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 دستورالعمل نحوه ارزیابی شاخص های غیبت از کار 
در صنعت نفت

WI-01-02-OMشماره سند: 

● دســتورالعمل حاضر توســط شــورای تخصصی طــب  صنعتی 
 HSE و  کار  ســامت  واحــد  در  کار  طــب  متخصصیــن  و 
در  کار  از  غیبــت  الگوهــای  ارزیابــی  شــیوه های  در خصــوص 
کارکنــان صنعت نفــت تدوین شــده و کلیه حقــوق آن محفوظ 
و متعلق به ســازمان بهداشــت و درمــان صنعت نفت می باشــد.
این دســتورالعمل هر چهار ســال یک بــار بازنگری خواهد شــد.

تاریخ تهیه: 1385 

شماره بازنگری: دو

تاریخ آخرین بازنگری:1396

زمان بازنگری مجدد: 1400
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مقدمه:
الگویرفتارغیبتکارکناندرمحیطکارازموضوعاتبســیارمهمدرارزیابیشرایطحاکمبرمحیطکارمیباشد.منظوراز

غیبتازکار،مواردیازغیبتاستکهبهدلیلبیماریویابهصورتغیربرنامهریزینشدهاتفاقمیافتد.غیبتازکاراغلببه

دلیلابتالبهبیماریهایمختلفرخمیدهدولیدرمواردیغیبتهایغیرموجهنیزدرمحیطکاراتفاقمیافتد.افزایشموارد

گاهیمدیران غیبتازکاربههردلیلباعثتحمیلهزینههایمســتقیموغیرمســتقیمزیادیبهصنعتمیشود.بههمیندلیلآ

صنعتازوضعیتالگویرفتارهایغیبتدرکارکنانمجموعهتحتامرخودازمواردبســیارضروریومهمبهشــمارمیرود.

گاهیازالگوهایرفتارغیبتبهدلیلبیمارینیزباعثبینشبیشترنسبتبهبیماریهایشایعمنجربهغیبتواطالع همچنینآ

ازپراکندگیآندرواحدهایمختلفشدهومیتواندبهیافتنراهکارهایمناسبجهتکاهشمیزانغیبتدرمحیطکارکمک

نماید.همچنینشــاخصهایغیبتازکاربهعنوانبخشمهمیازشــاخصهایعملکردنظامسالمتکار)Occupational

IndicatorsPerformanceHealth(مورداســتفادهقرارمیگیرند.بههمیندلیل،شــورایتخصصیطبصنعتیومتخصصین

طبکاربهمنظورارزیابیوضعیتالگوهایرفتارغیبتازکاردرکارکنانصنعتنفتوبررسیعللوریشههایایجادآنها،این

دســتورالعملرابهعنوانراهنماییجهتنحوهارزیابیالگوهایرفتارغیبتازکاردرکارکنانصنعتنفتتدویننمودهاست.

ایندستورالعمل،مراکزطبصنعتیرادرنحوهارزیابیوریشهیابیرفتارغیبتازکارکمکخواهدکرد.

هدف: ارائهچارچوبیمناسبویکپارچهدربررسیالگوهایرفتارغیبتازکاردرکارکنانصنعتنفت

دامنه:کلیهمراکزطبصنعتیمناطقبیستگانهبهداشتودرمانصنعتنفت

منابع:

1- Sickness Absence, SJ Searle in: Occupational Health Practice, 2001

2- Absence Management: Best Practice Guidelines, Robertson Cooper Ltd, 2001

3- Workplace Attendance & Absenteeism, Australasian Faculty of Occupational Medicine, 1999

4- Measuring & Monitoring Absence from work, IES report 288,1995

5- Diagnosis of Absenteeism in: Occupational Medicine, Carl Zenz, third edition, 1994

6- Absence Monitoring (chapter 22) in: Occupational Health Services: A Practical Approach
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قواعد کلی:
1 کلیهمراکزطبصنعتیمیبایســتیکفرآیندوبرنامهمدونجهتبررسیومحاسبهشاخصهایغیبتازکاروبارعایت.

اصولوالزاماتمندرجدرایندستورالعملتدویننمایند.

2 برایاغلبشــاخصهایغیبتازکار،حدطبیعیوغیرطبیعیوجودنداردوهدفازمحاســبهشاخصهایغیبتازکار.

بیشترمقایسهوضعیتغیبتباسایرمراکزمشابه،مقایسهمیزانغیبتدرواحدهایمختلفیکواحدصنعتیونیزمقایسه

شاخصهایغیبتدریکواحدصنعتیدرسالهایمتوالیمیباشد.

3 بهمنظورمحاسبهصحیحشــاخصهایغیبتازکار،ضروریاستمراکزطبصنعتیآمارمواردغیبتازکارکارکنانرا.

درفواصلششماههازاموراداریواحدصنعتیطبقفرممخصوصاستعالمنمایند.

4 درمواردغیبتهایناشــیازبیماری)اســتعالجیها(،ضروریاســتنامبیمارییاحادثهویاعلتغیبتازکاربهطور.

دقیقثبتشوند.

5 ضروریاســتشاخصهایغیبتازکارکارکنانصنعتنفت هر شش ماه یکبار توسطمراکزطبصنعتیمحاسبهواعالم.

گردد.

6 بهمنظورتجزیهوتحلیلدقیقتر،بهتراســتشــاخصهایغیبتازکارعالوهبرمحاسبهدرکلواحدصنعتی،بهتفکیک.

درهرکدامازواحدهایزیرمجموعهنیزمحاسبهوباهممقایسهگردند.دراینصورتدرمحاسبهشاخصهایغیبتبرای

هرواحدفقطازاطالعاتمربوطبههمانواحداستفادهمیشود)بهاستثنایتعدادروزهایکاریدرششماهیادرسال(

تعاریف و نحوه محاسبه شاخص های غیبت از کار:
مهمترینشاخصهایغیبتازکارشاملGAR،SAR،AFR،UAR،ASDوAAEمیباشند.

:)Gross Absence Rate( GAR -1

GAR،مجموعتعدادکلروزهایغیبتموجهوغیرموجهمیباشدکهبهصورتدرصدبیانمیشود:

مجموعتعدادروزهایغیبتاستعالجیوغیرموجهدریکدورهزمانی

تعدادروزهایکاردرهماندورهزمانی×تعدادکارکنان
 GAR  = ×100

تعداد روزهای کار:

منظور،تعدادروزهایکاربهاستثنایتعطیالترسمیومرخصیهایاستحقاقیمیباشد.معموالتعدادروزهایکاردریک

سالتقریبامعادل220-230روزمیباشدکهالبتهالزماستبرایکارکناناقماریبهطورجداگانهازاموراداریشرکتمربوطه

استعالمگردد.
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:)Sickness Absence Rate(  SAR -2

SARمجموعکلروزهایغیبتازکاربهعلتاســتعالجی)غیبتهایناشــیازبیماری(اســتکهبهصورتدرصدبیان

میشود.

 SAR  =
مجموعروزهایغیبتناشیازاستعالجیدریکدورهزمانی

تعدادروزهایکاردرهماندورهزمانی×تعدادکارکنان
×100

:)Unauthorized Absence Rate( UAR -3

UARمجموعکلروزهایغیبتازکارغیرموجهاستکهبهصورتدرصدبیانمیشود:

 UAR  =
مجموعروزهایغیبتغیرموجهدریکدورهزمانی

تعدادروزهایکاردرهماندورهزمانی×تعدادکارکنان
×100

:)Absence Frequency Rate( AFR -4

AFRتعدادمواردغیبت)استعالجیوغیرموجه(بهازایتعدادکارکناندریکدورهزمانیاست.

 AFR  =
تعدادمواردغیبتاستعالجیوغیرموجه

تعدادکارکنان

:)Average Spell Duration( ASD -5

ASDمیانگیندورههرغیبتدرغیبتهایاستعالجیکمتراز14روزمیباشد.

 ASD =
مجموعروزهایغیبتکمتراز14روز)استعالجی(

مجموعمواردغیبتکمتراز14روز)استعالجی(
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:(Average Absence per Employee) AAE -6

AAEمیانگینتعدادروزهایغیبتبهازایهرفردمیباشد.

 AAE  =
مجموعروزهایغیبت)استعالجیوغیرموجه(

تعدادکارکنان

روش جمع آوری و ثبت اطالعات مورد نیاز:
بهمنظورمحاســبهدقیقشــاخصهایغیبتازکاردرکلمجتمعونیزدرواحدها،بهتراستترجیحااطالعاتمربوطبه

غیبتهادرطولششماهویکسالدر"فرمجمعآوریوثبتاطالعات"ثبتگردندویادرقالبهمینفرمدرپایانهرششماه

ویکسالازاموراداریمجتمعاستعالمگردند.همچنینثبتایناطالعاتدریکنرمافزارسادهمانندExcelویانرمافزارطب

صنعتی،محاسبهشاخصهایغیبتازکاررابسیارتسهیلخواهدکرد.نمونهفرمجمعآوریوثبتاطالعاتمربوطبهمحاسبه

شاخصهایغیبتازکاربهپیوستدرانتهایایندستورالعملآوردهشدهاست.

روش تجزیه و تحلیل و تفسیر شاخص های غیبت از کار:
بــرایاغلبشــاخصهایغیبتازکار،حدطبیعــیوغیرطبیعیبهصــورتCutpointوجودنداردوهدفازمحاســبه

شــاخصهایغیبتازکار،بیشترمقایسهوضعیترفتارغیبتباسایرمراکزمشابهدرکشوریاسایرکشورهاونیزمقایسهمیزان

غیبــتبینواحدهایمختلفیکواحدصنعتیوهمچنینمقایســهوضعیتغیبتدریکمجتمعدرســالهایمتوالیوگاه

مقایســهفصلیمیباشد.درعینحالدربرخیمنابعبرایبعضیازشــاخصهایغیبتازکارنیزتعاریفیذکرشدهاست.به

عنوانمثالمعموالشاخصGARبیشتراز%5وشاخصAFRمعادلیکوبیشتردریکسالغیرطبیعیدرنظرگرفتهشدهونیاز

بهارزیابیوریشهیابیدقیقتریدارد.

همچنینASDکمتراز4روزهمراهباAFRبیشازیک،بیشترمربوطبهمسائلمرتبطبااسترسشغلی،مشکالتمدیریتی

ویاارتباطاتبینفردیدرمحیطکارمیباشــد.ASDمعادل7وبیشــترونیزAFRبیشــتراز2معموالمربوطبهعللطبیو

پزشکیمیباشد.
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فرم جمع آوری اطالعات مربوط به محاسبه شاخص های غیبت از کار

سمتواحدنامونامخانوادگیردیف
مدتغیبت

)روز(

علتاستعالجینوعغیبت

)نامبیماری( غیرموجهاستعالجی


