده پروژه اجراي بخش خصوصي براي

مدت براي تسهيالت برداريبهره و ساخت امتياز واگذاري

شركت روش اين در. پذيردمي شود، صورتناميده مي 2پروژه

در را پروژه از برداريبهره و مالي مينأت تدارك، ساخت،

  .كندمي واگذار دولت به را پروژه مالكيت امتياز،

  

  
 

پيمانكار

پيمانكار
گروه 
اجرايي

پيمانكار مديريت -6- 9شكل 



 سازمان اجرايي 299   

 

 

  HSEهاي ي پروژهااجر پيشنهادي روش -9-2

روش اجراي يك پروژه بستگي به طبيعت آن پروژه، نوع پيمانكاران در دسترس، موقعيت رقابتي 

ماهيت هر پروژه متفاوت است و از طرفي هاي كارفرما دارد و به اين دليل كه  آنها و اولويت

توان روش خاصي را براي يك  كند، بنابراين نمي هاي مختلفي تغيير مي ها در زمان ها و رقابت اولويت

  .پروژه به طور قطعي تعيين كرد

بايست در مورد گيري مديريتي است كه مديران ارشد سازمان بنادر و دريانوردي مياين تصميم

با توجه به ماهيت متنوع و تخصصي  شود؛ساختاري كه در ادامه پيشنهاد مي. مايندگيري نآن تصميم

ها با نقش حداكثري حاصل شده است؛ اجراي  پروژههاي تعريف شده و با توجه به شناختي كه پروژه

الزم به ذكر . ر هميشگي گردديتغي آموختن از طريق اجراء صورت گيرد و منابع سازمان مي باشد تا 

توان تنظيم هاي اجرايي ديگري نيز ميه با تغيير تركيب اعضا، نقش ها و مسئوليت، روشاست ك

  . باشد مديران ارشد سازمان ميگيري نهايي در مورد نحوه اجرا با كرد كه تصميم

  سازمان اجرايي  -1- 9-2

هاي متعدد، بكارگيري مناسب تيم وابسته به درست بودن ساختار گروهي و موفقيت پروژه كامالً

، 7-9در شكل . هاي فرآيند و دانش فني، استمهارت منظور تسلط در وظايف مورد لزوم وه ب

  . شودسازمان اجرايي پيشنهادي مشاهده مي
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اختيار  رهبري و مديريت را دربايست رات، مييمنظور اجراي تغيه سازمان بنادر و دريانوردي ب

   در شكل. پروژه به مجموعه كمك كنند/توانند از طريق مديريت يك برنامهگيرد و مشاوران مي

  .شده است يرات نشان دادهياعضاي كليدي سازمان اجرايي در اجراي تغ، 9-8

 سازمان اجرايي  -7- 9شكل 

  كميته راهبري

 كميته فنيدفتر مدير طرح  

 مدير طرح

بهبود اهداف و  ارتقاء مديريت دانش

 ها شاخص

بهبود ساختار و 

 ها فرآيند

سازي بهبود و توانمند

 منابع انساني

  ريزيبهبود برنامه

 گذاري سرمايه 

تحوالت مجموعه سازمان 

 و بنادر

 سازي مديريت الزمات قانونيبهينه

اي و ارتقاء سطح تعامالت منطقه

 الملليبين

 تحوالت بنيادين 

تقويت مسئوليت 

 اجتماعي

ارتقاء شبكه ذينفعان 

ارتقاء و بهينه سازي 

 تجهيزات 

 ارتقاء فرهنگ 

ارتقاء تعامالت 

 بنادر 

 ها ارتقاء سيستم

ارتقاء شبكه 

 پيمانكاران 

 تحوالت بنادر
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هاي اقدامات تحول بايد هوتحول و گر ير ويهاي واحدهاي تغگروهنكته مهم ديگر اين است كه 

و از منابع  تركيب شده باشندسازمان بنادر و دريانوردي و بنادر تابعه به طور كامل توسط كاركنان 

 ) 9-9شكل . (خارجي در مواقع مقتضي استفاده شود

    

  ، متناسب با واحد تغيير مربوطهمديران سازمان و بنادر

  ،گيري و سازماندهي براي اجرا جهت آسان نمودن اطالع رساني، تصميم

  گيري دربا اختيارات تام، دانش فني مناسب، متخصص، توانايي تصميم 

  منابع خارجي، تنها درموقعي كه هاي مرتبط با واحد تغيير و تحول زمينه

  كار با مهارت تكنيكي خاصتضي است در دسترس يك فرد يا نيروي مق

 .گيرد ميبراي اجرا قرار 

  نفر مديران واحدهاي تغيير و تحول  14

 نفر از مديران سطح باالي سازمان و بنادر و دريانوردي  4تا  2

  نفر مديران واحدهاي تغيير و تحول  14

 نفر از مديران سطح باالي سازمان و بنادر و دريانوردي  4تا  2

 يك نفر مدير اجرايي سطح باال از سازمان بنادر و دريانوردي 

 مديريت ارشد سازمان و بنادر و دريانوردي 

 هاي كاري  رهبران گروه

  كميته راهبري

  دفتر مدير طرح

 كميته فني

 مدير طرح

 2 #كميته 

 هاي كاري رهبران گروه

 تحول و مديران واحدهاي تغيير

 1 #كميته 

 3 #كميته  4 #كميته 

 5 #كميته 

 اعضاي كليدي سازمان اجرايي  -8- 9شكل 
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ميزان باالي . در اين ساختار نكته مهم، ميزان باالي يكپارچگي بين اجزاي ساختار است

هاي  هاي كاري ديد مديريت ارشد را نسبت به گروه رهبران گروههبري و ايكپارچگي بين كميته ر

درجه باالي . سازد نزديكتر مي) تحول تحول و اقدامات تغيير و و هاي واحد تغيير گروه( اجرايي

تحول نگرش درگيري، تالش، تشريك مساعي و  ير وييكپارچگي بين كميته فني و مديران واحد تغ

  . دنماي مي مينأحل مشكالت را ت

    

    

  كميته راهبري

  دفتر مدير طرح

 كميته فني

 مدير طرح

 2 #كميته 

 هاي كاري رهبران گروه

 تحول و مديران واحدهاي تغيير

 1 #كميته 

 3 #كميته  4 #كميته 

 5 #كميته 

 پشتيبان پروژه و مدير/رهبر

سازمان مدير هبري ياايك عضو كميته ر(

  مدير واحد تغيير و تحول

   )سازمان بنادر و دريانوردي(

 اقدامات تغيير  اعضاي گروه

  )سازمان بنادر و دريانوردي(

  منابع خارجي

  )مواقع مقتضي در(

 نيروهاي سازمان اجرايي  ركيبت -9- 9شكل 
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  هاي سازمان اجرايي ها و مسئوليت نقش  -2- 9-2

نشان ، 10-9يرات در شكل يمسئوليت اجزاي مختلف سازمان اجرايي در طول زمان اجراي تغ

  .يابد وليت اجزا در طول زمان تكامل ميئالزم به ذكر است كه  مس. داده شده است



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رهبران/هبرياكميته ر

  هاي كاري گروه

  مدير برنامه

  واحدهاي تحول / كميته فني

  دفتر مديريت برنامه

  هاي مديران و گروه

  تحول اقدامات/ واحدها

 )بنادر تابعه(مديريت صف 

ي
قال
انت
ه 
حل
مر

و  
ها 
ه 
وژ
پر
ي 
اح
طر

ح
طر
ي 
را
اج

 
د 
زو
ي  
ها ده
از
ب

 

 بلند مدت  اجراي

 

  رهبري -

  منابعتأمين  -

  تصويب -

  مديريت تغيير شركت -

 عمليات مستمر

  رهبري -

  نتايج -

  تصميم هاي حياتي -

  تغيير كلي عملياتي -

  تضمين كيفيت/مين كيفيتأت -

  رفع مجدد تنگناها -

  تسهيل تصميمات -

  تضمين كيفيت و پشتيباني/ مين كيفيتأت -

ها براي مديريت  متدولوژي -
 واحدهاي تحول برنامه و

  دهي پيگيري و گزارشنظارت و  -

  پشتيباني تاكتيكي طرح -

  طراحي -

  ريزي تفصيلي برنامه -
  مديريت فرآيندهاي جديد -

  پيشرفت مستمر -

 

  )ها ايدهاطالعات و (ورودي  -

  اعتبارتعيين  -

  مالكيت و اجراي طرح -

  بنادر در ات بردن تغيير به پيش -

 

  
  ها پيش بردن طرح -

  بنادردر  ها پشتيباني طرح -

 هاي اعضاي سازمان اجرايي در طول زمان مسئوليت - 10- 9شكل 
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  .نشان داده شده است، 11-9ي اجزاي مختلف سازمان اجرايي در شكل ها نقش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اي از جلسات  ر و تحول و اطمينان از يكپارچگي نتايج مجموعهيثر واحدهاي تغيؤجهت اجراي م

  .است ،12-9 شود كه به شرح شكل پيشنهاد ميرسمي 

  

  

  

  

  هاي كاري، پاسخگويي به مدير برنامه، تعيين برنامه

  رساني، خاص، پيشرفت اطالعهاي  حل طراحي و توصيه راه

  سازي دفتر مديريت برنامه بهنگام

 هاي بالقوه آنها حل در خصوص موضوعات و راه

 رساني دهي و اطالع ها، نظارت، گزارش دهي، تعيين متدولوژي سازمان

  تأمين هماهنگي ميان نتايج واحدهاي تغيير و تحول،

 پيشنهاد راه حل براي مسائل

  هاي واحد تغيير ته راهبري براي نتايج؛ جا انداختن اهداف براي گروهجوابگويي به كمي

 هاي تغيير و تحول و تحول، تمركز مجدد بر اهداف واحدها و فعاليت

  هدايت، رهبري و كنترل

 اخذ تصميمات استراتژيك

  كميته راهبري

  دفتر مدير طرح

 كميته فني

 مدير طرح

 2 #كميته 

 هاي كاري رهبران گروه

 تحول و مديران واحدهاي تغيير

 1 #كميته 

 3 #كميته  4 #كميته 

 5 #كميته 

 هاي اجزاء مختلف سازمان اجرايي نقش - 11- 9شكل 
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  كميته راهبري

  دفتر مدير طرح

 كميته فني

 مدير طرح

  1گروه كاري   3گروه كاري   2گروه كاري 

  تناوب  شركت كنندگان 

  كميته رهبري جلسات 4

  كميته رهبري -

  كميته فني / مديربرنامه -

  برنامهنمايندگان دفتر مديريت  -

/ هاي كاري نمايندگان گروه -
 )در موارد لزوم(واحدهاي تغييروتحول 

  پيشرفت اجراجلسات  4

  مديربرنامه -

  كميته فني -

  دفترمديريت برنامه -

 /هاي كاري نمايندگان گروه -
  تحول و تغيير واحدهاي

  فصلي/ ماهانه  -

 ماهانه -

 هفتگي -

تغيير و جلسات اجرايي اقدامات  4

 تحول

 دفتر مديريت برنامه -

/ صاحبان واحدهاي تغيير و تحول  -

  اقدامات تغيير و تحول

 سازمان اجرايي رسميجلسات  - 12- 9شكل 
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  منابع

  


