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ارایه مدل مهندسی بهای تمام شده ایمنی جهت افزایش شاخص های بهرهوری
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چكیده
اهمیت و نقش منابع انسانی در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و صنعتی به عنوان موتور محرک چرخه
اقتصادی جامعه بر کسی پوشیده نیست .امروزه حوادث ناشی از کار ،به عنوان یکی از عوامل مهم در از دست دادن
نیروی انسانی کارآمد و هدر رفت سرمایه و زمان ،تهدیدی برای توسعه و پیشرفت هر کشوری محسوب گردد .این
حوادث تاثیر بسیار زیادی بر بهره وری کارکنان صنایع مختلف و در نهایت بر اقتصاد جامعه می گذارد.
در بیشتر پژوهش های صورت گرفته غالبا از بهای تمام شده هر آسیب یا بهای تمام شده کل حوادث برای
محاسبه هزینه های مربوط به ایمنی در محیط کار استفاده شده و با وجود تاثیر باالی کاهش بهرهوری در اثر حوادث
ناشی از کار ،این مهم همچنان نادیده گرفته شده است .لذا در پژوهش پیش رو از روش تصمیم گیری چند معیاره
برای ارایه مدلی برای مهندسی بهای تمام شده ایمنی بر اساس شاخص های بهرهوری استفاده شده است .نتایج
پژوهش نشان داد که با توجه به معیارهای مورد بررسی ،به ترتیب اولویت برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی،
ایجاد مقررات اجرایی ایمنی در بخش های اداری و تولیدی ،سرمایه گذاری در مراقبت های پزشکی ،تجهیزات ایمنی
و خرید ماشینآالت ،تجهیزات و تکنولویژی جدید بیشترین تاثیر بر مهندسی بهای تمام شده ایمنی بر اساس
شاخص های بهره وری را دارا می باشند.
واژههای كلیدی :بهرهوری نیروی انسانی ،بهرهوری انرژی ،بهرهوری سرمایه ،بهای تمام شده ایمنی.

 -1گروه مهندسی عمران ،مهندسی و مدیریت ساخت ،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساری ،ایران mmasoudnejad@yahoo.com
 -2استادیار گروه مهندسی عمران ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران (مسئول مکاتبات) m_rayati@yahoo.com

 -3استادیار گروه مهندسی عمران ،واحد قائمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قائمشهر ،ایران
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مهرداد مسعودنژاد ،مرتضی رعیتی دماوندی و سیروس غالمپور

 -1مقدمه
توسعه صنایع و پیشرفت فن آوری عالالوه بالر آثالار
مثبت ،عوارض نالاگواری نیالز باله همالراه داشالته اسالت.
عوارضی همچون افزایش کمیت و کیفیت آلودگی های
محیط کار و زندگی .حوادث ناشی از کار و بیماری های
ناشی از شغل از جمله پیامدهایی هستند که با توسالعه
صنایع و فن آوری ،بیش از پیش زنالدگی انسالان و باله
ویژه کارکنان را تحت تاثیر قرار داده است .این امالر در
کشورهای در حال توسعه که به منظور افزایش تولیالد،
بالالدون در نظالالر گالالرفتن اصالالول ایمنالالی پیشالالگیری،
استانداردهای ساعت کار ،آموزش کارگران و استفاده از
لوازم حفاظت فردی مناسب ،بر کارگران فشار زیالادی
وارد مالالی کننالالد ،مصالالدا بیشالالتری دارد (اسنشالالال،
.)2002
حوادث ناشی از کار حوادثی نامیده می شوند که در
حین انجام وظیفه در محیط کار به وقوع می پیوندند و
منجر به آسیب های کشنده یا غیرکشنده می
شوند(سازمان بینالمللی کار.)2003 ،
هزینه انسانی این حوادث روزانه بسیار وسیع بوده
به طوری که هزینه اقتصادی این عملکرد ضعیف
بهداشت حرفه ای و شغلی معادل با  4درصد از تولید
ناخالص داخلی جهانی در هر سال برآورد شده است
(سایت سازمان بینالمللی کار).
از آنجایی که براساس اصول اقتصاد ایمنی ،هر
بیماری یا هر مرگ زودرس به نوعی هزینه محسوب
می شود ،لذا سنجش هزینه های ناشی از آن به وسیلة
مقیاس پولی بسیار ضروری است(گاردنر .)2000 ،مرگ
زودرس کارگران در اثر حوادث شغلی موجب اتالف
منابع انسانی می گردد .حفظ سالمت آحاد جامعه و
ارتقاء آن از وظایف دولت ها است و این امر با حفظ و
ارتقاء سالمت نیروی کار می تواند تاثیرات مثبت
اقتصادی بیشتری برای جامعه در بر داشته باشد
(ریسن .)2012 ،از این رو رعایت مسایل ایمنی و
بهداشت محیط های کار یکی از وجوه دخالت دولتها
در بازار کار محسوب می گردد(سبحانی1332 ،؛ محمد
فام و همکاران .)2003 ،به همین دلیل مباحث
اقتصادی جایگاه ویژه ای در بررسی حوادث و آسیب
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های ناشی از کار پیدا کرده است .یکی از کمك هایی
که علم اقتصاد ایمنی به مسائل حوادث شغلی می کند
این است که خسارات بوقوع پیوسته را تعیین و
خسارات بالقوه ای را که ممکن است به بوقوع بپیوندد
را تخمین میزند(جرجنسن.)2002 ،
تابه حال رویکردهای متعددی برای بهبود وضعیت
سالمت و ایمنی سازمان های به کار گرفته شده است
که هر یك دارای نتایج مخصوص به خود بوده است.
یافته ها حاکی از این است که استفاده از رویکرد
سیستمی در حوزه های مختلف عالوه بر یکپارچه
سازی فعالیت ها ،بهود کارایی و اثربخشی و افزایش
بازده عملیات را نیز به همراه داشته است.
مطالعات زیادی در زمینه بررسی هزینههای ناشالی
از حوادث و تاثیر آن بالر بهالرهوری صالورت پذیرفتاله و
غالبا از بهای تمالام شالده بالرای محاسالبه هزینالههالای
مربوط به ایمنی در محیط کار استفاده شده و معمالوال
بهای هر آسیب یا بهای تمام شده کل حوادث محاسبه
میگردد .برخی از این پژوهش هالا باله بررسالی هزیناله
های انسانی ناشالی از حالوادث شالغلی منجالر باله فالوت
پرداخته اند و یا با استفاده از روش هایی نظیالر کالارت
ارزیابی متوازن ،دوره بازپرداخت و تحلیل هزینه-فایالده
به این مهم پرداخته ان .لذا در پژوهش حاضر بالا ارائاله
مدلی متفاوت با سایر پژوهش هالای صالورت گرفتاله در
ایالالن حالالوزه و بالالا اسالالتفاده از روش تصالالمیمگیالالری
چندمعیاره به بررسی مهندسی بهای تمام شده ایمنالی
از دیدگاه حسابداری مدیریت بر اساس شالاخص هالای
بهرهوری پرداخته شده است.
 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
سیستمهای مدیریت سالمت و ایمنی ،مجموعه ای
از ابزار هایی برای کمی سازی ،تحلیل ،تعامالل و حتالی
ادغام با سیستم هالای اطالعالات مالدیریت شالرکت هالا
هسالالتند (هالالاس و یوریالالو .)2012 ،ایالالن سیسالالتمهالالا
مجموعهای از فعالیتهای طراحی شده می باشالند کاله
هدف آن جلوگیری از جراحتها ،حوادث ،بیمالاریهالا،
نقصعضو و دیگر حوادث در محیط کار(هاس و یوریالو،
 )2012و همچنین توسعه ساختارهای درونی موسساله
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می باشد تا کارایی چرخه عملیات مجموعه را افالزایش
دهد(هامفریز.)2012 ،
حسابداری مدیریت با استفاده از اندازه گیری،
تجزیه و تحلیل و گزارشات اطالعات مالی و غیرمالی،
برای تصمیم گیری در جهت تحقق اهداف سازمان به
کمك مدیران خواهد آمد .حسابداری مدیریت با تأکید
بر استفاده کنندگان درون سازمانی اطالعاتی اندازه
گیری و گزارش می کند تا مدیران سطوح مختلف را
در اجرای اهداف مصوب یاری دهد(زارعی و همکاران،
.)1332
یکی از مشکالت شناسایی شده در رابطه باسیستم
مدیریت سالمت و ایمنی ،سنجش میزان اثر بخشی
سیستم ایمنی سازمان و نحوه اجرای آن در کل
سازمان می باشد .شاخص هایی که توسط ابزارهای
ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد ،گاهی به
عنوان ابزار نظارتی بر کار مدیران تلقی میگردد که
مانع از اجرای آن توسط مدیران میگردد .لذا باید
تالش بیشتری برای آشنایی مدیران با سیستم
مدیریت سالمت و ایمنی و ابزار های اندازه گیری
عملکرد آن نمود(هاس و یوریو)2012 ،
مهندسی هزینه بهای تمام شده ایمنی
برای ایمنی در محیط کار تعاریف زیادی مشخص
گردیده است .در پژوهش حاظر مفهوم ایمنی منطبق
بر «ارزش ایمنی» در نظر گرفته شده است.
«ارزش ایمنی» بدین شکل تعریف شده است:
«ارزش ایمنی در محل کار ،توانایی شرکت یا مدیر
شرکت برای مدیریت کردن عملیات به منظور حفظ
سالمت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی است».
تمرکز بر اصول مهندسی هزینه در حوزه ایمنی
محیط کار و محاسبه دقیق بهای تمام شده آن بر
اساس اصل هزینه – فایده دارای اهمیت بسیار زیادی
می باشد ،زیرا نیروی انسانی متخصص و ماهر از با
ارزشترین منابع هر سازمان میباشند و ایجاد یك
محیط کار ایمن و مناسب از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است(منعم و سعیدی.)1332 ،

برگزاری مناقصات واقعیتر ،سودآوری بیشتر
مشتری و محاسبه بهینه هزینه پروژه ها ،از نتایج
جمع آوری و تحلیل داده های مالی مربوط به فعالیت
های ایمنی بوده که محاسبات هزینه را دقیق تر مورد
بررسی قرار داده است(تاپورا و همکاران.)2012 ،
روشهای متداول برای محاسبات مربوط به ایمنی در
حسابداری مدیریت عبارتند از(منعم و سعیدی،
:)1332
الف) محاسبه بهای تمام شده
ب) تخمین بهای تمام شده هر آسیب
ج) مجموع هزینههای متحمل شده بخاطر حوادث
بررسی ارزش از دست رفته ناشی از حوادث و
ارزش کسب شده از پیشگیری حوادث از دیدگاه
حسابداری مدیریت بسیار حائز اهمیت است .از
مشکالت سرمایه گذاری در حوزه ایمنی این بوده که
ارزش پولی منافع حاصل از آن بسیار دشوار است،
هرچند که بهای تمام شده سرمایه گذاری در این
حوزه به خوبی تعریف و مشخص شده است(منعم و
سعیدی.)1332 ،
معموال برای ایجاد انگیزه در مدیران جهت سرمایه
گذاری در ایمنی بیان میشود که میبایست
هزینههای کلی سالمت و ایمنی را به صورت شفاف
ارائه نمود تا با اطمینان خاطر بهتری آنها را در تصمیم
گیری خود لحاظ نمایند (ادن و ایمبرانی  .)2012اما
الزم به ذکر است که این امر به دلیل زمان بر بودن و
داشتن فرآیندهای دشوار به ندرت مورد بررسی قرار
میگیرد (جالون و همکاران.)2011 ،
برای بهای سالمت و ایمنی چنالدین طبقاله بنالدی
وجود دارد .یکی از سادهتالرین روش هالای ایالن طبقاله
بنالالدی آن را بالاله دو دسالالته هزینالالههالالای پیشالالگیری و
هزینههای پیشامد تقسالیم مالیکنالد .هالر یالك از ایالن
هزینهها خود به دو دسته هزینههالای مسالتقیم و غیالر
مستقیم ،تقسیم می گردند که در شالکل  1نشالان داده
شده است .الزم باله ذکالر اسالت کاله باله طالور معمالول
هزینههای غیرمستقیم بیشتر از هزینالههالای مسالتقیم
میباشد(تاپورا و همکاران.)2012 ،
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بهای سالمت و ایمنی
هزینه های
پیشگیری
هزینه های مستقیم
سرمایه
گذاری در
ایمنی

هزینه
مراقبت های
پزشكی

هزینه های پیشامد

هزینه های غیر مستقیم
از دست
دادن
درآمد

كاهش
بهره وری

هزینه های مستقیم
هزینه
غیبت
پرسنل

هزینه های
درمان
پزشكی

هزینه های غیر مستقیم
هزینه های
اضافه
كاری

هزینه های
اداری و
تولید

شكل  -1هزینههای پیشگیری و هزینههای پیشامد

در پژوهشی دیگری که توسط ایمپگارد و ریچاردسون
صورت گرفت ،هزینههای حوادث به شش دسته
تقسیم میگردند که عبارتند از (ایمپگارد و
ریچاردسون:)2004 ،
 )1غیبت پرسنل آسیب دیده (مانند پرداخت
هزینه درمان بیمار و پرداخت هزینههای
تکمیلی آن)
 )2ارتباطات (مانند ارتباط رسمی بین کارکنان با
مدیریت سازمان همچنین ارتباط بین
کارکنان)
 )3اداری (مانند اداره کردن حقو و دستمزد و
اداره کردن مقررات ایمنی و سالمت و الزام
گزارش دهی ،فعالیت های پیگیری و جلسات)
 )4طرح های پیشگیری (مانند خرید ماشین آالت
و طرح های آموزش)
 )2اختالل در عملیات (مانند آموزش جایگزین ،از
دست رفتن در آمد ،اضافه کاری همکاران و
کاهش بهرهوری)
 )2سایر موارد (مانند دادن وجه نقد و هدایا به
کارمند آسییب دیده)
به طور کلی می توان چنین بیان نمود که
هزینههای مستقیم(بیمه شده) به مراتب راحت تر از
هزینههای غیرمستقیم (غیر قابل بیمه) قابل شناسایی
بوده و به آسانی با حسابداری مالی قابل محاسبه اند.
الزم به ذکر است شناسایی هزینههای غیرمستقیم به
مراتب پیچیده تر است و معموال شرکت ها اهمیت
زیادی برای این هزینههای ناشناخته قائل نمیشوند
(پلوزا و فالکنبرگ.)2003 ،
51

یکی از شاخص های اقتصادی که از حوادث ناشی
از کار تاثیر میپذیرد ،بهرهوری میباشد و انجام
فعالیتهایی برای کاهش حوادث میتواند به طور
همزمان باعث افزایش بهرهوری گردد .در سالهای
اخیر ،کشورهای جهان در حال تالش برای افزایش
سهم خود از بازار جهانی و تجارت جهانی بوده و برای
نیل به این هدف باید توان رقابت پذیری خود را افزایش
دهند .این امر تنها از طریق ارتقای بهرهوری امکان پذیر
خواهد بود .به این دلیل امروزه دست یابی به رشد
اقتصادی از طریق ارتقای بهرهوری از مهم ترین اهداف
اقتصادی کشورها به شمار می رود(آلتونن و همکاران،
.)2002
شاخصهای بهرهوری در صنایع تولیدی
بهره وری از عوامل مهم و کلیدی در سنجش میزان
به کارگیری مطلوب داده ها در تولیدات صنعتی می
باشد ،که با ارزیابی و مقایسه آن در سطح سازمان ها و
صنایع مختلف ،می توان برنامه ریزی مناسبی با هدف
اصالح و بهبود سازمان یا صنعت مربوط و در نهایت
پیشرفت کشور ارائه نمود(امیری و هادی نژاد.)1334 ،
از زمان صنعتی شدن جهان و بهره گیالری از روش
های جدید و تکنولوژی نوین و اتوماسیون صالنعتی در
تولیدات ،همواره بحث استفاده مطلوب از عوامل تولید و
افزایش خروجی تولیدات مطرح بوده است و به منظالور
سنجش سازمان ها و صنایع با یکدیگر و تعیین میالزان
موفقیت هر یك در بهره گیری بهتالر از عوامالل تولیالد،
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شاخص های بهره وری تعریف و مورد ارزیابی قرار مالی
گیرند (فدرک و همکاران.)2004 ،
بهره وری عبارت است از درجه استفاده موثر از هر
یك از عوامل تولید (هالتون و همکاران .)2003 ،به
عبارتی نسبت بین کلیه ستانده های محسوس به نهاده
های محسوس (دنیسون .)131 ،بنابراین بهره وری را
می توان نسبت تولید کاالها و خدمات ،یا مجموعه ای
از کاالها و خدمات (خروجی) ،به یك یا چند داده
(ورودی) مؤثر در تولید آن کاالها و خدمات تعریف
کرد .ورودیها ممکن است زمین ،نیروی انسانی،
سرمایه ،انرژی و غیره باشد و متقابال ستانده یا خروجی،
مجموع ارزش کاالها و خدماتی است که در طول یك
دوره مشخص در یك واحد صنعتی حاصل شده
است(امیری و هادی نژاد.)1334 ،
معیارهای مختلفی به عنوان شاخصهای مؤثر در
بهرهوری صنایع تولیدی تاکنون شناسایی و معرفی
شده اند که در این میان به برخی از آنها اشاره می
گردد" :بهرهوری نیروی کار"" ،بهرهوری سرمایه"" ،
بهرهوری انرژی"" ،بهرهوری تولیدات" " ،بهرهوری
مواد اولیه"" ،بهرهوری تحقیقات"" ،بهرهوری کل
عوامل" ،درصد حاشیه سود خالص" و "فروش سرانه"
میباشند(امیری و هادی نژاد1334 ،و زنجیرچی و
همکاران.)1334 ،
با وجود اهمیت باالی کاهش بهرهوری در اثر
حوادث ،این مهم همچنان نادیده گرفته میشود .تغییر
در بهرهوری یکی از مهمترین عوامل در تعریف نسبت
هزینه-فایده است و معموال یك اقدام ایمنی ،بدون در
نظر گرفتن تاثیر آن در بهرهوری قابل توجیه نمی
باشد.
با وجود تاثیر بسیار باالی حوادث ناشی از کار بر
بهرهوری ،این مهم همچنان نادیده گرفته شده است.
در ادامه به تعدادی از پژوهش های صورت گرفته در
این حوزه اشاره میگردد.
عطرکار روشن و همکارش در مقاله ای اعالم
داشتند کل هزینه های تحمیلی ناشی از حوادث شغلی
 32112021هزار تومان و سرانه انسانی هر حادثه

شغلی که در کشور رخ میدهد برابر با 3023333
تومان میباشد (عطر کار روشن و علیزاده.)1334 ،
محمدفام و همکاران در مطالعه ای با استفاده از
ابزار  CyberManSارزیابی هزینه-سود را انجام دادند.
نتایج نشان داد با صرف  110میلیون ریال هزینه،
برگشت کرده و مداخالت شروع به سود دهی خواهند
کرد .مداخالت ارگونومیك عالوه بر کاهش ریسك ابتال
به اختالالت اسکلتی-عضالنی؛ با افزایش بهرهوری،
تولید ،کاهش غرامت پرداختی و کاهش روزهای کاری
از دست رفته ،باعث ایجاد منافع مالی نیز
میگردند(محمدفام و همکاران.)1334 ،
محمدفام و همکاران در مقاله ای به تعیین میالزان
عددی ارزش ایمنالی از دیالدگاه کارکنالان پاالیشالگاه از
طریق برآورد میزان مبلغی که کارکنالان بالرای تحمالل
شرایط ناایمن در محیط کالار مایلنالد دریافالت نماینالد،
پرداختنالالد کالاله ایالالن مبلالال مالالیتوانالالد معالالادل اهمیالالت
پیشگیری از حوادث و ارتقاء ایمنالی در محالیط کالار از
منظر نیروی کار تلقی گردد ،با توجه به نتالایج بدسالت
آمده از این پژوهش ،میانگین تمایل به دریافت هر یك
از کارکنان به ازای یك ماه فعالیت در محل پاالیشالگاه
معادل 2میلیون و پانصد هزار ریال بالرآورد شالد(محمد
فام و همکاران)1332 ،
منعم و همکارش در مقاله ای با عنوان " مهندسی
بهای تمام شده ایمنی در محیط کار از دیدگاه
حسابداری مدیریت و استفاده از روش های نوین
ارزیابی عملکرد" قابلیت اجرای روشهای خاص
حسابداری مدیریت برای تصمیم گیری در ارتباط با
ایمنی در محیط کار و نحوه استفاده از آنها برای بهبود
شیوههای موجود را مورد بررسی قرار داد( .منعم و
سعیدی.)1332 ،
اسدی و همکاران برای انجام پژوهشی از دادههای
سیستم ثبت حوادث مرکز سالمت محیط و کار وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی استفاده کردند .طی
این پژوهش میزان ریالی بهرهوری از دست رفته در
کشور  330213/02ریال برآورد گردید(اسدی و
همکاران.)1332 ،
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بریف و همکاران ( )2012از طریق به کارگیری
رویکرد کارت ارزیابی متوازن ،تاثیر سالمت و ایمنی
حرفه ای را به عملکرد تجاری مورد بررسی قرار دادند.
آنها رابطه ای را بین مسائل مرتبط به سالمت و عوامل
کلیدی عملکرد (کیفیت ،بهرهوری ،کاهش هزینه و
غیبت از کار) ارائه نمودند.
ایباراندو و همکاران ( )2012در تحقیقی نخست
با توجه به ارائهی اطالعات سیستماتیك مربوط به
هزینهی اقدامات الزم برای اطمینان از بهداشت و
ایمنی در محیط کار ،ضعفهای سیستمهای
حسابداری مدیریتی جاری را بررسی نمودند .نتایج
نشان داد که هزینههای ایمنی و بهداشت بسیار زیاد
بوده (بیش از  )30۹و برای شرکت نامشخص باقی
میمانند ،زیرا اقالمی که این دسته از هزینه را ایجاد
میکنند درون سایر ثبتهای حسابداری پراکنده
هستند و بنابراین در صورت سود و زیان ناشناخته
باقی میمانند.
تاپورا و همکاران ( )2012نیز در مقاله ای شیوه
های حسابداری مدیریت فعلی مربوط به مسائل ایمنی
را در مقاالت و پژوهش های دیگر مورد بررسی قرار
داد .این روشها شامل رویکرد کارت امتیازی متوازن،
دوره بازپرداخت ،نرخ بازگشت سرمایه ،و نسبت سود
به هزینه بوده اند.
نوآن و همکاران( )2012در پژوهشی با هدف
شناسایی سودمند بودن کنترل های ایمنی و
حسابداری در مدیریت پایداری اجتماعی در
پاسخگویی به تقاضاهای و انتظارات ذینفعان مختلف
به مطالعه موردی در بخش معدن ،بر اساس مصاحبه
های نیمه ساختار یافته و ارزیابی ها در محل
پرداختند .نتایج نشان داد حسابداری ایمنی یك
مفهوم در حال ظهور در مدیریت حسابداری می باشد
و مجموعه ای از ابزارهای حسابداری و رویکردهای آن
برای حمایت از تصمیم گیری های شرکت در مسائل
بهداشت و ایمنی در سازمان ها می تواند مثمر ثمر
واقع گردد.
هانس و همکاران( )2013در مقاله "تأثیرات واقعی
ثبت اجباری اطالعات مربوط به مسئولیت های
02

اجتماعی در گزارش های مالی :گزارشی از سوابق
ایمنی در معدن " به بررسی پرونده های ایمنی ثبت
شده در گزارش های مالی معادنی که در بورس اورا
بهادر ثبت شده اند پرداختند .مقایسة معادن ثبت شده
در بورس اورا بهادر با سایر معادن ،نشان دهنده
کاهش تقریبا  11درصدی گزارش های مالی مسائل
ایمنی و کاهش  13درصدی جراحات می باشد که
خود نشان دهنده تاثیر گذار بودن ثبت وقایع و
گزارشات می باشد.
بررسی ها و مطالعه پژوهش های انجام شده نشان
داد ،هرچند مطالعات زیادی در حوزه ایمنی و
هزینههای ناشی از آن صورت گرفته ،اما مطالعات
کمی در خصوص مهندسی بهای تمام شده ایمنی از
دیدگاه حسابداری مدیریت بر اساس شاخص های
بهرهوری صورت پذیرفته است ،لذا در پژوهش حاضر،
با استفاده از تکنیك تصمیم گیری چند
معیاره( )MCDM1به این مهم پرداخته شده است.
 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،یك مطالعه موردی بر روی یك
نیروگاه مقیاس کوچك (تولیدات پراکنده ( )DG2گاز
سوز در استان مازندران می باشد .مجموعه افراد فعال
در نیروگاه شامل مدیریت ،اپراتورها ،تیم تعمیر و
نگهداری ،و مدیر بهرهوری هستند که تیم تصمیم
گیری را تشکیل میدهند.
هدف این مطالعه ،بررسی بهای تمام شده ایمنی از
دیدگاه حسابداری مدیریت بر اساس شاخص های
بهرهوری می باشد ،که نتایج حاصل از آن در رفع
نیازهای اطالعاتی مدیران برای تصمیم گیری در امور
نیروگاه حائز اهمیت است ،به همین خاطر این پژوهش
بر اساس هدف ،روش کاربردی است.
شاخص های موثر بر مسئله سالمت و ایمنی در
برگیرنده شاخص های کمی و کیفی زیادی می باشند.
ارتباط بین این شاخص ها یا معیارها پیچیده بوده و
معموال یك معیار بر دیگر معیار ها تاثیر میگذارد.
بنابراین ساختن مدل و یافتن بهترین راه حل با
استفاده از معیار های مستقل ،آسان نیست .لذا
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استفاده از تکنیكهای تصمیمگیری چند معیاره
) (MCDM3به منظور ارائه مدل برای بهای تمام شده
ایمنی از دیدگاه حسابداری مدیریت بر اساس شاخص
های بهرهوری ،مفید خواهد بود.
تصمیمگیری چندمعیاره مجموعهای از روشها و
رویههایی استکه سعی دارند بر روی چندین شاخص
یا معیار اغلب ناسازگار ،تحلیلی مناسب جهت انتخاب
یك گزینه انجام دهند .در این پژوهش از تکنیك
 TOPSISبرای حل مسئله تصمیم گیری استفاده شده
است.

ب -فاصله یك گزینه از ایدهآل مثبالت و یالا از ایالدهآل
منفی ممکن است بصورت فاصالله اقلیدسالی و یالا
بصورت مجموع قدرمطلق از فواصل خطی معروف
به فواصل بلالوکی 2محاسالبه گالردد کاله ایالن امالر
بسالالتگی بالاله نالالرخ تبالالادل و جالالایگزینی در بالالین
شاخصها دارد.
روش تاپسیس در شالش مرحلاله باله شالرح زیالر انجالام
خواهد شد.
مرحله یكم -تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجالود باله
یك ماتریس بیمقیاس شده با استفاده از فرمول 1کاله
در زیر نشان داده شده است:
rij

تكنیک TOPSIS

تکنیك  ،TOPSISیکی از تکنیكهای معروف
روشهای تصمیمگیری چندمعیاره کالسیك میباشد
که اولین بار توسط هوانگ و یون( 4بلمان و زاده،
 )1330معرفی گردید .منطق اصولی  ،TOPSISتعریف
حل ایدهآل و ضد ایدهآل میباشد .حل ایدهآل حلی
است که معیارهای سود را ماکزیمم و معیارهای هزینه
را مینیمم مینماید .به طور خالصه ،حل ایدهآل شامل
تمام بهترین مقادیر معیارهای در دسترس میباشد در
حالی که حل ضد ایدهآل ،ترکیبی از بدترین مقادیر
معیارهای در دسترس میباشد .در این روش عالوه بر
در نظر گرفتن فاصله یك گزینه  Aiاز نقطه ایدهآل،
فاصله آن از نقطه ایدهآل منفی هم در نظر گرفته می-
شود .بدان معنی که گزینه انتخابی ،باید دارای
کمترین فاصله از راهحل ایدهآل بوده و در عین حال
دارای دورترین فاصله از راهحل ایدهآل منفی باشد.
این تکنیك بر این مفهوم بنا شده است که:
الف -مطلوبیت هر شالاخص بایالد باله طالور یکنواخالت،
افزایشی یا کاهشی باشد .هر چه ( rijامتیاز کسالب
شده توسط گزینه  iدر معیالار)jبیشالتر ،مطلوبیالت
بیشتر دارد و برعکس این قضیه نیز صالاد اسالت
که بالدان صالورت ،بهتالرین ارزش موجالود از یالك
شاخص ،نشالاندهنالده ایالدهآل مثبالت آن بالوده و
بدترین ارزش موجود از آن ،مشخصکننده ایدهآل
منفی برای آن خواهد بود.

()1

 :rijامتیاز کسب

2

m

r

ij

nij 

i 1

شده گزینه  iدر معیار j

مرحله دوم -ایجاد ماتریس بیمقیاس وزین با مفروض
بودن بردار  Wبه عنوان ورودی به الگوریتم یعنی:

( مفروض از w  w1 , w2 ,..., wn   )DM
()2
V11 ,...,V1 j ,...V1n
Vm1 ,...,Vmj ,...Vmn

 V  N D .Wnn 

ماتریس بی مقیاس وزین
به طوری کاله  NDماتریسالی اسالت کاله امتیالازات
شاخصها در آن بیمقیاس و قابل مقایسه شده است و
 Wnnماتریسی است قطالری کاله فقالط عناصالر قطالر
اصلی آن ،غیر صفر خواهد بود.
مرحله سوم -برای گزینه ایدهآل مثبت ) (A+و ایدهآل
منفی ) (A-تعریف کنیم
گزینه ایدهآل مثبت

 A  max Vij j  J , min Vij j  J 'i  1,2,...m

()3
گزینه ایده آل منفی
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 A   min Vij j  J , min Vij j  J ' i  1,2,...m

مرحله ششم -رتبهبنالدی گزینالههالا براسالاس ترتیالب

()4

نزولالی  cli مالیتالالوان گزینالههالالای موجالود از مسالالاله
مفروض را رتبهبندی نمود (دانیل و همکاران.)2003 ،

i

i

به طوری که
{ jهای مربوط به سود

J  j  1,2,..., n

{ jهای مربوط به سود

J '  j  1,2,..., n

مرحله چهارم -محاسبه اندازه جدائی (فاصله) :فاصله
گزینه iام یا ایدهآل با استفاده از روش اقلیدسی بدین
قرار است:
()2
0/5

i  1,2,..., m


 2
d i  
 Vij  V j  
j

1


n

فاصله گزینه  iام از ایدهآل مثبت
()2
0/5

i  1,2,..., m







2

 n

 Vij  V j
 j 1



d i 

فاصله گزینه  iام از ایدهآل منفی
مرحله پنجم -محاسبه نزدیکی نسالبی  Aiباله راهحالل
ایدهآل منفی ،این نزدیکی نسبی به صورت زیر تعریالف
میگردد:
()3

نمودار تحلیل سلسه مراتبی
همانگونه که ارائاله گردیالد تکنیالك  TOPSISنیالز
مانند دیگالر روش هالای تصالمیم گیالری چنالد معیالاره
دارای سه سطح هالدف ،2معیارهالا 3و گزیناله هالا 1مالی
باشالالد .هالالدف از ایالالن مطالعالاله " ،ارائالاله مالالدلی جهالالت
مهندسی بهای تمام شده ایمنی از دیدگاه حسالابداری
مدیریت بر اساس شاخص هالای بهالرهوری در نیروگالاه
های مقیاس کوچك " می باشد و با توجه به مطالعالات
صورت گرفته در پیشینه تحقیالق و نظالر کارشناسالان
تیم تصمیم گیری ،بهرهوری نیروی انسالانی ،بهالرهوری
سرمایه و بهره وری انرژی بعنوان مهمترین معیار هالای
تاثیر گذار بر بهبود ارزش ایمنی در نیروگاه می باشند.
گزینه های مورد بررسالی نیالز کاله معالرف راهکارهالای
بهبود ارزش ایمنی می باشالند ،شالامل ایجالاد مقالررات
اجرایی ایمنی در بخش های اداری و تولیدی ،سالرمایه
گذاری در مراقبالت هالای پزشالکی ،تجهیالزات ایمنالی،
برگالالزاری کالالالس هالالا و دوره هالالای آموزشالالی و خریالالد
ماشین آالت ،تجهیزات و تکنولوژی جدیالد مالی باشالد.
نمودار تحلیل سلسه مراتبی در شکل شالماره  2نشالان
داده شده است.

i  1,2,..., m , 0  cl i   1

d i
,
 d i 

d i 

cl i  

مالحظه میشود که چنانچه  Ai=A+گردد ،آنگاه
 d i  0بوده و بر این اساس  cl i   1خواهد شد و در
صورتی که  Ai=A-شود آنگاه  d i   0بوده و
 cli  0خواهد شد .بنابراین هر اندازه گزینه  Aiبه
راهحل ایدهآل (  )A+نزدیكتر باشد ،ارزش  cli به
واحد نزدیكتر خواهد بود.

00
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بهای سالمت و ایمنی

بهرهوری سرمایه

بهرهوری نیروی انسانی

بهرهوری انرژی

ایجاد مقررات اجرایی ایمنی در

سرمایهگذاری در مراقبتهای

برگزاری كالسها و دورههای

خرید ماسین آالت ،تجهیزات و

بخشهای اداری و تولیدی

پزشكی ،تجهیزات ایمنی

آموزشی

تكنولوژی جدید

شكل  -2نمودار تحلیل سلسه مراتبی
محاسبه وزن شاخص ها بر اساس روش TOPSIS

پس از تشکیل تیم تصمیم گیری که همانگونه که
بیان گردید شامل مجموعه افراد فعال در نیروگاه
شامل مدیریت ،اپراتورها ،تیم تعمیر و نگهداری ،و
مدیر بهرهوری میباشند .در این روش نیز در ابتدا،
مانند سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره با
استفاده از نظر خبرگان ،ماتریس مقایسات زوجی
گزینه ها ،نسبت به هر یك از معیار ها تشکیل گردید
و پس از محاسبه وزن گزینهها با توجه به معیارهای
م ختلف ،معیارها نسبت به یکدیگر مورد مقایسه قرار
گرفتند.
در ادامه محاسبات طبق روش  ،TOPSISابتدا الزم
است مقادیر موجود برای وزن گزینالههالا بالا توجاله باله
معیارهای مختلف نرمالالسالازی شالوند و سالپس بالرای
بدست آوردن ماتریس بی مقیاس وزین مقالادیر نرمالال
شده هر یالك از آنهالا را در وزن مربالوط باله آن معیالار
ضرب نمود .ماتریس بیمقیاس وزین در جدول شالماره
 1نشان داده شده است.
جدول  -1ماتریس بی مقیاس وزین
بهرهوری

بهرهوری

بهرهوری

انرژی

سرمایه

نیروی انسانی

0.043

1.17

1.46

A

0.24

0.33

0.70

B

0.12

0.68

2.50

C

0.42

0.12

0.25

D

همانطور که از ماتریس بی مقیاس وزین دریافت
می شود ،می توان اولویت بندی هر یك از گزینه های
مورد بررسی را نسبت به معیار های مورد سنجش
مشخص نمود .به عنوان نمونه با توجه به معیار
بهرهوری نیروی انسانی ،اولویت بندی گزینه ها به
اینگونه می باشد که برگزاری کالس ها و دوره های
آموزشی ( Cبا وزن  )2/20در رتبه اول و به ترتیب
گزینه های عدم ایجاد مقررات اجرایی ایمنی در بخش
های اداری و تولیدی ( Aبا وزن  ،)1/42سرمایه گذاری
در مراقبت های پزشکی ،تجهیزات ایمنی ( Bبا وزن
 )0/30و خرید ماشینآالت ،تجهیزات و تکنولوژی
جدید ( Dبا وزن  ،)0/22در اولویت های بعدی می
باشند .به همین ترتیب میتوان با اوزان مشخص شده
در ماتریس بی مقیاس وزین ،اولویت بندی هر کدام از
گزینه ها را با توجه به معیارهای بهرهوری انرژی و
بهرهوری سرمایه نیز مشخص نمود.
حال الزم است تا مقادیر حداقل و حداکثر هر یالك
از معیارها تعیین گردد که در جالدول شالماره  2نشالان
داده شده است.
الزم به ذکر است ،برای معیارهایی با جنبه مثبالت،
ایده آل مثبت ،بزرگترین مقدار و ایده آل منفی بالرای
معیار مثبت کوچکترین مقدار است .در این مطالعه هر
سه معیار بهره وری نیروی انسانی ،انرژی و سالرمایه بالا
جنبه مثبالت لحالاظ گردیالده ،یعنالی ایالده آل مثبالت،
بزرگترین مقدار و ایده آل منفالی بالرای معیالار مثبالت،
کوچکترین مقدار است.
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جدول  -2مقادیر حداقل و حداكثر هر یک از مقادیر

جدول  -4مقدار نزدیكی نسبی گزینهها به راهحل

معیارها

ایدهآل و اولویتبندی گزینهها با روش TOPSIS

بهرهوری

بهرهوری

بهرهوری

انرژی

سرمایه

نیروی انسانی

0/42

1/13

2/20

0/04

0/12

0/22

معیار
گزینه ایدهآل
گزینه ایدهآل

گزینه ها
گزینه

راهكارهای بهبود ارزش ایمنی

) (d i  ) (di 

A

ایجاد مقررات اجرایی ایمنی در بخش
های اداری و تولیدی

1/23 1/11

B

سرمایه گذاری در مراقبت های پزشکی،
تجهیزات ایمنی

0/23 1/33

C

برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی 2/32 0/23
0/31 2/41

حال نزدیکی نسبی هر یك از گزینهها به راهحل ایده-
آل محاسبه شده کاله در جالدول شالماره  4نشالان داده
شده است.
هر چه مقدار نزدیکی نسبی بیشتر باشد ،گزینه
متناظر با آن ،ایدهآلتر است .با توجه به جدول 4
رتبهبندی گزینهها به ترتیب مشخص گردیده است.
اولویت بندی گزینه ها با توجه به سه معیار مورد
بررسی در رتبه اول برگزاری کالس ها و دوره های
آموزشی ،بوده و بعد از آن به ترتیب ایجاد مقررات
اجرایی ایمنی در بخش های اداری و تولیدی ،سرمایه
گذاری در مراقبت های پزشکی ،تجهیزات ایمنی و
خرید ماشینآالت ،تجهیزات و تکنولوژی جدید می
باشند.

02

A

ایجاد مقررات اجرایی ایمنی در بخش
های اداری و تولیدی

0/21

2

B

سرمایه گذاری در مراقبت های پزشکی،
تجهیزات ایمنی

0/21

3

D

خرید ماشینآالت ،تجهیزات و تکنولوژی
جدید

0/13

4

C

منفی()A-

جدول  -3مقادیر ایدهآل مثبت و منفی هر یک از

D

برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی 0/10

1

مثبت ()A+

در این مرحله ،برای هر یك از گزینهها مقادیر ایالدهآل
مثبت )  (d i و منفی )  (d iبا توجاله باله نالرم اقلدیسالی
محاسبه میکنیم(جدول .)3

خرید ماشینآالت ،تجهیزات و
تکنولوژی جدید

گزینه

راهکارهای بهبود ارزش ایمنی

 CLiرتبه

 -4نتیجه گیری و بحث
ایمنی در محیط کار به یکی از با ارزشترین منابع
سازمان ارتباط پیدا میکند که موجب اهمیت دو
چندان موضوع میگردد .زیرا یکی از عوامل بسیار تاثیر
گذار در خلق و ایجاد ارزش در یك سازمان ،نیروی
انسانی و سرمایه فکری آن سازمان میباشد.
بهبود ایمنی ممکن است اثرات مثبت دیگری از
جمله تعهد بهتر کارکنان را نیز در پی داشته باشد .اما
تصدیق رابطه علیت آن بسیار دشوار است .به عالوه
کیفیت و دسترسی به داده های مرتبط با سالمت
هنوز مانع بزرگی در راه ارتباط دادن سالمت و ایمنی
حرفهای و عملکرد کسب و کار می باشد.
مطالعات صورت گرفته در این حوزه برای محاسبه
هزینههای مربوط به ایمنی در محیط کار غالبا
براساس برآورد بهای تمام شده استوار بوده و در این
رابطه اقدامات معمول شامل محاسبه بهای هر آسیب،
تحلیل هزینه-سود ،بهای تمام شده کلی حوادث و
فوتی ها و شاخص های اقتصادی بوده است(محمد فام
و همکاران2003 ،؛ عطر کار روشن و علیزاده1334 ،؛
1334؛ محمد فام و همکاران1332 ،؛ نوآن و
همکاران2012؛ هانس و همکاران.)2013
در پژوهش حاضر نیز با نگرشی متفاوت از آنچه
ذکر گردید و با استفاده از روش تصمیم گیری چند
معیاره به بهبود ارزش ایمنی از دیدگاه حسابداری
مدیریت بر اساس شاخصهای بهرهوری پرداخته شد.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد ،با توجه به سه
معیار بهرهوری انرژی ،بهرهوری سرمایه و بهرهوری
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نیروی انسانی ،اولویت اول راهکارهای بهبود ارزش
ایمنی ،برگزاری کالسها و دورههای آموزشی
( )CLi=0/1بوده و بعد از آن به ترتیب ایجاد مقررات
اجرایی ایمنی در بخش های اداری و تولیدی
( ،)CLi=0/21سرمایه گذاری در مراقبت های پزشکی،
تجهیزات ایمنی ( )CLi=0/21و خرید ماشینآالت،
تجهیزات و تکنولوژی ( )CLi=0/13جدید در رتبه دوم
تا چهارم قرار گرفتند.
همانطور که مشاهده میشود ،تطبیق دیدگاه های
ایمنی و راهکارهای تجاری ،در هنگام انجام ارتقای
ایمنی و سرمایه گذاریها ،به خلق ارزش برای سازمان
منجر می شود .برای ارزیابی قابلیت سودآوری سرمایه
گذاری های ایمنی مفاهیم و روش های زیادی وجود
دارد ،اما آنها باید از دیدگاه حسابداری مدیریت بسیار
توسعه یافتهتر باشند .منافع غیرمالی ،از قبیل بهبود
ایمنی و بهرهوری ،باید در کنار منافع مالی در نظر
گرفته شوند تا اهمیت آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بهبود بهرهوری منجر به سودآوری بیشتر شده و اغلب
بهبود ایمنی می تواند تنها به دلیل ارتقای بهرهوری از
نظر مالی مورد قضاوت قرار گیرد.
از این رو ،جهت جلوگیری از بروز حوادث ،کاهش
هزینه ها و به تبع افزایش بهرهوری پیشنهادات زیر
ارائه می شوند:
 برنامه ریزی جامع آموزش ایمنی با توجه به
شرایط کار و مخاطرات موجود.
 آموزش و تشویق نیروی کار به استفاده از
وسایل ایمنی و نظارت بر عملکرد آنها.
 تأکید بر احترام به قوانین و آیین نامه های
حفاظتی و بهداشتی.
 نگرش سیستماتیك و مدیریتی به امور  HSEو
ثبت مستندات سیستمی شامل نظام نامه،
دستورالعمل و رویه های اجرایی.
 شناسایی و توجه بیشتر به کانون های خطر
جهت جلوگیری از بروز حوادث شدید.
 نظارت و کنترل بر خرید کلیه تجهیزات
حفاظت فردی و مطابقت آن با استانداردهای
موجود.

 ایمن سازی با جایگزینی تکنولوژی و تجهیزات
جدید
فهرست منابع
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