تأثیر استقرار سیستم مدیریت یکپارچه بر بلوغ سازمانی؛ مورد مطالعه پاالیشگاه
چهارم گاز عسلویه
ایران غازی ،1محمد منتظری ،2احسان ستوده

3

تاریخ دریافت  92/9/22:تاریخ پذیرش92/12/19:
چکیده
سیستم مدیریت یکپارچه به معنای یکپارچه کردن چندین سیستم درون یک سیستم منحصربه فرد است که از طریق آن ،سازمان تا حدد مککدن بتنا دد کنتدر و
اداره عکلیات و فعالیت هایش را به جای استفاده از چندین سیستم جداگا ه ،درون یک سیستم یکپارچه بده ا اداب برسدا د .ایدن سیسدتم از تلفیدق اسدتا داردهای
سیستم مدیریت کیفیت ایزو  ،1009سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو  90009و سیستم مدیریت ایکنی و بهداشت حرفده ای بنجدند آمدده اسدت .هدد

ایدن

پژوهش بررسی تأثیر سیستم مدیریت یکپارچه بر بلنغ سازما ی است که در پاالیشگاه چهارب گاز عسلنیه ا ااب پذیرفت .کن ه آماری پژوهش شامل  950تدن از
کارکنان پاالیشگاه چهارب گاز عسلنیه بند که به روش کن ه گیری طبقه ای تصادفی ا تخاب و پرسشنامه در میان آ ان تنزیع گردیدد .تازیده و تحلیدل اطالعدات
جکع آوری شده با استفاده از رب افزارهای  SPSSو  ،AMOSبیان گر آن است که سیستم مدیریت یکپارچده و زیدر سیسدتم هدای فرعدی آن شدامل سیسدتم
مدیریت کیفیت ،سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایکنی و بهداشت حرفه ای بر بلنغ سازما ی تأثیر مثبت و معناداری دار د.

کلید واژه ها:
سیستم مدیریت یکپارچه ،سیستم مدیریت کیفیت ،سیستم مدیریت زیست محیطی ،سیستم مدیریت ایکنی و بهداشت حرفه ای ،بلنغ سازما ی ،پاالیشگاه چهارب
گاز عسلنیه

_____________________________________
 .9استاد ،پژوهشگاه شاخص پژوه ،اصفهان ،ایران
 .2استادیار ،گروه مدیریت ،دا شگاه پیاب نر ،تهران ،ایران (.نیسنده مسئن )
 .3کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،دا شگاه آزاد اسالمی ،واحد سیرجان ،کرمان ،ایران
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منابع ا سا ی است .به عبارت دیگر می تنان گفت که ایکنی و

مقدمه
در قرن جدید ا قالب ارتباطات و تغییرات پی درپی تکننلنژی،

بهداشت و کیفیت دو روی یک سکه ا د .بنابراین سازمان

کشنرهای در حا تنسعه را بر آن داشته است که بندجه ای را

یازمند آئین امه جهت ارزیابی و اداره کردن ریسک ها و یا به

جهت بر امه های کنتاه مدت و بلند مدت اقتصادی –
اجتکاعی اختصاص دهند .در این میان واحد های تنلیدی-
صنعتی یز در پی آ ند که خدمات خند را با کیفیت باال و در
عین حا قیکت تکاب شده پایین به مشتریان خند ارائه دهند و

عبارت ساده تر مدیریت ریسک ها است .این مطالب اهکیت
5

دستیابی به یک سیستم مدیریت و بهداشت حرفه ای را روشن
می سازد .از طرفی تحقیقات حاکی از قش منثر استقرار یک
سیستم مدیریت یکپارچه در افزایش سطح بلنغ سازما ی می

این امر باعث تغییر در گرش و بینش مدیران شده است ؛ به

باشند(جیا 6و هککاران2099 ،؛ علنی9331 ،؛ صادقی فرد و

گن ه ای که کیفیت و مشتری را در رأس هکه ی فعالیت های

کاز .)9303 ،هکین امر دستکایه اصلی این پژوهش جهت

خند قرار داده و خناستار ارتقای کیفیت کاال و خدمات تا حد

بررسی تأثیر سیستم مدیریت یکپارچه بر بلنغ سازما ی در

استا دارد های بین الکللی شده ا د .یکی از این استا داردها،

پاالیشگاه چهارب گاز عسلنیه قرار گرفت.

منضنع سیستم های مدیریت یکپارچه در خصنص کیفیت،
محیط زیست و بهداشت و مدیریت ایکنی به طنر فزاینده ای

مروری بر مبانی نظری تحقیق

در حا تبدیل شدن به عننان بخشی از وظایف اصلی مدیریت

سیستم مدیریت یکپارچه

سازمان ها است(ویلکینسنن و دیل.)5002000،9

سیستم مدیریت یکپارچه 3به عننان یک ماکنعه واحد از

مدیران سازمان های منفق با تنجه به دیدگاه های اصنلی فنق

فرآیندهای بهم پینسته که ماکنعه منحصر به فردی از ا سان،

،فعالیت های خند را بر پایه ی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی

اطالعات ،مناد ،زیر ساخت ها و منابع مالی را به منظنر

بر استا دارد ایزو 1009 2بنا هاده ا د .مبنای فکری این سیستم

دستیابی به اهدا

چند وجهی مربنط به رضایت ا ناع گروه

آن است که محصنالت یک سیستم هایتاً باید منرد تأیید

های ذینفع فراهم می آورد ،تعریف شده است (کاراپتروویچ،0

مشتری باشد و سازمان باید یازها و ا تظارات مشتریان و دیگر

 .)2302003سیستم مدیریت یکپارچه به این معناست که

افراد ذینفع را برآورده سازد .رعایت مسائل محیط زیست می

چندین سیستم مدیریت تحت یک ساختار مشترک برای آسان

تنا د به طنر منثر قیکت تکاب شده محصنالت و خدمات را به

کردن مستندسازی ها ،تسهیل اصالحات و هکنار کردن مسیر

دلیل اجبار در استفاده بهینه از منابع و کاهش ضایعات  ،کاهش

برای هم افزایی بین سیستکها ،با یکدیگر منسام و یکپارچه

دهد(مارتینز کنستا 3و هککاران.)2001 ،

شن د(آدرین .)2095 ،1جکسنن )2009( 90معتقد است ،یک

دیگر با تنجه به رشد روز افزون جکعیت و تهی شدن

سیستم مدیریت یکپارچه باید بصنرتی پایدار و محکم بر

از طر

منابع طبیعی تنجه سازمان ها به این منضنع ضروری به ظر

اساس یازها و ارزش های کسب و کار برقرار گردد(جکسنن،

می رسد .بنابر این برقراری سیستم مدیریت محیط زیست ایزو

.)2009

 90009در سازمان پیامد ها و تایج مثبتی را در بر خناهد

با تنسعه رو افزون و تکایل سازما ها به اجرای سیستم های

داشت(منرالس گنمز 0و هککاران.)2093 ،

مدیریتی هکسن با اهدا

عالوه بر آن ارزشکند ترین منبع هر سازمان یروی ا سا ی آن

و ذینفعان سازمان ،استقرار و اجرای چندین سیستم مدیریتی

سازمان است و مهکترین وسیله کاهش هزینه ها محافظت از
_____________________________________
1 . Wilkinson & Dale
2 . ISO 9001
3 . Martínez.Costa
4 . Morelos Gómez

سازما ی و بنا به در خناست مشتریان

_____________________________________
5 . OHSAS 18001
6 . Jia
)7 .Integrated Management Systems(IMS
8 . Karapetrovic
9 . Adrin
10 . Jackson

فصلناهم مدرییت سازمانهای دولتی؛ سال دوم ،شماره  ،11بهار 93
که یکی از اصن  ،تادید ظر در ایزو سخه های قدیکی
منرد تنجه قرار گرفت .از این رو اجرای الگنیی جهت استقرار

63

هکزمان چندین الگن در کنار هم و مکیزی هکه ی آ ها به

 9001: 2000است تا بتنان سیستکی سازگار با سایر سیستم

صنرت هکزمان از دیگر مناردی بند که منرد تنجه بسیاری از

ها از جکله سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت

سازما ها و شرکت ها قرار گرفت .سیستم مدیریت یکپارچه یز

ایکنی و بهداشت حرفه ای طراحی کند (فنن ژارن3502009 ،

با در کنار هم قرار دادن سه استا دارد سیستم مدیریتی در کنار

و کتنال و رابرتز.)6302009 ،3

هم که شامل سیستم مدیریت کیفیت ، 9سیستم مدیریت ایکنی

اصن مدیریت کیفیت عبارتند از0

و بهداشت حرفه ای  ، 2و سیستم مدیریت محیط زیست 3است

 -9مشتری محنری 0سازمان ها به مشتریان خند وابسته هستند

به بررسی و یکپارچه کردن این سیستم ها در کنار یکدیگر

و لذا بایستی یازهای حا و آینده آ ها را درک کایند ،خناسته

پرداخته و مکیزی آ ها را یز به صنرت هکزمان ا ااب می دهد

های آ ان را برآورده ساز د و در جهت فرا رفتن از ا تظارات

(جنران و گرینا.)9009110 ،0

مشتری تالش کنند.

گریفیت )2000( 5استدال می کند که  ،IMSفرصتی برای

 -2راهبری 0راهبران وحدت مقصد و جهت گیری سازمان را

ایااد یک ساختار مدیریت افقی میان کارکردی در سازمان

ایااد می کنند .آ ها بایستی محیط درون سازمان را به حنی به

فراهم می کند و روشی جهت رسیدگی به مسائل مختلف در

وجند آورده و برقرار گه دار د تا افراد بتنا ند در دستیابی به
سازمان به طنر کامل دخیل شن د.

هکان سیستم است(گریفیف .)2000 ،به عبارت دیگر سیستم

اهدا

مدیریت یکپارچه عبارت است از یک ظاب مدیریت که برای

 -3مشارکت افراد 0افراد در هر سطحی که باشند جنهره

سازمان از دیدگاه های کیفیت ،محیط زیست و ایکنی و

سازمان هستند و دخیل بندن کامل آ ها منجب میشند تا

بهداشت حرفه ای بر امه ریزی ،سازمان دهی ،هدایت و رهبری

تنا ایی های آ ها در جهت منافع سازمان منرد استفاده قرار

و کنتر می کاید (هنلکگرن.)2502002 ،6

گیر د.
 -0رویکرد فرآیندی 0تیاه مطلنب هنگامی به صنرت کاراتر

سیستم مدیریت کیفیت

حاصل می شند که فعالیت ها و منابع مرتبط به آ ها به صنرت

مدیریت کیفیت یعنی ظارت بر فرآیند ساخت و تنلید

یک فرآیند مدیریت شن د.

محصن برای ایااد اطکینان از مطابقت محصن با آ چه منرد

 -5رویکرد سیستکی در مدیریت 0شناسایی ،درک و مدیریت

ظر طراح یا مشتری بنده است .این ظارت از مرحله دریافت

فرآیندهای مرتبط به عننان یک سیستم به اثر بخشی کارایی

و سفارش مناد اولیه تا خدمات پس از فروش را شامل می
شند .قابلیت دسترسی ،راحتی حکل و قل ،مصر

کم ا رژِی،

سازمان در دستیابی به اهدا

ککک می کند.

 -6بهبند مداوب 0بهبند مداوب در عکلکرد کلی سازمان بایستی
دایکی برای سازمان باشد.

سهنلت آمنزش ،بدین ترتیب طیف وسیعی از فعالیت ها را

یک هد

شامل می گردد و بکارگیری محصن و هکچنین تعکیر و

 -3رویکرد واقع بینا ه در تصکیم گیری 0تصکیکات مؤثر مبتنی

گهداری و بازیافت را می تنان از عنامل کیفیت برشکرد

بر تحلیل داده ها و اطالعات است.

(مؤسسه استا دارد و تحقیقات صنعتی ایران .)9300 ،کته

 -0روابط سندمند متقابل با تأمین کننده 0هر سازمان و تأمین

کلیدی که باید در ایزو  1000منرد تنجه قرار گیرد این است

کننده آن بهم وابسته ا د و روابط سند بخش متقابل بین آ ها
منجب افزایش هر دو در ایااد ارزش می گردد (وست،

_____________________________________
1 . Quality Management System
)2. Occupation Health and Safety Assessment System(OHSAS
3. Environmental Management System
4 . Juran & Gryna
5 . Griffith
6 . Holmgren

 2302002و روتکنفسکی.)9102003 ،

_____________________________________
7 . Ketola & Roberts
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سیستم مدیریت زیست محیطی

جهت پنشش جنبه های مختلف ایکنی در محل کار وجند دارد

ماکنعه ایزو  90000گروهی از استا داردهای بین الکللی است

استا دارد ا گلیسی  ،BS 8800منتشر شده در سا  9116و

که برای سازمان ها با ا ناع و ا دازه های مختلف تنسعه یافته

استا دارد سبتاً جدید  ،OHSAS 18001در سا 9111

است .هکچنین ماکنعه ایزو  90000دستنرالعکل ها و

تنسط اداره بهداشت و ایکنی ایاالت متحده منتشر شده است.

مشخصات فنی برای ظارت بر عکلکرد زیست محیطی آ ها را

استا دارد  OHSAS 18001شامل اصنلی است که در BS

ارائه می کنند (سازمان جها ی استا دارد .)2006 ،ماکنعه ایزو

 8800وجند داشته ،و اساساً یک راهنکای عکل برای

 90000شامل 0سیستم های مدیریت زیست محیطی ایزو

بهداشت حرفه ای و سیستم های مدیریت ایکنی به حساب می

 ،90009حسابرسی محیط زیست ایزو  ،90090و ایزو 90099

آیند OHSAS 18001:1999 .اب ظاب جها ی مدیریت

ارزیابی سایت های زیست محیطی و استا داردهای ارزیابی

ایکنی و بهداشت حرفه ای مصنب سازمان بینالکللی استا دارد

محصن  ،می شند (سایت تباد اطالعات و شبکه دفاع از

است و عبارت است از یازمندی های ظاب مدیریت ایکنی و

محیط زیست.)2006 ،9عنامل کلیدی سیستم مدیریت زیست

بهداشت حرفه ای ،تا یک سازمان بتنا د به خنبی مخاطرات

محیطی که تنسط سازمان استا دارد بین الکللی ( )2006بیان

مربنط به ایکنی و بهداشت حرفه ای را کنتر کند و یک محیط

گردیده عبارتند از 0خط مشی زیست محیطی ،بر امه ریزی

سالم و ایکن کاری را به وجند آورد و عکلکرد خند را بهبند

زیست محیطی ،پیاده سازی و بهره برداری ،ظارت و اقدامات

بخشد .تنجه به استا داردهای ظاب  OHSAS 18001از سا

اصالحی ،باز گری مدیریت و بهبند مستکر (سازمان بین الکللی

آخر دهه  9110میالدی آغاز شد و سازمان های عکنمی و

استا دارد .)2006 ،2ظاب مدیریت زیست محیطی وضعیتهای

خصنصی زیادی در سطح د یا با اجرای آن گزارش کرد د که

مناسبی را برای دستیابی به بهبند مستکر فراهم می کاید که

اجرای این ظاب باعث بهبند ایکنی و بهداشت محیط کارشان

میزان و گستردگی آن با تنجه به جنبههای اقتصادی و سایر

شده و هزینههای ضایعات را یز به شدت کاهش داده است.

شرایط ،تنسط سازمان تعیین میگردد .بایستی تنجه کند که

اصنالً هد

از استقرار ظاب ایکنی و بهداشت شغلی،

ظاب مدیریت زیست محیطی ابزاری است که سازمان را قادر

سالمسازی محیط کار و بهبند عکلکرد سازمان در زمینه ایکنی

میسازد تا به آن سطحی از عکلکرد زیست محیطی که خند

و بهداشت شغلی از طریق پیشگیری آسیب ها و خطرات است
0

مقرر میدارد دست یابد و آن را بطنر ظاب یافته کنتر کاید.

(ماتیاس و کنالهن )1102002 ،

ایااد و بکارگیری یک ظاب مدیریت زیست محیطی بخندی

عنامل زیانآور زیادی در محیط های کاری مختلف وجند

خند و الزاماً منجب کاهش فنری پیامدهای امطلنب زیست

دار د که منار به ضایعات ا سا ی و مادی فراوان میشن د.

محیطی کیگردد بلکه تنجه اساسی باید بر استقرار مناسب و

رعایت کات ایکنی و بهداشت کار باعث سالم و بیخطر شدن

بهبند مستکر باشد (اشرفی.)9009306،

محیطهای کاری و کنتر ضایعات میشند .اصنالً ایکنی را
میزان فرار از خطر و دور کردن آسیب ها تعریف کردها د.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

رشته مهندسی ایکنی و حفاظت رشته با ارزش ،وسیع و

هکا طنر که کلینت )2009( 3اشاره می کند ،هیچ استا دارد بین

گستردهای است که ماکنعه تدابیر ،فننن ،شینهها و اصنلی را

الکللی معاد ایزو  90009و ایزو  100002000برای ایکنی و

در بر میگیرد که با به کار بردن آ ها میتنان یروی ا سا ی و

بهداشت صنعتی وجند دارد؛ اگر چه استا داردهای مختلف

سرمایه را در مقابل خطرات مختلف و محتکل در محیطهای
کار به حن مؤثری حفظ و حراست کرد و در تیاه محیطهای

_____________________________________
1 . Defense Environmental Network & Information Exchange
)(WWW.DENIX.OSD.MIL
2 . International Organization for Standardization
3 . Clint

کاری بیخطر و سالکی جهت افزایش کارایی کارکنان و
_____________________________________
4 . Matias & Coelho
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سندآوری سازمان ایااد کرد و خطرات و آسیب های محیط کار
سیستم مدیریت یکپارچه و بلوغ سازمانی
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را به حداقل خند رسا ید .آشنا شدن با عنامل و عناصر زیانبخش

بلنغ سازما ی به درجه ای از رشد یافتگی سازمان اطالق می شند

و خطرات محیط کار و حنه مقابله با آ ها باعث میشند که یروی

که ماهیت وجندی و فعالیت های آن ،حن آن و در راستای آن

ا سا ی شاغل در محیط کار احساس امنیت کند و کارآییاش

شکل می گیرد .با این تعریف اهدا  ،خط مشی ها و شینه های

افزایش یابد ،هکچنین وجهه ،اعتبار و ارزش سازمان در ا ظار

یل به این اهدا

و فعالیتهای سازمان با تنجه به میزان بلنغ

عکنمی ارتقا پیدا کند (آباد 9و هککاران.)90902093 ،

سازمان متفاوت است (محکد سیروس .)2209331،آ گن ه که از
تحقیقات بر می آید عنامل متعددی می تنا ند در تغییر سطح بلنغ
یک سازمان منثر باشند (طالب پنر و هککاران .)9609300 ،یکی

بلوغ سازمانی
بلنغ و بالندگی سازما ی ،عبارت است از کنشش بر امه ریزی

از این عنامل ،برقراری و اجرای استا داردهای منجند در زمینه

آن یاری

های مختلف در سازما ها است (علنی .)5909331 ،از جکله این

دادن به اعضای سازمان هاست تا بتنا ند کارهایی را که منظف به

استا داردها می تنان به استا دارد جامع سیستم مدیریت یکپارچه

ا ااب دادن آن هستند به صنرتی بهتر از پیش به ا ااب

اشاره کرد که امروزه تنجه بسیاری را به خند جلب کنده است.

برسا ند(.سلطا ی)0509303،

بر هکین اساس فرضیه اصلی تحقیق به صنرت زیر تدوین گردید0

شده برای پدید آوردن نعی از تحن است که هد

مفاهیم پایهای و زیربنای بلنغ متضکن این امر میباشند که

فرضیه اصلی 0سیستم مدیریت یکپارچه بر بلنغ سازما ی در

سازمانهای بالغ به شکل سامان یافته عکل میکنند ،در حالی که

پاالیشگاه چهارب گاز عسلنیه تأثیر دارد.

در سازمانهای ابالغ دستیابی به تایج در تیاه تالشهای

در د یای کنن ی ،کیفیت به عرصده بدی چدنن و چدرای رقابدت در

قهرما ا ه افراد در استفاده از رویکردهایی است که کم یا زیاد به

تنلید کاال و خدمات تبدیل شده است لذا تنجه به مسائل مرتبط بدا

طنر خند ا گیخته یا خند جنش آ ها را به وجند آوردها د(حاتم

کیفیت محصن و کیفیت فرایند هکراه بدا حفدظ محدیط زیسدت و

پنر و هککاران .)2309301،بلنغ سازما ی به درجه ای از رشد

هکچنین رعایت استا داردهای ایکندی و بهداشدت محدیط اهکیتدی

یافتگی سازمان اطالق می شند که ماهیت وجندی و فعالیت های

روز افددزون یافتدده است(ویلکینسددنن و دیددل .)2000،بسددیاری از

آن و در راستای آن شکل می گیرد(محکد

سازما ها به قش سیستم مددیریت در هددایت و هکاهندر کدردن

سیروس .)2909336،از دهه  ،9130مفهنب بلنغ سازما ی و مدلهای

فعالیتهای سازمان پی برده ا د .هکچنین با اعکا مدیریت نین مدی

آن و به ویژه مد بلنغ فرآیندی سهم عکده ای در بهبند سازما ی

تنان از ابزاری که سیستم در اختیدار مددیریت قدرار مدی دهدد ،بده

ایفا کرده ا د(وان لنی 2و هککاران.)066 02093 ،یک مد بلنغ

صنرت کارا و مؤثری بهره جست و بده اهددافی از قبیدل رضدایت

سازما ی ،شامل سلسله مراتبی از استا داردها و گزینه ها است که

کارکنان و ایااد ا گیزه در آ ها ،رضایت مشدتری بدا فدراهم کدندن

راهنکایی برای ارزیابی سطح بلنغ است و سازمان را جهت

محصنالتی مطابق با یازها و ا تظارات آ ها و بهبند مستکر با بر امده

خند و در هایت ارتقاء به سطنح باالتر بلنغ

ریزی صحیح و در تیاه سدطح بداالیی از بلدنغ سدازما ی دسدت

هدایت می کند (کنلین و شارپ .)3002003 ،3از جکله مدلهای

یافددت (صددادقی فددرد و کددازی .)3009303 ،از آ اددا کدده سیسددتم

بلنغ سازما ی می تنان به مد بلنغ فرآیندی ،بلنغ قابلیتهای

مدیریت یکپارچه شامل استا داردهای سده گا ده سیسدتم مددیریت

کارکنان ،بلنغ مدیریت دا ش و بلنغ مدیریت پروژه اشاره

کیفیت ،سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مددیریت ایکندی

آن حن

رسیدن به اهدا

5

کند(پالزن و پرس.)9002002 ،0

و بهداشت حرفه ای است که به عقیده فنن ژارن باید به صدنرت
یک سیستم واحد مد ظر قرار گیر د (ژارن )2009 ،می تنان مدد

_____________________________________
1 . Abad
2 . Van Looy
3. Colin & Sharp
4 . Paulzen & Perc

مفهنمی و فرضیات فرعی زیر را تدوین کرد0
_____________________________________
5 . Von Zharen
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فرضیه فرعدی .9سیسدتم مددیریت کیفیدت بدر بلدنغ سدازما ی در

مدیریت ایکنی و بهداشت حرفه ای و با طیف پنج گزینده ای

پاالیشگاه چهارب گاز عسلنیه تأثیر دارد.

لیکرت تدوین گردید.

فرضیه فرعی .2سیستم مدیریت زیست محیطی بدر بلدنغ سدازما ی

برای بررسی روایی از دو روش روایی صنری و روایی سازه

در پاالیشگاه چهارب گاز عسلنیه تأثیر دارد.

استفاده شد .در جهت تعیین روایی صنری ،تعداد  5پرسشنامه

فرضیه فرعی .3سیستم مددیریت ایکندی و بهداشدت حرفده ای بدر

به استادان راهنکا ،مشاور و صاحبنظران دیگر که در حنزه

بلنغ سازما ی در پاالیشگاه چهارب گاز عسلنیه تأثیر دارد.

مدیریت بخصنص منضنع این پژوهش یعنی سیستم مدیریت
یکپارچه و بلنغ سازما ی تخصص دار د داده شد .پس از
بررسی ظرات هریک از آ ان پرسشنامه اصالح شده در هایت

روش تحقیق
این پژوهش از ظر هد

کاربردی و از ظر ماهیت ،تحقیقدی

تنصیفی از نع هکبستگی می باشد .کارکنان پاالیشگاه چهدارب
گاز عسلنیه جامعه آماری این پژوهش را تشکیل میداد د که
بر اساس جدو کرجسی و منرگان  950تن از آ ان به عننان
کن ه و به روش کن ده گیدری طبقده ای تصدادفی ا تخداب و
پرسشنامه هدا در اختیارشدان گذاشدته شدد .از ایدن تعدداد در
هایت  920پرسشنامه برگشدت داده شدد و هکدین تعدداد بدا
استفاده از رب افزارهای  SPSSو  AMOSمدنرد تازیده و
تحلیددل قددرار گرفددت .ابددزار گددردآوری داده هددای پددژوهش
پرسشنامه ای محقق ساخته برگرفته از ادبیات تحقیق و چدک

پس از اعکا

ظرات هایی آ ان ،پرسشنامه هایی تدوین

گردید و بدین طریق روایی صنری پرسشنامه منرد تأیید قرار
گرفت .هکچنین جهت تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی
تایید در قالب مدلهای ا دازه گیری متغیرها استفاده شد که در
بخش تحلیل داده ها تنضیح داده شده است.
به منظنر تعیین پایایی ابزار گدردآوری داده هدا از روش آلفدای
کرو باخ استفاده گردیده است که با تنجه به جدو شکاره  9و
ضرایب آلفا ،پرسشنامه از پایایی خنبی برخنردار بند د.

یافته های پژوهش

لیسته ای مرتبط با سیستم مدیریت یکپارچده ،مشدتکل بدر 69

آزمون  tتک نمونهای

گنیه بند که در چهار بخش مربنط به بلنغ سازما ی ،سیسدتم

در این آزمنن ،فرضیه مطرح شده در منرد میا گین جامعده مدنرد

مدیریت کیفیت ،سیستم مدیریت زیسدت محیطدی و سیسدتم

بررسی قرار گرفته که این فرضیه با تنجه به طیف  5تایی لیکرت

سیستم مدیریت
کیفیت
سیستم مدیریت
زیست محیطی
سیستم مدیریت
ایمنی و بهداشت
حرفه ای

سیستم مدیریت
یکپارچه

شکل  .1مد مفهنمی تحقیق

بلوغ سازمانی
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آزمنن میا گین عاملها در جامعه را شدان مدیدهدد .فرضدیه
به صنرت زیر است .از این آزمنن برای تعیین سدطح عامدلهدا

39

در کن ه منرد بررسی استفاده شده است .چنا چده مقددار Sig

H0به اینصنرت است که میا گین هر عامل برابر باعدد  3است

کنچکتر از  0/05باشد فرضیه H0رد میشند .جددو  2تدایج

و در مقابل درفرضیه  ،H1میا گین هر عامل برابر با  3یست.

جدول  .1آزمنن پایایی پرسشنامه

ضریب آلفای

متغیر

کرو باخ

کل

0/15

بلنغ فرآیندی

0/03

سیستم مدیریت کیفیت

0/05

سیستم مدیریت زیست محیطی

0/03

سیستم مدیریت ایکنی و سالمت حرفه ای

0/03

با تنجه به اینکه مقدار  Sigمربنط بده هدر چهدار عامدل از

برآورد و آزمون الگوهای اندازهگیرری االگروهرای عراملی

مقدار  0/05کنچکتر است و بدا تنجده بده فاصدله اطکیندان

تاییدی)

 0/15می تنان تیاه گرفت که میدا گین عامدل هدا در سدطح

عالوه بر تایید روایی صنری ،جهت مشخص کردن روایی

قابل قبنلی قرار دار د .بر اساس تایج به دست آمده میا گین

سازه و اینکه شاخصها تا چه ا دازه برای الگنهای ا دازهگیری

مدیریت کیفیت ، 0/99مدیریت زیست محیطی ،0/93مدیریت

قابل قبن

میباشند ابتدا باید تکاب الگنهای ا دازهگیری

ایکنی و بهداشت  0/92و بلنغ سازما ی  0/00است.

جداگا ه منرد تحلیل قرار گیرد .بر مبنای اتخاذ چنین روشی

جدول  .2تایج آزمنن میا گین عاملها

عاملها

Test Value = 3
فاصله اطکینان %15

اختال

حد باال

حد پایین

میا گین

(2)tailed

 Sig.درجه

میا گین

آزادی

مدیریت کیفیت

9/90

9/00

9/99

0/00

923

0/99

محیط زیست

9/25

9/00

9/93

0/00

923

0/93

ایکنی و بهداشت

9/91

9/05

9/92

0/00

923

0/92

بلنغ سازما ی

9/95

9/09

9/00

0/00

923

0/00

ابتدا چهار الگن ا دازهگیری که مربنط به متغیرها میباشند،

هکه گنیهها) و شاخصهای کلی میتنان تیاه گرفت که

بطنر مازا منرد آزمنن قرار میگیر د .با تنجه به اینکه تقریباً

گنیهها به خنبی دادهها را میسناند .الزب به ذکر است برای

مقدار بارهای عاملی در هکه منارد باالتر از  0/30است و با

تایید مقدار بار عاملی هر سنا  ،مقدار  Pمربنطه باید کنچکتر

تنجه به شاخص جزئی ( Pدارای مقدار ککتر از  0/05برای

از  0/05باشد.
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نتایج تحلیل معادالت ساختاری
پس از بررسی و تأیید الگنهای ا دازهگیری در گاب او  ،در گاب

پس از بررسی و تایید الگنها ،برای آزمنن معناداری فرضیه هدا

دوب از معادالت ساختاری برای تست فرضیههدا اسدتفاده شدده

از دو شاخص جزیی مقدار بحرا ی و سطح معناداری اسدتفاده

است .شاخصهای کلی حاصل از برازش مد مفهدنمی تحقیدق

شده است .مقدار بحرا ی مقداری است کده از حاصدل تقسدیم

در جدو  3آمده است .هکدان گن ده کده در جددو مشدخص

تخکین وزن رگرسین ی بر خطای استا دارد بدست می آید.

است مقادیر شاخصها از برازش مناسب مد حکایت دار د.

شکل  .2مد معادالت ساختاری تحقیق

براساس سطح معنداداری  ،0/05مقددار بحرا دی بایدد بیشدتر از

برای وزن های رگرسین ی بدا مقددار صدفر در سدطح اطکیندان

 9/16باشد .ککتر از این مقددار ،پدارامتر مربدنط در الگدن مهدم

 0/15دارد .فرضددیات تحقیددق بدده هکددراه ضددرایب رگرسددین ی

شکرده کی شدند و هکچندین مقدادیر کدنچکتر از  0/05بدرای

مربنطه و مقادیر شاخص هدای جزئدی در ادامده در جددو 0

مقدار سطح معناداری حاکی از تفاوت معنادار محاسبه شده

مربنطه آورده شده است.

جدول  . 3شاخصهای کلی برازش تحلیل مد معادالت ساختاری

RMSEA
0/03

CFI
0/11

NFI
0/15

RMR
0/092

PCFI
0/66

TLI
0/11

AGFI
0/19

GFI
0/15

P
0/393

CMIN/DF
9/99

0/00

0/10

0/16

0/021

0/35

0/13

0/01

0/10

0/092

9/23

0/05

0/12

0/10

0/03

0/30

0/10

0/10

0/19

0/003

9/35

0/05

0/15

0/12

0/02

0/36

0/10

0/01

0/10

0/033

9/20

<0/00

>0/10

>0/10

<0/00

>0/5

>0/10

>0/10

>0/10

>0/05

بین  9و 3

ضریب رگرسین ی استا دارد شده برای فرضدیه اصدلی 9/00

بلنغ سازما ی تأثیر مثبت و معندادار دارد .ضدریب رگرسدین ی

است که با مقدار  Pمربنط به این ضدریب رگرسدین ی کده

استا دارد شده برای فرضیه فرعی او  9/96است که با مقددار

کنچکتر از  0/05میباشد ،می تدنان تیاده گرفدت کده ایدن

 Pمربددنط بدده ایددن ضددریب رگرسددین ی کدده کددنچکتر از 0/05

فرضیه با اطکینان  0/15پذیرفته می شند و به عبارتی میتنان

میباشد ،میتنان تیاه گرفت که این فرضیه بدا اطکیندان 0/15

عننان کند که با اطکینان  ،0/15سیستم مدیریت یکپارچه بر

پذیرفته میشند و به عبارتی میتنان عننان کند که با اطکیندان
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جدول  .4ضرایب رگرسین ی ( تایج آزمنن فرضیات تحقیق)

شکاره

ضریب رگرسین ی

فرضیه

فرضیه

مقدار

P

تیاه

بحرا ی

9

سیستم مدیریت یکپارچه

←

بلنغ سازما ی

9/00

3/31

0/000

تائید

2

مدیریت کیفیت

←

بلنغ سازما ی

9/96

5/65

0/000

تائید

3

سیستم مدیریت محیط زیست

←

بلنغ سازما ی

9/00

3/00

0/000

تائید

0

سیستم مدیریت ایکنی و

←

بلنغ سازما ی

9/06

0/13

0/000

تائید

سالمت حرفه ای
 ،0/15مدیریت کیفیت بر بلنغ سازما ی تدأثیر مثبدت و معندادار

به دست آمد .به منظنر آزمنن فرضیه های پژوهش از مد

دارد .ضریب رگرسین ی استا دارد شده برای فرضیه فرعدی دوب

معادالت ساختاری  AMOSاستفاده گردید .بر اساس تایج به

 9/00است که با مقدار  Pمربنط به این ضریب رگرسین ی که

دست آمده میزان تأثیر سیستم مدیریت یکپارچه بر بلنغ

کنچکتر از  0/05میباشد ،میتنان تیاه گرفت که این فرضدیه

سازما ی  ،9/00مدیریت کیفیت بر بلنغ سازما ی  ،9/96سیستم

با اطکینان  0/15پذیرفته میشند و به عبدارتی مدیتدنان عندنان

مدیریت محیط زیست بر بلنغ سازما ی 9/00و سیستم مدیریت

کند که با اطکینان  ،0/15سیستم مددیریت محدیط زیسدت بدر

ایکنی و سالمت حرفه ای بر بلنغ سازما ی  9/06به دست آمد.

بلنغ سازما ی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

هکچنین بر اساس تایج به دست آمده شاخصهای کلی

ضریب رگرسین ی استا دارد شده برای فرضیه فرعی سنب 9/06

حاصل از برازش مد  ،هکگی حاکی از برازش مناسب مد

است که با مقدار  Pمربنط به این ضریب رگرسین ی که

مفهنمی این پژوهش داشته و منید فرضیات پژوهش مبنی بر

کنچکتر از  0/05میباشد ،میتنان تیاه گرفت که این فرضیه

تاثیر سیستم مدیریت یکپارچه بر بلنغ سازما ی می باشند.

با اطکینان  0/15پذیرفته میشند و به عبارتی میتنان عننان

میلیکن و گراسکنپ )2099(9بحث می کنند که استقرار سیستم

کند که با اطکینان  ،0/15سیستم مدیریت ایکنی و سالمت

مدیریت یکپارچه با بکارگیری هکزمان استا داردهای چندگا ه

حرفه ای بر بلنغ سازما ی تأثیر مثبت و معنادار دارد.

ای که بر مبنای اصن  ،فعالیتها و روشهای مدیریتی مشابهی
هستند ،زمینه را برای ارتقای سطح تنا کندی و قابلیت کارکنان

بحث و نتیجه گیری
این تحقیق در خصنص تاثیر استقرار سیستم مدیریت
یکپارچه بر بلنغ سازما ی در پاالیشگاه چهارب گاز عسلنیه در
سا  9313صنرت پذیرفت .در این پژوهش ابتدا منلفه ها و
متغیر های اصلی پژوهشی شناسایی و سپس بر اساس آن ها
پرسشنامه ای تهیه و در اختیار کن ه جامعه آماری واقع شد .بر
اساس تایج به دست آمده میا گین مدیریت کیفیت
،0/99مدیریت زیست محیطی  ،0/93مدیریت ایکنی و بهداشت
 0/92و بلنغ سازما ی  0/00در پاالیشگاه چهارب گاز عسلنیه

و در تیاه بلنغ سازما ی فراهم می کاید(میلیکن و گراسکنپ،
 .)93 02099هکراستا با تایج تحقیق حاضر ،شااعی و هککاران
( )9310به این تیاه رسید د که برقراری سیستم مدیریت
یکپارچه ( )IMSمی تنا د منار به بهبند مستکر شند .این در
حالی است که بهبند مستکر یکی از معیارهای سطح پنام بلنغ
سازما ی است و این تاییدی بر تایج تحقیق حاضر است.
هکچنین با گاهی به تحقیق مکین د( )9301با منضنع «تاثیر
سیستم های مدیریت یکپارچه  IMSبر عکلکرد شرکت ملی
_____________________________________
1. Milliman & Grosskopf
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پخش فرآورده های فتی لرستان» مشاهده می شند که این



سددلطا ی ،ایددر  .)9303(.ابزارهددای خندارزیددابی و

تحقیق یز تیاه ای مشابه تحقیق حاضر داشته است به حنی

بهبند در مدیریت منابع ا سا ی ،چداپ او  ،اصدفهان0

که سیستم مدیریت یکپارچه باعث ارتقای سطح بلنغ سازما ی

ا تشارات ارکان دا ش.

و در تیاه بهبند و افزایش عکلکرد آن شرکت در منطقه لرستان



شددااعی ،امیددر عبدداس .صددفدریان ،سددروش .منسددی

شده است .بر اساس تایج این تحقیق پیشنهاد می شند مدیران

خا ی ،مرتضی  .)9310(.طراحی فرآیند سیسدتکاتیک

پاالیشگاه با تدوین و اجرای ظاب طراحی و باز گری فرآیندها،

یه منظنر پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

به بررسی دوره ای شاخصهای مد ظر در سیستکهای سه گا ه

تحقیق تاربی در سازما های ایران ،ماکنعه مقداالت

مدیریت کیفیت ،مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایکنی و

خستین کنفرا س ملی رویکرد سیستکی در ایران.

بهداشت حرفه ای کنده و با اقدامات پیشگیرا ه و اصالحی،



مدددیریت یکپارچدده ،IMSتهددران ،ا تشددارات مرکددز

رو د ارتقای بلنغ سازما ی را مداوب کایند.


منابع


اشرفی ،محکد .)9306( .اقدامات زیست محیطی

استفاده از مد  ، FCMمدیریت فن آوری اطالعات


حاتم پنر ،فرزا ه .یارمحکدیان ،محکدحسین .تنکلی،



مدیریت و اقتصاد سدالمت ،دا شدگاه علدنب پزشدکی

رحکان زاده ،تهران ،ا تشارات ا اکن مدیریت کیفیت
ایران.
Colin, A., sharp, J.(2003). An
organizational evaluation capability
hierarchy model for self- diagnosis.
Evaluation Journal of Australia, vol.
4, 2003.
& Defense Environmental Network
Information
exchange.
(2006).
Introduction to the ISO 14000 series.
Griffith, A. (2000). Integrated
management systems: A single






تهران ،دا شگاه صنعتی امیرکبیر.
مکین د ،غالمرضا  .)9301(.تأثیر سیستکهای مدیریت
هددای فتددی منطقددۀ لرسددتان ،قابددل دسددترس در

سددازمان بددین الکللددی اسددتا دارد .)9331( .ظامهددای
مدیریت کیفیت مبا ی و اصطالحات ،ترجکده محکدد

محکد سیروس ،کداوه .)9336( .دوره عکدر سدازمان،

یکپارچۀ IMSبر عکلکرد شرکت ملی پخش فرآورده

اصفهان ،اصفهان ،ایران.


علنی ،فرشید . )9331( .ادغاب سیستم های مدیریت،
ایران.

تنا کندددی کارکنددان» در بخددش مدددارک پزشددکی
بیکارستان های دولتی شهر اصفهان ،مرکدز تحقیقدات

 ،دوره  ، 9شکاره .2
تهران ،ا تشارات مرکز آمدنزش و تحقیقدات صدنعتی

اهیددد .شددکس ،اسددداله .)9310(.شناسددایی یازهددای
سددطنح بلددنغ سددازما ی بددر اسدداس «مددد بالندددگی

طالب پنر ،علیرضا .ابنیی اردکدان ،محکدد .احکددی،
سازمان در رویکرد به کسدب و کدار الکترو یکدی بدا

تنسۀ پایدار،ادارۀ بهداشت ومحیط زیست )،( HSE
ا تشارات روابط عکنمی.

آمنزش و تحقیقات صنعتی ایران.
صدرا .)9300( .بررسی عنامدل تداثیر گدذار در بلدنغ

شرکت ملی پخش فراورد های فتی ایران در راستای



صادقی فرد ،اصدر .کدازی ،میندن .)9303( .سیسدتم



National
Iranian
Oil
Products
Distribution Company-Arak Region
مؤسسددددۀ اسددددتا دارد و تحقیقددددات صددددنعتی
ایران.)9300(.الزامات سیسدتکهای مددیریت کیفیدت.

Abad, J., Lafuente, E., & Vilajosana, J
.(2013).
An assessment of the
OHSAS 18001 certification process:
Objective drivers and consequences
on safety performance and labour
productivity. Safety Science, Vol 60.
Adrin, C. (2015). Information security
management- part of the integrated
management system. Acta universities
cibiniensis- technical series, vol LxVI.





35

















93  بهار،11  شماره،فصلناهم مدرییت سازمانهای دولتی؛ سال دوم
management system solution for
project
control?.
Engineering,
Construction
and
Architectural
Management, 7(3).
Holmgren, M. (2002). An integrated
management system. Retrieved March
15,
2007
from

http://www.earto.org/QUEXlGrazlHol
mgren.ppt#260.I.Anintegrated
management system.
Inaki,Heras-saizarbitoria, J., MolinaAzorin, F., & Gavin, P. (2011). ISO
14001 certification and financial

performance: selection effect versus
treatment-effect. Journal of Cleaner
Production, Vol 19.
International
Organization
for
Standardization. (2006). Overview of
the ISO system.

Jackson, S.L. (2001). Integrated
management systems for business
success. How to integrate ISO
9000and
ISO
14000
systems.
Retrieved March 15,2007, from
http://www.homestead.comliso1400I/
1S014000IS09000integration.html

Jia ,G. Chen ,Y. Xue .X. Chen. J. Cao,
J., & Tang, K.(2011). Program
management organization maturity

integrated
model
for
mega
construction programs in China.
International Journal of Project
Management, Oct 2011, 29(7).
Juran, J. M. & Gryna, F. M. (1988).

Quality planning and analysis. New
York: McGraw-Hill.
Karapetrovic, S. (2003). Musings on
integrated management. Measuring
Business Excellence, 7(1): 4-13.

Ketola, J. & Roberts, K. (2001). ISO
9000:2000 in a nutshell. Chico, CA:
Paton Press.
Martínez-Costa, M., Choi, T., &
Martínez-Lorente, A. (2009). ISO

9000/1994, ISO 9001/2000 and TQM:
The performance debate revisited.
Journal of Operations Management J OPER MANAG 01/2009
Matias, J.C.D.O. & Coelho, D.A.
(2002) The integration of the

standards
systems
of
quality
management,
environmental
management and occupational health
and safety management. International
Journal of Production Research, Vol.
40, part 15.
Milliman, J., & Grosskopf, J. (2011).
Lesson in leadership: operationalizing
sustainability through an integrated
management system. Environmental
Quality Management, summer 2011:
15-28.
Morelos Gómez, J., Fontalvo, T.,
&Vergara, J. C. (2013). Impact of
certification ISO 9001 on productivity
indicators and financial benefits of
companies in the Mamonal industrial
zone in Cartagena, estud.gerenc. 2013,
29: 99-109.
Paulzen, O., & Perc, P. (2002). A
Maturity
Model
for
Quality
Improvement
in
Knowledge
Management. Proceedings of the 13th
Australasian
Conference
on
Information Systems (ACIS).
Rutkowski, D. (2003). ISO 9000:2000
The route to registration. Reston, VA:
BSI Management Systems.
Van Looy, A., De Baker, M., Poels,
G., & Snoeck, M. (2013). Choosing
the right business process maturity
model. Information & Management,
50(2013): 466-488.
Von Zharen, W.M. (200l). ISO 14001:
Positioning your organization for
environmental success. Rockville,
MD: ABS Consulting Government
Institutes.
West J.E. (2002). The History
ofstandardization and the ISO 9000
family. In Cianfrani, c.x., Tsiakals,
J.1., & West, J.E (Eds.), The ASQ ISO
9000:2000 handbook (pp 49-62).
Milwaukee, WI: ASQ Quality Press.
Wilkinson, G. & Dale, B.G. (1999)
Integrated management systems: an
examination of the concept and
theory. The TQM Magazine, 11(2):
95-104.

