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 H3SE یمدل تعال يها شاخص انیم یروابط عل یابیارز

  یمیدر صنعت پتروش

  **زادهعزت اله اصغري -* احمدرضا قاسمی
  

  )8/3/93 :پذیرش تاریخ  -16/6/92 : :دریافت (تاریخ

  

  چکیده

هـاي صـنایع پرخطـر     الزامـات و ضـرورت   ازجمله) HSEی(طیمح ستیزبهداشت، ایمنی و مدیریت 

هاي دخیل در تعـالی پایـدار در صـنایع پرخطـر      تبیین شاخص درصددشود. این پژوهش  محسوب می

سـاز و   هـاي توانمنـد   ارزیابی رابطـه علـی میـان شـاخص    هاي تعالی،  است. یکی از نکات مؤثر در مدل

نتایج است که پژوهش حاضر درصدد بررسی این روابط علی در سطح صنعت پتروشـیمی اسـت. بـر    

) در صنایع پتروشیمی، نویسندگان به بررسـی رابطـه علـی میـان     H3SEپایه مدل اعتالي پایدار(تعالی 

- هـا) و نتایج(بهداشـتی   و  فراینـد  منـابع ا، کارکنـان،  هـ  هـا و راهبـرد   مشی ساز(رهبري، خط پنج توانمند

کلیـدي   جینتـا فرهنگـی و  - امنیتـی، اجتمـاعی   - ارگونومیکی، کارکنان، پیمانکاران، مشـتریان، ایمنـی  

ــادالت     ــژوهش از دو تکنیــک مــدل مع ــن پ ــی در ای ــط عل ــراي بررســی رواب ــد. ب عملکــرد) پرداختن

اي در  نامـه  سـت. بـدین منظـور پرسـش    گیري شده ا بهره DEMATEL) و PLSساختاریافته خطی(

هـا   صنعت پتروشیمی کشور توزیع شد، و از این رهگذر رابطه میان شاخص H3SEمیان متخصصین 

 PLS و   DEMATELگفته مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بـا تکنیـک    هاي پیش ابزار لهیوس به

هـا مـورد ارزیـابی     کـل شـاخص   پذیري ي و با استفاده از ضرایب تعیین درجه تأثیررگذاریتأثشاخص 

هـاي تعـالی    بـه سـزایی در تبیـین مـدل     ریتـأث هـا   قرار گرفت. هرچند ارزیابی روابط علی میان شاخص

رسد تسري این دیدگاه از رویکردي ایستا به پویا به درك هرچـه بیشـتر تعـامالت     داراست، به نظر می

  زمان کمک شایانی نماید.   درگذرداده  رخ

  

  .PLS ،DEMATEL ،یعل لی، تحلH3SEعملکرد یتعال ،یمیپتروش صنعت: يدیکل کلمات

 

  )مسئول سندهی(قم) دانشگاه تهران،( نویفاراب سیپرد اریاستاد *

 ghasemiahmad@ut.ac.ir 
دانشگاه تهران تیریدانشکده مد اریشدان **  
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  مقدمه

هـاي اقتصـادي رو    عرصه ازجملهدستی صنعت نفت و  صنایع پتروشیمی جزء صنایع پایین

تـرین   ، ایـران را بـه بـزرگ   توجـه  قابـل شود. وجود منـابع نفتـی    به رشد در کشور محسوب می

. دسترسـی بـه نیـروي انسـانی     موده استنهاي جهان مبدل  دارنده نخست ذخایر کربوهیدرات

ي رقابتی کشور در ها تیمز ازجملهاي و جهانی  کرده، بازار رو به رشد داخلی، منطقه تحصیل

  گردند.  توسعه این صنعت تلقی می

صنایع پتروشیمی در زمره صنایع سنگین، با حجم تولیـد زیاد(تولیـد فراینـدي) بـوده کـه      

زینه هستند. تماس با مواد شیمیایی خطرناك براي انسان حجیم، سنگین، پره ساتیتأسنیازمند 

ــأثیرات اجتمــاعی و     و محــیط ــه، ت ــواد اولی ــت اشــتعال(انفجار) محصــوالت و م زیســت، قابلی

بر سالمت بهداشـتی کارکنـان ازجملـه     ریتأثشده این صنایع،  بوم واقع محیطی بر زیست زیست

را در ایـن صـنایع    ١HSEعملکـرد  هـاي مـدیریت    سازي سیستم مخاطراتی است که لزوم پیاده

هـاي مـدیریت امنیتـی و     یـی سیسـتم  همگرانماید. در این میان به سـبب تجـانس و    گوشزد می

  اند.   امتزاج یافته HSEمسئولیت اجتماعی، این ارکان با دیگر ارکان 

یابی اهـداف   شوند و دست صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ازجمله صنایع پرخطر محسوب می

دار اسـت. امـا تحقـق ایـن       گفته نقش به سزایی در اعتالي پایـدار ایـن صـنعت عهـده     یشگانه پ پنج

هـاي پیشـرو در صـنایع پرخطـر بـا اتخـاذ        نمایـد. سـازمان   اهداف در عرصه عمل امري مشکل مـی 

هـایی   هـا، قـوانین، رویـه    تمهیداتی نظیر تخصیص منابع کافی، مدیریت متعهد و کارا، تدوین راهبرد

 Chindaدارنـد(  HSEهـاي   فرهنگ ایمنی است، سعی در تعالی عملکرد سیستم که جملگی مقوم

and Mohamed, 2008:127 .(هـا و عوامـل دخیـل     ها به تعیین شـاخص  اغلب پژوهش که یدرحال

هـاي مختلـف تمرکـز دارنـد؛  ایـن       زیسـت از جنبـه   بهداشـت و محـیط  - در ارزیابی عملکرد ایمنی

هاي متضـمن اعـتالي پایـدار     وابط علی میان این شاخصیافتن تحلیل و  بررسی ر درصددپژوهش 

و بررسـی روابـط علـی     HSEهاي ارزیابی عملکـرد   است. بدین منظور در گام نخست به اهم مدل

هـا پرداختـه شـده، سـپس مـدل معـادالت سـاختاریافته خطـی متناسـب بـا مقتضـیات             میان شاخص

 

1 HSE: Health-Safety-Environment 
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هـایی در جهـت اعـتالي پایـدار      هادپژوهش معرفی گردیده، پس از انجام تحلیل روابط علی، پیشـن 

  شده است.   صنایع پتروشیمی ارائه

  

  بررسی پیشینه تحقیق

هـاي  اي را ماحصـل تـالش  ها در عرصه مـدیریت بهداشـت حرفـه   هرچند نخستین تالش

ت سـرب در معـادن آن دوران   یدر معالجه بیماري مسـموم  -طبیب حاذق یونان باستان -بقراط

توان پاسخ به سـوانح و حـوادث بـه وقـوع     اي را میداشت حرفهخاستگاه ایمنی و به ؛دانندمی

بـا توسـعه پیامدسـنجی در عرصـه      در اروپاي رو به صنعتی شدن قرن نوزدهم دانسـت.  وستهیپ

محیطی پژوهشگران براي ارزیابی هرچه بهتـر، محـیط پیرامـونی سـازمان بـه دو بخـش        زیست

  . بندي نمودندمحیطی مقوله عرصه اجتماعی و عرصه زیست

محیطـی در سـازمان    اي تنگاتنـگ بـا معضـالت زیسـت    اي رابطـه ایمنی و بهداشت حرفه

رو  ازایـن ایمنی مفهوم سالمت، ایمنی و محیط رایج گشت.  مهندسیادبیات در رو  دارد، ازاین

توسـعه   ISOتوسـط سـازمان    ١هاي یکپارچه مدیریتسیستم هاي صنایع، بنا به اقتضائات و نیاز

  داده شد. 

و  ISO9001 ،OHSAS18001تم مــدیریتی متشــکل از ســه زیرسیســتم مــدیریتی  ایــن سیســ

ISO14000   است که مورد اول استاندارد مدیریت کیفیت، مورد دوم استاندارد مدیریت بهداشـت

کاسـتن از   درصـدد  IMSمحیطی است. بنـابراین   اي و سوم استاندارد مدیریت زیستو ایمنی حرفه

ــازمان  ــارب س ــرین تج ــوانح، بهت ــاس ــه   ه ــجم ب ــردي منس ــتیبان و رویک ــق، پش ــت HSEي موف  اس

)Abbaspour, Hosseinzadeh lotfi, Roayaei and Nikomaram, 2010: 519.(  

هـاي فـوق جـزء الزامـات     المللی لحـاظ اسـتاندارد  الزم به ذکر است امروزه در سطح بین

یـات ایمنـی در   از دیگـر عـواملی کـه ادب    گردد.سپاري، ....) میبرقراري امور مشارکتی(پیمان

اسـت. امنیـت در صـنایع مختلـف      ٢صنایع شیمیایی و صنعت نفت طرح گردیده مقوله امنیـت 

 

1 IMS: Integrated Management System  
2 Security 
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کـه  متعـددي هسـتند     امنیت و ایمنی داراي نقاط تشابه و افتراق. استتعاریف متفاوتی داراي 

  است.  به نمایش درآمده 1 جدولهر

  

  )121: 1392. مقایسه حوادث ایمنی و امنیتی(قاسمی، 1 جدول

 امنیت ایمنی ویژگی

 عمدي سهوي عامل داخلی

 مشکل آسان پذیري کشف

 ي، جذابیت هدفریپذ بیآستبعات،  شدت، فراوانی، و تعیین تبعات ماهیت ریسک

 هجومی غیر هجومی خارجی عامل

 نمادین عینی ملموس بودن

 کیفی اًغالب کمی غالباً تحلیل ابزار

  

امنیت فیزیکی، امنیت کارکنان و امنیت فرایند  هاي پتروشیمی امنیت در قالبدر شرکت

در صـنعت پتروشـیمی مسـائل    ). Eastman Security Policy, 2011( دشـو  کنترل شبکه مـی 

بـه سـزایی   اهمیت  از، .... اي هاي رایانه افزار بدامنیتی نظیر جاسوسی تجاري، مدیریت حوادث 

بـه لحـاظ تمهیـدات الزم در     کشـور   HSEهـاي   گواه این مدعی الزام واحد ر است.برخوردا

  حوزه پدافند غیرعامل است.  

هاي پدافند غیرعامل درصدد است با اتخاذ تمهیداتی، بدون اسـتفاده   ها و راهبرد تاکتیک

در  مورداستفادههاي  از ابزار نظامی در مقابل حمالت آفندي دشمن مقاومت کند. اهم راهبرد

هـا، تقویـت    ي نمـودن فضـا  چنـد کـاربرد  ، فریب، از استتار، اختفاء اند عبارتپدافند غیرعامل 

   .)130: 1392استحکامات، ... (قاسمی، 

هـا در صـنایع    اي در مـدیریت فراینـد   هاي ارزیابی عملکرد ترکیبـی جایگـاه ویـژه    سیستم

  است.    به بررسی اجمالی ترکیبی در این حوزه پرداخته 2جدولنمایند. در  پرخطر ایفا می
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  هاي ترکیبی ي کارکردي مدلها . بررسی حوزه2 جدول

  زیست محیط  امنیت  ایمنی  رویکرد مدل
مسئولیت 

  اجتماعی

بهداشت و 

  ارگونومی

IMS *    *    *  

HSE-MS *    *    *  

Ideal S&S  *  *        

Cleaner Production      *  *    

HSEE  *    *    *  

HSSEQ *  *  *    *  

  *    *     مدل مدیریت سبز

  *  *      *  تعالی ایمنی

  

اي، مقـوالت   هاي ایمنی و بهداشت حرفه ان عنوان نمود که با توسعه سیستمتو بنابراین می

محیطـی و عوامـل بهداشـت     امنیت در کنار ایمنی، مسئولیت اجتماعی در کنار عملکرد زیست

همچـون   رو شیپـ هـاي   رو شـرکت  انـد. ازایـن   محیط کار با یکدیگر امتزاج و پیوستگی یافتـه 

گفته را در قـالبی یکپارچـه ارائـه     نه خود مقوالت پیشهاي ساال شل هنگام ارائه گزارش-داچ

  دهد.  می

واسطه محاسنی نظیـر بـه حـداقل رسـاندن حـوادث، کـاهش یـا بـه          به ي ترکیبیهاسیستم

سـازي  اي، ایجاد سیستم ارزیابی مدون، آمـوزش و فرهنـگ  هاي حرفهحداقل رساندن بیماري

وق، تغییـر در نگـرش تولیـدي، ایجـاد     پذیري سازمانی، ایجاد نظام مشـ در عرصه ایمنی، تعهد

اعـتالي عملکـرد    بـه کمـک شـایانی    ،هـا سازمانی و حفظ سرمایهارتباطات بهتر درون و برون

 نظـام  بـه همچـون هـر نظـام و رهیافـت مـدیریتی        HSEهـاي  سیستم. کنند می HSEهاي واحد

کمـک بـه   هاي مشتریان،  سنجش عملکرد در جهت شناسایی موفقیت، تعیین میزان تحقق نیاز

هـا بـدان واقـف نبـوده و      سازمان نیازا شیپهایی که  ها، کشف دانسته سازمان در درك فرایند

  ).Li and Young, 2002است( نیازمند شده يزیر برنامههاي  تحقق بهبود تیدرنها
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هـاي فراترکیـب و    اي(تلفیـق روش  ) بـا ابـزار نظریـه چندزمینـه    1392هاي قاسمی( بررسی

 5گردید. این مـدل متشـکل از    H3SEمنتج به مدل تعالی عملکرد  ١ها) نظریه برخاسته از داده

شـاخص نتـایج اسـت. فراترکیـب ابـزاري بـراي احصـاء و اسـتخراج          7ساز و  شاخص توانمند

اي  سند علمی و حرفـه  245هاي دخیل در عرصه تعالی پایدار بوده است. بدین منظور  شاخص

گـذاري و تحلیـل تـم     تحلیـل محتـوا، کـد    انتخاب و تلخیص شد. مورد٢CASP  با متدولوژي

کـد) واجـد بـاالترین میـزان      159هـا(  کد استخراجی مدیریت فراینـد  519واقع شد. بر اساس 

ارجاعات بوده است. همچنین با توجه به خروجی مدل، شـاخص نتـایج مشـتریان بـا توجـه بـه       

پیشـنهادي از   یا ادغام با شاخص نتایج اجتماعی محیطی است. مـدل  حذف قابلوزن پایین آن 

سازي  ) بوده و قابلیت ارزیابی و پیادهEFQM( گرا با مدل تعالی اروپایی کیفیت سوي وي هم

  ). 1را داراست(نمودار  RADARبا رویکرد 

از آن  شـده  اقتبـاس هـاي   و مـدل  EFQMهاي جوایز کیفیت  محاسن بسیار، مدل وجود با

اهیت توصیفی، عدم توجه به روابط (روش امتیازدهی، م داراي نقاط ضعفی از منظر ساختاري

ها...) و ماهیت کارکردي است. یکی از ایـن مشـکالت ضـعف ایـن مـدل در       علّی مابین معیار

  است.   HSEنظیر دوایر  وکار کسبهاي  ارزیابی تخصصی واحد

بـر   ٣ادبیات علم پیچیـدگی  طورکلی بهو  ها ستمیس لیتحلبسیاري ازنظریات در خصوص 

ي تمرکز بر اجزاي سیستم و چگونگی عملکـرد آن، بایـد تعامـل    جا بهه ک ددارندیتأکاین امر 

هویـت اجـزاء بلکـه هویـت سیسـتم را       تنهـا  نـه بین اجزاء متمرکز شد و دید چگونه این روابط 

اي از اجزاء بـه هـم وابسـته اسـت      نظام سنجش عملکرد مجموعه گرید یعبارت بهکند.  تعیین می

تـک   لّیـت یـک سیسـتم چیـزي جـدا از پیونـد تـک       کنـد و ک  که هدف مشترکی را دنبال مـی 

  ).180: 1385فرد،  (دانایی اعضاي آن است

 

 

1 Multi Grounded 
2 Critical Appraisal Skill Program 
3 Complexity Science 
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  . مدل اعتالي پایدار در صنایع پرخطر(پتروشیمی)1نمودار 

  

نجمــی و همکــاران نیــز بــر بررســی روابــط علّــی مــابین اجــزاء نظــام ســنجش عملکــرد   

شده در مدل  همچنین مفاهیم عنوان ).Mohamed, Ali, and Tam, 2009: 166( تأکیددارند

هـا و اهـداف راهبـردي در نقشـه      کارت امتیازي متوازن به بررسی روابـط علـی مـابین راهبـرد    

). این در حالی اسـت  Kaplan and Norton, 2004: 16( باشند استراتژي مؤید این مطلب می

 ي قرارگرفتـه اسـت   توجـه  ها مورد کم بررسی روابط علّی مابین زیر معیارEFQM که در مدل 

)Chinda and Mohamed, 2008:127تـوان تالشـی در    ). به این لحاظ پژوهش حاضر را می

دانسـت. بـراي ارزیـابی مـدل      H3SEهـاي مـدل تعـالی     جهت تبیین  رابطه علی میان شـاخص 

 3 ولجـد .شـود  یمـ بر مرور بر پیشینه پژوهش طراحی  معادالت ساختار در گام نخست با تکیه

  گیري از پشتوانه نظري است. ها با بهره مبین رابطه علی میان شاخص

  )0,073رهبري(

 نکته راهنما) 26زیر معیار،  8(

  )0,1,2کارکنان(

  نکته راهنما) 30- زیرشاخص10(

  

  )0,101(منابع مدیریت

 نکته راهنما)30-زیرشاخص 10(

  )0,093خط مشی و راهبرد(

 زیر شاخص) 15(

  )0,336ها( مدیریت فرایند

 نکته راهنما) 85- زیرشاخص13(

 )0,05(نتایج کارکنان

 )0,043(پیمانکارننتایج 

 )0,02(نتایج مشتریان

 )0,053(نتایج کلیدي عملکرد

 )0,026(نتایج بهداشتی و ارگونومیکی

  

  

محیط زیست و 

  )0,07(اجتماع

 زیرشاخص 27

 

  

  

 ایمنی

)0,081و امنیت(   

 رشاخص١٨
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  H3SEهاي تصمیم مدل تعالی عملکرد  هاي علّی مابین متغیر . فرضیه3 جدول
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  شناسی تحقیق روش

اسـتقراء  ) را مرهون تعمیم نگرشـی  3طورکلی فلسفه وجودي مدل تعالی پایدار(نمودار به

در زمینـه سـنجش عملکـرد زنجیـره عرضـه بـا لحـاظ ابعـاد و         )  EFQMبه مدلی موفـق(  گونه

  گفتـه،  . بـا توجـه بـه مطالـب پـیش     دانسـت  توان یمهاي اقتضایی(زمینه و کانون تحقیق)  مؤلفه

هدف از این تحقیق ضمن تبیین روابط علّی مابین اجزاء مدل تعالی عملکـرد اسـت. فرضـیات    

پـس پـژوهش ازنظـر     مـدل اسـت.   مکنـون  هاي سازهروابط علّی میان  مبتنی بر تعیین پژوهش 

طـور   هدف کاربردي و ازنظر نحوه گردآوري اطالعـات توصـیفی و از نـوع همبسـتگی و بـه     

  مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاري است. 

  

  
  . فرایند انجام پژوهش2نمودار

 

. مـدل  اسـت  شـده  مـدل معـادالت سـاختاري اسـتفاده     از براي بررسی روابط میان متغیرها

هـاي دربـاره روابـط بـین متغیرهـاي       هآماري براي آزمون فرضی يت ساختاري رویکردمعادال

صـورت   2ارزیابی فرضیات پژوهشی تحقیق فرایندي بـه شـرح نمـودار    منظور بهاست. مکنون 

هـاي   هـا بـر شـاخص    یـک از شـاخص  ر کل ه ریتأث. همچنین براي بررسی میزان است رفتهیپذ

  گیري شده است. بهره DEMATEL دیگر از تکنیک ریاضی

  

  هاي پژوهش یافته لیوتحل هیتجز

 یهاي موردبررسـ  ست که بر این اساس براي متغیرا  پرسشنامه ها دادهآوري  ابزار اصلی گرد

 ســؤالو شــش تــایی لیکــرت  5بــا طیــف  گانــه هــاي دوازده ارزیــابی شــاخصســؤال بــراي  43
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دو وضـعیت فعلـی شـرکت و    گانـه در  43ي هـا  رشاخهیز شده است. در نظر گرفتهاي  نامه زندگی

  هاي پتروشیمی پرداخته است. مطلوب صنعت به ارزیابی بلوغ تعالی پایدار در شرکت

  

  آماريو نمونه جامعه 

 HSEکلیـه کارشناسـان    پـژوهش،  پژوهش بـا توجـه بـه متغیرهـاي     نیجامعه آماري در ا

گیـري و   . بـه دلیـل مشـخص بـودن چهـارچوب نمونـه      هـاي پتروشـیمی ایرانـی اسـت     شرکت

گیـري   (درگیر بودن) متغیرهاي رفتـاري بـراي همـه اعضـاي جامعـه، از روش نمونـه       عمومیت

شـرکت فعـال در صـنعت     45برآورد جامعه آماري از شده است.  استفاده در دسترستصادفی 

گیري از جامعه محـدود،   بر طبق فرمول نمونهکارشناس بوده است.  100 درمجموعپتروشیمی 

نامـه   پذیري نتایج پرسـش  . جهت افزایش قابلیت تعمیمخاب گردیدانت 85فراي با حجم ن نمونه

نامه تعالی پایدار توسط سه تن  ها ارسال و از ایشان خواسته شد که پرسش براي تمامی شرکت

مـورد از   5انفـرادي پاسـخ داده شـود. الزم بـه ذکـر اسـت        صـورت  بـه از کارشناسان شرکت 

  نی از فرایند تحلیل خارج شد.   ز و رج ناقص بودنها بنا به دلیل  نامه پاسخ

  

85
31.096.1)1100(075.0

31.096.1100

)1( 22

2

22

2

2

22

2 








SZN

SNZ
n






 

  

 پایایی و روایی

 پایایی پرسشنامه، میزان ضریب اعتماد با روش آلفـاي کرونبـاخ  قابلیت منظور سنجش  به 

الزم بـه ذکـر   . )4(نگـاره  نشان از پایایی ابزار پـژوهش اسـت  محاسبه شد که  و پایایی ترکیبی

باشـد، پایـایی سـازه     0,7و پایـایی ترکیبـی بـیش از     0,6باالتر ازاست چنانچه آلفاي کرونباخ 

  .  شود یمی تأیید موردبررس

گیـري  اسـت. بـراي ارزیـابی      روایی پرسشنامه که مبین میزان صحت سنجش ابزار اندازه

از اعتبـار   گیري ابزار اندازهمنظور سنجش روایی  به هاي مختلف آماري و  اعتبار پژوهش ابزار

). 147: 1386(سرمد، بازرگـان و حجـازي،    شده است استفاده و اعتبار تشخیصیمحتوا، سازه 
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 مـوردنظر تواند مفهـوم   هایی که می کند که همه ابعاد و مؤلفه روایی محتوي ایجاد اطمینان می

ها وجود دارد. در این تحقیق روایی محتوي از دو طریق بررسـی   را انعکاس دهد در آن سنجه

مقاله معتبر و  254مرور گسترده بر ادبیات تحقیق که ماحصل مرور لهیسو بهاست. اوالً  گردیده

گزینش و تحلیـل   تیدرنهاجدید در حوزه تعالی عملکرد و سنجش عملکرد زنجیره تأمین و 

نتایج مقاالت منتخب است. ثانیاً روایی محتواي پرسشنامه از طریق تحلیـل و بررسـی و اعـالم    

و اساتید دانشگاهی صورت پذیرفت. روایی سـازه کـه    HSEتن از مدیران ارشد دوایر  6نظر 

ر ها با سازه مورد آزمون است از تکنیـک تحلیـل عـاملی بـراي هـ      مبین میزان سازگاري سنجه

). بنابراین تحلیل واریـانس تبیـین    5(نگاره  انجام شد SPSS15 افزار نرم لهیوس بهها  یک از سازه

  ).   146: 1385نصوفر، (م باشد 0,5شده هر سازه بایستی باالتر از 

  

هاي  افزار ) با استفاده از نرم٪95نامه(سطح اطمینان  هاي تعیین پایایی پرسش . شاخص4جدول

,SPSS Visual PLS  

  
 

هـاي اصـلی    ، عالوه بر نگاره فوق که مبتنی بر تکنیک تحلیـل مؤلفـه  SPSSافزار  البته نرم

شـده از   هـاي اسـتخراج   نگر تعداد عامـل ، نشا1بیش از  ٢است که عوامل با مقادیر ویژه ١تحلیل

 

1 Principal Component Analysis 
2 Eigenvalue 
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شاخص دیگر نیز مورد ارزیـابی   11(همان). به طریقی مشابه این شاخص براي  آن سازه است

  ).4 جدول( قرارگرفته است

  

  در شاخص رهبري H3SEاي از واریانس تبیین شده روایی سازه مدل تعالی عملکرد  . نمونه5 جدول

  
  

گیري شـوند همبسـتگی بـین     دو یا چند روش اندازههرگاه یک یا چند خصیصه از طریق 

ــین نمــرات  هــا دو شــاخص مهــم اعتبــار را فــراهم مــی  گیــري انــدازه آورد. اگــر همبســتگی ب

 حـائز گیـري   کند بـاال باشـد، ابـزار انـدازه     گیري می هایی که خصیصه واحدي را اندازه آزمون

ون آنچه را باید سنجیده شـود  گرا است. وجود همبستگی براي اطمینان از اینکه آزم اعتبار هم

  باید روابط زیر برقرار باشد: همگراسنجد، ضروري است. براي روایی  می

  

CR>0.7, C.R>AVE١, AVE>0.5 

  

گیـري   هـاي متفـاوتی را انـدازه    هایی کـه خصیصـه   همچنین چنانچه همبستگی بین آزمون

ــایین باشــد، آزمــون داراي اعتبــار تشخیصــی واگــرا اســت  مــی  Calvo)کنــد پ mora,  et. 

Al.,2006:748)شده کـه   . براي ارزیابی روایی تشخیصی چنانچه میزان متوسط واریانس تبیین

(عوامـل مکنـون)    هـا  بیشتر از میزان همبستگی میان سازه اند ذکرشدهداخل پرانتز  6 جدولدر 

هـا   (همان منبع). بر این اساس روایی واگراي تمـامی متغیـر   باشد روایی تشخیصی برقرار است

 

1 AVE: Average Variance Explained 
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هـا   مشی شود که شاخص خط ). بنا به عامل فوق مشاهده می5 جدول( گیرد قرار می دیتائرد مو

 ها فاقد روایی همگرا است. و راهبرد

 
 . ارزیابی روایی تشخیصی(واگرا)6 جدول

 
  

هـاي   بـر اسـاس فرضـیه    شـده  يآور گـرد هاي  ها: در این بخش داده تحلیل توصیفی یافته 

ارزیـابی فرضـیات    منظـور  بـه : متغیرهـاي پـژوهش   توصـیفی بررسی شوند.  پژوهش بررسی می

  .است شده استفادهمیانگین  tتوصیفی پژوهش؛  از آزمون 

                  







3:

3:

1

0





H

H

 
  

هـا   در آزمون در شرایطی قابل انجام است که متغیـر  tالزم به ذکر است استفاده از آماره 

ر جامعـه نامشـخص باشـد.  آزمـون در شـرایطی      توزیع از نرمال پیروي کننـد و انحـراف معیـا   

3:0؛ به ارزیابی SPSSنتایج ماحصل از  که ییازآنجا H پـردازد؛   و فرض مقابل آن می

). 7 جـدول کنیم( ضمن توجه به مقادیر معناداري به حدود باال و پایین تخمـین نیـز توجـه مـی    

ــان    ــطح اطمین ــه در س ــی ک ــدین معن ــایت  ٪95ب ــزان رض ــر  می ــام متغی ــی تم ــایج   بخش ــاي نت ه

  بخشی نیست. ارگونومیکی در سطح رضایت-پیمانکاران،نتایج بهداشتی
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  )3(جامعه آماريهاي  پارامترآزمون میانگین . 7 جدول

  میانگین  نام متغیر
میانگین 

  ها تفاوت
  وضعیت متغیر  حد باال  حد پایین  معناداري سطح

 مناسبنا 0,427 -3,201 0,201 0,079 0,024 نتایج پیمانکاران

 مناسب 3,576 0,576 0,000 0,358 0,795 امنیتی-نتایج ایمنی

 مناسب 3,656 0,656 0,000 0,432 0,881 محیطی زیست-نتایج اجتماعی

 مناسب 3,708 0,708 0,000 0,522 0,895 نتایج مشتریان

 مناسب 3,542 0,542 0,000 0,332 0,751 عملکرد شغلی

 مناسب 3,408 0,408 0,000 0,200 0,617 رهبري

 مناسب 3,458 0,458 0,000 0,258 0,659 ها و راهبرد ها مشی خط

 مناسب h3se 3,375 0,375 0,000 0,187 0,563مدیریت منابع انسانی 

 مناسب 3,203 0,203 0,040 0,010 0,396 ها و منابع شراکت

 مناسب 3,306 0,306 0,001 0,124 0,487 ها فرایند

 مناسبنا 0,394 -3,188 0,188 0,074 0,019 ارگونومیکی-بهداشتی  نتایج

 مناسب 3,258 0,258 0,011 0,061 0,456 نتایج کارکنان

  

  بررسی مدل ساختاري (تحلیل مسیر) پژوهش

تـا   5بایسـت   )؛ به ازاي هر پارامتر مـی Lisrelخطی( افتهیساختاربر اساس قاعده معادالت 

ــخگو وجــ  10 ــتهپاس ــد  ود داش ــورفر،  باش ــایی149: 1385(منص ــه    ). ازآنج ــداد نمون ــه تع ک

افزار لیزرل در  هاي نرم کمتر از این میزان است؛ استفاده از تکنیک و خروجی شده يآور جمع

 .Calvo mora, et)علی محلی از تردید دارد. در این قبیل موارد برخـی پژوهشـگران    بررسی

Al.,2006:  کننـد. ایـن    توصـیه مـی   ١تـرین مربعـات جزئـی    ک کوچک. استفاده از تکنی(748

گیرد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه از      خطی قرار می افتهیساختارهاي معادالت  روش نیز در زمره روش

گویه به ازاي هر پارامتر در مـدل)   5گیرانه لیزرل(دریافت حداقل  بند برخی مفروضات سخت

نیازمنـد فـرض نرمـال     PLSه از مدل فارغ است. همچنین برخی دیگر بر این باورند که استفاد

رو بنا به مقتضـیات نمونـه آمـاري     . ازاین(Calvo mora, et. Al., 2006:748) بودن نیز نیست

 

1 Partial least Square 
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هـاي ایـن دو    شود. برخی دیگـر از ویژگـی   در تحلیل روابط ساختاري از این مدل استفاده می

  .اند ذکرشده 8 جدول روش در 
  

  PLSو   Lisrelهاي هاي تکنیک . بررسی ویژگی 8 جدول

Lisrelمدل) (هاي انعکاسی  PLSمدل) (هاي ترکیبی  

  هاي کوچک نمونه  ي بزرگها نمونه

  رگرسیون یک متغیره  رگرسیون چندگانه

  تبیین ساختار مدل  گیري در موارد اندازه

  ساختار کواریانس  ساختار همبستگی

  کنند می ها ویژگی ساختار را تبیین شاخص  کند ها را تعیین می ساختار شاخص

  

ــل مســیر(معادالت   PLSشــایان ذکــر اســت کــه روش   ــه دو شــاخه رگرســیونی، تحلی ب

اس مقـارن بـا یکـدیگر    -ال- اسـت. دو روش لیـزرل و پـی    افتـه ی گسـترش خطی)  افتهیساختار

بسیار زودتر به بازار عرضه شد؛ توجه مخاطبـان   lisrelافزار  نرم که ییازآنجا. اما اند افتهی توسعه

بـراي انعکـاس    PLSتحلیـل مسـیر    کـه  ییازآنجاه خود معطوف داشت. همچنین بیشتري را  ب

هایی کـه فرضـیات خیلـی قـوي یـا اطالعـات        شرایط نظري و رفتاري در علوم اجتماعی زمان

  یابد. کافی وجود ندارد کاربري می

  

  گیري درباره آن  بررسی فرضیات مدل و نتیجه

هاي تناسب در وضعیت مناسبی بـه   گردد مدل ازنظر شاخص که مالحظه می يطور همان

فرضیات است. مقـادیر   کیکامعرف مدل معادالت ساختاري و آزمون ی 4نمودار برد.  سر می

و ضـریب   tمندرج در نمـودار معـرف ضـرایب تخمینـی بتـاي رگرسـیونی، ضـرایب آزمـون         

نـان  زیـر در سـطح اطمی   قـرار  بـه افزار مبنی بر آزمون ضرایب بتا  است. مفروض نرم R2)تعیین(

فـرض   کـه  یدرحـال ی اسـت.  موردبررسـ است. فرض خنثی مبین عدم تأثیرگذاري متغیـر   95%

  مقابل مؤید تأثیرگذاري متغیر موردبررسی بر متغیر وابسته است.  
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رو  هـاي مسـتقل اسـت. ازایـن    ریمتغضرایب تعیین معرف درجه تبیین متغیر وابسته توسـط  

هـاي مسـتقل اسـت.     جـه تبیـین بـاالي متغیـر    دهنـده در  هرچه ضریب تعیین باالتر باشـد، نشـان  

 Visualافزار  که نرم ازآنجایی PLS      کنـد؛ در   تنها به تخمین ضـرایب روابـط علّـی بسـنده مـی

رو  تـوان اظهـارنظر نمـود. ازایـن     خصوص برازش کل مدل با توجه به اطالعـات موجـود نمـی   

 3 نمـودار .  در گـردد  محسوب مـی  LISRELعامل اخیر در زمره نقایص این مدل در قیاس با 

تعبیـر و تفسـیر اسـت.     و ضـریب تعیـین قابـل    T valueسه شاخص ضرایب مسیر، مقدار آماره 

شـود.   هـا محسـوب مـی    شاخص بر دیگـر شـاخص  ر ي هرگذاریتأثضرایب مسیر معرف میزان 

 Tآماره  value گفته است.  بر این اساس چنانچـه ایـن    شاخصی براي معناداري فرضیات پیش

باشد فرض خنثی مبنی بر عدم تأثیرگذاري متغیـر مسـتقل بـر وابسـته رد      1,96ضریب بیش از 

هـا بـر    گفته فرضیات تأثیرگذاري رهبري بر مدیریت منابع، فرایند شود. بنا به استدالل پیش می

انـد. ضـریب    محیطی، نتایج کارکنان بر مشـتریان و پیمانکـاران رد شـده    نتایج اجتماعی زیست

کـه   ي کـل اسـت. ازآنجـایی   ریرپـذ یتأثنـوعی   یین درجـه تبیـین یـا بـه    ابزاري براي تعز تعیین نی

 Visualافزار  نرم PLS کند؛ در خصوص بـرازش   تنها به تخمین ضرایب روابط علّی بسنده می

رو عامـل اخیـر در زمـره     توان اظهارنظر نمود. ازایـن  کل مدل با توجه به اطالعات موجود نمی

  گردد.  نقایص این ابزار تلقی می
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یـک از  ر براي تعیین تأثیرگـذاري کـل هـ    DEMATEL  شده در ادامه از تکنیک اصالح

هاي ریاضـی   گیري شده است. الزم به ذکر است این تکنیک مبتنی بر تکنیک ها بهره شاخص

  گردد.  هاي تحقیق در عملیات نرم تلقی می بوده و در زمره تکنیک

نظـر   چهـاردر  صـفرتا وابط مستقیم: جهت تعیـین امتیـاز کـه از    تشکیل ماتریس ر .1گام  

آورد. بنـابراین    شود. نتیجه این مقایسـات مـاتریس روابـط مسـتقیم را بـه وجـود مـی        گرفته می

نامه فراخوانی خبرگـان و صـرف زمـان     تشکیل ماتریس روابط مستقیم مستلزم طراحی پرسش

کـه  –بب کاستن از مرحله پیمایش در جهت کسب آراي ایشان است. در پژوهش حاضر به س

براي  تر شیپ) که 6از ماتریس همبستگی(نگاره  -مراحل پژوهش است نیبرتر زماناز  درواقع

است کـه مـورد اخیـر     شده استفاده، شده بود استخراجارزیابی روایی واگرا در رویکرد آماري 

  توان دانست.  را در زمره ابتکارات پژوهش می

بنـامیم   Aاتریس روابـط مسـتقیم: اگـر مـاتریس روابـط مسـتقیم را       کردن مـ  اسیمق یب .2گام 

آیـد. طبیعـی     مـی  به دسـت بوده که با استفاده از فرمول زیر  Aمقیاس شده  ، ماتریس بیMماتریس 

  ).239: 1392است که عناصر روي قطر اصلی ماتریس مساوي صفر خواهندبود(قاسمی، 

  

M=K.A 

 
  

  بنابراین:

  

  
  

 Mمقیـاس شـده    ن ماتریس روابط نهایی: با توجـه بـه مـاتریس بـی    آورد به دست .3گام 

را با اسـتفاده از فرمـول زیـر بـه دسـت آورد. در ایـن فرمـول         Sتوان ماتریس روابط نهایی   می

 ماتریس یکه است. Iماتریس 
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تـوان    مـی  R-Dو  D+R: بـا محاسـبه   ریرپـذ یتأثو  رگـذار یتأثمحاسبه گروه  .4گام 

جمع اعـداد   Rبودن را مشخص کرد. در این روابط  ریرپذیتأثودن یا ب رگذاریتأثمیزان 

 D-Rهاي هر سطر ماتریس روابط نهایی است هر چـه مقـدار    جمع درایه Dهر ستون و 

-D خواهد بود و هر چه تر مسلطي رگذاریتأثبیشتر باشد شاخص موردنظر ازنظر میزان 

R  ي شـاخص و عـدم تسـلط آن    ریرپذیتأثکمتر باشد و به سمت منفی پیش رود میزان

  بیشتر خواهد بود.

  

  ,     ,  
  

ــه آســتانه  5گــام  ــین مجموع ــه دســت آوردن گــراف  رگــذاریتأث. تعی ــأثي و ب  ریت

هـا بـر یکـدیگر     شـاخص  ریتـأث ها بر یکـدیگر: بـراي بـه دسـت آوردن گـراف       شاخص

بنـدي کنـد. عناصـر     هـا را سـطح   هـر یـک از شـاخص    ریتـأث گیرنده بایـد ارزش   تصمیم

شـوند و بـا اسـتفاده از گـراف       که داراي بیشترین ارزش هستند انتخاب مـی  Sیس ماتر

) به دست R -D,D+Rي با استفاده از مختصات(رگذاریتأثشوند. گراف   پوشش داده می

الزم  .]8[گیـرد   روي محور عمودي قرار می D-Rروي محور افقی و  D+Rآید که   می

 به ذکر است در پژوهش حاضر از پـارامتر   D+R  عنـوان میـزان تـأثیر کـل شـاخص       بـه

یک این عامـل وزن تـأثیر بـه روش     مقیاس نمودن درجه شده است. از این با بی استفاده

DEMATEL شود.  محاسبه می  
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  . ماتریس روابط کل9جدول

  
  

 

 ها گیري و پیشنهاد نتیجه

 تسـري نگـاه بـه ایـن حـوزه      دیـ مؤاي  هاي نوین ایمنـی و بهداشـت حرفـه    ارزیابی سیستم

رو  محیطی و امنیتی بوده است. ازایـن  هاي تولیدي به حوزه مسئولیت اجتماعی، زیست شرکت

بـدیلی را در کاسـتن از مخـاطرات     رنگ و بـی  نقش پر H3SEگفته مدل تعالی  بنا به علل پیش

کنـد.. ازجملـه مشـکالت     محیطی و اجتماعی و بروز حوادث ایمنـی و امنیتـی ایفـا مـی     زیست

، ايهاي حرفهکاهش یا به حداقل رساندن بیماري، اقل رساندن حوادثحدهاي پیشین  سیستم

ایجـاد  ، پذیري سـازمانی تعهد، سازي در عرصه ایمنیآموزش و فرهنگ، ایجاد سیستم ممیزي

حفـظ  و  سـازمانی ایجـاد ارتباطـات بهتـر درون و بـرون    ، تغییر در نگرش تولیدي، نظام مشوق

هـا   ). مبتنی بر منطق پیچیدگی23: 1391ت سبز ایران، (جایزه مدیری توان دانست می هاسرمایه

ها امـري بـدون    ها بدون بررسی تعامل، اندرکنش و روابط علی میان زیرشاخص تحلیل سیستم

رو در پژوهش حاضر درصدد بررسی تأثیرگذاري، تأثیرپذیري و رابطه  نمایاند. ازاین می دهفای

شـاخص از تکنیـک    نیرگذارتریتأثررسی ها بوده است. بدین منظور براي ب علی میان شاخص

پـذیري از   گیري شده اسـت. همچنـین بـراي بررسـی درجـه تـأثیر       بهره DEMATELریاضی 

پـذیري   ي و تـأثیر رگـذار یدرجـه تأث معرف  5شده است. نمودار  شاخص ضریب تعیین استفاده
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یـک   رجهمقیاس د آوري است که براي تحلیل بهتر، این مقادیر بی ها است. الزم به یاد شاخص

 ). 5اند(نمودار  شده

ها، نتایج کارکنان و نتایج کلیـدي عملکـرد در    هاي مدیریت فرایند بر این اساس شاخص

ــأثیر ــین فراینــد گــذارترین شــاخص زمــره ت ــایج ایمنــی هــا و همچن امنیتــی در زمــره  -هــا و نت

ون ي بررسی روابـط علـی از آزمـ   برا تیدرنهاشوند. و  ها محسوب می پذیرترین شاخص تأثیر

  شده است. ضرایب مسیر استفاده

  
  هاي تعالی پایدار در صنعت پتروشیمی . درجه تأثیرگذاري و تأثیرپذیري شاخص5نمودار 

  

مـدیران   H3SEکـه در جهـت بهبـود مسـتمر در عرصـه       آن استنتایج پژوهش گویاي  

بـا  بخـش، نـاظر    ارتقـاء دهنـد. رهبـري الهـام     HSE ریدوابایستی در گام نخست رهبري را در 

ها و  مشی هاي انسانی، منابع مالی و تدوین خط اثربخش منجر به مدیریت بهتر سرمایه ها ارتباط

هـاي انسـانی و    ي سـرمایه اعـتال ي بـر  رگـذار یتأثضـمن   هـا  مشی خطشود. تدوین  ها می راهبرد

منـد   ي نظـام ریکـارگ  بـه شـود.   مـی  نـدها یفرامدیریت منابع منجر به مدیریت کـارا و اثـربخش   

محیطـی،   زیسـت -امنیتی، اجتمـاعی -بهداشتی، ایمنی-ا منجر به کسب نتایج ارگونومیه فرایند
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گـردد. کسـب ایـن نتـایج متضـمن تعـالی پایـدار         نتایج کارکنان، مشـتریان و پیمانکـاران مـی   

  شود.   هاي پتروشیمی می شرکت

هـا   ها و ویژگی ها، از توجه به اهمیت شاخص بررسی روابط علی به سبب تمرکز بر رابطه

هـا در کنـار    توجه توأم به شاخص منظور بهیی ها روشرو الزم است  شود. ازاین غافل می ها نآ

نگـر و   هـاي تلفیـق نگـاه جـزء     کار ها ارائه شود. مسیر تعالی یکی از راه رابطه علی این شاخص

). معادالت ساختاریافته خطی به سبب نگاه مقطعی 101: 1387علی بدین مقوله است(قاسمی، 

رو این تکنیک به بازنمایی  بلیت تحلیل رابطه علی را در بستر زمان دارا نیست. ازاینو بطعی قا

ها در مدیریت نظیـر   بسیاري از پدیده آنکه حالکنند.  روابط علی در مقطعی از زمان بسنده می

بر مبناي منطق سیستمی بـدون توجـه    اصوالًاثر پیگمالیون مستلزم تحلیل در بستر زمان هستند. 

رو در  .  ازایـن کننـد  یمـ هاي بسته تنـزل   ها از سطح زنده به سیستم بازخورد سیستم کارسازوبه 

زمــان و پــایش ایــن  درگــذرعملکــرد  ســنجشهــاي  جهــت تحلیــل رابطــه علــی در سیســتم 

 نمایاند.  می دهیفا بهمفید  ١ها ها، استفاده از رویکرد پویایی سیستم کنشراند

 

 

1 System Dynamics 
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