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برنامه ها و استراتژي هاي زيست محيطي، در دستيابي سازمان ها به رشد 
پايدار نقش زيادي داشته اند ]2و1[. به همين دليل نيز ذينفعان سازماني، 
مديران را ترغيب مي کنند تا هرچه بيش��تر به مس��ائل زيست محيطي 
و ارزيابي عملکرد زيس��ت محيطي بپردازند ]3[. اجراي اس��تراتژي هاي 
زيس��ت محيطي براي بسياري از شرکت ها مزیت رقابتی عمده ای جهت 

دستيابي به مديريت زيست محيطي بهتر محسوب مي شود ]4.[
يک س��ازمان سازگار با محيط زيس��ت تمايل دارد به تعهد مديريت ارشد 
وابسته باش��د که اين امر مي تواند در نهايت منجر به بهبود مزيت رقابتي 
آن گردد ]5[. در فرآیندي که با هدف عملکرد زيس��ت محيطي در سطح 
جهان��ي طراحي ش��ده باید منابع ش��رکت نيز دخيل باش��ند که يکي از 
اين منابع، تعهد مديريت ارش��د اس��ت؛ يک فرآیند برنامه ريزي مي تواند 
اس��تراتژي ش��رکت را با مسائل زيس��ت محيطي ادغام کند. با اين حال تا 
به امروز به طور کامل در تحقيقات گوناگون بدان پرداخته نش��ده و در آن 
واقعيت اقتصادهاي در حال توسعه اي مثل ايران درنظر گرفته نشده است.
از اين رو هدف از نگارش اين مقاله، عدم وجود اطالعات تجربي درباره ی 
تولي��د پاک تر و اين مس��أله اس��ت که آيا اس��تفاده از اس��تراتژي هاي 
زيس��ت محيطي مي تواند موج��ب بهبود عملکرد زيس��ت محيطي يک 
شرکت شود يا خير؟ همچنين اینکه آيا تعهد مديران بر بهبود عملکرد 
زيست محيطي شرکت ها اثرگذار است يا خير؟ اين مقاله، اولين پژوهشي 
اس��ت ک��ه در آن، مفاهيم اثر اس��تراتژي هاي زيس��ت محيطي و تعهد 
 HSE مديريت ارشد به عملکرد زيست محيطي شرکت ها در بخش هاي
ش��رکت هاي فعال در حوزه ی نفت و گاز بررس��ي شده است. در بخش 
بعدي پيشينه ی نظري و توسعه ٔی فرضيه ها بیان شده و به دنبال آن نيز 
ش��يوه ی تحقيق و بيان مقياس هاي اندازه گيري متغيرها بررس��ی شده 
اس��ت. در بخش ديگر مقاله نيز مدل بر مبناي اطالعات به دس��ت آمده 

از کارشناس��ان و مديران واحدهاي HSE آزمايش ش��ده و دستاوردها، 
يافته ها و ... تشریح خواهند شد.

1- ادبیات و فرضیه هاي تحقیق
1-1- دیدگاه مبتني بر منابع

ديدگاه مبتني بر منابع هارت ]6[ در مطالعات زيس��ت محيطي ش��امل 
س��ه اس��تراتژي اس��ت که عبارتند از: جلوگيري از آلودگي، نظارت بر 
محصول و توس��عه ی پايدار. هر يک از اين استراتژي ها نيروي محرکه ی 
محيطي متفاوتي دارند که بر اس��اس منابع اصلي مختلف ساخته شده 
و مزيت های رقابتي متفاوتي ب��ا يکديگر دارند. مثاًل حذف آالينده ها از 
فرآیند توليد مي تواند با )الف( کاهش ورودي مورد نياز )ب( ساده سازي 
فرآین��د )ج( کاه��ش هزينه ها و تعهدات پيروي از مق��ررات، کارآيي را 

افزايش دهد ]7[.
نظ��ارت بر محصوالت، اي��ن دامنه را تا پيش��گيري از آلودگي در طول 
زنجي��ره ی ارزش يا چرخه ی حيات سيس��تم توليد گس��ترش مي دهد. 
اي��ن امر از طريق تعهد مديريت ارش��د به طور مؤثر در روند توس��عه ی 
محص��والت قابل ادغ��ام اس��ت؛ يعني جايي ک��ه مزيت رقابت��ي بالقوه   
اس��تراتژي اتخاذ ش��ده را ايجاد خواهد کرد. در نهايت يک اس��تراتژي 
توس��عه ی پايدار نه تنها به دنبال کاهش آس��يب محيطي است بلکه يک 

عملکرد محيطي واقعي در آينده را به طرزی پايدار توليد مي کند ]8[.
عالوه بر اين اگر بهبود عملکرد محيطي به س��مت اعتبار شرکت هدايت 
ش��ود، به طور غيرمستقيم توانايي ش��رکت در مديريت منابع را افزايش 
مي ده��د. ادغام منابع و توانايي ه��ا در تمامي بخش هاي مختلف، ارزش 
افزوده بيشتري خواهد داشت. شارما و وردنبورگ ]9[ بيان مي کنند که 
توانايي هاي ويژه ی يک ش��رکت مي تواند هزينه ها را کاهش داده، باعث 
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هدف اين مطالعه بررس��ي تأثير استراتژي زيست محيطي ش��رکت و تعهد مديريت ارشد بر عملکرد زيست محيطي 
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فعال در صنعت نفت و گاز در حوزه ی HSE خواهد داشت.
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افزاي��ش بهبود عملي��ات، بهبود کيفيت محص��والت، تمايز محصوالت، 
بهب��ود روحي��ه ی کارکن��ان و افزايش اعتبار ش��رکت گ��ردد. ديدگاه 
مبتني بر منابع با س��ه استراتژي وابس��ته به هم، ديدگاه هاي مربوط به 

عدم اطمينان محيطي پيش روي شرکت ها را ارائه مي کند.
مطالعات متعددي ش��واهدي را از طريق ديدگاه مبتني بر منابع نش��ان 
داده اند و نتيجه گرفته اند که س��ه نوع از اين استراتژي ها مزيت رقابتي 
پايدار ايجاد مي کنند. با اين حال، هارت و داول ]7[ بر اساس تحقيقات 
تجربي موجود دي��دگاه مبتني بر منابع را دوباره ارزيابي کرده و نتيجه 
گرفته اند که اکثر گزاره هاي س��اخته ش��ده توسط هارت ]6[ قباًل تاييد 
ش��ده است. با اين حال چگونگي ترکيب منابع شرکت ها که بر عملکرد 

محيطي تأثير مي گذارد چندان بررسي نشده است.
با توجه ب��ه اينکه نظارت زيس��ت محيطي براي نظارت ب��ر هزينه هاي 
محيطي و ثبت عملکرد محيطي مفيد است منابع و قابليت هاي سازماني 
مانند تعهد مديريت ارشد، استراتژي محيطي و آگاهي از عدم اطمينان 
محيط��ي، پيش ش��رط هاي مربوط به نظ��ارت مؤثر زيس��ت محيطي و 
عملکرد موفق زيس��ت محيطي س��ازماني خواهند بود. بنابراين پژوهش 
حاض��ر از ديدگاه مبتني بر منابع به عنوان مبن��اي نظري براي توضيح 
ترکيبي از اين منابع در بهبود عملکرد زيست محيطي استفاده مي کند.

1-2- استراتژي هاي زیست محیطي و عملكرد زیست محیطي
اس��تراتژي هاي زيست محيطي را مي توان به عنوان مجموعه اي از ايده ها 
تعريف کرد که تأثير عمليات کاري بر محيط زيست را از طريق محصوالت، 
فرآیندها و سياست هاي شرکت ها مانند کاهش مصرف انرژي و زباله ها، 
استفاده از منابع پايدار سبز و اجراي سيستم مديريت زيست محيطي را 
کاهش مي دهد. توجه مديريت به مسائل زيست محيطي موجب توانايي 

شرکت ها در ايجاد استراتژي زيست محيطي فعال مي شود ]10[. 
بخشی از اهداف و چش��م انداز پايداري شرکت ها استفاده از برنامه هاي 
استراتژيک و نظارت هاي زيست محيطي مداوم در شرکت ها تحت تأثير 
استراتژي زيست محيطي شرکت است. اس��تراتژي هاي زيست محيطي 
به ش��رکت ها کمک مي کند تا پاسخگوي مسئوليت هاي زيست محيطي 
باش��ند و منجر به شناسايي مزاياي زيس��ت محيطي و اقتصادي بهبود 
يافته مي ش��ود. اس��تراتژي هاي زيس��ت محيطي تضمين مي دهند که 
مدي��ران به ط��ور مؤثر از منابع موج��ود و کارآمد ب��راي ارتقاء عملکرد 
زيس��ت محيطي استفاده مي کنند. بنابراين به منظور دستيابي به اهداف 
ش��رکت در خصوص عملکرد زيس��ت محيطي پايدار طراحي ش��ده اند. 
رودريگو و همکاران ]11[ و ليس��ي ]4[ نش��ان دادند که شاخص هاي 
زيس��ت محيطي از طري��ق رون��د ارزياب��ي عملکرد زيس��ت محيطي با 

اس��تراتژي زيست محيطی ش��رکت ارتباط برقرار مي کنند. از این بحث 
فرضيه ی زير مطرح مي گردد:

فرضيه ی-1: استراتژي هاي زيست محيطي بر عملکرد زيست محيطي 
شرکت ها تأثير دارند.

1-3-تعهد مدیران و عملكرد زیست محیطي
پي��رز و هم��کاران ]12[ اس��تدالل مي کنند ک��ه در زمين��ه ی بهبود 
زيس��ت محيطي پايدار این دو مفهوم وجود دارن��د: )1( تعهد مديريت 
ارش��د در مورد مسائل زيس��ت محيطي )2( برنامه ريزي استراتژي هاي 
زيست محيطي. اسپنس��ر و همکاران ]13[ متوجه شدند مديري که به 
محيط زيست متعهد باشد به استفاده از سيستمي تمايل دارد که قادر 
به ارائه ی اطالعات بهينه ی مربوط به محيط است. اطالعات توليد شده 
توس��ط سيس��تم هاي برنامه ريزي و نظارتي بر محيط زيست، معموالً در 
توسعه ی شاخص ها براي اندازه گيري عملکرد محيطي به مديران کمک 
مي کند. هنگامي که مديريت ارش��د مزاياي بالقوه اي را که ممکن است 
از ايده ه��اي زيس��ت محيطي خاصي )از قبيل افزاي��ش کارآيي( حاصل 
ش��ود درک مي کند، براي پايداري زيست محيطي انگيزه مي گيرد. ووي 
و کوئيزي ]14[ نشان دادند که تعهد مديريت ارشد به مسائل محيطي، 
عام��ل مهمي در ارزيابي و بهبود ش��يوه هاي مديريت زيس��ت محيطي 
اس��ت. ديکس��ون فالور و همکاران ]15[ بيان کرده ان��د که وجود يک 
کميته ی زيست محيطي در سازمان ها بر تعهد مديريت ارشد به مسائل 
زيس��ت محيطي تأثير گذارده و عملکرد مديريت زيست محيطي شرکت 

بهبود مي يابد. از این بحث مي توان فرضيه ی زير را مطرح کرد:
فرضي�ه ی-2: تعه�د مديري�ت ارش�د تأثير مثبتي ب�ر عملکرد 

زيست محيطي شرکت دارد.

مدلی مفهومي که در ش��کل-1 مشاهده مي شود بر اساس این مباحث 
ارائه گردید. در اين مدل تأثير اجراي اس��تراتژي هاي زيست محيطي و 

تعهد مديران بر عملکرد زيست محيطي نشان شده است.

 1  مدل مفهومي پژوهش

 به يطيمح عملكرد يريگاندازه يبرا هاشاخص يتوسعه در معموالً ست،يزطيبر مح يو نظارت يزيربرنامه
 يهادهيا از است ممكن كه را يابالقوه يايمزا ارشد تيريمد كه يهنگام. كنديم كمكمديران 

زه يانگ محيطيزيست يداريپا يبرا كند،يم درك شود حاصل) ييكارآ شيافزا ليقب از( يخاص محيطيزيست
 يابيارز در يمهم عامل ،يطيمح به مسائل ارشد تيريمد تعهد كه دادند نشان ]14[ يزيكوئ و يوو. رديگيم
 كي وجود كه اندان كردهيب ]15[ همكاران و فالور كسونيد. است محيطيزيست تيريمد يهاوهيش بهبود و

 در و گذارديم ريتأث محيطيزيست مسائل به ارشد تيريمد تعهد بر هاسازمان در محيطيزيست يتهيكم
  :را مطرح كرد ريز يهيفرضتوان مي بحث اين از. ابدييم بهبود شركت محيطيزيست تيريمد عملكرد جه،ينت
  

  .دارد شركت محيطيزيست عملكرد بر يمثبت ريثتأ ارشد تيريمد تعهد - 2- يهيفرض
  

 ياجرا ريمدل تأث نيدر ا. گرديدشود ارائه يمشاهده م 1-شكلكه در  يمفهوم يمدل ،بر اساس مباحث باال
  نشان شده است. محيطيزيستران بر عملكرد يتعهد  مدو  محيطيزيست هاياستراتژي

  
  
  
  
  
  
  

  پژوهش يمدل مفهوم  -1شكل 
  
  قيتحق يشناسروش -3

از نوع  يفيتوص يقيتحق ها،ل دادهيو تحل يآورجمع يوهينظر ش و از يلحاظ هدف، كاربرد ازحاضر  پژوهش
شاغل در صنعت نفت و گاز  HSEو كارشناسان  رانيمد قيتحق نيا دهندگانپاسخ .) استيداني(م يشيمايپ

 طينسبت به مح ياژهيو يهايبخش، نگران نيافراد شاغل در ا كه شد انتخاب ليدل نيدب HSEبودند. بخش 
 ينامهپرسش كي ازها با استفاده داده يآوردارند. جمع محيطيزيست تيولئنسبت به مس يو تعهد قو ستيز

نسبت به محرمانه بودن و  دهندگانو پاسخ دينامه ارسال گردپرسش نكيافراد ل يانجام شد و برا نيآنال
 يالؤس شانيو شركت محل خدمت ا يشغل گاهيجا خصوصو از آنها در  شدندخود مطمئن  يهاپاسخ يگمنام
  قرار گرفت. پژوهش يو مبنا ديگرد يآورجمع گاندهندپاسخ توسطنامه پرسش 325 انينشد. در پا دهيپرس

 ياستراتژ ياجرا
يطيست محيز يها

رانيتعهد مد

ست يعملکرد ز

اس��تراتژی های  اج��رای 
زیست محیطی

عملکرد زیست 

تعهد مدیران
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2- روش شناسي تحقیق
پژوهش حاض��ر از لحاظ هدف، کاربردي و از نظر ش��يوه ی جمع آوري 
و تحليل داده ها، تحقيقی-توصيفي و از نوع پيمايش��ي )ميداني( است. 

پاسخ دهندگان اين تحقيق مديران و کارشناسان HSE شاغل در صنعت 
نفت و گاز بودند. بخش HSE بدين دليل انتخاب ش��د که افراد ش��اغل 
در اين بخش، نگراني هاي ويژه اي نس��بت به محيط زيست و تعهد قوي 
نسبت به مسئوليت زيست محيطي دارند. جمع آوري داده ها با استفاده از 
يک پرسش نامه ی آنالين انجام شد، براي افراد لينک پرسش نامه ارسال 
گرديد، پاس��خ دهندگان نس��بت به محرمانه بودن و گمنامي پاسخ هاي 
خود مطمئن ش��دند و از آنها در خصوص جايگاه شغلي و شرکت محل 
خدمت ايش��ان سؤالي پرسيده نش��د. در پايان 325 پرسش نامه توسط 

پاسخ دهندگان جمع آوري گرديد و مبناي پژوهش قرار گرفت.

2-1- متغیرهاي پژوهش و مقیاس اندازه گیري
پژوهش حاضر ش��امل س��ه متغير عملکرد زيس��ت محيطي، استراتژي 
زيس��ت محيطي و تعهد مديران اس��ت. همه ی مقياس هاي اندازه گيري 
در اي��ن پژوهش ب��ر مبناي پرس��ش نامه هاي مقاالت محيط زيس��تی 
برگرفته شده و متناس��ب با زمينه ی تحقيق و با استفاده از نظرسنجي 
خبرگان اصالح شده است. همچنين پرسش نامه ی مورد استفاده داراي 
مقياس ليکرت اس��ت؛ بدين ص��ورت که براي هر س��ؤال از پنج گزينه 
)کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم( اس��تفاده ش��ده است. در اين پژوهش، 
عملکرد زيس��ت محيطي با استفاده از پرسش��نامه ی چهار سؤالي ليزي 
]4[ اندازه گيري ش��ده، استراتژي زيست محيطي با استفاده از آيتم هاي 
پرس��ش نامه ی والز و همکاران ]16[ مورد س��نجش قرار گرفته و تعهد 
مديران ارشد با استفاده از مقياس ارائه شده توسط اسپنسر و همکاران 

]13[ اندازه گيري شده است. 

3-تحلیل داده هاي پژوهش
قبل از اجراي تحليل عاملي بايد شاخص کفايت حجم نمونه يا شاخص 
کايس-مير-الکين اس��تفاده گردد و آستانه ی حذف متغير 0/6پذيرفته 
ش��ود. با توجه به نتايج مندرج در ج��دول-1 معيار کفايت حجم نمونه 
)کايس��ر-مير-الکين( از کفاي��ت نمونه گيري 0/781ب��ود که از حداقل 

آستانه 0/6 بیشتر است ]17[.
 

3-1- بررسي اعتبار و روایي سازه هاي تحقیق
تجزيه و تحليل اطالعات در اين مطالعه با اس��تفاده از روش مدل سازي 
مع��ادالت س��اختاري انجام ش��د. اي��ن روش در دو مرحل��ه، الگو را از 
طريق آزمون الگوي اندازه گيري و س��اختاري مي سنجد. آزمون الگوي 
اندازه گيري، اعتبار و روايي ابزارهاي اندازه گيري و سازه هاي پژوهش را 
بررسي مي کند و آزمون الگوي ساختاري، فرضيه ها و روابط متغيرهاي 
مکن��ون را مي آزمايد. در پژوهش حاضر براي آزمون الگوي اندازه گيري 

 1   آزمون كفایت حجم نمونه

 شاخص كایس-میر-الکین0/781

شاخص كاي-اسکوئر1720/106

آزمون بارتلت درجه ی آزادي190

معناداري0/000

 2   روایي و پایایي متغیرها و سؤاالت پرسش نامه

ΑCRAVE معناداري
بارعاملي

بارعاملي 
نشانگرهاسازهسؤاالت

0/8610/9060/707

استراتژي زیست محیطي

38/570/822
شناسایي شاخص هاي عملکرد 

)KPIs)،  در چهار دسته ی اصلي 
هوا، زباله، آب و انرژي

ES1

سرمایه گذاري در تحقیق و 40/730/849
ES2توسعه مسائل زیست محیطي

دریافت گواهي نامه هاي ISO و 62/560/890
ES3زیست محیطي

تعهد بلندمدت نسبت به 29/210/799
ES4محیط زیست

تعهد مدیران

0/9000/9190/583

كار مدیران سازمان باعث كمک 20/770/719
TMC1به عملکرد  زیست محیطي شده

37/610/739
اطالعات دقیق مدیران نسبت 
به هزینه هاي مربوط به مسائل 

زیست محیطي
TMC2

27/440/770
مدیران سیستم مدیریت 

زیست محیطي شركت را بهبود 
بخشیده اند

TMC3

37/170/780
اصرار مدیران بر ادامه ی 

عملکرد زیست محیطي بهینه ی 
سازمان

TMC4

تالش براي مقابله با عملکرد 45/720/842
TMC5زیست محیطي

21/560/748
در نظر عملکرد  زیست محیطي 
یکي از مهم ترین اهداف براي 
رسیدن به هدف HSE است

TMC6

28/180/766
تالش هاي مدیران همواره تا 

رسیدن به حد مطلوب  عملکرد 
محیط زیستي ادامه داشته

TMC7

مسئولیت پذیري بر عملکرد 18/730/726
TMC8زیست محیطي

0/8930/9260 /757

عملکرد زیست محیطي )طي سه سال گذشته(

Perf1انطباق با مقررات زیست محیطي41/830/832

پیش گیري و كاهش بحران هاي 79/640/903
Perf2زیست محیطي

Perf3كشف فرصت هاي كاهش هزینه44/710/850

Perf4افزایش مزیت رقابتي68/060/839
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و فرضيه هاي پژوهش از نس��خه ی-3 نرم افزار  )PLS(1 اس��تفاده ش��د. 
PLS به دليل وابس���تگي کمتر به حجم نمونه، بي نيازي به نرمال بودن 

داده ها و فاصله اي بودن مقياس هاي اندازه گيري، روشي نيرومند جهت 
مدل يابي معادالت ساختاري است.

ب��راي آزم��ون الگ��وي اندازه گيري تحقي��ق به منظور بررس��ي اعتبار و 

روايي س��ازه ها، فورنل و الرکر ]18[ س��ه معيار پيش��نهاد کرده اند که 
عبارتن��د از: اعتبار هريک از گويه ها، پايايي ترکيبي2 هريک از س��ازه ها 
و ميانگين واريانس اس��تخراج ش��ده3 براي بررس��ي مالک اول )اعتبار 
هري��ک از گويه ها( باي��د به مقادير بارهاي عاملي هري��ک از گويه ها بر 
س��ازه ی مربوط به خودش��ان توجه ش��ود که اگر ميزان بار عاملي هر 
گويه بر س��ازه ی خود بيش��تر از 0/7 باش��د س��ازه روايي مناسب دارد. 
همچني��ن ب��ار عاملي، ش��دت رابطه ی مي��ان متغير پنهان )س��ازه( و 
متغير آش��کار )ش��اخص( را طي فرآیند تحليل مسير مشخص مي کند. 
در تحلي��ل عامل��ي تأييدي در نرم اف��زار PLS، س��ؤال هايي که کفايت 
مناس��ب را ب��راي تبيي��ن متغيرهاي م��دل ندارند، پس از شناس��ايي 
 توس��ط ضرايب اس��تاندارد ش��ده، حذف می گردن��د. همان گونه که در 
جدول-2 نيز مشخص است در خصوص سؤاالت پژوهش به دليل اينکه 
مق��دار T_Value خارج از بازه ی 1/96- و 1/96+ اس��ت و همچنين با 
توجه به مقدار س��طح معناداري، تمامی مقادير در سطح اطمينان %99 
معنادارند. بنابراين ش��رط معناداري برقرار اس��ت. با توجه به اطالعات 
جدول-2 مش��خص ش��د که در تمامی س��ؤاالت، بار عاملي هر گويه بر 
س��ازه ی خود بي��ش از 0/7 اس��ت و بنابراين س��ؤاالت از روايي عاملي 

مناسبي برخوردارند.
در سنجش پاياني با استفاده از داده هاي به دست آمده از پرسش نامه، 
ضريب اعتماد عالوه بر روش آلفاي کرونباخ با شاخص پايايي ترکيبي4 
نيز محاس��به شد که نتايج آن در جدول-2 ارائه گردیده است. اعداد 
نشان دهنده ی اينست که پرسش نامه از قابليت اعتماد و به عبارت ديگر 
پايايي الزم برخوردار است. گام بعدي سنجش روايي همگراي سازه ها 
بر اس��اس مقدار AVE اس��ت. روايي همگرا، اندازه اي اس��ت که يک 
سنجه با س��نجه هاي جايگزين همان سازه به صورت مثبتي همبسته 
اس��ت ]19[. مقدار ميانگين واريانس اس��تخراج شده5 0/5 يا بیشتر 
نش��ان مي دهد که به طور متوس��ط، س��ازه بيش از نيمي از واريانس 
معرف هاي متناظر را تشريح مي کند )همان منبع(. همان گونه که در 
جدول-2 نيز مشاهده مي شود در اين پژوهش سازه ها AVE بيشتر از 
حداقل س��طح مورد نياز دارد. بنابراين سازه ها روايي همگرای زیادی 

دارند.
 براي بررس��ي روايي واگرا در نرم افزار PLS از دو آزمون بارهاي عرضي 
و فورنل و الرکر کمک گرفته مي شود. در آزمون بارهاي عرضي، ميزان 
همبستگي بين ش��اخص هاي يک سازه با آن سازه و ميزان همبستگي 
بين ش��اخص هاي يک س��ازه با سازه هاي ديگر مقايس��ه مي گردد. اگر 
مشخص شود ميزان همبستگي بين يک شاخص با سازه ي ديگري غير 
از سازه ي خود بيشتر از ميزان همبستگي آن شاخص با سازه ي مربوط 

 3  روایي افتراقي )واگراي( سازه ها با استفاده از معیار فورنل-الركر 
و آزمون بارهاي عرضي

 استراتژي هاي
عملکرد تعهد مدیرانزیست محیطي

زیست محیطي

معیار فورنل الركر

*0/841استراتژي هاي زیست محیطي

*0/7130/766تعهد مدیران

*0/7970/7300/870عملکرد زیست محیطي

آزمون بارهاي عرضي

es10/822**0/5580/623

es20/849**0/6020/667

es30/890**0/6420/700

es40/799**0/5900/686**

perf10/7190/5710/832**

perf20/6980/6400/903**

perf30/6800/6860/850**

perf40/6770/6430/893**

tmc10/4290/719**0/457

tmc20/5440/793**0/576

tmc30/5650/770**0/536

tmc40/6040/780**0/613

tmc50/5840/824**0/621

tmc60/5530/ 748**0/527

tmc70/6070/766**0/609

tmc80/4510/726**0/508

)HTMT( 4   روایي ا فتراقي همبستگي نسبت یکنواخت ناهمگوني 

تعهد مدیراناستراتژي هاي زیست محیطي

0/803تعهد مدیران

0/8080/809عملکرد زیست محیطي

* مقادير در قطر اصلي نمايانگر جذر ave هر سازه است. 
** مقدار همبستگي ميان شاخص ها با سازه هاي مربوط به خود )اعداد پررنگ ماتريس(
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به خود اس��ت، روايي واگراي مدل زير سؤال مي رود ]20[. همچنين به 
اعتقاد فورنل و الرکر ]18[ ريش��ه ی دوم )جذر( مقدار AVE هر س��ازه 
بايد بيش از بیش��ترين همبستگي س��ازه با ساير سازه ها در مدل باشد. 
در پژوهش حاضر اين محاس��به به کمک ماتريس��ي انجام مي ش��ود که 
در خانه ه��اي قط��ر اصلي آن مقادير جذر AVE ابع��اد قرار گرفته و در 
خانه هاي باال و س��مت چپ قطر اصلي، مقادير ضرايب همبستگي بين 

ابعاد قرار دارد.
 AVE همان گونه که در جدول-3 مش��اهده مي شود تمامی مقادير جذر
هر س��ازه از ضرايب همبستگي آن س��ازه با سازه هاي ديگر بيشتر شده 
اس��ت. همچنين مقدار همبس��تگي ميان شاخص ها با سازه هاي مربوط 
به خود )اعداد پررنگ ماتريس( از همبس��تگي ميان آنها و ساير سازه ها 
بيشتر اس��ت. بنابراين نتايج جدول-3 روايي واگراي قابل قبول سازه ها 

را مي رساند.
در نهايت هنسلر و همکاران ]21[ نسبت يکنواخت ناهمگوني همبستگي 
)HTMT( 6 را ني��ز جهت بررس��ي و ارزيابي روايي واگراي س��ازه معرفي 

کردند. اين نس��بت ارزشي حاصل از مقايس��ه ی مقدار ميانگين واريانس 
استخراج شده با مربع همبستگي سازه است. اگر اين نسبت کمتر از 0/90 
باشد روايي واگرايي7 بين سازه ها تأييد مي شود. اين نسبت که در جدول-
4 نش��ان داده شده بيانگر آنس��ت که تمامي مقادير کمتر از حد متوسط 

يعني 0/90 روايي واگراي قابل قبول سازه ها را نشان می دهد.

4-2- ارزیابي نتایج مدل ساختاري PLS_SEM و فرضیه هاي پژوهش
پ��س از تأیید روايي و پايايي س��نجه هاي س��ازه، ارزياب��ي نتايج مدل 

س��اختاري ش��امل بررس��ي قابليت هاي پيش بيني مدل و روابط ميان 
س��ازه ها انجام می ش��ود. معيارهاي کليدي ارزيابي مدل س��اختاري در 
PLS سطح مقاديرR2، اندازه ی اثر F2 تناسب پيش بين Q2  و معناداري 

ضرايب مس��ير هس��تند. ابتدا بايد مقاديرR2 متغيرهاي مکنون درون زا 
بررس��ي شوند. اين ضريب س��نجه ی دقت پيش بيني مدل است و برابر 
با توان دوم همبس��تگي مي��ان مقادير واقعي و پيش بيني ش��ده ی يک 
س��ازه ی درون زاي معين اس��ت. به عبارت ديگر قدرت پيش بيني مدل 
طراحي ش��ده با استفاده از مقدار واريانس توضيح داده شده )R2( براي 
متغيرهاي وابسته، تحليل مي شود ]22[. به طور کلي، مقادير )R2( برابر 
0/19، 0/33 و 0/67 ب��راي س��ازه ی هدف به ترتي��ب به عنوان ضعيف، 

متوسط و قابل توجه مدنظر قرار مي گيرد.
با توجه به جدول-5 مي توان نتيجه گرفت که مدل س��اختاري تحقيق 
حاضر، قدرت پيش بيني بس��يار خوب��ي دارد. به عبارت ديگر متغيرهاي 
استراتژي هاي زيست محيطي و تعهد مديران روي هم توانسته اند 68/9 
درصد از عملکرد زيس��ت محيطي واحده��اي HSE را در صنعت نفت و 

گاز پوشش دهند که براي دو متغير مستقل مقدار بسيار خوبي است.
در پژوهش حاضر براي بررس��ي کيفيت يا اعتبار مدل، بررس��ي اعتبار8 
که شامل شاخص بررسي اعتبار اشتراک9 و شاخص بررسي اعتبار حشو 
يا افزونگي10 اس��ت به کار رفته اس��ت. شاخص اش��تراک، کيفيت مدل 
 Q2 اندازه گيري هر بلوک را مي س��نجد. ش��اخص حش��و نيز که به آن
استون-گيس��ر نيز مي گويند با درنظر گرفتن مدل اندازه گيري، کيفيت 
مدل س��اختاري را براي هر بلوک درون زا اندازه گيري مي کند. برين در 
2016 و هنسلر در 2014 کيفيت مدل را با سه عدد مقايسه کرده اند و 
اين اعداد عبارتند از 0/02 و 0/15 و 0/35 که به ترتيب نش��ان دهنده ی 
ضعيف، متوس��ط و ق��وي بودن کيفيت مدل س��اختاري هس��تند. در 
جدول-5 مقادير هر يک از ش��اخص هاي مربوط به متغيرهاي مستقل 
و وابس��ته ارائه شده اند. همان طور که مشاهده مي شود کيفيت مدل در 

سطح بسيار مطلوبي است.
ش��اخص بعدي که سنجيده مي شود ش��اخص اندازه ی اثر F2 است که 
ش��دت رابطه ي ميان س��ازه هاي مدل را تعيين مي کند. مقادير 0/02، 
0/15و 0/35 به ترتيب نش��ان از اندازه ی تأثير کوچک، متوسط و بزرگ 
متغي��ر مکنون برون زا دارد. هر چه اين عدد بيش��تر )به يک نزديک تر( 
باش��ند يعني رابطه با شدت بيشتري وجود دارد. همان گونه که از نتايج 
جدول-6 نيز مش��خص است متغيرهاي اس��تراتژي هاي زيست محيطي 
و تعه��د مديران اندازه ی اثر بزرگي برابر ب��ا 0/499 و 0/172 بر متغير 

درون زاي عملکرد زيست محيطي دارند.
ب��ا توجه به مطالب عنوان ش��ده در خصوص تحلي��ل مدل اندازه گيري 

 6   اندازه ی اثرf2 و تناسب پیش بین مدل شاخص هاي اشتراک  
)cv-Red( و شاخص حشو )cv-com(

f Q2 (CV Com.)Q2 (CV Red.)اندازه ی اثر  2

0/4990/484استراتژي هاي زیست محیطي

0/1720/450تعهد مدیران

0/5530/489عملکرد زیست محیطي

 7   نتایج مدل معادالت ساختاري با رویکرد پي ال اس

نتایجT.Valueضریب مسیرمسیر ساختاري
استراتژي هاي زیست محیطي---< 

عملکرد زیست محیطي
تأیید فرضیه ی 12/356 **0/562

پژوهش از نظر آماري

تعهد زیست محیطي مدیران---<
عملکرد زیست محیطي

تأیید فرضیه ی 7/007 **0/330
پژوهش از نظر آماري
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مالحظه مي شود که تمامي ش��اخص هاي مورد بررسي، شرايط الزم را 
دارند و بنابراين مدل پيشنهادي در اين تحقيق قدرت پيش بيني  کافي 
دارد. پس از بررس��ي و تحليل مدل اندازه گي��ري، در ادامه فرضيه هاي 

تحقيق بررسي شده است.
همان گونه که در ش��کل-2 مش��اهده مي ش��ود مقدار ضريب مس��ير 
براي رابطه ی بين دو متغير اس��تراتژي هاي زيست محيطي و عملکرد 
زيس��ت محيطي 0/562 محاس��به ش��د. با توجه به مق��دار احتمال 
)p-value(ک��ه از س��طح معن��اداري 0/01 کمتر اس��ت در واقع عدد 

معن��اداري بزرگ ت��ر از 2/58 و معادل 12/356 اس��ت )ش��کل-3(. 
بنابراين مي توان نتيجه گرفت که اين ضريب مس��ير در سطح خطاي 
0/01 معنادار است. يعني اس��تراتژي هاي زيست محيطي بر عملکرد 
زيس��ت محيطي تأثير دارن��د )تأييد فرضي��ه ی اول(. همچنين تأثير 
تعهد مديران نس��بت به اجراي تصميمات زيست محيطي بر عملکرد 
 PLS زيس��ت محيطي نيز به کمک روش معادالت ساختاري و نرم افزار
در دو حال��ت اع��داد معناداري11 )براي بررس��ي فرضيه ها( و تخمين 
اس��تاندارد12 )براي بررسي ش��دت تأثير متغيرها بر هم( بررسی شده 
ک��ه نتيجه ی آن به ترتيب در ش��کل هاي-3و2 و جدول-7 مش��اهده 
مي ش��ود. از اين رو مشخص گرديد که تعهد مديران نسبت به اجراي 
تصميمات زيس��ت محيطي بر عملکرد زيس��ت محيطي تأثير مثبت و 
معن��اداری دارد )ضريب مس��ير آن 0/330 و ضری��ب معناداري آن 

7/007 است(.

نتیجه گیري و پیشنهادها
با توجه به هدف تحقيق گفته شد که استراتژي هاي زيست محيطي 
مي توانند بر عملکرد زيست محيطي اثر بگذارند. نتيجه ی حاصل از 
تجزيه و تحليل داده ها در اين پژوهش نيز ش��واهدي بر اين مدعا 
فراه��م مي کند و در نتيجه هدف اوليه ی اين پژوهش به طور کامل 
محقق شده است. بنابراين مشخص گرديد که اجراي استراتژي هاي 
زيست محيطي عملکرد زيست محيطي ش��رکت ها را به طور مداوم 
بهبود مي بخش��د. هدف تحقيق دوم بررسي اين مسأله است که آيا 
تعهد مديريت ارش��د مي تواند بر عملکرد زيست محيطي اثر بگذارد 
ي��ا خير. نتايج حاصل از تجزيه و تحلي��ل داده هاي جمع آوري، با 
تأييد آن، شواهدي را براي حمايت کامل از اين هدف ارائه مي دهد. 
بنابراين يکي از عواملي که مي تواند عملکرد زيست محيطي شرکت 
را بهبود بخشد تعهد مديريت ارشد به مسايل زيست محيطي است. 
اگر مديران س��ازماني متعهد به محيط زیس��ت باشند تمايل دارند 
سيستمي را اتخاذ کنند که بتواند اطالعات مربوط به محيط سازماني 
را به طور کام��ل آناليز کند. از اين رو، برنامه ريزي زيس��ت محيطي 
مدون در اينجا به عنوان ابزاري ش��ناخته مي شود که قادر به فراهم 
کردن اطالعات مربوط به محيط زيس��ت در حمايت از شاخص هاي 
عملکرد زيست محيطي است. يکي از کاربردهاي يافته هاي پژوهش 
حاضر اينس��ت که درک عميقي از اين مهم ک��ه چگونگي اجراي 
اس��تراتژي هاي مناسب زيست محيطي و توس��عه ی تعهد مديريت 
ارش��د به محيط زيست فراهم مي کند. اين نتيجه مي تواند مرجعي 
براي تصميم گيرندگان س��ازماني در همه ی صنايع باشد تا به طور 
مداوم عملکرد زيست محيطي سازماني خود را بهبود بخشند. يکي 

 5   واریانس توضیح داده شده ی متغیر وابسته )منبع: یافته هاي 
پژوهش(

R Square

0/689عملکرد زیست محیطي

 3  مدل تحقیق در حالت معناداري ضرایب مسیر 2  مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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7. Discriminant Validity
8. Cross Validation (CV)
9. CV-Communality (CV-Com)
10. CV-Validation Redundancy (CV-Red)
11. T-values
12. Standardized Estimation
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منابعپانویس ها

ديگ��ر از کاربرده��اي اين پژوهش براي مديران زيس��ت محيطي و 
بخش هاي HSE شرکت ها، توسعه ی توانايي هاي سازماني با توجه 
به عدم قطعيت زيست محيطي درک شده و مقررات زيست محيطي 

جهت بهبود عملکرد زيست محيطي سازماني است.
اي��ن پژوه��ش محدوديت هاي��ي نيز در پي داش��ته اس��ت. اول اينکه 
مطالعه ی حاضر از نمونه ای نس��بتاً کوچک از کارشناس��ان و مديران 
HSE  بهره برده اس��ت. پيش��نهاد مي گردد پژوهش��گران در آينده از 

نمونه ی بزرگتري جهت بررسي عملکرد زيست محيطي استفاده کنند 

و ممکن اس��ت با درنظر گرفتن نمون��ه اي بزرگ تر، نتايج متفاوتي نيز 
حاصل شود. دوم آنکه مطالعه ی حاضر محدود به برخي از شرکت هاي 
فعال در صنعت نفت و گاز است. بنابراين در تعميم نتايج اين پژوهش 
باي��د جان��ب احتي��اط را رعاي��ت ک��رد. اين تحقي��ق تنه��ا عملکرد 
زيس��ت محيطي مطلوب را بدون بررسي اثر آن روي عملکرد اقتصادي 
آزمايش کرده؛ از اين رو پيش��نهاد مي ش��ود محقق��ان اين موضوع را 
بررس��ی کنند ک��ه بهبود عملکرد زيس��ت محيطي بر بهب��ود عملکرد 

اقتصادي مؤثر است يا خير.


