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چکیده :سیستمهای بهداشت و ايمنی حرفهای ،نقش حساا و بایبادي ی در توساۀ پايادار
صنايع سنگین و پرخطر ايفا میکنند .هدف از پژوهش حاضر بررسای و واکااوی روناد تكاام ی
نظامهای اعتالی عم كرد  H3SEبوده است .به اين منظور با رويكارد پاژوهش کیفای و ابا ار
تح یل نظري چندزمینهای ،به توصیف مدل تۀالی  H3SEپرداخته شده است .اين روش مشتمل
بر دو اب ار پژوهش کیفی ،يۀنی فراترکیب و نظري برخاسته از دادههاست .رويكارد نسسات باه
ارزيابی و تح یل نظااممناد نتااي پاژوهشهاای پیشاین پرداختاه و رويكارد دوم بار بررسای
ويژگیهای مسئ تحت بررسی بنا به اقتضائات بومی تمرک دارد .يافتههای پژوهش حكايت از
آن دارند که مدلهای ارزيابی عم كرد ايمنی ،سیر توسۀ تكاام ی داشاتهاناد؛ باه نحاوی کاه
سیستمهای مديريت زيستمحیطی ،امنیت و مسئولیت اجتماعی با سیستمهای قاديمی عیاین
شده است .درمیموع از میان مقوالت دوازدهگان احصاشدۀ فرايندها ،رهبری ،نتاي اجتمااعی ا
زيستمحیطی و نتاي کارکنان ،واجد بیشترين اهمیت در حوزۀ خود بودهاند .شايان ذکار اسات
که تفاوت هايی از حیث توجه به مؤلفههای دوازدهگانه ،ازجم ه فراينادگرايای ،رهباری و نتااي
ک یدی عم كرد ،در روشهای نظري برخاسته از دادهها و فراترکیب مشاهده شده است.
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مقدمه
ايمنی و بهداشت حرفهای اب اری است در دست مديريت کاه باهکما آن مایتواناد از رريا
پیشگیری يا کاهش حوادث ناشی از کار ،بهاهداف اف ايش تولید ،کاهش ه ينهها ،بهباود تصاوير
سازمانی و ...نائل آيد .هرساله می یونها حادث ناشی از کار در دنیا رخ میدهد .در اين میان ،ايران
بر اسا آماارهاای جهاانی دارای رتبا بسایار باااليی اسات .گاواه ايان مادعی ،کساب رتبا
ريس پذيرترين کشور جهان و رتب پنیم مرگومیار جاادهای در ساط جهاان اسات .از حیاث
حوادث شغ ی و حرفهای نی  ،ايران يكی از کشورهای با ريس باالی حوادث حرفهای محساو
میشود (اصغریزاده ،صفری و قاسمی.)2131 ،
بررسی ع می و نظاممند ايمنی و بهداشت حرفهای را نسستین بار بهصورت ع می باه بقارا
در مۀادن استسراج سر و روی منتسب کردهاند .اما مهمترين تالشها در اين عرصه را میتوان
در دورۀ انقال صنۀتی در انگ ستان جستوجو کرد .به هرحال با روند توسۀ نظامهای تولیدی و
دگرگونی ماهیت کسبوکار ،ماهیت رويدادهای عارضشده در عرص کسب نیا دگرگاون شاده
است .شتا گرفتن توسۀ صنۀتی و احداث مستمر کارخانهها و صنايع گوناگون که بهرور ربیۀای
آلودگیهای خاص خود را بهبار میآورند .تبۀات برآمده ،بشر را نااگ ير کارده اسات تاا باه فكار
راهكارها و روشهايی باشد که حد ممكن بتواند از خطرات و پیامدهای بهوجودآمده بكاهاد و بار
اين اسا است که بنیان فكری ايیاد و اجارای سیساتم ماديريت ايمنای و بهداشات و محای
زيست ( )HSEنهاده شده است .سرآغاز اين اقدامات را میتوان تصويب اليحا هاوای پااد در
اياالت متحده ( )3363بهمنظور حفاظت از محی زيست دانست .جنبش تولید سب و مديريت سب
بر اين تأکید دارند که توسۀ اقتصادی فارغ از توجه به دغدغههاای زيسات محیطای ،توساۀهای
پايدار محسو نمی شود .در پرتاو ايان نیاازهاا ،ال اماات اساتانداردهای ماديريتی ،ISO34111
 EMASو ارزيابی تأثیرها محیطی 3بدين منظور توسۀه يافت.
اما توجه صرف به ويژگیهای زيستمحیطی ،بدون توجه باه جامۀا انساانی متاأثر از اقادام
توسۀهای ،درعمل بیمۀنا به نظر مایرساد .تیربا اقادامات توساۀهای در کشاورهاای مست اف
آمريكايی ،آسیايی ،آفريقايی و ،...نشان از اين دارد که عدم ارزيابی پیامدهای اجتماعی ،درنهايات
ممكن است تبۀاتی خالف آنچه مديران در پی آن هستند را بهدنبال داشته باشد (فاض ی.)3181 ،
از اين رو ،امروزه در غالب سازمانها ارزيابی تأثیرات اجتماعی و زيستمحیطی بهشاكل آمیستاه
صورت میپذيرد (ونك ی.)2113 ،
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1. Environmental Impact Assessment
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پس از وقوع حادث يازدهم سپتامبر ،تالشهای زيادی در عرص ارتقای امنیتی صنايع پرخطر
صورت پذيرفت .امنیت محی کار ،يكی از مسائل مهم صنايع برای حفظ جان انسانها و حراست
از سرمايهگذاریهاست .امنیت و ايمنی از جم ه مفاهیم ممتا ج و متیاانس يكديگرناد .بناابراين
بهمنظور کاستن از بروز حوادث تۀمدی ،بايد مديريت امنیت و ايمنی در صنايع پرخطر باه نحاوی
يكپارچه صورت پذيرد (راينار ،کريمار و بويتاارت .)2133 ،ماديريت امنیات ،ايمنای ،بهداشات و
ارگونومی ،زيستمحیطی و اجتماعی ،مست م راهاندازی دپارتمانهاای تسصصای ،برناماهريا ی،
تیمهای اجرايی تسصصی ،ارزيابی عم كرد ،تیمهای بازنگری و بهباود و سارمايههاای فكاری و
فی يكی است .بنابراين بسیاری بر اين باورند که راهاندازی جداگان هر يا از زيارسیساتمهاای
مديريتی فوق ،بهسبب ه ينهزا بودن (بهويژه در صنايع کوچ ) و همچنین وجود همگرايی ،وجوه
اشتراد درخور تأمل ،همراستايی وظايف و مأموريتها ،درعمل توجیهپاذير نیسات (تساای ،چاو
چین .)2113 ،مطالۀات جديد در حوزۀ صنايع نفت به رفع مشكل پیشگفته با ت فی سیستمهاای
فوق پرداخته اند .بنابراين واژۀ پايداری 3که در ادبیات ماديريت رايا شاده ،دربردارنادۀ مۀاانی و
برداشتهای مست ف است .در حوزۀ صنايع پرخطر مانند پتروشیمی ،در مۀنای عام ،توصیفکننادۀ
آنست که چگونه سیستمهای زنده درگذر زمان متفاوت و بهرهور باقی میمانناد (باورتی.)2132 ،
برخی ،مقول پايداری در سط سازمان را با اب ارهايی چون ماديريت ايمنای ،بهداشات حرفاهای،
مسئولیت اجتماعی و محیطی و امنیت در سازمان باه تصاوير مایکشاند (تساای و چاو.)2113 ،
بهمنظور شناسايی شاخصهای عم كرد سیستمهای مديريت بهداشت و ايمنای حرفاهای در ايان
مقاله ،سۀی بر آنست به بررسی روندهای آتی در اين رشت ع می پرداخته شود.
بی ش بررسی روند تكام ی مست م بازشناسی مدلهای موجود و ارائ راهكارهاای مقتضای
با تیمیع و تح یل دانش متۀارف 2است .به سسن ديگر ،يكی از ويژگیهای پژوهش ع می ،اتكاا
بر نظرات و آرای پژوهشگران و يافتههاای محققاان قب ای اسات .باهمنظاور تح یال نظااممناد
سیستمهای عم كرد  ،H3SEاز ابا ار فراترکیاب 1اساتفاده شاده اسات .از ديگار ساوی ،وجاود
مؤلفههای اقتضايی و بومی در صنايع پرخطر (مانناد نفات و پتروشایمی) ،مسات م بررسای آرا و
نظرات متسصصان داخ ی است .در فاز دوم برای انۀكا بهتر نظارات کارشناساان امار ،از روش
نظري برخاسته از دادهها استفاده شده است .استفادۀ توأم متنکاوی و نظري برخاسته از دادهها باا
عنوان نظري چندزمینهای 4مۀرفی شده است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Sustainability
2. Common sense
3. Meta Syntheses
4. Multi Grounded
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در ادامه ،نسست به بررسی روند تكام ی توسۀ سیستمهای ارزيابی عم كارد  HSEپرداختاه،
سپس نظري چندزمینهای به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
پیشینۀ پژوهش
ارزیابی ایمنی بهداشت حرفهای

رشت مديريت ايمنی ،ضمن تح یل حرفهای وقايۀی که به حوادث منیر میشود ،بهانیاام هرچاه
بهتر وظايف هنگام رراحی سیستمهای عم یاتی و پیادهسازی آنها ،و پایشبینای کاارکرد نامناساب
سیستمهای تولیدی و خدماتی تأکید میکند .از ديد کامپ و کراوز ( ،)2114رشات ماديريت ايمنای
مشتمل بر برنامهري ی مديريت ايمنی ،ارتقای ايمنی ،ماديريت مساتندساازی ،ماديريت ارالعاات،
شناسايی خطرات و مديريت ريس  ،تح یال و بررسای وقاايع ،ماديريت تغییار ،آماادگی در مواقاع
اضطراری و پاسسگويی مناسب ،سنیش عم كرد و بهبود مستمر است .استاندارد ايمنای و بهداشات
حرفهای ،ری عمر ن دي به بیستسال خود ،تحوالت درخور توجهی داشته اسات ،اماا مهامتارين
سیستمهای مديريت ايمنی و بهداشات حرفاهای را سیساتمهاای OHSMS ANSI- ،HSG 65
 Z10و  OHSAS18001:2008میتوان دانست .سیستمهای مديريت بهداشت و ايمنی حرفاهای
دارای محاسنی همچون تشابه رويكرد با ديگر سیستمهای مديريت ،رويكارد نظااممناد ،شافاف،
فرايند مفهومی مانند تمامی سیستمهای مديريت و فاراهمکاردن هادفگاذاری ،برناماهريا ی و
اندازهگیری عم كرد هستند .از میان آنها ،سیساتم ماديريت  OHSASکاه ساازمان ايا و آن را
مۀرفی کرده ،از استقبال بیشتری برخوردار بوده است (اصغریزاده ،صفری و قاسامی .)2131 ،باا
وجود محاسن متۀدد ،اين سیستم مديريتی دارای مۀايبی است که عبارتند از (اصغریزاده ،ماؤمنی
و قاسمی2113 ،؛ تای و الیاويد و رامپال:)2114 ،
 تمرک بر مستندات برنامه و روي ايمنی تا ال امات واقۀی؛
 تمرک بر شناسايی مسئ ه تا حل مسئ ه؛
 نقصان فۀالیتهای اصالحی در صورت وجود شكايات؛
 عدم تۀیین شايستگی ممی ان به شك ی مناسب؛
 گواهینامه بهمن ل مديريت مناسب سیستم است و نه اثربسشی مناسب آن؛
 گواهینامه جنب تیاری يافته است؛
 جای خالی شاخصهای دخیل در امر ايمنی و می ان اهمیت هر ي از آنها.
مضاف بر سیستمهای پیشین ،سیستمهای سنیش عم كرد متۀددی با هدف ارتقای فرهنا
ايمنی ،توسۀه و تسری يافتهاند .اين مدلها با الگوبرداری از اب ارهای راي سنیش عم كرد ،مانند
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کارت امتیازی متوازن (محمد )2114 ،و جاي ۀ سرآمدی سازمانی 3توسۀه يافتهاند .چیندا و محماد
( )2118مدلی با شش شاخص اص ی و  28زيرشاخص برای تۀالی عم كرد ايمنی ارائه کردند .اين
مدل تشابه زيادی با مدل  EFQMدارد با اين تفاوت که به جای چهار مۀیاار نتااي  ،تنهاا دارای
ي مۀیار اهداف مط و نظر سیستم ايمنی است .اين مدل مشاابه مادل  EFQMدارای 3111
امتیاز بوده که پانصد امتیاز متۀ به توانمندسازها است و پانصد امتیاز ديگر به نتااي اختصااص
دارد (شكل .)3

شکل.0مدلتع

عملکتدایمن 

منبع :چیندا و محمد2118 ،

مدیریت زیستمحیطی

سیستم مديريت زيستمحیطی ( )EMSشامل میموعهای از فرايندها و تیار است که سازمان
را در کاهش پیامدهای زيستمحیطی و اف ايش کارايی عم یااتی ،يااری مایرسااند .موضاوعات
متداول در اين رشته مشتمل بر رهبری ،تۀهد و مسئولیتپذيری ،شناسايی و ارزياابی جنباههاای
محیطی ،پذيرش قوانین ،کنترل عم یات ،اندازهگیری عم كرد ،گ ارش وقايع ،تح یال و پیگیاری،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. EFQM: European Foundation of Quality Management
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واکنش اضطراری ،مديريت ارالعات و ارتبارات ،عم كرد محیطی و ارزيابی و بهبود است (بیرنه،
.)3336
3
هم اين دو استاندارد  EMASو خانوادۀ  ،ISO34111برای مديريت سیستم زيستمحیطی
از اقبال بیشتری در میامع مديريتی برخوردارند .دو استاندارد مديريت زيستمحیطای ،همگرايای
بااااليی بااا يكااديگر دارنااد بااا اياان تفاااوت کااه بااه نظاار ماایرسااد  EMASرويكاارد و س اابق
سستگیرانهتری نسبت به استاندارد اي و  34113دارد .با وجود اين ،شرکتهاای دارنادۀ ايا و باا
کمی تالش و بازنگری در بسش ارزيابی زيستمحیطی و محدودکردن حیط ارزيابی ،مایتوانناد
اين استاندارد اتحادي اروپا را کسب کنناد (پراياد و کرسانر2112 ،؛ ايماس .)2118 ،در میماوع
استفاده از سیستم مديريت يكپارچ زيستمحیطی ،منافع شايان توجهی دارد .از آن جم ه میتوان
به م ايای اقتصادی ،سازمانی و زيستمحیطی اشاره کرد (جدول .)3
جدول.0مزای محیط سیستممدیتی یکپ رچۀمحیط
مؤ ف 

ش خص 

منافع اقتصادی

کاهش ريس مۀضالت محیطی (ه ينهها و جريمههای قانونی)
کاهش ه ينههای جبران خسارات محیطی (سمزدايی ،آلودگی هوا)... ،
کاستن از ه ينههای منابع و مواد اتالف شده

سازمانی

بهبود فرصتها از رري ارتقای تصوير سازمان در ن د مشتريان و ذینفۀان
بهبود جايگاه بازار بهواسط بهبود تصوير سازمان
بهبود ارتبارات ،ارتقای عم كرد محیطی بر اثربسشی ،کارايی و روحی کارکنان

زيستمحیطی

کاهش پیامدهای محی زيست ربیۀی ،نظیر آلودگی اراضی ،هاوا ،آ  ،سروصادا،
ارتۀاشات ،آلودگی گیاهان و جانداران
کاهش پیامدهای منابع ربیۀی ،کاهش مصرف مناابع ربیۀای تیديدناپاذير نظیار
نفت ،سوخت ،انرژی ،نفت و سوخت ،انرژی الكتريكای و همچناین کااهش ماواد
شیمیايی ،کاهش پیامدهای اجتماعی میاور و متأثر از سايت تولیدی

منبع :عباسپور ،حسنزاده و لطفی2131 ،

اما آنچه ری دهههای اخیر در قالب مفاهیم ارزيابی تأثیرهای محیطای توساۀهيافتاه ،مقولا
ارزيابی تأثیرات اجتماعی 2است .تأثیرات اجتماعی به بررسی پیامدهای ناشی از اقدامات توسۀهای
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Eco-Management and Audit Scheme
2. Social Impact Assessment
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بر جغرافیای جمۀیتی ،پیرامون سازمانهای تولیدی يا اقدام توسۀهای میپردازد .درمیماوع نگااه
به مسئولیت اجتماعی از ديد مديران با دو رويكرد ربقهبندی میشود :نسست ،عمل به مسائولیت
اجتماعی در جهت ارتقای اصول ارزشی و اخالقی در سازمان و دوم ارتقاای تصاوير ساازمانی در
ارتقای تصوير محیطی .همچنین پژوهشگران دو رويكرد خوشبینانه (مدلهاای  ،SA8000ايا و
 )CSR ،31114يا مدلهای تحاذيری (مانناد مادل  )SIAرا ارائاه دادهاناد .ماعالوصاف جم اه
مدلهای فوق ،هرگاه سسن از مسئولیت اجتماعی به میان میآورند ،به شاخصهاای بهداشات و
تأثیرات زيستمحیطی سازمان نی اشاره میکنند.
امنیت

0

از ديرباز امنیت يكی از نیازهای اساسی بشر ت قی میشده است و منطب با نظري انگی شی مازلو،
پس از نیازهای فی يولوژي (تغذيه )... ،در صدر نیازهای انگی شی قرار میگیرد .آنچه مس م است
اينكه ،حفظ حیات و سالمتی در پرتو توجه و پیشگیری از حوادث مساررهانگی تحق پذير اسات.
حوادث و سوان بهوقوع پیوسته ،بر اسا ماهیت سهوی يا عمدی آن ،به دو دست مسائل ايمنی
و امنیتی بسشپذير است.
شايان ذکر است که حوادث امنیتی ،مۀموالً بر اسا خاستگاه بروز آنها ،از دو جنب داخ ای و
خارجی مقولهبندی میشوند .بهداليل گوناگون ،میموعه رفتارهای تۀمدی که بهايیاد خسارت در
سازمان منیر میشود ،با عنوان رفتارهای غیرسازنده 2مطرح هستند .ايان میموعاه رفتاارهاا در
قالب اعمال خرابكارانه ،ازجم ه سرقت مطرح میشوند .خاستگاه ديگر حوادث امنیتی ،برگرفتاه از
عوامل بیرونی است .اين عوامل به ررق گوناگون منیر باه باروز حاوادث حرفاهای در ساازمان
میشوند .اهم اين موارد ،جاسوسی ارالعاتی ،حم سايبری ،حم ه به تأسیساات ،تارور کارکناان
ک یدی سازمان ،و ...است .تۀاريف متۀددی از مديريت امنیتی در سازمانها بهعمل آمده اسات .از
آن جم ه میتوان به موارد زير اشاره کرد:
 محافظت از اقدامات تۀمدی کارکنان (هالتروپ و کرت )2118 ،؛
 مشكالت عارضشده توس اقدامات تۀمدی کارکنان (حسام)2114 ،؛
 عوارض حاصل از اقدامات عمدی انسانها (الیا  ،ونکوايا  ،موسایالر و وان ويان،
.)2118
بررسی مقول امنیت در صنۀت پتروشیمی از جنبههای گوناگون امكانپذير است .از آن جم اه
میتوان عالوهبر بروز رفتارهای غیر سازنده ،به مقول امنیت ارالعات و پدافند غیر عامال اشااره
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Security
2. Counterproductive
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کرد .نمونهای از تمهیدات صورتگرفته در خصوص فرايند تولید باا فنااوری ناانو را مایتاوان در
کاهش آثار تروريستی ،مانند بمبگذاری يا بمباران در حین فرايند تولید ماواد شایمیايی مشااهده
کرد (رسولی و اوشنی .)3181 ،از ديگر تاکتی هاای اتسااذ شاده در حاوزۀ پدافناد غیار عامال،
فضاهای چندکاربردی ،مكان يابی مناسب ،تقويت زيرساختها و مرمات پاذيری در رراحای آنهاا
است (بیگدلو .)3183 ،ارالعات از جم ه دارايیهای ارزشمند سازمان ت قی میشود ،از اين رو بايد
بهصورتی مناسب حفاظت شود .امنیت ارالعات تأثیر فراوانی بر سودآوری ،کارايی ،رقابتپاذيری
و قانون پذيری و اف عم یاتی سازمان دارد .امنیت ارالعات فرايندی است کاه بار اساا آن ،از
ارالعات در مقابل انواع تیاوزگریها حفاظت خواهد شد .فارغ از ماهیات ارالعاات و چگاونگی
انتقال ،اشتراد يا انبارش ،الزم است به نحوی مط و ذخیره شود (مۀتمدیفر.)3181 ،
امنیت ارالعات در استاندارد  ISO 21113با ويژگیهای محرماناهباودن (ارمیناان از اينكاه
ارالعات فق در دستر افراد میاز خواهد بود) ،جامۀیت و درستی (تأمین دقات و کامالباودن
ارالعات و روش پردازش آن) و در دستر بودن (ارمینان از اينكه افراد میاز بتوانناد در مواقاع
الزم به ارالعات و ساير منابع آن دسترسای داشاته باشاند) تبیاین مایشاود .وجاود جاسوسای
ارالعاتی و استفاده از بداف ارهايی نظیر استاکسنت ،3از جم ه مصادي بارز در اين زمیناه اسات.
صنايع نفت و گاز و پتروشیمی ،بهسبب درج آسیبپذيری باال ،همواره هدفهای مناسابی بارای
گروههای تروريستی محسو میشوند .از اين رو ،پس از  33سپتامبر  ،2113شارکتهاای نفتای
اياالت متحده به توسۀ مدلهای ارزيابی امنیتی مبادرت ورزيدهاناد .بادين منظاور ديوياد ماورد
( )2114روش  2 SVAرا برای مديريت ريس حوادث امنیتی پیشنهاد کرد .ريسا در حاوادث
امنیتی ،دربردارندۀ پن متغیر تبۀات ،احتمال ،خطار ،آسایبپاذيری 1و جاذابیت هادف اسات .در
کشورمان نی همگام با ساير کشورها ،مقول پدافند غیر عامل در راستای ارتقای امنیتی سازههای
صنۀتی آسیبپذير ،توسۀه يافته است.
در فرهن واژگان نظامی ،پدافند غیر عامل به میموعه اقداماتی ارالق میشود که نیازمناد
بهکارگیری جن اف ار نبوده و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارتهای مالی به تیهی ات و
تأسیسات حیاتی و حسا نظامی و غیر نظامی و ت فات انسانی ج اوگیریکارده ياا میا ان ايان
خسارتها را به حداقل ممكن کاهش داد (موحدینیا .)3186 ،ماديريت امنیتای ،هماواره کاانون
توجه واحدهای تولیدی حسا قرار میگیرد .از اين رو در اکثر شرکتهای تولیدی ،واحد حراست
از جم ه واحدهای حسا ت قی میشود .بنابراين از حیث مقول امنیت ،شرکتهای پتروشایمی در
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Stocks net
2. SVA: Security Vulnerability Assessment
3. Vulnerability
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مۀرض انواعی از حوادث و رويدادهای امنیتی هستند و بايستی تمهیدات الزم را برای مقاب ه با آن
اتساذ کنند (جدول  .)2گفتنی است با وجود ارائ الگوهايی برای ارزيابی ريسا حاوادث امنیتای،
کمتر مدلی به ارزيابی و مديريت عم كرد امنیتای سیساتمهاا پرداختاه اسات (راينار و کريمار و
بويتارت.)2133 ،
جدول.2مالحظ تامنیت درپتتوشیم 
بعد 

مقوالت
استفاده از فناوری نانو در رراحی
ايیاد سیستم مديريت امنیت ارالعات (شبكههای داخ ی ا ديوارهای آتشین ،نرماف ارهای ضد جاسوسی).... ،

بۀد راهبردی

مكانيابی صحی
تقويت زيرساختها
مرمتپذيری در رراحی
فضاهای چندکاربردی
مكانيابی صحی
دستگاه نظارت و پايش محی با دوربینهای ت وي يونی
بررسی و پاسسگويی به ک ی هشدارها

راهكارهای عم یاتی

تأسیس دفتر امنیتی (حراست)
ک یدداری

3

ايستگاههای توزين

2

ارمینان از کاالها (داخ ی ا خارجی)
سیستمهای هشداردهنده (حسگرهای حرکتی و حرارتی)

1

بررسیهای منظم يا خارج از ساعات کار
ثبت زمانها در ب ندمدت و کوتاهمدت
ارزيابی ريس های امنیتی
منبع :سكیوراتیس 2131 ،

سیستمه تتکیب  


بنا به توضیحات پیشگفته ،سیستم ارزيابی عم كرد ايمنای باه ساوی ترکیاب باا سیساتمهاای
مديريت زيستمحیطی ،امنیتی و تأثیرات اجتماعی ،در حرکت است .
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Key holding
2. Weight station
3. PIR sensor: Passive Infrared Sensor

 911ااااااااااااااااااااااااااااااااااا

تع

مدرييت صنعتی

 ،دورۀ،6شم رۀ،2ت بست ن0939

عملکتد HSE

آنچنان که پیشتر ذکر شد ،پیوستگی دغدغههای ايمنی ،بهداشتی و زيستمحیطی ،سازمانها را
به يكپارچهسازی نظام  HSEسوق داده است .با وجود اين ،بهسبب برخوردارنبودن از ي سیستم
ارزيابی واحد برای نظارت ،ارزيابی بهبود اين سیستمها سبب کاهش عم كرد سازمانها نسبت باه
يكديگر ،عدم رشد دانش و توانمندیهای سازمانی و امكان استفاده از تیربههای ساير سازمانها
در اين زمینه شده است .در سط عم یاتی ،هدف اين سیستم حذف صدمات ،اف ايش ساالمتی و
کاهش تسريبهای محیطی است .براين اسا  ،محمدفام و همكارانش به ارائا مادل سانیش
عم كرد  HSEمبتنی بر تۀالی سازمانی اقدام کردند (محمدفام ،خسروجردی و شكاری.)2113 ،
سیستمیکپ رچۀمدیتی ( 0)IMS

پس از بس گفتمانهای مربو به سیستمهای مست ف خدماتی و تولیدی ،سیستمهای ماديريتی
بهمن ل راهكاری در جهت ارتقای فرايندهای کسبوکار مطرح شدند کاه سیساتمهاای ماديريت
تولید ،مديريت عم یات ،مديريت آموزش و ...از آن جم ه محسو میشاوند .باا تادوين و انتشاار
ويرايش سوم استاندارد مديريت کیفیت  ISO 3113 :2111و تغییرات اساسی صورتگرفته در آن
برای سازگاری با استاندارد زيستمحیطی  ،ISO 34113ايدۀ استقرار تاوأم آنهاا گساترش يافات .از
ديگر سوی ،بهسبب شباهتهای انكارناپذير استاندارد ايمنی و بهداشت حرفاهای OHSAS 38113
و استاندارد زيستمحیطی ،استقرار يكپارچ اين سه استاندارد مطرح شد .استقرار يكپارچ اين سه
سیستم ،میتواند زمینههای الزم را برای بهبود مستمر هار يا از ساه اساتاندارد ايیااد کناد و
فرصت درخور توجهی را برای سازمانها در جهت انطباق با استانداردهای جهاانی فاراهم آورد .از
محاسن ديگر استقرار اين سیستم ،میتوان به کاهش ه ينهها و اتالف زمان ،اف ايش بهرهوری و
کاهش حیم مستندات اشاره کرد (شكاری و عیوضی.)3182 ،
سیستم يكپارچ مديريت با هدف ت فی سه استاندارد مديريت کیفیات  ،ISO 3111ماديريت
زيستمحیطی  ISO 34111و مديريت ايمنی  OHSAS 38113برای دستیابی به يا سیساتم
جامع مديريتی مطرح شده است و در مدت کوتاهی که از آغاز بهکارگیری آن میگاذرد ،توانساته
نتاي چشمگیری را به بار آورد (شكاری و عیوضی .)3182 ،ع ت گرايش به اين مدل را میتاوان
به ال امات محیطی و صنايع ،در استفاده از سیستمهاای ماديريت ايمنای و بهداشات حرفاهای و
مديريت زيستمحیطی در کنار استاندارد مديريت کیفیت ،نسبت داد (وي كینسان و ديال.)3338 ،
از وجوه اشتراد اين سه سیستم میتوان به قرار گرفتن در قالب سیستمهاای ماديريت ،سااختار
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Integrated Management System
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مشابه ،استفاده از منط  ،3 PDCAفرايند مشابه ممی ی ،ثبات و دريافات گاواهیناماه ،فرايناد
مستندسازی و نگاه فرايندگرا اشاره کرد (سالمون .)2118 ،م ايای ديگر رویآوری به سیستمهای
ترکیبی عبارتند از:
 اف ايش اثربسشی سیستم مديريت سازمان از رري نگرش جاامع باه موضاوع تۀیاین
خ مشی و اهداف ،برنامهري یها ،ممی یها ،پايش و اندازهگیری و ...؛
 کاهش تضاد و نقا افتراق بین سه سیستم؛
 استفاده از منابع در دستر بهصورت مؤثر و پیشگیری از دوبارهکاریها و اتالف وقات
و انرژی کارکنان؛
 اجرای آسانتر و روانتر کارکنان از سیستمها .
نكت درخور تأمل در خصوص اين سیستمها اينكه ،تیرب شارکتهاای اروپاايی نشاان داده
است که در پیادهسازی اين سیستمها بايستی به عوامل اقتصادی ،ساختار ،اندازۀ سازمان و البتاه،
قوانین باالدستی در خصوص پیادهسازی نظامهای مديريت يكپارچه ،توجه شود.
سیستم 2HSEE

اين مدل بر اين باور است که بهکارگیری نظام مؤثر مهندسی عوامل انسانی ،به ايیاد توازن میان
شاخصهای کارگر و نیازهای شغل میپردازد .اين کار به اف ايش بهرهوری کارگران ،بهبود ايمنی
مورد نیاز (بهلحاظ فكری و فی يكی) شغل میانیامد .داللت مطالۀات متۀاددی بار تاأثیر مثبات
اصول ارگونومی بر کارايی محی های کاری ،کاهش بهرهوری و فشاارهاای روحای و فی يكای
است .بسیاری بر اين باورند که نقصان ارگونومی  ،تأثیر بس ايی در مساررات مربو به ساالمت
محی کار ،سط پايین ايمنی و بهرهوری کارکنان دارد (آزاده ،فام ،خوشنود و نی افروز.)2118 ،
مدلا م سبهبودبتا تع

دررهبت ایمن وامنی ()IDEAL S&S

9

مدل الما بهبود برای تۀالی در رهبری ايمنی و امنیت ،با بررسی دو مفهوم ايمنی و امنیات ،باه
اين نتییه رسیده است که دو مفهوم يادشاده ارتباا و پیوساتگی تنگااتنگی باا يكاديگر دارناد
(جانسون2114 ،؛ هالتوروپ و کرت  .)2118 ،وجه تماي ايمنی و امنیت در آنست که رويادادهاای
امنیتی برخاسته از اقدامات تۀمدی است؛ در حالیكه حوادث ايمنی جنب غیر تۀمدی دارند .بنابراين
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. PDCA: Plan-Do-Check-Act
2. HSEE: Health-Safety-Environment-Ergonomic
3. IDEAL S&S: Improvement Diamond for Excellence Achievement and Leadership in
Safety and Security
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مقول امنیت ،همواره عام ی تهاجمی 3بوده که متأثر از محی بیرونی و عوامل شسصای ،در باروز
وقايع دخیل است .تفاوت مهم ديگر در نحوۀ بهاشترادگذاشتن ارالعات است .در سیساتمهاای
ايمنی ،ارالعرسانی به کاهش بروز حوادث منیر میشود؛ حال آنكه سیستمهاای امنیتای ،اثاری
مۀكو بر بروز وقايع دارند (فونتین .)2111 ،بناابراين بارای کااهش تۀاارض مااهوی میاان دو
سیستم يادشده ،وجود رابطهای هماهن میان دو زيرسیستم سازمان ،بسیار درخور اهمیت است.

شکل.2مدلتع

امنی وایمن 

منبع :راينر و همكاران2133 ،

بااا

نااوع واکاانش در حااوادث امنیتاای و ايمناای متفاااوت اساات .در مااديريت ايمناای ريسا
شاخصهای احتمال ،فراوانی و تۀیین تبۀات ،ارزيابی می شود .در مديريت امنیت شاخص ريسا
با متغیرهای تبۀات ،آسیبپذيری و جذابیت هدف بررسی میشود .در مقول ايمنی عامل هیاومی
وجود ندارد ،ولی در موارد امنیتی اين عامل ج ء بديهیات است و آخار اينكاه تهديادهای امنیتای
جنب نمادين دارند؛ حال آنكه تهديدهای ايمنی مۀقوالنه است (راينر ،کرمر و بويتارت.)2133 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Aggressive
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مدلمدیتی سبزایتان

رويكرد اقتصاد تولیدی و توسۀ نامتوازن با چالشهای اجتماعی و زيستمحیطی در کنار بحاران
زباله ،فرهن اسراف ،تسريب منابع ربیۀی و آلودگی محی زيست همراه باوده و گااهی اوقاات،
اين فرهن جنب روشنفكرانه به خود گرفته است .رويكارد اسارافمحاور باه نفاع شارکتهاای
چندم یتی با عدالت جهانی ،در تباين است .از اين رو ،حل مۀضالت اجتماعی و اقتصادی بیتوجه
به مسئولیت اجتماعی و محیطی ،ناممكن است .بنابراين مدل مديريت سب ايران باا هادف ارائا
شاخص های اجتماعی و زيستمحیطی ،در راستای ثروتآفرينای پايادار عاامالن ذی نفاع عمال
میکند (جاي ه مديريت سب ايران .)3131 ،اين مدل باا الگاوبرداری از مادل سارآمدی ساازمانی
 EFQMبهمنظور گسترش همگرايی و مسئولیتپذيری اقتصاادی ،اجتمااعی و زيساتمحیطای
توسۀه يافته است .بر اسا اين مدل سازمانهايی که خواهان توسۀ رويكردهای پايدار سازمانی
هستند ،بهکم مدل جاي ۀ سب ايران که از  8مۀیار ( 22زير مۀیاار و  322نكتا راهنماا) شاكل
گرفته ،به خودارزيابی سازمانشان میپردازند .سازمانهای خواهان توسۀ پايدار در فرايند ارزياابی
ثبت نام میکنند .پس از کسب آموزشهای الزم ،اظهارنام خود را برای دبیرخانه ارسال میکنند.
پس از ارزيابی تسصصی توس ممی ان انیمن ،در صورت احاراز حاداقل امتیااز ،يكای از جاواي
تقدير و اعطای گواهینامه /لوح  /تنديس را دريافت میکنند (جاي ۀ مديريت سب ايران.)3131 ،

شکل.9مدلج یزۀمدیتی سبز،ویتایش 0930
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شايان ذکر است ،اين مدل دارای ي نسس اروپايی با عناوان مادل تولیاد پاادتار 3اسات.
بهسبب حییم بودن ،ذکر تمامی مدلهاای حاوزههاای پایش گفتاه در عمال خاارج از حوصا
مسارببوده ،از اين رو در جدول  1به جماعبنادی مادلهاای رايا ارزياابی ايمنای و بهداشات
حرفهای پرداخته شده است.
جدول.9جمعبند محوره
مدل 

محوره


کلید



بترس شده 
پژوهشگت/پژوهشگتان 

HSE-MS

ايمنی ،بهداشت ،محی زيست

عبا پور و حسینزاده ،لطفی ،رويايی و
نیكومرام 2131

IMS

ايمنی ،بهداشت ،محی زيست ،کیفیت

آی .ام .ا 2111 ،.

جاي ۀ سب و تولید پاد

محی زيست ،مسئولیت اجتماعی ا
اقتصادی

جاي ۀ مديريت سب ايران3133 ،

HSEE

ايمنی ،بهداشت ،محی زيست،
ارگونومی

آزاده و فام2113 ،

HSEQ

ايمنی ،بهداشت ،محی زيست ،کیفیت

ساتورپ2132 ،

IDEAL Sand S

ايمنی ،بهداشت ،امنیت

راينر و همكاران2133 ،

از مرور ادبیات سنیش عم كرد ،اين نكته برداشت میشود که سیستمهای سنیش عم كارد
ايمنی ،به سمتوسوی مديريت ايمنی ،بهداشت ،امنیت ،محی زيست و اجتماعی  H3SEتكامال
يافتهاند.
برای نیل بهاهداف پن گان فوق ،سیستمهای تۀاالی عم كارد میموعاهای از شااخصهاا را
برشمردهاند که از آنها با عنوان توانمندسازها ياد میشود .از ديگر سوی ،تحق و پیادهسازی يا
مدل سنیش عم كرد بیتوجه به عناصر اقتضايی اين صنۀت ،امكانناپذير به نظار نمایرساد .از
اين رو فرايند انیام پژوهش در شكل  4به تصوير کشیده شده است.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Cleaner Production Excellence Model

ارائۀمدل H3SEدرراست اعتال پ یدارصن یعپتتوشیم ااااااااااااااااااااااااااااا  913

فاز

فۀالیت

خروجی

خروجی

گردآوری مقالهها

مرح  .3فراترکیب

نمون آماری
اسناد
گ ينش و فی تر مقالهها
مقاالت منتسب در محورهای
H3SE
تح یل تمها و مقوالت
مدل مفهومی پژوهش

رراحی پرسشهای
نیمهساختار يافته

پروتكل مصاحب کیفی

مرح  .2نظري برخاسته از دادهها

انیام مصاحبهها
مصاحبههای پیادهشده

کدگذاری باز ،انتسابی و
محوری

مدل مفهومی


اهمیت شاخصها و
زيرشاخصها

پايايی ،روايی اب ار تح یل



ارائ نتاي و پیشنهادها


تح یل شكاف و ارزيابی
شاخص ب وغ ايمنی در
شرکتها

شکل.3شم ی ازمتاحلمختلفپژوهشوختوج ه آن 

در ادامه ،به راهكار ت فی نتاي تح یل مقاالت پیشاین و کساب نظارات نسبگاان از رريا
روش چندزمینه ای پرداخته شده است .اين پژوهش درصدد ياافتن شااخصهاای ناوين ارزياابی
توسۀ پايدار در صنايع پرخطر است .تح یل مقدماتی ،نشان از تأثیر مؤلفههای پان گانا H3SE
بوده است .بهسبب تنوع و تشتت اين مدلها و شاخصها ،درد واقۀیت عطف به اقتضائات بومی
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و ويژگیهای کالن ،دشوار است .بنابراين در اين پژوهش برای درد جامع نسابت باه پديادۀ در
دست بررسی ،از نظري چندزمینهای بهرهگیری شده است .مرح ا نسسات ،نظريا چندزمیناهای
فراترکیب است .دادههای بهکاررفته در پژوهش را میتوان با سه رويكرد جمعآوری ،مقولهبندی و
تح یل کرد .دادههای نسستین 3يا دادههای دست اول که محق مستقیماً با آزمايش يا نظرسنیی
جمعآوری کرده است ،داده های ثانويه کاه پژوهشاگر نتااي حاصال از سااير مطالۀاات را بارای
پاسسگويی به نتاي خود ترکیبکرده و نتاي جديدی باهدسات آورده اسات و فراترکیاب زماانی
ارالق میشود که پژوهشگر نتاي حاصل از ساير مطالۀات را برای پاساسگويی باه نتااي خاود،
ادغام کرده و نتاي جديدی بهدست میآورد (اصغریزاده و قاسمی .)3188 ،شايان ذکار اسات در
ادبیات پژوهش ،اب ارهای متیانس با توسۀه ،فراترکیب 2شدهاند .از آن جم ه میتوان به فراتح یل
اشاره کرد .فراتح یل ،فراروش 1و فرانظريه ،جم گی در میموع فرامطالۀه 4ربقهبنادی شادهاناد
(ب و دی .)2131 ،از اين میان چنانچه به تح یل نتاي  ،رويكرد کمای داشاته باشایم ،باه روش
تح یل ،فراتح یل گفته میشود و چنانچه رويكرد کیفای باشاد ،فراترکیاب ناام دارد .مرح ا دوم
بهانیام نظري برخاسته از دادهها اختصاص دارد .هدف از اجرای مرح دوم ،درد عمی تر پديدۀ
در دست بررسی از ديد مصاحبهشوندگان است .در اين گام با استفاده از تمهای استسراجشاده در
مرح فراترکیب ،سؤاالت مصاحبه استسراج میشوند .پس از پاياان مصااحبههاا ،پژوهشاگر باه
کدگذاری (باز ،انتسابی و محوری) مصاحبهها میپردازد .درنهايات باا توجاه باه شااخص اشاباع
نظری ،مدل نهايی حاصل میشود.
يكی از مشكالت انیام پژوهشهای کیفی چندزمینهای ،تۀادد اساناد (مقالاه ،فای م ،عكاس،
مصاحبه )...است .پیادهسازی و کدگذاری اين مقاالت بدون پیشداوری در کادگاذاری انتساابی و
تح یل تمها ،کار بسیار دشواری است .گاهی الزم است پژوهشگر برای تح یل کدها به متن اولیه
رجوع کند .با اف ودهشدن اسناد ،ممكن است نوع کدهای تم انتسابی باا سااير تامهاا همساوانی
بیشتری داشته باشند .از اين رو ربقهبندی میدد آن در شراي فوق و شرايطی کاه باا کادهاای
متۀدد مواجهايم ،کار آسانی به نظر نمیرسد .برای رفع مشكالت فوق ،در نظري چنادزمیناهای از
دو مفهوم نمودار خويشاوندی 2و نرماف ار  Maxqdaاستفاده شده است .نمودار خويشاوندی اب اری
کارا و نامآشنا در عرص مديريت کیفیت است که قاب یت بازمقولهبنادی کادهاا را باه پژوهشاگر
میدهد .اين روش ،پژوهشگر کیفای را از تقیاد تامهاای فۀ ای بازداشاته و بار مبناای اساتنتاج
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Primary Data
2. Meta syntheses
3. Meta method
4. Meta study
5. Affinity Diagram
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پژوهشگر به مقولهبندی میدد کدها میپردازد .نرمافا ار  Maxqdaباا ايیااد محای گرافیكای
قدرتمند ،امكان رجوع و بازيابی اسناد (اعام از مصااحبه ،فايال صاوتی و تصاويری ،مقااالت باا
قالبهای مست ف) را فراهم میآورد؛ از اين رو بر می ان اعتبار نتاي میاف ايد .از ديگر قاب یتهای
اين نرماف ار ،مقاب ه و مقايس اسناد مست ف است .ترسیم نقش رابطاه میاان تامهاای مست اف و
همچنین سهولت در بازتۀريف کدها ،شايد از مهمترين قاب یتهای اين نرماف ار اسات .باه ديگار
سسن ،اين اب ار قاب یت رفتوبرگشت در میان مفااهیم و متاون را تساهیل مایکناد (لقمااننیاا،
 .)3131اما کاربرد اساسی اين نرماف ار ،قاب یت پیادهساازی هم ماان مرح ا نظريا برخاساته از
دادهها و فراترکیب باشد .از ايان رو بار سارعت ،دقات و کیفیات تح یال پژوهشاگر باه میا ان
چشمگیری اف وده میشود.
اين پژوهش از نوع اکتشافی و توصیفی است؛ از اين رو فرضایهای نادارد ،اماا ساؤال اصا ی
پژوهشگر اين است کاه شااخصهاای توانمنادسااز و عم كاردی تۀاالی  H3SEدر واحادهاای
پتروشیمی چه هستند.
روششناسی پژوهش

جامعۀ آماری و نمونۀ آماری

در پژوهش حاضر ،پژوهشگر با دو جامۀ آماری متشكل از ریف ک ی اسناد ع می چااپ شاده در
عرص  H3SEو همچنین کارشناسان اين رشت ع می ،مواجه بوده است.
جامۀ آماری مربو به فراترکیب ،مقاالت منتشر شده از سال  3331تا کناون باوده کاه باه
3
بررسی آنها پرداخته شده است .روش فوق در گ ينش و ارزيابی مقااالت ،باا ناام روش CASP
شناخته می شود .بر اسا شاخص  ،CASPاهداف پاژوهش ،منطا پاژوهش ،رارح پاژوهش،
نمونهبرداری ،جمعآوری دادهها ،انۀكا پذيری ،مالحظات اخالقی ،دقت در تی يه و تح یل ،بیان
روشن يافتهها و ارزش پژوهش ،بررسی میشوند (سندلوسكی و باروسو .)2111 ،در اين میاان باا
بررسی ک یدواژگان ،ن دي به  242مقاله يافت شد .پس از گ ينش و پااليش مقالههاا ،درنهايات
 42مقاله برای انیام روش فراترکیب انتسا شدند که در بسش مرور ادبیات پیشین ،به برخای از
آنها اشاره شده است.
همچنین برای انیام روش نظري برخاسته از دادهها ،جامۀ آماری از اعضاای انیمان HSE
صنۀت نفت و  HSEQپتروشیمی انتسا شد .جامۀ تقريبی اين دو تشكل ن ديا باه  31نفار
بود .شايان ذکر است در روش نظري برخاسته از دادهها مالد اندازۀ نمونه ،کفايت نظری اسات؛
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. CASP: Critical Appraisal Skill Program
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يۀنی با انیام مصاحبههای جديد ،مفهوم يا کدی به مطالب اف وده نشاود کاه پاس از انیاام 32
مصاحبه ،مدل به اشباع نظری رسید .شايان ذکر است عموماً در نظري برخاسته از يافتهها ،حادود
 11مصاحبه توصیه میشود ،اما در اين پژوهش بهسبب انیاام فراترکیاب ،مادل در دوازدهماین
مصاحبه به اشباع نظری رسید .
یافتههای پژوهش (تجزیه وتحلیل دادهها)

آنچنان که ذکر شد ،در اين پژوهش  42سند و  32مصاحب کیفی صورت پذيرفت که ماحصل آن
استسراج  118کد بود .ع ت تۀدد کدها در قیا با مطالۀات متۀارف ،وسۀت پژوهش و تۀدد منابع
و اسناد است .در اين میان مقول فرايندها با اختصاص  38کد ،حائ باالترين فراوانی ارجاعات بود.
در میان اسنادی که مطالۀه شد ،مدل تۀالی  HSEمپنا با  321کد ،مدل جاي ۀ سب باا  21کاد و
مدل تۀالی ايمنی و امنیت با  18کد ،بیشترين تأثیرات را بر مدل پژوهش داشتند .شكل  2مۀارف
مدل مفهومی استسراجشده از نظري چندزمینهای است .در خروجی مدل ،با توجه باه وزن پاايین
شاخص نتاي مشتريان ،میتوان آن را حذف کرده يا با شاخص نتااي اجتمااعی محیطای ادغاام
نمود.

شکل.3مدلتوسعۀپ یداردرصن یعپتخطت(پتتوشیم ) 
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همچنین در پژوهش حاضر برای ارزيابی اولويتبندی شاخصهای دوازدهگان تۀالی پايادار از
ديدگاه دانش عینی (حاصل از فراترکیب اسناد ع می) و دانش ضمنی شاغالن صنۀت  H3SEدر
پتروشیمی به بررسی شاخص تح یل رقابتی پرداختاه شاد (شاكل  .)6نتااي ايان نماودار نشاان
میدهد در حالیكه خبرگان صنۀت بر اهمیت شاخصهای رهبری ،کارکناان و نتااي اجتمااعی ا
زيستمحیطی تأکید دارند؛ در مقابل ،اسناد و مقاالت ع می بر فرايندگرايی و سرمايههای انساانی
تأکید میورزند.

شکل.6تحلیلارج ع تدرنظتیۀبتخ ست ازدادهه وفتاتتکیب 

پایایی و اعتبار مدل

روايی اب ار اندازهگیری ،مبین می ان صحت سنیش اب ار اندازهگیری است .از آنیايی که در ايان
تحقی هم مان از روشهای پژوهش کیفی و کمی استفاده شد ،با دو قسم اعتبار مواجهايم.
در خصوص واژگانی نظیر پايايی و اعتبار ،دستهای از پژوهشگران مۀتقدند نظر به آنكاه ايان
اب ارها در روشهای پژوهش کمی ا کاه ريشاه در پاارادايم اصاالت دارناد ا موضاوعیت دارناد
(گلافشانی ،)2131 ،ل ومی به بررسی و واکاوی اين مفاهیم ديده نمیشاود .در مقابال دساتهای
ديگر به تناظر روشهای کیفی ،تۀاريف و تۀابیری متفاوت از مفاهیم اعتبار و روايی دارند (فقیهی
و ع ی اده .)3181 ،در پژوهشهای کیفای ماراد از واژۀ اعتباار ،مفااهیمی همچاون بااورپاذيری،
وثوقپذيری و اعتماد به نتاي مد نظر است .شايان ذکر است که اصوالً پژوهشگران کیفی ادعايی
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بر اعتبار اب ار و نتاي پژوهش ندارند .در روشهای تحقی کیفی ،پژوهشگر اغ اب در پای اثباات
اعتبار نتاي خود نیست .با وجود اينكه مۀیار روايی ،ريشه در پاارادايم اثبااتگرايای و کميای دارد،
محققان کیفی میتوانند با تۀريف میدد اين مۀیار بر مبنای پارادايم هستیشناسی و روششناسی
تفسیری ،از آن در جهت ارتقای باورپذيری و دفاعپذيری پاژوهش خاود بهاره گیرناد (فقیهای و
فیضی .)3131 ،هنگامی کاه از اعتباار پاژوهشهاای کیفای ساسن باه میاان مایآياد ،منظاور
دفاعپذيری ،3باورپذيری ،2تصدي پذيری و حتی بازتاا پاذيری تحقیا صاورت پذيرفتاه اسات
(اصغریزاده و قاسمی .)3131 ،اغ ب پژوهشگران بر اين باورند که پايايی در پژوهشهای کیفای
موضوعیت پیدا نمیکند .با وجود اين ،برخی راهكار بازکدگذاری متن /مصاحبهها را اب اری بارای
ارزيابی پايايی مۀرفی کردهاند (خواستار .)3183 ،شاخص ديگری کاه باه مثاباه پاياايی پاژوهش
کیفی است ،ارزيابی دو يا چند مصاحبه از حیث ارجاع به شاخصها است .نارمافا ار  Maxqdaاز
قاب یت چنین فرايندی برخوردار است .شكل  1رابطه میان اسناد را نشان میدهد .از آنیاايی کاه
کدهای فوق ،ماهیت دو ارزشی (صفر و ي ) دارند ،عالوهبر بررسی کیفی (بصری) میاان اساناد،
امكان استفاده از ضرايب توافقی مانند  Kappaوجود دارد.

نتمافزار Maxqda
شکل.1میزانتوافقمی نش خصه مختلفدرمی ناسن دمختلفدر 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Defend ability
2. Believability
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آنچنان که پیش تر اشاره شد ،برای ارزيابی پايايی در امر کدگذاری و مقولهبندی از بازکدين
اسناد و مصاحبهها استفاده میشود .در اين روش از فرد ديگاری درخواسات مایشاود کاه ساند
(مقاله/مصاحبه) را کدگذاری میدد کند .چنانچه نظرات دو فرد درخصوص کادهاای احصاا شاده
همگرا بود ،پايايی تأيید میشود .در پژوهش حاضر مالد درج همگرايی ،ضريب کاپا بوده است.
در اين پژوهش برای ارزيابی پايايی در مرح فراترکیب و نظري برخاسته از دادهها ،دو متن (ي
مصاحبه و ي مقاله بهصورت می ا) میدداً کدگذاری شدند که ضريب توافا ( )1/614بایش از
مقدار قابل قبول بوده است (ويرا و همكاران .)2112 ،اين مقدار بهمۀنای رضايتبسشی تواف (يا
پايايی) مرح پژوهش کمی است .در جدول  4به ارزيابی ضريب کاپا حاصل از نارمافا ار SPSS
مبادرت شده است .همچنین ضريب مۀناداری کمتر از  ،1/12گويای وجود رابط کدگذاری میاان
دو سند بررسی شده است.
جدول.3آزمونتوافقمی نپژوهشگتویک ازخبتگ ندرکدگذار یک ازمتون 
مقدار
Measure of
Agreement

Kappa

N of Valid Cases

1/614

انحتافمعی ر
بتآورد
1/241

a

بتآوردTb

3/413

معن دار 
بتآورد ()Sig
1/123

22
a. Not assuming the null hypothesis.
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis

نتیجهگیری و پیشنهادها
مدل تۀالی  H3SEکوششی بوده در جهت احصا و استسراج مؤلفههاای موجاود تۀاالی پايادار در
صنايع پرخطر .مدل پیشنهادی تۀالی پايادار در بردارنادۀ  32مۀیاار اصا ی اسات .در ايان میاان
شاخصهای مديريت فرايندها ،مديريت منابع و کارکنان حائ بیشترين کدهای احصا شده باود ،از
اين رو میتوان ادعا کرد شاخصهای فوق دارای اهمیت بیشتری در قیا باا سااير شااخصهاا
هستند .از آنیايی که مدل اعتالی پايدار ( )H3SEمدلی است با شاخصهاا و زيارشااخصهاای
متۀدد در عرص ايمنی ،بهداشت ،محی زيست ،مسائولیت اجتمااعی و امنیات ،پیاادهساازی آن
نیازمند نگاهی فرابسشی همراه با همكاری بسشهای ذینفع اسات .از ايان رو تشاكیل کمیتا
 H3SEتأثیر بس ايی در اين امر دارد.
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مدلهای تۀالی عموماً دارای پن ج ء ک یدی مۀیارها ،مفاهیم بنیاادی ،منطا خاودارزياابی،
منط  RADARو مدل برای امتیازدهی به مۀیارهاست .برای توسۀه و پیادهسازی مادل تۀاالی
 ،H3SEبايد اج ای پن گان فوق به شك ی مناسب نهادينه شوند.
با توجه به مۀیارهای دوازدهگان حاصل از مدل ،قاب یت استسراج مفاهیم بنیاادی وجاود دارد.
ارزشهای نگاه فرايندمحور ،رهبری خدوم ،احترام و تۀهد اجتماعی ،مسائولیت زيساتمحیطای و
اجتماعی ،رويكرد صفر حادثه به مقول ايمنی ،نتییهگرايی مبتنی بر واقۀیات ،توجه به پیمانكااران
و کارکنان و مديريت بهین منابع ،از مهمترين ارزشهای مكنون در مادل اعاتالی پايادار ت قای
میشوند .مفروض بر آنكه فراوانی ارجاع به شاخصها را دلیل اهمیت نسبی شاخصها نسبت باه
هم ق مداد کنیم ،با توجاه باه نتااي تح یال رقاابتی (شاكل  )6باین فراوانای نسابی کادهاای
استسراجشده ،میتوان استنبا کرد که در ادبیات ع می ،توجه و تمرک بر مقوله مديريت فرايندها
و فرايندگرايی بسیار برجستهتر از ساير شاخصهاست .همچنین از نگاه کارشناسان و متسصصاان
پتروشیمی ،توجه به رهبری  H3SEواجد بیشترين می ان اهمیت نسبی است .بناابراين مایتاوان
ادعا کرد در حالیكه دانش عینی  H3SEبر رويكرد کالسی و رسمی در حاوزۀ ادارۀ واحادهاای
 HSEتأکید میورزد ،متسصصان امر بر جنب رفتاری تأکید دارند.
نكت آخر در خصاوص اجاراساازی مادل  ،H3SEباازآرايی سااختار ساازمانی شارکتهاای
پتروشیمی ،متناسب با اهداف و مأموريتهای آنهاست .در شرکتهای پتروشیمی واحدهای HSE
و حراست واحد های می ا محسو میشوند .بهسبب تشابه مأموريت اين واحدها ،بايد تمهیاداتی
در خصوص بازآرايی ساختار سازمانی اين شرکتها صورت گیرد تاا از انیاام ماديريت ج يارهای
ج وگیری شود .البته ری مصاحبههای عمی بهعملآمده با کارشناسان امر اين نارضايتی در میان
کارکنان وجود داشت که ورود دواير امنیتی (واحد حراست) به دواير  HSEموجاب عادم تیاانس
فرهنگی و جو سازمانی میشود .از ايان رو الزم اسات در توساۀ دوايار  H3SEباه مالحظاات
فرهن و جوِّ دوايرسازمانی توجه ويژهای مبذول شده و اقدامات مقتضی اعمال شود.
رويكرد پژوهش کیفی با بررسی عمی پديدۀ بررسیشده از نگاه مشارکتکنندگان ،تالش در
کشف حقاي مكنون از ديد ذینفۀان متۀدد داشته است ،اما مهمترين ضاۀف پاژوهش کیفای را
میتوان در عدم قاب یت تبیین ،تۀمیمپذيری و اعتبار (دست کم بهمۀنای آنچه در پژوهش کمی از
آن ياد میشود) دانست .از اين رو ،در راستای اف ايش قاب یت تۀمیمپاذيری پاژوهش ،الزم اسات
مدل فوق در ديگر صنايع پرخطر تحت ارزيابی کیفی قرار گیرد .همچنین برای ارزيابی اعتباار مادل
مفهومی ،از رويكرد پژوهش کمی با محوريت مدلهای مۀادالت ساختاريافته خطی 3بهره جست.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. SEM: Structural Equation Modeling
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