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تأثير استراتژيهاي زيستمحيطي و تعهد مديران بر عملکرد
زيستمحيطي در صنعت نفت و گاز
زهرا بادنوروز* ،شرکت نفت مناطق مرکزي ايران  

چکیده

اطالعات مقاله

هدف اين مطالعه بررس��ي تأثير استراتژي زيستمحيطي ش��رکت و تعهد مديريت ارشد بر عملکرد زيستمحيطي
اس��ت .با استفاده از پرس��شنامهای آنالين در بين کارشناسان و مديران فعال در بخش  HSEصنعت نفت 325 ،داده
تاریخ پذیرش د   اور98/05/06 :
جمعآوري و با اس��تفاده از نرمافزار  PLSبررس��ي شد .شواهد نش��ان ميدهند که استراتژي زيستمحيطي شرکتي و
تعهد مديريت ارشد ميتواند عملکرد زيستمحيطي شرکتها را بهبود بخشد .اين يافتهها حاکي از آنست که توجه به
واژگان کلید ی:
دانشهاي زيستمحيطي و استفاده از آنها در سازمان ،ابزار مفيد و مهمي در عملکرد برتر زيستمحيطي شرکتهاي عملکرد زيستمحيطي ،استراتژي مبتني بر
محيط زيست ،تعهد مديران
فعال در صنعت نفت و گاز در حوزهی  HSEخواهد داشت.
تاریخ ارسال نویسند   ه98/04/21 :
تاریخ ارسال به د   اور98/04/27 :

مقدمه

برنامهها و استراتژيهاي زيستمحيطي ،در دستيابي سازمانها به رشد
پايدار نقش زيادي داشته اند [2و .]1بههمين دليل نيز ذينفعان سازماني،
مديران را ترغيب ميکنند تا هرچه بيش��تر به مس��ائل زيستمحيطي
و ارزيابي عملکرد زيس��تمحيطي بپردازند [ .]3اجراي اس��تراتژيهاي
زيس��تمحيطي براي بسياري از شرکتها مزیت رقابتی عمده ای جهت
دستيابي به مديريت زيستمحيطي بهتر محسوب ميشود [].4
يک س��ازمان سازگار با محيطزيس��ت تمايل دارد به تعهد مديريت ارشد
وابسته باش��د که اين امر ميتواند در نهايت منجر به بهبود مزيت رقابتي
آن گردد [ .]5در فرآیندي که با هدف عملکرد زيس��تمحيطي 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 برنامهريزي ميتواند
اس��تراتژي ش��رکت را با مسائل زيس��تمحيطي ادغام کند .با اين حال تا
به امروز بهطور کامل در تحقيقات گوناگون بدان پرداخته نش��ده و در آن
واقعيت اقتصادهاي در حال توسعهاي مثل ايران درنظر گرفته نشده است.
از اينرو هدف از نگارش اين مقاله ،عدم وجود اطالعات تجربي دربارهی
تولي��د پاکتر و اين مس��أله اس��ت که آيا اس��تفاده از اس��تراتژيهاي
زيس��تمحيطي ميتواند موج��ب بهبود عملکرد زيس��تمحيطي يک
شرکت شود يا خير؟ همچنين اینکه آيا تعهد مديران بر بهبود عملکرد
زيستمحيطي شرکتها اثرگذار است يا خير؟ اين مقاله ،اولين پژوهشي
اس��ت ک��ه در آن ،مفاهيم اثر اس��تراتژيهاي زيس��تمحيطي و تعهد
مديريت ارشد به عملکرد زيستمحيطي شرکتها در بخشهاي HSE
ش��رکتهاي فعال در حوزهی نفت و گاز بررس��ي شده است .در بخش
بعدي پيشينهی نظري و توسعهیٔ فرضيهها بیان شده و بهدنبال آن نيز
ش��يوهی تحقيق و بيان مقياسهاي اندازهگيري متغيرها بررس��ی شده
اس��ت .در بخش ديگر مقاله نيز مدل بر مبناي اطالعات بهدس��ت آمده

از کارشناس��ان و مديران واحدهاي  HSEآزمايش ش��ده و دستاوردها،
يافتهها و  ...تشریح خواهند شد.
 -1ادبيات و فرضيههاي تحقيق
 -1-1ديدگاه مبتني بر منابع

ديدگاه مبتني بر منابع هارت [ ]6در مطالعات زيس��تمحيطي ش��امل
س��ه اس��تراتژي اس��ت که عبارتند از :جلوگيري از آلودگي ،نظارت بر
محصول و توس��عهی پايدار .هر يک از اين استراتژيها نيروي محرکهی
محيطي متفاوتي دارند که بر اس��اس منابع اصلي مختلف ساخته شده
و مزيتهای رقابتي متفاوتي ب��ا يکديگر دارند .مث ً
ال حذف آاليندهها از
فرآیند توليد ميتواند با (الف) کاهش ورودي مورد نياز (ب) سادهسازي
فرآین��د (ج) کاه��ش هزينهها 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��رهی ارزش يا چرخهی حيات سيس��تم توليد گس��ترش ميدهد.
اي��ن امر از طريق تعهد مديريت ارش��د بهطور مؤثر در روند توس��عهی
محص��والت قابلادغ��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��عهی پايدار نهتنها بهدنبال کاهش آس��يب محيطي است بلکه يک
عملکرد محيطي واقعي در آينده را بهطرزی پايدار توليد ميکند [.]8
عالوه بر اين اگر بهبود عملکرد محيطي بهس��مت اعتبار شرکت هدايت
ش��ود ،بهطور غيرمستقيم توانايي ش��رکت در مديريت منابع را افزايش
ميده��د .ادغام منابع و تواناييه��ا در تمامي بخشهاي مختلف ،ارزش
افزوده بيشتري خواهد داشت .شارما و وردنبورگ [ ]9بيان ميکنند که
تواناييهاي ويژهی يک ش��رکت ميتواند هزينهها را کاهش داده ،باعث
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افزاي��ش بهبود عملي��ات ،بهبود کيفيت محص��والت ،تمايز محصوالت،
بهب��ود روحي��هی کارکن��ان و افزايش اعتبار ش��رکت گ��ردد .ديدگاه
مبتني بر منابع با س��ه استراتژي وابس��ته به هم ،ديدگاههاي مربوط به
عدماطمينان محيطي پيشروي شرکتها را ارائه ميکند.
مطالعات متعددي ش��واهدي را از طريق ديدگاه مبتني بر منابع نش��ان
دادهاند و نتيجه گرفتهاند که س��ه نوع از اين استراتژيها مزيت رقابتي
پايدار ايجاد ميکنند .با اين حال ،هارت و داول [ ]7بر اساس تحقيقات
تجربي موجود دي��دگاه مبتني بر منابع را دوباره ارزيابي کرده و نتيجه
گرفتهاند که اکثر گزارههاي س��اخته ش��ده توسط هارت [ ]6قب ً
ال تاييد
ش��ده است .با اين حال چگونگي ترکيب منابع شرکتها که بر عملکرد
محيطي تأثير ميگذارد چندان بررسي نشده است.
با توجه ب��ه اينکه نظارت زيس��تمحيطي براي نظارت ب��ر هزينههاي
محيطي و ثبت عملکرد محيطي مفيد است منابع و قابليتهاي سازماني
مانند تعهد مديريت ارشد ،استراتژي محيطي و آگاهي از عدماطمينان
محيط��ي ،پيشش��رطهاي مربوط به نظ��ارت مؤثر زيس��تمحيطي و
عملکرد موفق زيس��تمحيطي س��ازماني خواهند بود .بنابراين پژوهش
حاض��ر از ديدگاه مبتني بر منابع بهعنوان مبن��اي نظري براي توضيح
ترکيبي از اين منابع در بهبود عملکرد زيستمحيطي استفاده ميکند.
 -2-1استراتژيهاي زيستمحيطي و عملکرد زيستمحيطي

اس��تراتژيهاي زيستمحيطي را ميتوان بهعنوان مجموعهاي از ايدهها
تعريف کرد که تأثير عمليات کاري بر محيط زيست را از طريق محصوالت،
فرآیندها و سياستهاي شرکتها مانند کاهش مصرف انرژي و زبالهها،
استفاده از منابع پايدار سبز و اجراي سيستم مديريت زيستمحيطي را
کاهش ميدهد .توجه مديريت به مسائل زيستمحيطي موجب توانايي
شرکتها در ايجاد استراتژي زيستمحيطي فعال ميشود [.]10
بخشی از اهداف و چش��مانداز پايداري شرکتها استفاده از برنامههاي
استراتژيک و نظارتهاي زيستمحيطي مداوم در شرکتها تحت تأثير
استراتژي زيستمحيطي شرکت است .اس��تراتژيهاي زيستمحيطي
به ش��رکتها کمک ميکند تا پاسخگوي مسئوليتهاي زيستمحيطي
باش��ند و منجر به شناسايي مزاياي زيس��تمحيطي و اقتصادي بهبود
يافته ميش��ود .اس��تراتژيهاي زيس��تمحيطي تضمين ميدهند که
مدي��ران بهط��ور مؤثر از منابع موج��ود و کارآمد ب��راي ارتقاء عملکرد
زيس��تمحيطي استفاده ميکنند .بنابراين بهمنظور دستيابي به اهداف
ش��رکت در خصوص عملکرد زيس��تمحيطي پايدار طراحي ش��دهاند.
رودريگو و همکاران [ ]11و ليس��ي [ ]4نش��ان دادند که شاخصهاي
زيس��تمحيطي از طري��ق رون��د ارزياب��ي عملکرد زيس��تمحيطي با

اس��تراتژي زيست محيطی ش��رکت ارتباط برقرار ميکنند .از این بحث
فرضيهی زير مطرح ميگردد:
فرضيهی :1-استراتژيهاي زيستمحيطي بر عملکرد زيستمحيطي
شرکتها تأثير دارند.
-3-1تعهد مديران و عملکرد زيستمحيطي

پي��رز و هم��کاران [ ]12اس��تدالل ميکنند ک��ه در زمين��هی بهبود
زيس��تمحيطي پايدار این دو مفهوم وجود دارن��د )1( :تعهد مديريت
ارش��د در مورد مسائل زيس��تمحيطي ( )2برنامهريزي استراتژيهاي
زيستمحيطي .اسپنس��ر و همکاران [ ]13متوجه شدند مديري که به
محيط زيست متعهد باشد به استفاده از سيستمي تمايل دارد که قادر
ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺷﺎﺧﺺ
اطالعاتﻻً در
ﺴﺖ ،ﻣﻌﻤﻮ
ﻣﺤﻴﻂز
ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي
توليد شده
محيطﻳ است.
مربوط به
اطالعاتوبهينهی
به ارائهی
زيست،ﺖمعموالً
برنام
سيس��تم
توس��ط
ارﺷﺪدر ﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎﻟﻘ
محيطﻣﺪﻳﺮﻳ
نظارتيﻲبر ﻛﻪ
ريزي وﻫﻨﮕﺎﻣ
ﻲهﻛﻨﺪ.
هاي ﻣ
ﻛﻤﻚ
ﻣﺪﻳﺮان
توسعهی شاخصها براي اندازهگيري عملکرد محيطي به مديران کمک
زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﺎﺻﻲ )از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ( ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد درك ﻣﻲ
ميکند .هنگامي که مديريت ارش��د مزاياي بالقوهاي را که ممکن است
حاصلﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﺑ
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪ
دادﻧﺪ ﻛﻪ
ﻧﺸﺎن
خاصي14
محيطيﺰي ]
زيس��يت و ﻛﻮﺋﻴ
ه��ايﺮد .وو
ايدهﻲﮔﻴ
از ﻣ
کارآيي)
افزاي��ش
(از[قبيل
گيرد .ووي
انگيزه مي
محيطي
پايداريﺖزيست
ش��ود درک
ﻜﺴﻮن ﻓﻼور و ﻫ
اﺳﺖ .دﻳ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
زﻳﺴﺖ
براي ﻣﺪﻳﺮﻳ
کند،ﻫﺎي
ﺑﻬﺒﻮدميﺷﻴﻮه
و
و کوئيزي [ ]14نشان دادند که تعهد مديريت ارشد به مسائل محيطي،
ﺖ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴ
ﺗﻌﻬﺪتﻣﺪﻳﺮﻳ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮ
بهبود در
ﻣﺤﻴﻄﻲ
ي درزﻳﺴﺖ
ﻛﻤﻴﺘﻪ
محيطي
مديريت زيس��
ش��يوههاي
ارزيابي و
مهمي
عام��ل
که وجود
کردهان��د
[ ]15بيان
فالور و
ديکس��ون
يکﻲﻳﺎﺑﺪ .از اﻳﻦ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ
همکارانزﻳﺴﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻋﻤﻠﻜﺮد
اس��ت.ﺠﻪ،
ﻧﺘﻴ
کميتهی زيستمحيطي در سازمانها بر تعهد مديريت ارشد به مسائل
زيس��تمحيطي تأثير گذارده و عملکرد مديريت زيستمحيطي شرکت
کرد:ﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴ
مطرحﻣﺜﺒﺘ
زير راﺗﺄﺛﻴﺮ
ارﺷﺪ
توانﺮﻳﺖ
ﺗﻌﻬﺪيﻣﺪﻳ
ﻓﺮﺿيﻴﻪ
فرضيهی
يابد.ياز2-این -بحث م
بهبود م
فرضي�هی :2-تعه�د مديري�ت ارش�د تأثير مثبتي ب�ر عملکرد
زيستمحيطي شرکت دارد.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻ ،ﻣﺪﻟﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 1-ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷ

این مباحث
شود بر
مشاهده مي
ش��کل1-
اﺳﺘﺮاﺗﮋي که
مدلی مفهومي
ﻋﻤﻠﻜﺮد زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄ
اساس ﺑﺮ
ﻣﺪﻳﺮان
ﺗﻌﻬﺪ
ﻣﺤﻴﻄﻲ و
ﻫﺎيدرزﻳﺴﺖ

ارائه گردید .در اين مدل تأثير اجراي اس��تراتژيهاي زيستمحيطي و
تعهد مديران بر عملکرد زيستمحيطي نشان شده است.
اﺳﺘﺮاﺗﮋي
اﺟﺮا
های
اج��رایي اس��تراتژی
هﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
زیست محیطی
زیستزﻳﺴﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد
عملکرد
مدیرانﻳﺮان
ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪ
تعهد
 1مدل مفهومي پژوهش
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 -2روششناسي تحقيق
پاسخدهندگان اين تحقيق مديران و کارشناسان  HSEشاغل در صنعت
پژوهش حاض��ر از لحاظ هدف ،کاربردي و از نظر ش��يوهی جمعآوري نفت و گاز بودند .بخش  HSEبدين دليل انتخاب ش��د که افراد ش��اغل
و تحليل دادهها ،تحقيقی-توصيفي و از نوع پيمايش��ي (ميداني) است .در اين بخش ،نگرانيهاي ويژهاي نس��بت به محيط زيست و تعهد قوي
نسبت به مسئوليت زيستمحيطي دارند .جمعآوري دادهها با استفاده از
 1آزمون کفايت حجم نمونه
يک پرسشنامهی آنالين انجام شد ،براي افراد لينک پرسشنامه ارسال
شاخص کايس-مير-الکين
0/781
گرديد ،پاس��خدهندگان نس��بت به محرمانه بودن و گمنامي پاسخهاي
خود مطمئن ش��دند و از آنها در خصوص جايگاه شغلي و شرکت محل
شاخص کاي-اسکوئر
1720/106
خدمت ايش��ان سؤالي پرسيده نش��د .در پايان  325پرسشنامه توسط
آزمون بارتلت
درجهی آزادي
190
پاسخدهندگان جمعآوري گرديد و مبناي پژوهش قرار گرفت.
معناداري
0/000
 2روايي و پايايي متغيرها و سؤاالت پرسشنامه
Α

CR

معناداري بارعاملي
AVE
بارعاملي سؤاالت

سازه

 -1-2متغيرهاي پژوهش و مقياس اندازهگيري
نشانگرها

استراتژي زيستمحيطي
شناسايي شاخصهاي عملکرد
 ،)KPIs( 0/822 38/57در چهار دستهی اصلي
هوا ،زباله ،آب و انرژي

0/707 0/906 0/861

0/849 40/73

سرمايهگذاري در تحقيق و
توسعه مسائل زيستمحيطي

دريافت گواهينامههاي  ISOو
0/890 62/56
زيستمحيطي
تعهد بلندمدت نسبت به
0/799 29/21
محيطزيست

ES1
ES2
ES3
ES4

تعهد مديران
0/719 20/77
0/739 37/61
0/770 27/44

0/583 0/919 0/900

0/780 37/17
0/842 45/72
0/748 21/56
0/766 28/18
0/726 18/73

کار مديران سازمان باعث کمک
به عملکرد زيستمحيطي شده
اطالعات دقيق مديران نسبت
به هزينههاي مربوط به مسائل
زيستمحيطي
مديران سيستم مديريت
زيستمحيطي شرکت را بهبود
بخشيدهاند
اصرار مديران بر ادامهی
عملکرد زيستمحيطي بهينهی
سازمان
تالش براي مقابله با عملکرد
زيستمحيطي
در نظر عملکرد زيستمحيطي
يکي از مهمترين اهداف براي
رسيدن به هدف  HSEاست
تالشهاي مديران همواره تا
رسيدن به حد مطلوب عملکرد
محيطزيستي ادامه داشته
مسئوليتپذيري بر عملکرد
زيستمحيطي

TMC1
TMC2
TMC3

-3تحليل دادههاي پژوهش
TMC4

قبل از اجراي تحليل عاملي بايد شاخص کفايت حجم نمونه يا شاخص
کايس-مير-الکين اس��تفاده گردد و آستانهی 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 نمونهگيري 0/781ب��ود که از حداقل
آستانه  0/6بیشتر است [.]17

TMC8

 -1-3بررسي اعتبار و روايي سازههاي تحقيق

TMC5
TMC6
TMC7

عملکرد زيستمحيطي (طي سه سال گذشته)
 0/832 41/83انطباق با مقررات زيستمحيطي Perf1
پيشگيري و کاهش بحرانهاي
0/903 79/64 0 /757 0/926 0/893
زيستمحيطي

Perf2

 0/850 44/71کشف فرصتهاي کاهش هزينه Perf3
0/839 68/06

افزايش مزيت رقابتي

پژوهش حاضر ش��امل س��ه متغير عملکرد زيس��تمحيطي ،استراتژي
زيس��تمحيطي و تعهد مديران اس��ت .همهی مقياسهاي اندازهگيري
در اي��ن پژوهش ب��ر مبناي پرس��شنامههاي مقاالت محيط زيس��تی
برگرفته شده و متناس��ب با زمينهی تحقيق و با استفاده از نظرسنجي
خبرگان اصالح شده است .همچنين پرسشنامهی مورد استفاده داراي
مقياس ليکرت اس��ت؛ بدينص��ورت که براي هر س��ؤال از پنج گزينه
ال موافقم تا کام ً
(کام ً
ال مخالفم) اس��تفاده ش��ده است .در اين پژوهش،
عملکرد زيس��تمحيطي با استفاده از پرسش��نامهی چهار سؤالي ليزي
[ ]4اندازهگيري ش��ده ،استراتژي زيستمحيطي با استفاده از آيتمهاي
پرس��شنامه ی والز و همکاران [ ]16مورد س��نجش قرار گرفته و تعهد
مديران ارشد با استفاده از مقياس ارائه شده توسط اسپنسر و همکاران
[ ]13اندازهگيري شده است.

Perf4

تجزيه و تحليل اطالعات در اين مطالعه با اس��تفاده از روش مدلسازي
مع��ادالت س��اختاري انجام ش��د .اي��ن روش در دو مرحل��ه ،الگو را از
طريق آزمون الگوي اندازهگيري و س��اختاري ميسنجد .آزمون الگوي
اندازهگيري ،اعتبار و روايي ابزارهاي اندازهگيري و سازههاي پژوهش را
بررسي ميکند و آزمون الگوي ساختاري ،فرضيهها و روابط متغيرهاي
مکن��ون را ميآزمايد .در پژوهش حاضر براي آزمون الگوي اندازهگيري
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و فرضيههاي پژوهش از نس��خهی 3-نرمافزار ( 1)PLSاس��تفاده ش��د.
 PLSبهدليل وابس��ـتگي کمتر به حجم نمونه ،بينيازي به نرمال بودن
دادهها و فاصلهاي بودن مقياسهاي اندازهگيري ،روشي نيرومند جهت
مدليابي معادالت ساختاري است.
ب��راي آزم��ون الگ��وي اندازهگيري تحقي��ق بهمنظور بررس��ي اعتبار و
 3روايي افتراقي (واگراي) سازهها با استفاده از معيار فورنل-الرکر
و آزمون بارهاي عرضي
استراتژيهاي
زيستمحيطي

تعهد مديران

عملکرد
زيستمحيطي

معيار فورنل الرکر
استراتژيهاي زيستمحيطي

*0/841

تعهد مديران

0/713

*0/766

عملکرد زيستمحيطي

0/797

0/730

*0/870

آزمون بارهاي عرضي
es1

**0/822

0/558

0/623

es2

**0/849

0/602

0/667

es3

**0/890

0/642

0/700

es4

**0/799

0/590

**0/686

perf1

0/719

0/571

**0/832

perf2

0/698

0/640

**0/903

perf3

0/680

0/686

**0/850

perf4

0/677

0/643

**0/893

tmc1

0/429

**0/719

0/457

tmc2

0/544

**0/793

0/576

tmc3

0/565

**0/770

0/536

tmc4

0/604

**0/780

0/613

tmc5

0/584

**0/824

0/621

tmc6

0/553

**0/ 748

0/527

tmc7

0/607

**0/766

0/609

tmc8

0/451

**0/726

0/508

* مقادير در قطر اصلي نمايانگر جذر  aveهر سازه است.
** مقدار همبستگي ميان شاخصها با سازههاي مربوط به خود (اعداد پررنگ ماتريس)

 4روايي ا فتراقي همبستگي نسبت يکنواخت ناهمگوني ()HTMT
استراتژيهاي زيستمحيطي
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تعهد مديران

0/803

عملکرد زيستمحيطي

0/808

تعهد مديران

0/809

روايي س��ازهها ،فورنل و الرکر [ ]18س��ه معيار پيش��نهاد کردهاند که
عبارتن��د از :اعتبار هريک از گويهها ،پايايي ترکيبي 2هريک از س��ازهها
و ميانگين واريانس اس��تخراج ش��ده 3براي بررس��ي مالک اول (اعتبار
هري��ک از گويهها) باي��د به مقادير بارهاي عاملي هري��ک از گويهها بر
س��ازهی مربوط به خودش��ان توجه ش��ود که اگر ميزان بار عاملي هر
گويه بر س��ازهی خود بيش��تر از  0/7باش��د س��ازه روايي مناسب دارد.
همچني��ن ب��ار عاملي ،ش��دت رابطهی مي��ان متغير پنهان (س��ازه) و
متغير آش��کار (ش��اخص) را طي فرآیند تحليل مسير مشخص ميکند.
در تحلي��ل عامل��ي تأييدي در نرماف��زار  ،PLSس��ؤالهايي 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 .همانگونه که در
جدول 2-نيز مشخص است در خصوص سؤاالت پژوهش بهدليل اينکه
مق��دار  T_Valueخارج از بازهی  -1/96و  +1/96اس��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��ازهی خود بي��ش از  0/7اس��ت و بنابراين س��ؤاالت از روايي عاملي
مناسبي برخوردارند.
در سنجش پاياني با استفاده از دادههاي بهدستآمده از پرسش نامه،
4
ضريب اعتماد عالوه بر روش آلفاي کرونباخ با شاخص پايايي ترکيبي
نيز محاس��به شد که نتايج آن در جدول 2-ارائه گردیده است .اعداد
نشاندهندهی اينست که پرسشنامه از قابليتاعتماد و بهعبارت ديگر
پايايي الزم برخوردار است .گام بعدي سنجش روايي همگراي سازهها
بر اس��اس مقدار  AVEاس��ت .روايي همگرا ،اندازهاي اس��ت که يک
سنجه با س��نجههاي جايگزين همان سازه بهصورت مثبتي همبسته
اس��ت [ .]19مقدار ميانگين واريانس اس��تخراج شده 0/5 5يا بیشتر
نش��ان ميدهد که بهطور متوس��ط ،س��ازه بيش از نيمي از واريانس
معرفهاي متناظر را تشريح ميکند (همان منبع) .همانگونه که در
جدول 2-نيز مشاهده ميشود در اين پژوهش سازهها  AVEبيشتر از
حداقل س��طح مورد نياز دارد .بنابراين سازهها روايي همگرای زیادی
دارند.
براي بررس��ي روايي واگرا در نرمافزار  PLSاز دو آزمون بارهاي عرضي
و فورنل و الرکر کمک گرفته ميشود .در آزمون بارهاي عرضي ،ميزان
همبستگي بين ش��اخصهاي يک سازه با آن سازه و ميزان همبستگي
بين ش��اخصهاي يک س��ازه با سازههاي ديگر مقايس��ه ميگردد .اگر
مشخص شود ميزان همبستگي بين يک شاخص با سازهي ديگري غير
از سازهي خود بيشتر از ميزان همبستگي آن شاخص با سازهي مربوط

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 168
ماهنامه 

به خود اس��ت ،روايي واگراي مدل زير سؤال ميرود [ .]20همچنين به
اعتقاد فورنل و الرکر [ ]18ريش��هی دوم (جذر) مقدار  AVEهر س��ازه
بايد بيش از بیش��ترين همبستگي س��ازه با ساير سازهها در مدل باشد.
در پژوهش حاضر اين محاس��به بهکمک ماتريس��ي انجام ميش��ود که
در خانهه��اي قط��ر اصلي آن مقادير جذر  AVEابع��اد قرار گرفته و در
خانههاي باال و س��مت چپ قطر اصلي ،مقادير ضرايب همبستگي بين
ابعاد قرار دارد.
همانگونه که در جدول 3-مش��اهده ميشود تمامی مقادير جذر AVE
هر س��ازه از ضرايب همبستگي آن س��ازه با سازههاي ديگر بيشتر شده
اس��ت .همچنين مقدار همبس��تگي ميان شاخصها با سازههاي مربوط
به خود (اعداد پررنگ ماتريس) از همبس��تگي ميان آنها و ساير سازهها
بيشتر اس��ت .بنابراين نتايج جدول 3-روايي واگراي قابلقبول سازهها
را ميرساند.
در نهايت هنسلر و همکاران [ ]21نسبت يکنواخت ناهمگوني همبستگي
( 6)HTMTرا ني��ز جهت بررس��ي و ارزيابي روايي واگراي س��ازه معرفي
کردند .اين نس��بت ارزشي حاصل از مقايس��هی مقدار ميانگين واريانس
استخراج شده با مربع همبستگي سازه است .اگر اين نسبت کمتر از 0/90
باشد روايي واگرايي 7بين سازهها تأييد ميشود .اين نسبت که در جدول-
 4نش��ان داده شده بيانگر آنس��ت که تمامي مقادير کمتر از حد متوسط
يعني  0/90روايي واگراي قابلقبول سازهها را نشان میدهد.
 -2-4ارزيابي نتايج مدل ساختاري  PLS_SEMو فرضيههاي پژوهش

پ��س از تأیید روايي و پايايي س��نجههاي س��ازه ،ارزياب��ي نتايج مدل
 6اندازهی اثر f2و تناسب پيشبين مدل شاخصهاي اشتراک
( )cv-comو شاخص حشو ()cv-Red
اندازهی اثر Q2 (CV Red.) Q2 (CV Com.) f 2

استراتژيهاي زيستمحيطي

0/499

0/484

تعهد مديران

0/172

0/450
0/553

عملکرد زيستمحيطي

0/489

 7نتايج مدل معادالت ساختاري با رويکرد پيالاس
مسير ساختاري

ضريب مسير

T.Value

نتايج

استراتژيهاي زيستمحيطي>---
عملکرد زيستمحيطي

0/562

** 12/356

تأييد فرضيهی
پژوهش از نظر آماري

تعهد زيستمحيطي مديران>---
عملکردزيستمحيطي

0/330

** 7/007

تأييد فرضيهی
پژوهش از نظر آماري

س��اختاري ش��امل بررس��ي قابليتهاي پيشبيني مدل و روابط ميان
س��ازهها انجام میش��ود .معيارهاي کليدي ارزيابي مدل س��اختاري در
 PLSسطح مقادير ،R2اندازهی اثر  F2تناسب پيشبين  Q2و معناداري
ضرايب مس��ير هس��تند .ابتدا بايد مقادير R2متغيرهاي مکنون درونزا
بررس��ي شوند .اين ضريب س��نجه ی دقت پيشبيني مدل است و برابر
با توان دوم همبس��تگي مي��ان مقادير واقعي و پيشبيني ش��دهی يک
س��ازهی درونزاي معين اس��ت .بهعبارت ديگر قدرت پيشبيني مدل
طراحي ش��ده با استفاده از مقدار واريانس توضيح داده شده ( )R2براي
متغيرهاي وابسته ،تحليل ميشود [ .]22بهطور کلي ،مقادير ( )R2برابر
 0/۳۳ ،0/۱۹و  0/۶۷ب��راي س��ازهی هدف بهترتي��ب بهعنوان ضعيف،
متوسط و قابلتوجه مدنظر قرار ميگيرد.
با توجه به جدول 5-ميتوان نتيجه گرفت که مدل س��اختاري تحقيق
حاضر ،قدرت پيشبيني بس��يار خوب��ي دارد .بهعبارت ديگر متغيرهاي
استراتژيهاي زيستمحيطي و تعهد مديران روي هم توانستهاند 68/9
درصد از عملکرد زيس��تمحيطي واحده��اي  HSEرا در صنعت نفت و
گاز پوشش دهند که براي دو متغير مستقل مقدار بسيار خوبي است.
8
در پژوهش حاضر براي بررس��ي کيفيت يا اعتبار مدل ،بررس��ي اعتبار
که شامل شاخص بررسي اعتبار اشتراک 9و شاخص بررسي اعتبار حشو
يا افزونگي 10اس��ت بهکار رفته اس��ت .شاخص اش��تراک ،کيفيت مدل
اندازهگيري هر بلوک را ميس��نجد .ش��اخص حش��و نيز که به آن Q2
استون-گيس��ر نيز ميگويند با درنظر گرفتن مدل اندازهگيري ،کيفيت
مدل س��اختاري را براي هر بلوک درونزا اندازهگيري ميکند .برين در
 2016و هنسلر در  2014کيفيت مدل را با سه عدد مقايسه کردهاند و
اين اعداد عبارتند از  0/02و  0/15و  0/35که بهترتيب نش��اندهندهی
ضعيف ،متوس��ط و ق��وي بودن کيفيت مدل س��اختاري هس��تند .در
جدول 5-مقادير هر يک از ش��اخصهاي مربوط به متغيرهاي مستقل
و وابس��ته ارائه شدهاند .همانطور که مشاهده ميشود کيفيت مدل در
سطح بسيار مطلوبي است.
2
ش��اخص بعدي که سنجيده ميشود ش��اخص اندازهی اثر  Fاست که
ش��دت رابطهي ميان س��ازههاي مدل را تعيين ميکند .مقادير ،0/۰۲
0/۱۵و  0/۳۵بهترتيب نش��ان از اندازهی تأثير کوچک ،متوسط و بزرگ
متغي��ر مکنون برونزا دارد .هر چه اين عدد بيش��تر (به يک نزديکتر)
باش��ند يعني رابطه با شدت بيشتري وجود دارد .همانگونه که از نتايج
جدول 6-نيز مش��خص است متغيرهاي اس��تراتژيهاي زيستمحيطي
و تعه��د مديران اندازهی اثر بزرگي برابر ب��ا  0/499و  0/172بر متغير
درونزاي عملکرد زيستمحيطي دارند.
ب��ا توجه به مطالب عنوان ش��ده در خصوص تحلي��ل مدل اندازهگيري
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مالحظه ميشود که تمامي ش��اخصهاي مورد بررسي ،شرايط الزم را  7/007است).
دارند و بنابراين مدل پيشنهادي در اين تحقيق قدرت پيشبينيکافي
دارد .پس از بررس��ي و تحليل مدل اندازهگي��ري ،در ادامه فرضيههاي نتيجهگيري و پيشنهادها
با توجه به هدف تحقيق گفته شد که استراتژيهاي زيستمحيطي
تحقيق بررسي شده است.
همانگونه که در ش��کل 2-مش��اهده ميش��ود مقدار ضريب مس��ير ميتوانند بر عملکرد زيستمحيطي اثر بگذارند .نتيجهی حاصل از
براي رابطهی بين دو متغير اس��تراتژيهاي زيستمحيطي و عملکرد تجزيه و تحليل دادهها در اين پژوهش نيز ش��واهدي بر اين مدعا
زيس��تمحيطي  0/562محاس��به ش��د .با توجه به مق��دار احتمال فراه��م ميکند و در نتيجه هدف اوليهی اين پژوهش بهطور کامل
()p-valueک��ه از س��طح معن��اداري  0/01کمتر اس��ت در واقع عدد محقق شده است .بنابراين مشخص گرديد که اجراي استراتژيهاي
معن��اداري بزرگت��ر از  2/58و معادل  12/356اس��ت (ش��کل .)3-زيستمحيطي عملکرد زيستمحيطي ش��رکتها را بهطور مداوم
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که اين ضريب مس��ير در سطح خطاي بهبود ميبخش��د .هدف تحقيق دوم بررسي اين مسأله است که آيا
 0/01معنادار است .يعني اس��تراتژيهاي زيستمحيطي بر عملکرد تعهد مديريت ارش��د ميتواند بر عملکرد زيستمحيطي اثر بگذارد
زيس��تمحيطي تأثير دارن��د (تأييد فرضي��هی اول) .همچنين تأثير ي��ا خير .نتايج حاصل از تجزيه و تحلي��ل دادههاي جمع آوري ،با
تعهد مديران نس��بت به اجراي تصميمات زيستمحيطي بر عملکرد تأييد آن ،شواهدي را براي حمايت کامل از اين هدف ارائه ميدهد.
زيس��تمحيطي نيز بهکمک روش معادالت ساختاري و نرمافزار  PLSبنابراين يکي از عواملي که ميتواند عملکرد زيستمحيطي شرکت
در دو حال��ت اع��داد معناداري( 11براي بررس��ي فرضيهها) و تخمين را بهبود بخشد تعهد مديريت ارشد به مسايل زيستمحيطي است.
اس��تاندارد( 12براي بررسي ش��دت تأثير متغيرها بر هم) بررسی شده اگر مديران س��ازماني متعهد به محيط زیس��ت باشند تمايل دارند
ک��ه نتيجهی آن بهترتيب در ش��کلهاي3-و 2و جدول 7-مش��اهده سيستمي را اتخاذ کنند که بتواند اطالعات مربوط به محيط سازماني
ميش��ود .از اينرو مشخص گرديد که تعهد مديران نسبت به اجراي را بهطور کام��ل آناليز کند .از اينرو ،برنامهريزي زيس��تمحيطي
تصميمات زيس��تمحيطي بر عملکرد زيس��تمحيطي تأثير مثبت و مدون در اينجا بهعنوان ابزاري ش��ناخته ميشود که قادر به فراهم
معن��اداری دارد (ضريب مس��ير آن  0/330و ضری��ب معناداري آن کردن اطالعات مربوط به محيطزيس��ت در حمايت از شاخصهاي
عملکرد زيستمحيطي است .يکي از کاربردهاي يافتههاي پژوهش
 5واريانس توضيح داده شدهی متغير وابسته (منبع :يافتههاي
حاضر اينس��ت که درک عميقي از اين مهم ک��ه چگونگي اجراي
پژوهش)
اس��تراتژيهاي مناسب زيستمحيطي و توس��عهی تعهد مديريت
ارش��د به محيط زيست فراهم ميکند .اين نتيجه ميتواند مرجعي
R Square
براي تصميمگيرندگان س��ازماني در همهی صنايع باشد تا بهطور
0/689
عملکرد زيستمحيطي
مداوم عملکرد زيستمحيطي سازماني خود را بهبود بخشند .يکي

 2مدل تحقيق در حالت تخمين ضرايب استاندارد
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 3مدل تحقيق در حالت معناداري ضرايب مسير

168 ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی
 ماهنامه

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

ديگ��ر از کاربرده��اي اين پژوهش براي مديران زيس��تمحيطي و
 توسعهی تواناييهاي سازماني با توجه، شرکتهاHSE بخشهاي
به عدمقطعيت زيستمحيطي درک شده و مقررات زيستمحيطي
.جهت بهبود عملکرد زيستمحيطي سازماني است
 اول اينکه.اي��ن پژوه��ش محدوديتهاي��ي نيز در پي داش��ته اس��ت
مطالعهی حاضر از نمونهای نس��بتاً کوچک از کارشناس��ان و مديران
 پيش��نهاد ميگردد پژوهش��گران در آينده از. بهره برده اس��تHSE
نمونهی بزرگتري جهت بررسي عملکرد زيستمحيطي استفاده کنند

پانویس ها
1. Partial Least Squares
2. Composite Reliability
3. Average Variance Extracted
4. Composite Reliability
5. Average Variance Extracted
6. Heterotrait-Monotrait Ratio Of Correlations (HTMT)

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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