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 در راستای اعتالی پایدار صنایع پتروشیمی H3SE ارائۀ مدل

 3 احمدرضا قاسمی

پايادار  توساۀ   در  یبادي   حساا  و بای   نقش ،ای های بهداشت و ايمنی حرفه سیستم چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسای و واکااوی روناد تكاام ی      کنند. میصنايع سنگین و پرخطر ايفا 
بوده است. به اين منظور با رويكارد پاژوهش کیفای و ابا ار      H3SE كرد عم یهای اعتال نظام

روش مشتمل است. اين   شده  پرداخته H3SEبه توصیف مدل تۀالی  ،ای زمینهچند  تح یل نظري
هاست. رويكارد نسسات باه     داده از برخاستهنظري  يۀنی فراترکیب و  ،بر دو اب ار پژوهش کیفی
و رويكارد دوم بار بررسای     پرداختاه  ی پیشاین هاا  پاژوهش مناد نتااي     ارزيابی و تح یل نظاام 

پژوهش حكايت از های  تمرک  دارد. يافته بررسی بنا به اقتضائات بومیتحت مسئ   های  ويژگی
باه نحاوی کاه     ؛اناد  تكاام ی داشاته  توسۀ  سیر  ،های ارزيابی عم كرد ايمنی آن دارند که مدل

 نهای قاديمی عیای   ستممحیطی، امنیت و مسئولیت اجتماعی با سی های مديريت زيست سیستم
ا   ها، رهبری، نتاي  اجتمااعی  فرايند ۀشداحصا  گان میموع از میان مقوالت دوازده. درشده است

ذکار اسات    شاياناند.  خود بودهحوزۀ واجد بیشترين اهمیت در  ،محیطی و نتاي  کارکنان زيست
گرايای، رهباری و نتااي      جم ه فرايناد از ،گانه های دوازده لفهؤهايی از حیث توجه به م که تفاوت

 .است  ها و فراترکیب مشاهده شده برخاسته از دادهنظري  های  در روش ،ک یدی عم كرد
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 مقدمه
تواناد از رريا     مای کما  آن   ای اب اری است در دست مديريت کاه باه   بهداشت حرفه ايمنی و

، بهباود تصاوير   ها کاهش ه ينه، ف اف ايش تولیداهدا به ،پیشگیری يا کاهش حوادث ناشی از کار
 ايران ،در اين میان. دهد رخ میناشی از کار در دنیا   حادث ها ونی یساله مهر آيد. لئنا و... سازمانی

  کساب رتبا   ،بسایار باااليی اسات. گاواه ايان مادعی        هاای جهاانی دارای رتبا    بر اسا  آماار 
ای در ساط  جهاان اسات. از حیاث      میار جااده  و گپنیم مر  و رتب جهانترين کشور  پذير ريس 

محساو    ای های با ريس  باالی حوادث حرفه ايران يكی از کشور ،ی نی ا حرفهحوادث شغ ی و 
 (.  2131زاده، صفری و قاسمی،  )اصغریشود  می

صورت ع می باه بقارا     ای را نسستین بار به بهداشت حرفه و مند ايمنی بررسی ع می و نظام
توان  ها در اين عرصه را می ترين تالش . اما مهماند کردهدر مۀادن استسراج سر  و روی منتسب 

های تولیدی و  نظام  با روند توسۀحال . به هروجو کرد جستی در انگ ستان صنۀتانقال   ۀدور در
شاده  کسب نیا  دگرگاون   عرص  شده در  های عارض کار، ماهیت رويدادو دگرگونی ماهیت کسب

 رور ربیۀای  و صنايع گوناگون که به ها همستمر کارخانث صنۀتی و احدا  گرفتن توسۀ . شتا است 
تاا باه فكار    اسات   کارده  بشر را نااگ ير   ،تبۀات برآمده .آورند میر با های خاص خود را به آلودگی

و بار   آمده بكاهاد وجود های به حد ممكن بتواند از خطرات و پیامد کهد هايی باش راهكارها و روش
اين اسا  است که بنیان فكری ايیاد و اجارای سیساتم ماديريت ايمنای و بهداشات و محای        

ر هاوای پااد د    تصويب اليحا توان  میاست. سرآغاز اين اقدامات را شده   نهاده( HSE) زيست
دانست. جنبش تولید سب  و مديريت سب   حفاظت از محی  زيست منظور به (3363)اياالت متحده 

ای  ی زيسات محیطای، توساۀه   هاا  دغدغهاقتصادی فارغ از توجه به   تأکید دارند که توسۀ بر اين
، 34111ISO ی ماديريتی اساتانداردها ال اماات   ،هاا  شود. در پرتاو ايان نیااز    پايدار محسو  نمی

EMAS يافت.   بدين منظور توسۀه 3محیطی ها ریتأثارزيابی  و 
از اقادام   متاأثر انساانی    بدون توجه باه جامۀا   ،محیطی های زيست اما توجه صرف به ويژگی

هاای مست اف    ای در کشاور  اقادامات توساۀه    . تیربا رساد  به نظر مای مۀنا  بی ، درعملای توسۀه
 ، درنهايات های اجتماعی دارد که عدم ارزيابی پیامد نشان از اين ،...و مريكايی، آسیايی، آفريقايیآ

(. 3181)فاض ی،  دنبال داشته باشد چه مديران در پی آن هستند را بهممكن است تبۀاتی خالف آن
 شاكل آمیستاه   بهمحیطی  اجتماعی و زيست راتیتأثها ارزيابی  امروزه در غالب سازمان ،از اين رو

 (.  2113ونك ی، ) پذيرد صورت می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Environmental Impact Assessment 
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امنیتی صنايع پرخطر ارتقای   های زيادی در عرص تالش ،يازدهم سپتامبر  پس از وقوع حادث
حراست  ها و ل مهم صنايع برای حفظ جان انسانئيكی از مسا ،امنیت محی  کارصورت پذيرفت. 

امنیت و ايمنی از جم ه مفاهیم ممتا ج و متیاانس يكديگرناد. بناابراين      هاست. گذاری از سرمايه
مديريت امنیت و ايمنی در صنايع پرخطر باه نحاوی    بايد ،منظور کاستن از بروز حوادث تۀمدی به

ماديريت امنیات، ايمنای، بهداشات و     . (2133 ،بويتاارت  و کريمار  ،)راينار  يكپارچه صورت پذيرد
ريا ی،   هاای تسصصای، برناماه    اندازی دپارتمان مست  م راه ،محیطی و اجتماعی ارگونومی، زيست

هاای فكاری و    های بازنگری و بهباود و سارمايه   های اجرايی تسصصی، ارزيابی عم كرد، تیم تیم
هاای   سیساتم  يا  از زيار  ر ه  گان اندازی جدا است. بنابراين بسیاری بر اين باورند که راه فی يكی

در صنايع کوچ ( و همچنین وجود همگرايی، وجوه ويژه  به) زا بودن سبب ه ينه به ،ديريتی فوقم
)تساای، چاو    پاذير نیسات   توجیهدرعمل ، ها تيمأمورراستايی وظايف و  م، هتأملدرخور اشتراد 
هاای   گفته با ت فی  سیستم نفت به رفع مشكل پیش عصناي ۀمطالۀات جديد در حوز (.2113چین، 

مۀاانی و   ۀبردارناد ، درشاده که در ادبیات ماديريت رايا     3پايداری ۀاند. بنابراين واژ فوق پرداخته
 ۀکنناد  فیتوص ،، در مۀنای عامپتروشیمیمانند  صنايع پرخطر ۀهای مست ف است. در حوز برداشت

(. 2132)باورتی،   مانناد  باقی می ور بهرهی زنده درگذر زمان متفاوت و ها ستمیسآنست که چگونه 
ای،  ايمنای، بهداشات حرفاه    تماديري چون هايی  پايداری در سط  سازمان را با اب ار  مقول ،برخی
(. 2113تساای و چاو،   ) کشاند  اجتماعی و محیطی و امنیت در سازمان باه تصاوير مای    تمسئولی

ای در ايان   های مديريت بهداشت و ايمنای حرفاه   های عم كرد سیستم شاخص منظور شناسايی به
 پرداخته شود. ع می   های آتی در اين رشت آنست به بررسی روندر سۀی ب ،مقاله

هاای مقتضای    راهكار ئ های موجود و ارا ش  بررسی روند تكام ی مست  م بازشناسی مدل بی
اتكاا   ،های پژوهش ع می يكی از ويژگی ،ديگرسسن است. به  2با تیمیع و تح یل دانش متۀارف

مناد   منظاور تح یال نظاام    ن قب ای اسات. باه   اهاای محققا   گران و يافتهپژوهشآرای بر نظرات و 
وجاود   ،اسات. از ديگار ساوی     اساتفاده شاده   1از ابا ار فراترکیاب   ،H3SEهای عم كرد  سیستم
و  مسات  م بررسای آرا   ،نفات و پتروشایمی(  مانناد  ) های اقتضايی و بومی در صنايع پرخطر مؤلفه

روش از  ،انۀكا  بهتر نظارات کارشناساان امار    براینظرات متسصصان داخ ی است. در فاز دوم 
باا  ها  برخاسته از دادهنظري  کاوی و  متن توأماستفادۀ است.   ها استفاده شده برخاسته از دادهنظري  

 مۀرفی شده است.  4ای زمینه چند  عنوان نظري

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Sustainability 

2. Common sense 

3. Meta Syntheses 

4. Multi Grounded 
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 ، پرداختاه  HSEهای ارزيابی عم كارد   سیستم  نسست به بررسی روند تكام ی توسۀ ،هدر ادام
 .گذاشته خواهد شدبحث و بررسی  به ای زمینه چندنظري  سپس 

 پژوهش ۀپیشین

 ای ارزیابی ایمنی بهداشت حرفه

 هرچاه  انیاام  بهشود،  ای وقايۀی که به حوادث منیر می مديريت ايمنی، ضمن تح یل حرفهرشت  
 نامناساب  کاارکرد  بینای  پایش  و ،هاآن سازی پیاده و عم یاتی های یستمس یرراح وظايف هنگام ربهت

ماديريت ايمنای     (، رشات 2114) از ديد کامپ و کراوز .کند می تأکید خدماتی و تولیدی های سیستم
ساازی، ماديريت ارالعاات،     ايمنی، ماديريت مساتند  ارتقای ري ی مديريت ايمنی،  مشتمل بر برنامه

تغییار، آماادگی در مواقاع    شناسايی خطرات و مديريت ريس ، تح یال و بررسای وقاايع، ماديريت     
اضطراری و پاسسگويی مناسب، سنیش عم كرد و بهبود مستمر است. استاندارد ايمنای و بهداشات   

 نيتار  مهام اماا   ،داشته اسات تحوالت درخور توجهی  ،خودسال   بیستری عمر ن دي  به  ،ای حرفه
 -HSG 65،OHSMS ANSI هاای  ای را سیساتم  های مديريت ايمنی و بهداشات حرفاه   سیستم

Z10  وOHSAS18001:2008 ای  های مديريت بهداشت و ايمنی حرفاه  توان دانست. سیستم می
مناد، شافاف،    های مديريت، رويكارد نظاام   تشابه رويكرد با ديگر سیستمهمچون دارای محاسنی 
ريا ی و   گاذاری، برناماه   هادف  کاردن  های مديريت و فاراهم  تمامی سیستممانند فرايند مفهومی 

آن را ساازمان ايا و   کاه    OHSASسیساتم ماديريت    آنها، میان گیری عم كرد هستند. از اندازه
باا  (. 2131زاده، صفری و قاسامی،   )اصغری است  از استقبال بیشتری برخوردار بوده ،کرده مۀرفی
منی ؤزاده، ما  )اصغری است که عبارتند از اين سیستم مديريتی دارای مۀايبی ،محاسن متۀدد وجود

 :(2114، رامپال و الیاويدو  تای؛ 2113و قاسمی، 
  ؛ايمنی تا ال امات واقۀی  مستندات برنامه و رويتمرک  بر  
  ؛مسئ هتا حل  مسئ هشناسايی تمرک  بر  
 ؛اصالحی در صورت وجود شكايات های نقصان فۀالیت  
 ؛عدم تۀیین شايستگی ممی ان به شك ی مناسب  
 ؛ی مناسب آننه اثربسشمديريت مناسب سیستم است و من ل   به نامه یگواه  
 ؛استيافته تیاری   جنب نامه یگواه  
 هاآني  از ر های دخیل در امر ايمنی و می ان اهمیت ه شاخص جای خالی. 

فرهنا    یهای سنیش عم كرد متۀددی با هدف ارتقا های پیشین، سیستم مضاف بر سیستم
مانند  ،های راي  سنیش عم كرد ها با الگوبرداری از اب ار اند. اين مدل توسۀه و تسری يافته ،ايمنی
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 اند. چیندا و محماد  توسۀه يافته 3سرآمدی سازمانی ۀجاي  و (2114)محمد،  متوازنکارت امتیازی 
. اين ارائه کردندشاخص برای تۀالی عم كرد ايمنی زير 28مدلی با شش شاخص اص ی و ( 2118)

 دارای تنهاا به جای چهار مۀیاار نتااي ،   که با اين تفاوت  دارد EFQMمدل تشابه زيادی با مدل 
 3111دارای  EFQMي  مۀیار اهداف مط و  نظر سیستم ايمنی است. اين مدل مشاابه مادل   

و پانصد امتیاز ديگر به نتااي  اختصااص    است ها ساز به توانمندمتۀ   امتیاز بوده که پانصد امتیاز 
 (. 3 شكل) دارد

 

 
.مدلتع   عملکتدایمن 0شکل

 2118محمد،  چیندا ومنبع: 

 محیطی مدیریت زیست

ها و تیار  است که سازمان  ای از فرايند میموعه املش( EMS) محیطی سیستم مديريت زيست
رسااند. موضاوعات    يااری مای   ،محیطی و اف ايش کارايی عم یااتی  های زيست پیامد کاهشرا در 

هاای   شناسايی و ارزياابی جنباه  ، پذيری متداول در اين رشته مشتمل بر رهبری، تۀهد و مسئولیت
گیاری،  گیری عم كرد، گ ارش وقايع، تح یال و پی  محیطی، پذيرش قوانین، کنترل عم یات، اندازه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. EFQM: European Foundation of Quality Management 
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)بیرنه،  بی و بهبود استواکنش اضطراری، مديريت ارالعات و ارتبارات، عم كرد محیطی و ارزيا
3336  .) 
محیطی  برای مديريت سیستم زيست ،34111ISO ۀو خانوادEMAS 3اين  دو استاندارد  هم

همگرايای   ،محیطای  از اقبال بیشتری در میامع مديريتی برخوردارند. دو استاندارد مديريت زيست
  بقارويكاارد و ساا EMASرسااد  بااااليی بااا يكااديگر دارنااد بااا اياان تفاااوت کااه بااه نظاار ماای

ايا و باا    ۀهاای دارناد   شرکتاين، وجود دارد. با  34113تری نسبت به استاندارد اي و  گیرانه سست
توانناد   مای  ،ارزيابی  حیط کردنمحدود و محیطی کمی تالش و بازنگری در بسش ارزيابی زيست

(. در میماوع  2118؛ ايماس،  2112کرسانر،  )پراياد و   اروپا را کسب کنناد   اين استاندارد اتحادي
توان  توجهی دارد. از آن جم ه میشايان منافع  ،محیطی زيست  استفاده از سیستم مديريت يكپارچ

 (.  3)جدول کرد محیطی اشاره  به م ايای اقتصادی، سازمانی و زيست

 محیط ۀ.مزای  محیط سیستممدیتی یکپ رچ0جدول

ش خصمؤ ف 

 های قانونی( ها و جريمه )ه ينه کاهش ريس  مۀضالت محیطی منافع اقتصادی
 (... ،ايی، آلودگی هوزدا سم) های جبران خسارات محیطی کاهش ه ينه

 های منابع و مواد اتالف شده کاستن از ه ينه

 نفۀان تصوير سازمان در ن د مشتريان و ذیارتقای ها از رري   بهبود فرصت سازمانی
 بهبود تصوير سازمانواسط   بهبود جايگاه بازار به

 کارکنان  عم كرد محیطی بر اثربسشی، کارايی و روحیارتقای بهبود ارتبارات، 

صادا،  ونظیر آلودگی اراضی، هاوا، آ ، سر  ،های محی  زيست ربیۀی کاهش پیامد محیطی زيست
 ارتۀاشات، آلودگی گیاهان و جانداران

مصرف مناابع ربیۀای تیديدناپاذير نظیار     کاهش های منابع ربیۀی،  پیامد کاهش
ماواد   کااهش نفت، سوخت، انرژی، نفت و سوخت، انرژی الكتريكای و همچناین   

 از سايت تولیدی متأثرهای اجتماعی میاور و  پیامد کاهششیمیايی، 

 2131 و لطفی، زاده ، حسنمنبع: عباسپور

 
  يافتاه، مقولا   محیطای توساۀه   یها ریتأثهای اخیر در قالب مفاهیم ارزيابی  ری دههاما آنچه 

ای  های ناشی از اقدامات توسۀه اجتماعی به بررسی پیامد راتیتأثاست.  2ت اجتماعیا ریتأثارزيابی 
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1. Eco-Management and Audit Scheme 

2. Social Impact Assessment 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eco-Management_and_Audit_Scheme
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میماوع نگااه   پردازد. در ای می های تولیدی يا اقدام توسۀه پیرامون سازمان ،بر جغرافیای جمۀیتی
عمل به مسائولیت   ،نسست :شود بندی می مديران با دو رويكرد ربقه ديد به مسئولیت اجتماعی از
تصاوير ساازمانی در   ارتقاای  اصول ارزشی و اخالقی در سازمان و دوم  یاجتماعی در جهت ارتقا

ايا و   ،SA8000هاای   )مدل بینانه تصوير محیطی. همچنین پژوهشگران دو رويكرد خوشی ارتقا
31114 ،CSRهای تحاذيری  ( يا مدل (  مادل  ماننادSIAرا ارا ) الوصاف جم اه    اناد. ماع   ه دادهئا

هاای بهداشات و    به شاخص ،آورند هرگاه سسن از مسئولیت اجتماعی به میان می ،های فوق مدل
 کنند.  محیطی سازمان نی  اشاره می زيست راتیتأث

 0امنیت

 ،انگی شی مازلو  است و منطب  با نظري  شده ت قی میهای اساسی بشر  امنیت يكی از نیازباز راز دي
مس م است گیرد. آنچه  های انگی شی قرار می ...( در صدر نیاز، )تغذيه های فی يولوژي  پس از نیاز

پذير اسات.   تحق   یانگ مساررهحفظ حیات و سالمتی در پرتو توجه و پیشگیری از حوادث  ،اينكه
ل ايمنی ئمسا  به دو دست ،بر اسا  ماهیت سهوی يا عمدی آن ،وقوع پیوسته حوادث و سوان  به

 است.  پذير بسش امنیتیو 
داخ ای و    از دو جنب ،هاآنبر اسا  خاستگاه بروز  مۀموالً ،ذکر است که حوادث امنیتی شايان

ايیاد خسارت در  بههای تۀمدی که  میموعه رفتار ،گوناگون داليل . بهشوند میبندی  مقوله خارجی
در  هاا  مطرح هستند. ايان میموعاه رفتاار    2های غیرسازنده عنوان رفتاربا  ،شود منیر میسازمان 

برگرفتاه از   ،. خاستگاه ديگر حوادث امنیتیشوند میسرقت مطرح  ازجم ه ،خرابكارانهقالب اعمال 
ساازمان  ای در  منیر باه باروز حاوادث حرفاه    گوناگون عوامل بیرونی است. اين عوامل به ررق 

 کارکناان  تارور ، ساات یتأسسايبری، حم ه به حم   جاسوسی ارالعاتی،  ،شوند. اهم اين موارد می
 از. اسات   آمده عمل بهها  سازماندر  یتیامن مديريتاز  یمتۀدد تۀاريف... است. و ،سازمان ک یدی

 :کرد اشاره زير موارد به توان می جم ه آن
 ؛(2118)هالتروپ و کرت ،  محافظت از اقدامات تۀمدی کارکنان 

 ؛(2114)حسام،  اقدامات تۀمدی کارکنان توس شده  مشكالت عارض 

 ويان  وان و موسایالر  کوايا ،  ون ،)الیا  ها عوارض حاصل از اقدامات عمدی انسان، 
2118). 

از آن جم اه  . پذير است گوناگون امكانهای  جنبهاز  امنیت در صنۀت پتروشیمی  مقولبررسی 
امنیت ارالعات و پدافند غیر عامال اشااره     مقولبه های غیر سازنده،  بر بروز رفتار توان عالوه می
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1. Security 

2. Counterproductive 
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در  تاوان  را مای  فنااوری ناانو  گرفته در خصوص فرايند تولید باا   ای از تمهیدات صورت . نمونهکرد
مشااهده  يی ایمیشا گذاری يا بمباران در حین فرايند تولید ماواد   بمب ، مانندآثار تروريستی کاهش
 ،پدافناد غیار عامال   ۀ حاوز ی اتسااذ شاده در   هاا   یتاکت(. از ديگر 3181)رسولی و اوشنی، کرد 

 هاا آنپاذيری در رراحای    مرمات  و ها ساخت يابی مناسب، تقويت زير مكان،  کاربردی چندفضاهای 
 بايداز اين رو  شود، میهای ارزشمند سازمان ت قی  ارالعات از جم ه دارايی (.3183)بیگدلو،  است
پاذيری   آوری، کارايی، رقابت فراوانی بر سود ریتأثصورتی مناسب حفاظت شود. امنیت ارالعات  به

از  ،پذيری و اف  عم یاتی سازمان دارد. امنیت ارالعات فرايندی است کاه بار اساا  آن    و قانون
حفاظت خواهد شد. فارغ از ماهیات ارالعاات و چگاونگی     ها یتیاوزگرانواع ارالعات در مقابل 

 (.  3181فر،  )مۀتمدی شودحوی مط و  ذخیره به ن الزم استانتقال، اشتراد يا انبارش، 
)ارمیناان از اينكاه    باودن  های محرماناه  با ويژگی ISO 21113 امنیت ارالعات در استاندارد

باودن   )تأمین دقات و کامال   ارالعات فق  در دستر  افراد میاز خواهد بود(، جامۀیت و درستی
)ارمینان از اينكه افراد میاز بتوانناد در مواقاع    بودن در دستر  و ارالعات و روش پردازش آن(

وجاود جاسوسای    شاود.  مای به ارالعات و ساير منابع آن دسترسای داشاته باشاند( تبیاین      الزم
از جم ه مصادي  بارز در اين زمیناه اسات.    ،3نت هايی نظیر استاکس اف ار ارالعاتی و استفاده از بد

های مناسابی بارای    همواره هدف ،پذيری باال آسیبدرج  سبب  به ،تروشیمیصنايع نفت و گاز و پ
هاای نفتای    شارکت  ،2113سپتامبر  33پس از  ،. از اين روشوند یمهای تروريستی محسو   گروه

 . بادين منظاور ديوياد ماورد    اناد  ورزيدههای ارزيابی امنیتی مبادرت  مدلتوسۀ  اياالت متحده به 
. ريسا  در حاوادث   کردمديريت ريس  حوادث امنیتی پیشنهاد  برایرا  SVA 2 ( روش2114)

و جاذابیت هادف اسات. در     1پاذيری  متغیر تبۀات، احتمال، خطار، آسایب  پن   ۀبردارنددر ،امنیتی
های  امنیتی سازه یارتقاراستای عامل در  پدافند غیرمقول   ،ها ساير کشور همگام باکشورمان نی  
 توسۀه يافته است.   ،پذير صنۀتی آسیب

که نیازمناد  شود  میپدافند غیر عامل به میموعه اقداماتی ارالق  ،در فرهن  واژگان نظامی
های مالی به تیهی ات و  توان از وارد شدن خسارت اف ار نبوده و با اجرای آن می ی جن ریکارگ به
ياا میا ان ايان    کارده   حیاتی و حسا  نظامی و غیر نظامی و ت فات انسانی ج اوگیری  ساتیتأس

کاانون  هماواره   ،(. ماديريت امنیتای  3186نیا،  )موحدی ها را به حداقل ممكن کاهش داد خسارت
واحد حراست  ،های تولیدی گیرد. از اين رو در اکثر شرکت های تولیدی حسا  قرار می توجه واحد

های پتروشایمی در   شرکت ،امنیتمقول  . بنابراين از حیث شود میهای حسا  ت قی  از جم ه واحد
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1. Stocks net 

2. SVA: Security Vulnerability Assessment 

3. Vulnerability 
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مقاب ه با آن  برایو بايستی تمهیدات الزم را هستند های امنیتی  از حوادث و رويداد یمۀرض انواع
هايی برای ارزيابی ريسا  حاوادث امنیتای،     الگو با وجود ارائ است  گفتنی(. 2)جدول کنند اتساذ 

 و کريمار و  )راينار  هاا پرداختاه اسات    ارزيابی و مديريت عم كرد امنیتای سیساتم   به کمتر مدلی
 (.2133 ،بويتارت

.مالحظ تامنیت درپتتوشیم 2جدول

 مقوالتبعد

ی
رد
هب
 را
ۀد
ب

 

 از فناوری نانو در رراحیاستفاده 

 ....(، های ضد جاسوسی اف ار های آتشین، نرم ديوارا  های داخ ی )شبكه ايیاد سیستم مديريت امنیت ارالعات

 يابی صحی  مكان

 ها تقويت زيرساخت

 پذيری در رراحی مرمت

 فضاهای چندکاربردی

 يابی صحی  مكان

كار
راه

 
ی 

ها
تی
 یا
عم

 

  يونیيهای ت و دستگاه نظارت و پايش محی  با دوربین

 ها هشدار  بررسی و پاسسگويی به ک ی

 )حراست( سیس دفتر امنیتیأت

 3داری دک ی

 2های توزين ايستگاه

 خارجی( ا )داخ ی ها ارمینان از کاال

 1(های حرکتی و حرارتی )حسگر دهندههشدارهای  سیستم

 يا خارج از ساعات کار منظم های بررسی

 مدت ها در ب ندمدت و کوتاه ثبت زمان

 های امنیتی ريس  ارزيابی

2131منبع: سكیوراتیس،    

ه  تتکیب سیستم

 یهاا  ساتم یسترکیاب باا   ساوی  سیستم ارزيابی عم كرد ايمنای باه    ،گفته بنا به توضیحات پیش
است.   ، در حرکتاجتماعی راتیتأث محیطی، امنیتی و مديريت زيست
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1. Key holding 

2. Weight station 

3. PIR sensor: Passive Infrared Sensor 
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HSEتع   عملکتد

ها را  سازمان ،محیطی های ايمنی، بهداشتی و زيست پیوستگی دغدغه ،ذکر شد تر شیپآنچنان که 
ي  سیستم برخوردارنبودن از سبب  بهاين، وجود است. با   سوق داده HSEسازی نظام  به يكپارچه

ها نسبت باه   ها سبب کاهش عم كرد سازمان نظارت، ارزيابی بهبود اين سیستمبرای ارزيابی واحد 
ها  ساير سازمان های ههای سازمانی و امكان استفاده از تیرب رشد دانش و توانمندیعدم يكديگر، 

هدف اين سیستم حذف صدمات، اف ايش ساالمتی و   ،است. در سط  عم یاتی  در اين زمینه شده
مادل سانیش    ئا  به ارا و همكارانش محمدفاماسا ،  نيبراهای محیطی است.  تسريب کاهش
 (.  2113)محمدفام، خسروجردی و شكاری، اقدام کردند مبتنی بر تۀالی سازمانی  HSE دعم كر

0(IMS)مدیتی ۀسیستمیکپ رچ

های ماديريتی   های مست ف خدماتی و تولیدی، سیستم سیستمهای مربو  به  گفتمان بس پس از 
هاای ماديريت    کار مطرح شدند کاه سیساتم  و های کسب فرايند یكاری در جهت ارتقاراه من ل  به

شاوند. باا تادوين و انتشاار      از آن جم ه محسو  می ...وش مديريت عم یات، مديريت آموز، تولید
گرفته در آن  و تغییرات اساسی صورت ISO 3113: 2111 ويرايش سوم استاندارد مديريت کیفیت

. از گساترش يافات   هاا آن تاوأم استقرار  ۀ، ايدISO 34113 محیطی برای سازگاری با استاندارد زيست
 OHSAS 38113ای  استاندارد ايمنی و بهداشت حرفاه  ناپذيرانكارهای  سبب شباهت به ،ديگر سوی

اين سه يكپارچ  . استقرار شدسه استاندارد مطرح  اين چ استقرار يكپار ،محیطی و استاندارد زيست
ايیااد کناد و   اساتاندارد  يا  از ساه   ر ها های الزم را برای بهبود مستمر  تواند زمینه می ،سیستم
 های جهاانی فاراهم آورد. از   ها در جهت انطباق با استاندارد توجهی را برای سازماندرخور ت فرص

وری و  ها و اتالف زمان، اف ايش بهره ه ينه توان به کاهش ، میاستقرار اين سیستم ديگر محاسن
 (.  3182)شكاری و عیوضی،  درککاهش حیم مستندات اشاره 

ماديريت  ، ISO 3111 مديريت با هدف ت فی  سه استاندارد مديريت کیفیات   سیستم يكپارچ
به يا  سیساتم   دستیابی  برای OHSAS 38113 و مديريت ايمنی ISO 34111 محیطی زيست

گاذرد، توانساته    گیری آن می کار و در مدت کوتاهی که از آغاز به است  شدهجامع مديريتی مطرح 
تاوان   (. ع ت گرايش به اين مدل را می3182)شكاری و عیوضی،  را به بار آوردچشمگیری نتاي  

ای و  هاای ماديريت ايمنای و بهداشات حرفاه      در استفاده از سیستم ،ال امات محیطی و صنايعبه 
(. 3338)وي كینسان و ديال،   نسبت داد  ،کیفیتمحیطی در کنار استاندارد مديريت  مديريت زيست

ی ماديريت، سااختار   هاا  ستمیسقرار گرفتن در قالب  توان به می اين سه سیستماز وجوه اشتراد 
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1. Integrated Management System 
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، فرايناد  ناماه  یگاواه ، فرايند مشابه ممی ی، ثبات و دريافات   PDCA 3مشابه، استفاده از منط  
های  به سیستمآوری  رویديگر م ايای (. 2118)سالمون، کرد گرا اشاره  و نگاه فرايند سازی مستند

 عبارتند از:ترکیبی 
 اثربسشی سیستم مديريت سازمان از رري  نگرش جاامع باه موضاوع تۀیاین      اف ايش

 ...؛ وگیری  اندازه پايش و ها، ها، ممی یري یبرنامه مشی و اهداف، خ 

 ؛کاهش تضاد و نقا  افتراق بین سه سیستم 
 ها و اتالف وقات  کاری صورت مؤثر و پیشگیری از دوباره استفاده از منابع در دستر  به

 ؛و انرژی کارکنان
 ها سیستمکارکنان از  تر تر و روان اجرای آسان. 
نشاان داده  هاای اروپاايی    شارکت تیرب   ،ها اينكه در خصوص اين سیستم تأملدرخور   نكت

 ،و البتاه  سازمان ۀساختار، انداز، اقتصادیعوامل ها بايستی به  سازی اين سیستم است که در پیاده
 .شودتوجه  ،های مديريت يكپارچه سازی نظام قوانین باالدستی در خصوص پیاده

HSEEسیستم
2

به ايیاد توازن میان  ،انسانیعوامل ثر مهندسی ؤکارگیری نظام م باور است که بهاين مدل بر اين 
وری کارگران، بهبود ايمنی  به اف ايش بهره کارپردازد. اين  های شغل می و نیاز گررهای کا شاخص
مثبات   ریتاأث بار  مطالۀات متۀاددی  داللت  انیامد. میلحاظ فكری و فی يكی( شغل  )به مورد نیاز

هاای روحای و فی يكای     و فشاار  وری های کاری، کاهش بهره اصول ارگونومی  بر کارايی محی 
س ايی در مساررات مربو  به ساالمت  ب ریتأث ،که نقصان ارگونومی د است. بسیاری بر اين باورن

 (.2118 افروز، نی  و خوشنودفام،  ،)آزاده دارد کارکنانوری  محی  کار، سط  پايین ايمنی و بهره

 9(IDEAL S&S)مدلا م سبهبودبتا تع   دررهبت ایمن وامنی 

باه   ،با بررسی دو مفهوم ايمنی و امنیات الما  بهبود برای تۀالی در رهبری ايمنی و امنیت، مدل 
 ی باا يكاديگر دارناد   تنگااتنگ ارتباا  و پیوساتگی    يادشاده  دو مفهوم است که  اين نتییه رسیده

هاای   در آنست که روياداد  ايمنی و امنیتوجه تماي  . (2118؛ هالتوروپ و کرت ، 2114)جانسون، 
غیر تۀمدی دارند. بنابراين   كه حوادث ايمنی جنبدر حالی ؛امنیتی برخاسته از اقدامات تۀمدی است

 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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در باروز   ،از محی  بیرونی و عوامل شسصای  متأثرکه بوده  3همواره عام ی تهاجمی ،امنیت  مقول
هاای   گذاشتن ارالعات است. در سیساتم  اشتراد به ۀوقايع دخیل است. تفاوت مهم ديگر در نحو

اثاری   ،هاای امنیتای   سیستم آنكهحال شود؛  منیر می بروز حوادث به کاهشرسانی  ارالع ،ايمنی
 تۀاارض مااهوی میاان دو    بارای کااهش  (. بناابراين  2111)فونتین،  دنروز وقايع داربمۀكو  بر 

 بسیار درخور اهمیت است.  ،سیستم سازمانرمیان دو زيای هماهن   وجود رابطه ،يادشده سیستم

 
.مدلتع   امنی وایمن 2شکل

 2133راينر و همكاران، منبع: 
 

نااوع واکاانش در حااوادث امنیتاای و ايمناای متفاااوت اساات. در مااديريت ايمناای ريساا  بااا 
شود. در مديريت امنیت شاخص ريسا    ارزيابی می ،و تۀیین تبۀات های احتمال، فراوانی شاخص
هیاومی  عامل ايمنی   مقول. در شود میبررسی جذابیت هدف  و پذيری های تبۀات، آسیب با متغیر

امنیتای  تهديادهای  آخار اينكاه   و  ولی در موارد امنیتی اين عامل ج ء بديهیات است ،وجود ندارد
 (.2133، بويتارت و ، کرمر)راينر نه استمۀقوالايمنی تهديدهای حال آنكه  ؛نمادين دارندجنب  

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Aggressive 
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 ایتانسبزمدیتی مدل

بحاران  در کنار محیطی  های اجتماعی و زيست چالش بانامتوازن   و توسۀ تولیدی اقتصاد رويكرد
گااهی اوقاات،    و  زباله، فرهن  اسراف، تسريب منابع ربیۀی و آلودگی محی  زيست همراه باوده 

هاای   محاور باه نفاع شارکت     روشنفكرانه به خود گرفته است. رويكارد اساراف    اين فرهن  جنب
توجه  بیحل مۀضالت اجتماعی و اقتصادی  از اين رو،در تباين است.  ،چندم یتی با عدالت جهانی

 ئا  ارا هادف  باا  ايران سب  مديريت مدل بنابراينممكن است. نا ،به مسئولیت اجتماعی و محیطی
عمال   نفاع  یذ نعاامال  پايادار  آفرينای  ثروت یدر راستا ،محیطی يستو ز یاجتماع یها شاخص

 اين مدل باا الگاوبرداری از مادل سارآمدی ساازمانی      (.3131 يران،سب  ا يريتمد ي ه)جا کند یم
EFQM محیطای   ی اقتصاادی، اجتمااعی و زيسات   ريپذ تیمسئول و منظور گسترش همگرايی هب
های پايدار سازمانی  رويكرد  هايی که خواهان توسۀ . بر اسا  اين مدل سازماناست افتهتوسۀه ي
شاكل   نكتا  راهنماا(   322زير مۀیاار و   22مۀیار ) 8از که  يرانسب  ا ۀجاي  مدلکم   به، هستند

در فرايند ارزياابی   های خواهان توسۀ  پايدار . سازمانپردازند گرفته، به خودارزيابی سازمانشان می
کنند.  های الزم، اظهارنام  خود را برای دبیرخانه ارسال می کنند. پس از کسب آموزش ثبت نام می

پس از ارزيابی تسصصی توس  ممی ان انیمن، در صورت احاراز حاداقل امتیااز، يكای از جاواي       
 (. 3131ت سب  ايران، کنند )جاي ۀ مديري / لوح / تنديس را دريافت مینامه یگواهتقدير و اعطای 

 

 
0930مدیتی سبز،ویتایشۀ.مدلج یز9شکل
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اسات.   3تار  عناوان مادل تولیاد پااد    با اروپايی نسس  ي  اين مدل دارای  ،شايان ذکر است
  گفتاه در عمال خاارج از حوصا      هاای پایش   حاوزه  یهاا  سبب حییم بودن، ذکر تمامی مدل به

ی رايا  ارزياابی ايمنای و بهداشات     هاا  مادل بنادی   به جماع  1بوده، از اين رو در جدول  مسارب
 است.   شدهای پرداخته  حرفه

شدهبترس بند محوره  .جمع9جدول

پژوهشگت/پژوهشگتانه  کلید محورمدل

HSE-MS رويايی و  ،لطفی زاده، حسینپور و  عبا  محی  زيست ،بهداشت ،ايمنی
 2131 نیكومرام

IMS 2111، .ا . ام. آی کیفیت، محی  زيست، بهداشت، ايمنی 

ا  مسئولیت اجتماعی ،محی  زيست سب  و تولید پاد ۀجاي 
 اقتصادی

 3133مديريت سب  ايران،  ۀجاي 

HSEE محی  زيست، بهداشت، ايمنی ،
 ارگونومی

 2113آزاده و فام، 

HSEQ 2132ساتورپ،  کیفیت، محی  زيست، هداشتب ،ايمنی 

IDEAL Sand S 2133همكاران، راينر و  امنیت ،بهداشت ،ايمنی 

 

 
های سنیش عم كارد   که سیستمشود  میبرداشت اين نكته  ،ادبیات سنیش عم كرد از مرور

تكامال   H3SE سوی مديريت ايمنی، بهداشت، امنیت، محی  زيست و اجتماعیو به سمت ،ايمنی
 اند.  يافته

هاا را   ای از شااخص  های تۀاالی عم كارد میموعاه    سیستم ،فوق  گان اهداف پن  برای نیل به
سازی يا    پیادهتحق  و  ،از ديگر سوی. شود ها ياد می ساز عنوان توانمندبا ها اند که از آن شمردهبر

. از رساد  به نظار نمای  ناپذير  امكان ،توجه به عناصر اقتضايی اين صنۀت بیمدل سنیش عم كرد 
 است.   شدهبه تصوير کشیده  4شكل اين رو فرايند انیام پژوهش در 
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1. Cleaner Production Excellence Model  
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ه  آنوختوج پژوهش.شم ی ازمتاحلمختلف3شکل

كار ت فی  نتاي  تح یل مقاالت پیشاین و کساب نظارات نسبگاان از رريا       راهبه  ،در ادامه
وين ارزياابی  هاای نا   شده است. اين پژوهش درصدد ياافتن شااخص    های پرداخت زمینه روش چند

 H3SE گانا  ی پان  ها مؤلفه ریتأثنشان از  ،پايدار در صنايع پرخطر است. تح یل مقدماتی توسۀ 

ها، درد واقۀیت عطف به اقتضائات بومی  ها و شاخص سبب تنوع و تشتت اين مدل است. به  بوده

  
ح 
مر

3
ب
کی
اتر
فر
 .

 

 ها هآوری مقال گرد

آماری  نمون 
 اسناد

 ها هگ ينش و فی تر مقال

های  مقاالت منتسب در محور
H3SE 

 و مقوالت ها تم تح یل
 مدل مفهومی پژوهش

های  رراحی پرسش
 ساختار يافته نیمه

 پروتكل مصاحب  کیفی

 ها نتاي  و پیشنهاد ارائ 

 ها انیام مصاحبه

   شده های پیاده مصاحبه
ح 
مر

2
ظري

. ن
  

ده
 دا
 از
ته
اس
رخ
ب

 
ها

 

 پايايی، روايی اب ار تح یل
ها و  اهمیت شاخص
 ها زيرشاخص

 فاز خروجی خروجی فۀالیت

گذاری باز، انتسابی و  کد
 محوری

 

 مدل مفهومی

تح یل شكاف و ارزيابی 
شاخص ب وغ ايمنی در 

 ها شرکت
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در پديادۀ  دشوار است. بنابراين در اين پژوهش برای درد جامع نسابت باه    ،های کالن و ويژگی
ای  زمیناه چند  نظريا  ،نسسات  مرح ا  است.   گیری شده ای بهره زمینه چندنظري  از  ،بررسی دست

بندی و  آوری، مقوله توان با سه رويكرد جمع را میپژوهش در  رفتهکار بههای  فراترکیب است. داده
سنیی  های دست اول که محق  مستقیماً با آزمايش يا نظر يا داده 3های نسستین . دادهکردتح یل 
های ثانويه کاه پژوهشاگر نتااي  حاصال از سااير مطالۀاات را بارای         ، دادهاست کرده آوری  جمع

ترکیاب زماانی   و فراآورده اسات  دسات   هو نتاي  جديدی با کرده  پاسسگويی به نتاي  خود ترکیب
 ،که پژوهشگر نتاي  حاصل از ساير مطالۀات را برای پاساسگويی باه نتااي  خاود    شود  میارالق 

ذکار اسات در    شايان(. 3188زاده و قاسمی،  )اصغری آورد دست می هو نتاي  جديدی ب ادغام کرده
توان به فراتح یل  . از آن جم ه میاند شده 2فراترکیب ،های متیانس با توسۀه اب ار ،ادبیات پژوهش

 اناد  بنادی شاده   ربقه 4مطالۀهفرا  جم گی در میموع ،و فرانظريه 1فراتح یل، فراروش. کرداشاره 
باه روش   ،رويكرد کمای داشاته باشایم    ،تح یل نتاي (. از اين میان چنانچه به 2131)ب  و دی، 

دوم مرح ا   . داردناام  فراترکیاب   ،و چنانچه رويكرد کیفای باشاد   شود گفته می فراتح یل ،تح یل
 ۀتر پديد درد عمی  ،دوممرح   ها اختصاص دارد. هدف از اجرای  دادهز اه برخاست  انیام نظري به

در شاده   استسراج یها تم است. در اين گام با استفاده از شوندگان مصاحبه ديداز  بررسیدر دست 
پژوهشاگر باه    ،هاا  مصااحبه  پاياان . پس از شوند میمصاحبه استسراج  االتؤسفراترکیب، مرح   

نهايات باا توجاه باه شااخص اشاباع       . درپردازد یمها  )باز، انتسابی و محوری( مصاحبه گذاری کد
  شود. حاصل میمدل نهايی نظری، 

)مقالاه، فای م، عكاس،     تۀادد اساناد   ،ای زمینه های کیفی چند يكی از مشكالت انیام پژوهش
گاذاری انتساابی و    داوری در کاد  دون پیشگذاری اين مقاالت ب سازی و کد . پیادهاست مصاحبه...(

به متن اولیه ها  گر برای تح یل کدالزم است پژوهش گاهیاست. دشواری بسیار کار  ،ها تمتح یل 
همساوانی   هاا  تام انتسابی باا سااير    تم های ممكن است نوع کد ،شدن اسناد . با اف ودهکندرجوع 

هاای   بندی میدد آن در شراي  فوق و شرايطی کاه باا کاد    د. از اين رو ربقهنبیشتری داشته باش
ای از  زمیناه  چناد   در نظري ،. برای رفع مشكالت فوقرسد مینبه نظر آسانی کار  ،يما همتۀدد مواج

است. نمودار خويشاوندی اب اری   استفاده شده Maxqdaاف ار  و نرم 2دو مفهوم نمودار خويشاوندی
گر پژوهشا هاا را باه    بنادی کاد   مقولهزمديريت کیفیت است که قاب یت با  آشنا در عرص کارا و نام

داشاته و بار مبناای اساتنتاج     فۀ ای باز  یهاا  تام پژوهشگر کیفای را از تقیاد    ،روشدهد. اين  می

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. Primary Data 

2. Meta syntheses 

3. Meta method 

4. Meta study 
5. Affinity Diagram 
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باا ايیااد محای  گرافیكای      Maxqdaافا ار   پردازد. نرم ها می ی میدد کدبند به مقولهپژوهشگر 
)اعام از مصااحبه، فايال صاوتی و تصاويری، مقااالت باا         امكان رجوع و بازيابی اسناد ،قدرتمند

های  اف ايد. از ديگر قاب یت از اين رو بر می ان اعتبار نتاي  می ؛آورد های مست ف( را فراهم می قالب
مست اف و   یهاا  تام  رابطاه میاان    اسناد مست ف است. ترسیم نقش  مقاب ه و مقايس ،اراف  اين نرم

اف ار اسات. باه ديگار     های اين نرم ترين قاب یت شايد از مهم ،ها تۀريف کدزهمچنین سهولت در با
نیاا،   )لقماان  کناد  برگشت در میان مفااهیم و متاون را تساهیل مای    و اين اب ار قاب یت رفت ،سسن
برخاساته از    نظريا مرح ا    ماان  ساازی هم  قاب یت پیاده ،اف ار کاربرد اساسی اين نرم(. اما 3131
دقات و کیفیات تح یال پژوهشاگر باه میا ان        ،سارعت بار  باشد. از ايان رو  ها و فراترکیب  داده

 شود. اف وده می چشمگیری
 ساؤال اصا ی   اماا  ،ای نادارد  فرضایه است؛ از اين رو  و توصیفیاين پژوهش از نوع اکتشافی 

هاای   در واحاد  H3SE تۀاالی  سااز و عم كاردی   هاای توانمناد   شااخص  اين است کاه گر پژوهش
 پتروشیمی چه هستند. 

 شناسی پژوهشروش

 آمارینمونۀ و آماری  ۀجامع

آماری متشكل از ریف ک ی اسناد ع می چااپ شاده در     با دو جامۀ پژوهشگر ،در پژوهش حاضر
  بوده است. مواجه  ،ع می  و همچنین کارشناسان اين رشت  H3SE عرص

باوده کاه باه     تا کناون  3331 از سال شده منتشر مقاالت ،فراترکیبمربو  به آماری   جامۀ
CASP روشناام  باا   ،روش فوق در گ ينش و ارزيابی مقااالت بررسی آنها پرداخته شده است. 

3 
اهداف پاژوهش، منطا  پاژوهش، رارح پاژوهش،       ،CASPشود. بر اسا  شاخص  شناخته می

اخالقی، دقت در تی يه و تح یل، بیان  مالحظاتپذيری،  ها، انۀكا  آوری داده برداری، جمع نمونه
در اين میاان باا    .(2111)سندلوسكی و باروسو، شوند  بررسی می ،ارزش پژوهش و ها روشن يافته

نهايات  درهاا،   مقاله شيپاالشد. پس از گ ينش و  مقاله يافت 242ن دي  به  ،ک یدواژگانبررسی 
پیشین، به برخای از   ادبیاتمرور  در بسشکه  انتسا  شدندفراترکیب  انیام روش برایمقاله  42
 .ه استاشاره شد آنها

 HSEاز اعضاای انیمان    جامۀ  آماری ،ها از دادهه برخاست  نظري روش همچنین برای انیام
نفار   31تقريبی اين دو تشكل ن ديا  باه     پتروشیمی انتسا  شد. جامۀ HSEQصنۀت نفت و 

 ؛اسات نظری کفايت  ،نمونه ۀها مالد انداز برخاسته از داده  بود. شايان ذکر است در روش نظري

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1. CASP: Critical Appraisal Skill Program  
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 32پاس از انیاام    کاه  اف وده نشاود مفهوم يا کدی به مطالب  ،های جديد يۀنی با انیام مصاحبه
 حادود  ،ها افتهبرخاسته از ي  در نظري عموماًرسید. شايان ذکر است نظری مدل به اشباع  ،مصاحبه

مادل در دوازدهماین    ،سبب انیاام فراترکیاب   اما در اين پژوهش به ،شود مصاحبه توصیه می 11
رسید.نظری به اشباع مصاحبه 

 (ها داده وتحلیل تجزیههای پژوهش )یافته
کیفی صورت پذيرفت که ماحصل آن   مصاحب 32سند و  42در اين پژوهش  ،آنچنان که ذکر شد

تۀدد منابع  و پژوهش وسۀت ،ها در قیا  با مطالۀات متۀارف کد بود. ع ت تۀدد کد 118استسراج 
  باالترين فراوانی ارجاعات بود. ئحا ،کد 38ها با اختصاص  فرايند  و اسناد است. در اين میان مقول

 و کاد  21باا    سب  ۀمدل جاي  ،کد 321با  مپنا HSEمدل تۀالی  ،شدمطالۀه  ی کهدر میان اسناد
مۀارف   2شكل . داشتندپژوهش بر مدل را  راتیتأثبیشترين  ،کد 18با  مدل تۀالی ايمنی و امنیت

با توجه باه وزن پاايین   خروجی مدل،  درای است.  زمینه چند  شده از نظري مدل مفهومی استسراج
ادغاام  با شاخص نتااي  اجتمااعی محیطای     يا کرده  توان آن را حذف می ،شاخص نتاي  مشتريان

 نمود. 

 

)پتتوشیم (پ یداردرصن یعپتخطتتوسعۀ.مدل3شکل
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تۀالی پايادار از    گان دوازده های بندی شاخص اولويت برای ارزيابی همچنین در پژوهش حاضر
در  H3SEاز فراترکیب اسناد ع می( و دانش ضمنی شاغالن صنۀت حاصل ) دانش عینیديدگاه 

نشاان  (. نتااي  ايان نماودار    6شاكل  ) پتروشیمی به بررسی شاخص تح یل رقابتی پرداختاه شاد  
ا   و نتااي  اجتمااعی   های رهبری، کارکناان  كه خبرگان صنۀت بر اهمیت شاخصدر حالی دهد می

های انساانی   اسناد و مقاالت ع می بر فرايندگرايی و سرمايه ،محیطی تأکید دارند؛ در مقابل زيست
 ورزند. تأکید می

 

 

ه وفتاتتکیببتخ ست ازدادهۀتحلیلارج ع تدرنظتی.6شکل

 و اعتبار مدل پایایی

. از آنیايی که در ايان  استگیری  مبین می ان صحت سنیش اب ار اندازه ،گیری روايی اب ار اندازه
 يم. ا استفاده شد، با دو قسم اعتبار مواجههای پژوهش کیفی و کمی  از روش هم مان تحقی 

ايان   آنكاه نظر به  مۀتقدندای از پژوهشگران  دسته ،واژگانی نظیر پايايی و اعتباردر خصوص 
 دارناد  تیموضاوع  ا  کاه ريشاه در پاارادايم اصاالت دارناد      ا  های پژوهش کمی ها در روش اب ار
ای  . در مقابال دساته  شاود  ینم(، ل ومی به بررسی و واکاوی اين مفاهیم ديده 2131افشانی،  )گل

)فقیهی  تۀاريف و تۀابیری متفاوت از مفاهیم اعتبار و روايی دارند ،های کیفی روشديگر به تناظر 
پاذيری،   مفااهیمی همچاون بااور    ،اعتباار  ۀهای کیفای ماراد از واژ   (. در پژوهش3181و ع ی اده، 

 یپژوهشگران کیفی ادعاي اصوالًذکر است که  شايانپذيری و اعتماد به نتاي  مد نظر است.  وثوق
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در پای اثباات    اغ اب  پژوهشگرهای تحقی  کیفی،  ندارند. در روشپژوهش بر اعتبار اب ار و نتاي  
 ،گرايای و کميای دارد   ريشه در پاارادايم اثباات   ،با وجود اينكه مۀیار روايی. نیستاعتبار نتاي  خود 

شناسی  شناسی و روش پارادايم هستیتوانند با تۀريف میدد اين مۀیار بر مبنای  محققان کیفی می
)فقیهای و   گیرناد   خاود بهاره   پاژوهش  پذيری دفاعپذيری و  باور یارتقااز آن در جهت  ،تفسیری
 منظاور  آياد،  باه میاان مای   هاای کیفای ساسن     (. هنگامی کاه از اعتباار پاژوهش   3131فیضی، 

 پذيرفتاه اسات    پاذيری تحقیا  صاورت    پذيری و حتی بازتاا   تصدي ، 2پذيری ، باور3یپذير دفاع
های کیفای   پژوهشگران بر اين باورند که پايايی در پژوهشاغ ب  (.3131زاده و قاسمی،  )اصغری
اب اری بارای  ها را  مصاحبه کدگذاری متن/برخی راهكار بازاين، وجود کند. با  پیدا نمی تیموضوع
پاژوهش  (. شاخص ديگری کاه باه مثاباه پاياايی     3183)خواستار،  دان کردهمۀرفی  یپايايارزيابی 

 از Maxqdaافا ار   ها است. نارم  از حیث ارجاع به شاخص  مصاحبهارزيابی دو يا چند  ،کیفی است
دهد. از آنیاايی کاه    را نشان میرابطه میان اسناد  1. شكل برخوردار استقاب یت چنین فرايندی 

 ،)بصری( میاان اساناد   بر بررسی کیفی عالوه ،)صفر و ي ( دارند ماهیت دو ارزشی ،های فوق کد
 وجود دارد.  Kappa مانند امكان استفاده از ضرايب توافقی

 

 
Maxqdaافزارنتمدره  مختلفدرمی ناسن دمختلف.میزانتوافقمی نش خص1لشک
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1. Defend ability 

2. Believability 
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 ين  کدباز از یبند و مقوله گذاری تر اشاره شد، برای ارزيابی پايايی در امر کد آنچنان که پیش
 شاود کاه ساند    مای  خواسات در یديگار  در اين روش از فرد .شود می استفاده ها مصاحبه و اسناد

هاای احصاا شاده     خصوص کاد چنانچه نظرات دو فرد در)مقاله/مصاحبه( را کدگذاری میدد کند. 
است.   ضريب کاپا بوده ،گرايیهم  شود. در پژوهش حاضر مالد درج همگرا بود، پايايی تأيید می

)ي   دو متن ،ها برخاسته از دادهنظري  و فراترکیب   اين پژوهش برای ارزيابی پايايی در مرح در 

بایش از  ( 614/1) که ضريب توافا   میدداً کدگذاری شدند می ا( صورت مصاحبه و ي  مقاله به
)يا  بسشی تواف  مۀنای رضايت . اين مقدار به(2112)ويرا و همكاران،  است  هبود قابل قبولمقدار 

 SPSSافا ار   نارم حاصل از به ارزيابی ضريب کاپا  4در جدول  پژوهش کمی است. مرح  پايايی( 
گذاری میاان   کد  وجود رابطگويای  ،12/1داری کمتر از است. همچنین ضريب مۀنا  مبادرت شده

 بررسی شده است.دو سند 

یک ازمتونکدگذار .آزمونتوافقمی نپژوهشگتویک ازخبتگ ندر3جدول

 مقدار 
ی رمعانحتاف

 aبتآورد 
 Tb بتآورد

معن دار 

 (Sig)بتآورد 

Measure of 

Agreement 
Kappa 614/1 241/1 413/3 123/1 

N of Valid Cases 22    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis 

 ها گیری و پیشنهاد نتیجه

ی موجاود تۀاالی پايادار در    هاا  مؤلفهو استسراج  کوششی بوده در جهت احصا H3SEمدل تۀالی 
در ايان میاان    .اسات  یاصا   یاار مۀ 32ۀ بردارناد در  يادار پا تۀالی یشنهادیمدل پصنايع پرخطر. 

از  ،شده باود  احصاهای    بیشترين کدئها، مديريت منابع و کارکنان حا های مديريت فرايند شاخص
هاا   های فوق دارای اهمیت بیشتری در قیا  باا سااير شااخص    شاخصکرد توان ادعا  اين رو می

هاای   شااخص  هاا و زيار   با شاخص است ( مدلیH3SE) پايدار یهستند. از آنیايی که مدل اعتال
آن  ساازی  پیااده  ،ايمنی، بهداشت، محی  زيست، مسائولیت اجتمااعی و امنیات     متۀدد در عرص

  . از ايان رو تشاكیل کمیتا   اسات نفع  های ذی با همكاری بسشهمراه نیازمند نگاهی فرابسشی 
H3SE س ايی در اين امر دارد. ب ریتأث 
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ارزياابی،   ها، مفاهیم بنیاادی، منطا  خاود    ج ء ک یدی مۀیارپن  دارای  عموماًهای تۀالی  مدل
 مادل تۀاالی  سازی  پیادههاست. برای توسۀه و  دهی به مۀیار و مدل برای امتیاز RADARمنط  
H3SE، د.نفوق به شك ی مناسب نهادينه شو  گان پن اج ای  بايد 

. داردقاب یت استسراج مفاهیم بنیاادی وجاود    ،از مدلحاصل گان   دوازدههای  با توجه به مۀیار
محیطای و   محور، رهبری خدوم، احترام و تۀهد اجتماعی، مسائولیت زيسات  های نگاه فرايند ارزش

كااران  گرايی مبتنی بر واقۀیات، توجه به پیمان ايمنی، نتییه  حادثه به مقول صفر رويكرداجتماعی، 
پايادار ت قای   اعاتالی  های مكنون در مادل   ترين ارزش از مهم ،منابع  و کارکنان و مديريت بهین

ها نسبت باه   دلیل اهمیت نسبی شاخصها را  مفروض بر آنكه فراوانی ارجاع به شاخصشوند.  می
هاای   ( باین فراوانای نسابی کاد    6شاكل  )تح یال رقاابتی    نتااي   با توجاه باه    مداد کنیم،هم ق

ها  توجه و تمرک  بر مقوله مديريت فرايند ،که در ادبیات ع میکرد توان استنبا   می ،شده استسراج
ن اکارشناسان و متسصصا  نگاه هاست. همچنین از تر از ساير شاخص گرايی بسیار برجسته و فرايند

تاوان   مای  واجد بیشترين می ان اهمیت نسبی است. بناابراين  H3SEتوجه به رهبری  ،پتروشیمی
هاای   واحاد ادارۀ  ۀبر رويكرد کالسی  و رسمی در حاوز  H3SEكه دانش عینی در حالی ادعا کرد

HSE رفتاری تأکید دارند.  ورزد، متسصصان امر بر جنب تأکید می 
هاای   باازآرايی سااختار ساازمانی شارکت     ،H3SEساازی مادل    آخر در خصاوص اجارا    نكت

 HSEهای  های پتروشیمی واحد هاست. در شرکتهای آن متناسب با اهداف و مأموريت ،پتروشیمی
تمهیاداتی   بايد ،ها اين واحد تيمأمورسبب تشابه  به شوند. میهای می ا محسو   و حراست واحد

ای  ها صورت گیرد تاا از انیاام ماديريت ج ياره     در خصوص بازآرايی ساختار سازمانی اين شرکت
آمده با کارشناسان امر اين نارضايتی در میان  عمل های عمی  به ری مصاحبهج وگیری شود. البته 

موجاب عادم تیاانس     HSE)واحد حراست( به دواير  شت که ورود دواير امنیتیکارکنان وجود دا
باه مالحظاات    H3SEدوايار    شود. از ايان رو الزم اسات در توساۀ    فرهنگی و جو سازمانی می

 ای مبذول شده و اقدامات مقتضی اعمال شود.  ژهيدوايرسازمانی توجه و فرهن  و جوِّ
در تالش ، کنندگان مشارکت شده از نگاه بررسی ۀپديد رويكرد پژوهش کیفی با بررسی عمی 

 ترين ضاۀف پاژوهش کیفای را    اما مهم ،ستداشته امتۀدد نفۀان  ذیديد کشف حقاي  مكنون از 
در پژوهش کمی از مۀنای آنچه  )دست کم به پذيری و اعتبار عدم قاب یت تبیین، تۀمیمتوان در  می

الزم اسات   ،پاذيری پاژوهش   اف ايش قاب یت تۀمیم در راستای ،دانست. از اين روشود(  آن ياد می
اعتباار مادل    يابیارز برای ین. همچنیردقرار گ یفیک ارزيابی تحتپرخطر  يعصنا يگرفوق در د مدل

 .جست  بهره 3یخط يافته مۀادالت ساختار یها مدل يتبا محور یپژوهش کم يكرداز رو ،یمفهوم
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1. SEM: Structural Equation Modeling 
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