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چکیده
کشو ایران ،به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولید کنندهی نفت و گاز جهان شناخته شده و صنعت پتروشیمی و
فرآوردههای نفتی در این کشور ممتاز میباشد .در صنعت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ،سرپرستان به عنوان رابط بین
مدیران و کارکنان ،نقش برجستهای در انجام ماموریتها و تحقق اهداف سازمانی دارند .با توجه به این که بخش مهمی
از سرمایههای انسانی هر سازمان ،تحت پوشش و کنترل نیروی سرپرستی میباشد ،الزم است تا برای برقراری ایمنی
در سازمان بر شایستگی سرپرستان در هدایت رفتارها و کنترل شرایط متمرکز شد .با توجه به اهمیت موضوع ،در
مطالعهی حاضر تالش شد تا با در نظر داشتن مدل شایستگی ایمنی و مطالعهی پژوهشهایی که تاکنون در این حوزه
صورت گرفته است ،مولفه های شایستگی ایمنی شناسایی شده و از نظر میزان اهمیت در صنعت پتروشیمی کشور رتبه-
بندی گردد تا مهمترین مولفهها در نهادینهسازی فرهنگ ایمنی ،شناسایی شوند .الزم به ذکر است که در این مطالعه،
برای تجزیه و تحلیل دادهها از نظریهی چشم انداز بهره گرفته شده است .نتایج حاصل از انجام پژوهش حاکی از آن
است که مولفه قضاوت و تصمیمگیری برای سرپرستان شرکت صنعت پتروشیمی در اولویت اول اهمیت و همچنین
مولفههای کارگروهی و ارتباطات به ترتیب در اولویتهای دوم و سوم اهمیت قرار دارند.
کلمات کلیدی :صنعت پتروشیمی ،شایستگی سرپرستان ،نظریهی چشم انداز ،ایمنی ،بهداشت و محیط

 1دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد zanjirchi@yazd.ac.ir
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مقدمه
به طور کلی ،حرکت جوامع بشری به سمت صنعتی شدن عالوه بر آن که سبب شده است تا انسانها در جهت رسیدن
به رفاه و پیشرفت بیشتر سوق داده شوند ،زمینه بروز مشکالت و مخاطرات بسیاری را نیز فراهم آورده است که همواره
سالمت انسانها ،محیط زیست ،فضای کار و ایمنی را تهدید میکند (محمدفام و همکاران .)1394 ،اگرچه از گذشته تا
کنون رسیدن به سطح مطلوب از ایمنی سرمایه انسانی در فضای کاری یکی از موضوعات مورد توجه مدیران فعال در
صنایع گوناگون بوده است اما ظهور تکنولوژیهای جدید ،رویارویی با بحرانهای اقتصادی و همچنین جهانی شدن
بازارها همواره مسیر رسیدن به این مهم را دشوار ساخته است (محمد فام و همکاران .)1392 ،با بررسی پژوهشهایی
که در زمینه ایمنی و سالمت شغلی صورت گرفته است میتوان دریافت که کارکنان فعال در سازمانهایی که به
موضوع ایمنی اهمیت می دهند بیشتر از سایر کارکنان اهمیت ایمنی را درک کرده و برای جلوگیری از بروز خطر و
سانحه در محیط کاری همواره رفتارهای ایمن را از خود نشان میدهند .روشن است که کمیت و کیفیت رفتارهای ایمن
در سازمان صرفا ریشه در ابعاد روانشناسی کارکنان نداشته و بیشتر متأثر از شیوه برخورد مدیران با مسائل ایمنی و
شایستگی سرپرستان میباشد (دهل و تروند .)2018 ،1همچنین شواهد حاکی از آن است که قدرت نفود مدیران و میزان
تأثیرگذاری رهبران ایمنی بر کارکنان نقش بسزایی در ارتقاء سطح ایمنی دارد زیرا هرچه میزان تأثیرگذاری آنها بیشتر
باشد ،فضای کاری ایمنتری ایجاد شده و ضریب ایمنی سازمان افزایش مییابد .از این رو در بیشتر مطالعات مورد
بررسی ،بر مولفههای رفتاری و شایستگی رهبران تأکید شده است (چن و چن2014 ،2؛ االدریسی و محمد.)2017 ،3
بنابراین به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ،وجود مدیران و سرپرستان شایسته و آگاه پیرامون مسائل ایمنی ،به عنوان
مؤلفهی اصلی پیادهسازی فرهنگ ایمنی سازمان ،میتواند به کارکنان کمک کند تا رفتارهای خود را در برخورد با
مسائل ایمنی بهبود دهند و مهارتهای پیشگیری از وقوع حوادث را در آنها نهادینه ساخته تا از این طریق میزان
سوانح و تلفات ناشی از آن را به حداقل رساند(سانچی 4و همکاران2013 ،؛ نلسن 5و همکاران.)2016 ،
شایستگی ،آندسته از قابلیتهای شخصی است که به فرد یاری میدهد تا وظایفی را که بر عهده میگیرد ،با موفقیت
به اتمام رساند .هر شایستگی ،آمیختهای از دانش ،مهارتها ،نگرشها و تواناییها است و شیوهای است که به موجب
آن ،مهارت افراد عملی میشود (مشهودی .)1389 ،شایستگیهای مدیریتی با عملکرد اثر بخش مدیران و سرپرستان
سازمان مرتبط است .ویژگیهای فردی ،وظایف کاری و نقشهایی که برای عملکرد مطلوب مورد نیاز است ،شایستگی
مدیران سازمان را تعیین میکند .در واقع شایستگی مدیریتی ،رفتارهایی را بازتاب میکند که با ارزشهای انسانی مرتبط
است و در شکلگیری ابعاد فرهنگ سازمانی موثر است (چانگ .)2011 ،6امروزه به دنبال پیشرفته شدن تجهیزات و
تسهیالت در مراکز صنعتی ،سوانح و خطرات گستردهتری سالمت سرمایهی انسانی سازمان را تهدید میکند و توجه به
این مهم ،مدیران سازمان را بر آن داشته است تا با رویکرد منفعالنه به پیشگیری از بروز سوانح و وقوع خطرات بپردازند،
فرهنگ ایمنی را در سازمان ترویج داده و ضریب ایمنی محیط کار را افزایش دهند (ارقامی شیرازه ،پویا و گودرزی،
1395؛سیو 7و همکاران2018 ،؛ کانتوگینس 8و همکاران2016 ،؛ کولومبو و گولزیو .)2016 ،9ترویج فرهنگ ایمنی در
سطح سازمان مستلزم آن است تا کلیه کارکنان سازمانی (از مدیران گرفته تا کارگران ساده) به این باور برسند که سهم
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عمدهای در ایمنی خود و همکارانشان دارند .سرپرستان نیز باید با ارتقاء سطح شایستگی ایمنی بر فعالیت نیروی انسانی
و هدایت آنها برای رعایت مسائل ایمنی بیش از پیش تالش کنند(هاردیسون 1و همکاران2014 ،؛ حلوانی و همکاران،
1391؛ مورفو 2و همکاران.)2018 ،
صنعت نفت و گاز و فرآوردههای نفتی بسیار گسترده بوده و از اهمیت زیادی برخوردار میباشد ،زیرا باید به طور اثربخش
در بازارهای جهانی منابع و انرژی به رقابت بپردازد .حمایت و حفظ ظرفیت مازاد در سوختهای هیدروکربنی به ویژه
تشدید تولید نفت خام در جنگ جهانی دوم ،حوزهی اقتصادی جهان را گسترده ساخته است(گوسئو 3و همکاران.)2007 ،
امروزه ،شرکتهای صنعتی نفت و گاز در جهان بر اساس کنترل معقوالنهی هزینهها ،تولید محصوالت با کیفیت ،ایمن
نگهداشتن کارکنان و مشتریان و ایجاد برنامهی پیشبینی زمانی با هم به رقابت میپردازند و عالوه بر حفظ بقای خود،
به موفقیت میرسند (اسماعیل 4و همکاران .)2012 ،یکی از بزرگترین کشورهای تولید کنندهی نفت و گاز ،ایران است و
صنعت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی در این کشور برجسته و ممتاز میباشد (ساکتون .)2006 ،5برای این صنایع،
رسیدن به موقعیت برتر در بازار نفت و گاز جهانی بسیار اهمیت دارد .در طول افزایش رقابت ،تغییرات فناوریی ،جهانی
شدن و حفاظت از محیط زیست ،افزایش تولید ،بهبود کیفیت ،افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها نیز به عنوان ماموریت
و اهداف مهم در شرکت تولیدات نفتی و گاز ایران شناخته شده است (الیاس .)2010 ،پیشبرد موفق پروژههای نفت و
گاز بر اقتصاد کشور تآثیر به سزایی دارد (میرمحمد صادقی ،صبیحه و ملک جعفریان)1391 ،؛ که در همین راستا ،بهبود
عملکرد و بهرهوری نیروی انسانی در صنعت نفت و گاز ،عملکرد برتر صنعت مذکور را به همراه داشته و موجب رشد
اقتصادی کشور میشود (یزدانی ،تنعمی وبهرامی کیا .)1391 ،توجه به این مهم سبب شده است تا سرپرستان به عنوان
رابط بین مدیران و کارکنان ،نقش برجستهای در انجام ماموریتها و تحقق اهداف سازمانی داشته باشند .همچنین با
توجه به این که در صنعت مذکور ،نقش انسان در انجام وظایف شغلی و فعالیتهای سازمانی ،به اندازهای حساس و
بحرانی است که بروز یک اشتباه و خطای انسانی ،منجر به وقوع حادثه ناگوار و فاجعهی تاسف آور میشود(هیری،6
 )2016و نیز اهمیت دادن به فرهنگ ایمنی به عنوان یک اولویت کلیدی برای شرکتهای پاالیش نفت (نوری
پرکستانی ،علیمحمدی ،ارقامی شیرازه ،گوهری و فرشاد ،)1389 ،سرپرستان همواره سعی دارند تا با تأکید بر مجموعهی
شایستگیهای خود ،به ویژه شایستگی ایمنی ،به تحقق هرچه بهتر فرهنگ ایمنی در سازمان بپردازند کانتوگینس و
همکاران .)2016 ،بنابراین ،با عنایت بر اهمیت شرکتهای نفت و گاز کشور در توسعهی اقتصاد و رشد صنعت کشور و
نیز با توجه به اهمیت مسائل ایمنی و فراهم آوردن بستر مناسب برای تحقق فرهنگ ایمنی به واسطهی سرپرستان ،در
پژوهش حاضر تالش خواهد شد تا پس از شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء شایستگی ایمنی سرپرستان در صنعت
پتروشیمی ،با رویکرد نظریه چشمانداز فازی ،به اولویتبندی عوامل شناسایی شده پرداخته شود.
مبانی نظری تحقیق
در این بخش از پژوهش حاضر تالش شده است تا ضمن پرداختن به ویژگیها و نقش سرپرستان و نیز مدلهای
شایستگی ،به مرور پیشینهی پژوهشهای قبلی مرتبط با ایمنی و شایستگی ایمنی پرداخته شود.
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ویژگیها و نقش سرپرستان
به عقیدهی صاحبنظران پنج ویژگی کلیدی در موفقیت سرپرستی اهمیت دارند .ابتدا ،آنها توانایی و میل به تفویض را
بیان میکنند .بیشتر سرپرستان از بخشهای عملیاتی ارتقاء مییابند و عمدتا تمایل دارند تا کارها توسط خودشان انجام
شود .بنابراین ،الزم است تا سرپرستان مهارت و توانایی تفویض اختیار وظایف و کارها به دیگران را بیاموزند و به
توسعهی آنها بپردازند .ویژگی بعدی استفادهی مناسب از اختیار است .برخی از سرپرستان اجازه میدهند تا اختیارات به
دست آمدهی جدید ،آنها را کنترل کند .با اعمال اختیار به تنهایی ،سرپرستان در خواهند یافت که جلب حمایت و
رسیدن به مشارکت از جانب کارکنان ،دشوار است .در واقع ،یادگیری این که چه زمانی نباید از اختیار استفاده کرد به
اندازهی یادگیری زمان استفاده از آن حائز اهمیت است .آنها همچنین بر مجموعهای از مثالهایی تاکید میکنند که
ویژگی دیگری را برای سرپرستان ارائه میدهند .کارکنان نیاز دارند تا از رعایت مساوات و برابری توسط سرپرستان خود
بهرهمند شوند (ریو و بیرس .)1990 ،1زمانی که تعداد سرپرستان زیاد باشد ،رفتار و توجه خاص بروز خواهد کرد .قوانین
دولتی تالش میکند تا این اقدام را در بسیاری از نواحی کاهش دهد اما در بیشتر مواقع ناموفق است .تشخیص تغییر در
نقش ،عامل دیگری است که نمیتوان آن را نادیده گرفت .افرادی که به جایگاه سرپرستی ارتقاء یافتهاند باید نقش
جدید خود در سرپرستی را از نقش خود در سطح عملیاتی تشخیص دهند .آنها باید بدانند که در بیشتر مواقع پذیرش
تصمیمات آسان نیست .سرپرستان رابط هستند و کارکنان و مدیران عالی سازمان را بازنمایی میکنند (تسنگ.)2010 ،
همچنین عالقه به سرپرستی الزمهی موفقیت در روابط سرپرستان با نیروی انسانی ،روابط اداری و مهارتهای تصمیم-
گیری میباشد (ریو و بیرس  .)1990 ،سرپرستان موفق ،نگرش مثبت نسبت به کار و سازمان دارند .آنها وفادارند و
بهترین عملکرد را در سازمان دارند .سرپرستان موفق منصفانه رفتار میکنند و با مدیران ،کارکنان و دیگر سرپرستان
رابطهی خوبی برقرار میکنند .آنها سرپرستی را دوست دارند و میخواهند که به طور اثربخش سرپرستی کنند (سرتو،
 .)2008نقش مدیران سرپرستی یکی دیگر از عوامل مهمی است که در  25سال اخیر به شدت متحول شده است .در
نقش سنتی ،سرپرستان مهارت فنی باالیی داشتند .از اختیارات زیادی نسبت به کارکنان بهرهمند بودند و به عنوان
حالالن اصلی مشکالت پیشروی سازمان ،شناخته میشدند .آنها تحمیل فشار را به عنوان ابزاری برای برانگیخته
شدن کارکنان به کار میگرفتند .ظهور نقش سرپرستان نتیجهی گرایش سازمان به تاکید بیشتر بر کیفیت ،توانمند
سازی کارکنان ،تعهد به رشد کارکنان ،توسعه و کاهش رتبههای مدیریت است .این گرایشات به کارکنان این اختیار را
داد تا برای کار خود برنامهریزی کنند ،منابعی را به آن نیاز دارند ،مشخص سازند و مشکالت کاری را خودشان حل کنند.
در حالی که کارکنان هنوز در قبال نتایج به دست آمده مسئول بودند ،سرپرستان بر خالف حیطهی نقشهای سنتی به
سمت رهبری ،تسهیل سازی و پشتیبانی از کارکنان ،حرکت کردند (موسلی و همکاران .)2011 ،سرپرستی یک مسئولیت
چالش برانگیز است .سرپرست باید برای مدیریت عالی سازمان یک زیردست توانا باشد .به عالوه ،به سرپرستان توصیه
میشود که با دیگر سرپرستان در واحدهای دیگر روابط خوبی برقرار سازند .بنابراین ،حفظ روابط بین سرپرستان برای
حصول اطمینان از تحقق اهداف کلی سازمان ،بسیار حائز اهمیت است .برای سرپرست بودن رعایت دو نکته الزم است:
نیاز است تا سرپرست در ارتباط با وظایف خاص دانش کافی داشته باشد .همچنین سرپرست باید توانایی به کارگیری،
اداره کردن و تقسیم واحدهای خاص را داشته باشد .این یک شایستگی مدیریتی است که معموال اثربخشی عملکرد آن-
ها را تعیین میکند لئونارد و هیلگرت2004 ،2؛ لوکاس.)1994 ،3
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شایستگی
شایستگی ،آن دسته از قابلیتهای شخصی است که به فرد یاری میدهد تا وظایفی را که بر عهده میگیرد ،با موفقیت
به اتمام رساند .هر شایستگی ،آمیختهای از دانش ،مهارتها ،نگرشها و تواناییها است و شیوهای است که به موجب
آن ،مهارت افراد عملی میشود (مشهودی .)1389 ،به طور کلی شایستگی بیشتر بر آن دسته از ویژگیهای کارکنان
تأکید دارد که بر اثربخشی عملکرد شغلی فرد در سازمان اثر میگذارد .بنابراین ،شایستگیهای مدیریتی ،به مهارتها،
قابلیتها و دانش مدیران سازمان اشاره میکند که سبب موفقیت کاری مدیران میشود(قلی پور و همکاران .)2012 ،در
واقع ،توسعهی شایستگیهای مدیریتی و سرپرستی که در بافت مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار میگیرد ،کلید
اصلی دستیابی سازمان به اهداف استراتژیک خود است .چراکه مدیران و سرپرستان سازمان منبع مهم کسب مزیت
رقابتی هستند و شایستگی مدیریتی ،رفتارهایی را بازتاب میکند که با ارزشهای انسانی مرتبط است و در شکلگیری
ابعاد فرهنگ سازمانی مؤثر است (چانگ .)2011 ،همین امر سبب میشود تا شایستگیها به طور مستمر مورد بررسی
قرار گرفته و در صورت نیاز بهبود یابد (مارتینا و همکاران .)2012 ،به طور کلی ،حفظ بقا و توسعه سازمان ،موضوعی
است که همه صنایع برای تحقق آن در تالشاند و در این میان ،ایمنی مسألهای است که نیل به این هدف را ممکن
میسازد (ونون و همکاران .)2011 ،ایمنی در سازمان عاملی است که به واسطهی آن میزان بروز سوانح و حوادث شغلی
به حداقل ممکن کاهش مییابد (مرچانت2012 ،1؛ لی و گلدنموند)2018 ،2؛ و فرهنگ ایمنی مجموعهای متشکل از
ارزشهای گروهی و فردی ،نگرشها ،شایستگیها و الگوهای رفتاری است که میزان تعهد سازمان ،مهارتهای موجود
و نیز سبک مدیران را در ایجاد و حفظ محیط سالم و ایمن نشان میدهد (بیگز 3و همکاران2013 ،؛ سانتوز 4و همکاران،
 .)2018با توجه به سطوح شایستگی ،در سطح شایستگی فنی بیشتر بر مسائل مرتبط با روابط کار ،سیستم اطالعات
منابع انسانی ،حقوق و مزایا ،بهداشت ،سالمت و ایمنی ،به کارگیری تکنولوژی و توسعه سازمانی تمرکز میشود و برای
پیادهسازی فرهنگ ایمنی الزم است تا مدیران و سرپرستان سازمانی به ارتقا شایستگیهای خود بپردازند (علوی و مقدم
.)1385
پیشینه پژوهش
تاکنون مطالعات بسیاری با موضوع ایمنی و سالمت شغلی در صنایع گوناگون صورت گرفته است (چانگ و همکاران،
2017؛ جیو و همکاران2016 ،؛ آگنیو و همکاران .)2013 ،ملردی و همکارانش بر این باورند که بهبود کیفیت خدمات
درمانی مستلزم این است تا شایستگی ایمنی و سالمت پرستان ارتقاء یابد .از این رو ،آنها در پژوهش خود ضرورت
آموزش شایستگی های ایمنی برای پرستاران را مطالعه کرده و بیان کردند که مطلوب است تا با تعریف پروژههای ضمن
خدمت ،شایستگیهای ایمنی در پرستاران نهادینه شده و تقویت شود (مولردی 5و همکاران .)2009 ،اسماعیل و
همکارانش در پژوهشی با بیان اهمیت سیستم مدیریت ایمنی در سازمان ،به شناسایی عوامل موثر بر پیادهسازی سیستم
مدیریت ایمنی پرداختند .برای انجام این مطالعه ،ابتدا عوامل تاثیر گذار بر پیادهسازی سیستم با توجه به نظر خبرگان و
مرور بر ادبیات ایمنی استخراج شد و پرسشنامه مناسب تدوین شد .تجزیه و تحلیلهای آماری صورت گرفته بر دادههای
جمعآوری شده ،نشان داد که عالوه بر طراحی مناسب ماشینآالت و تجهیزات صنعتی و بهبود رویههای کاری ،میزان
آگاهی نیروی انسانی سازمان نسبت به مسائل ایمنی و حساسیت وی پیرامون این موضوع ،نقش مهمی در موفقیت
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استقرار سیستم مدیریت ایمنی در سازمان دارد(اسماعیل و همکاران .)2010 ،همچنین اوز و همکارانش با هدف بررسی
شرایط ایمنی سازمان ،عملکرد و رفتارهای مشوق برای ایمنی در سال  2013مطالعهای را انجام دادند و دادههای جمع-
آوری شده در این تحقیق با استفاده از رگرسیون سلسلهمراتبی تحلیل شد .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که
مدیریت و سرپرستی ایمنی با ارتقاء مهارتهای ایمنی کارکنان ،رابطه مستقیم دارد (اوز و همکاران .)2013 ،چانگ و
همکارانش نیز تالش کردند تا تمرکز خود را بیشتر بر نقش نیروی انسانی معطوف کنند و با استخراج عوامل تاثیرگذار بر
صالحیت و شایستگی ایمنی کارکنان ،میزان مشارکت افراد را در تحقق این مهم روشن سازند ،بنابراین آنها عالوه بر
ارائه مدل شایستگی برای ایمنی کارکنان سازمان ،همبستگی بین شایستگی و عملکرد ایمن را بررسی کردند .در این
مطالعه برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و پس از گردآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل آماری صورت
گرفت .نتایج حاصل از تحلیل عاملی و تجزیه و تحلیل خوشهای حاکی از آن است که مدل شایستگی ایمنی کارکنان،
پنج عامل را در بر میگیرد که عبارتاند از :توانایی شناخت خطرات ایمنی و بهداشت  ،توانایی اندازه گیری ،ارزیابی و
کنترل خطرات ایمنی و بهداشت  ،آموزش و مدیریت ایمنی و بهداشت  ،توانایی استفاده از اصول کسب و کار( مدیریت
هزینه) ،شیوهها و معیارهای خاص در عملکرد ایمنی و بهداشت و استفاده از قوانین و مقررات ایمنی صنعتی و بهداشت.
همچنین نتایج نشان میدهد که بین شایستگیهای کارکنان سازمان و عملکرد ایمن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد
(چانگ و همکاران .)2012 ،با توجه به نقش کلیدی سرپرستان در عملکرد ایمن عملیات ساختمانی ،هاردیسون و
همکارانش در پژوهش خود به شناسایی شکاف بین شایستگی ایمنی سرپرستان و استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی
سرپرستان صنعت ساختمانی در آمریکا پرداختند .از این رو با بهرهگیری از روش دلفی ،دانش مورد نیاز سرپرستان در
زمینههای برنامهریزی ،سازماندهی ،جریان کار و ارتباطات موثر برای رسیدن به شایستگی ایمنی استخراج شد .نتایج
پژوهش حاکی از آن بود که سرپرستان برای مدیریت موثر عملیات ساختمانی نیاز دارند تا بیش از پیش نسبت به دانش
مورد نیاز برای ارتقاء سطح شایستگی ایمنی خود تجهیز شوند (هاردیسون و همکاران .)2014 ،داهل و تروند در پژوهش
خود تالش کردند تا با ارائه مدل رگرسیونی به بررسی شرایط ایمن و اقدامات ایمن در صنعت نفت و گاز بپردازند .نتایج
حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که رهبران و مدیران سازمان سهم بسیاری در تشویق کارکنان برای پیروی از
اقدامات ایمنی دارند (دهل و تروند .)2018 ،میرمحمد صادقی و همکارانش با هدف شناسایی شایستگیهای اصلی
مدیران پروژه مطالعهای را انجام دادند .به همین منظور ابتدا با مطالعهی ادبیات موضوع ،فهرستی از شایستگیهای
مدیران پروژه را تهیه کرده و در مرحله بعد ،با بهرهگیری از روش دلفی به شناسایی شایستگیهای اصلی و اعتباریابی
اقدام پرداخت ند و در نهایت مدل شایستگی مدیران پروژه در شرکت نفت و گاز پارس تدوین شد (میرمحمد صادقی و
همکاران .)1392 ،بردبار و همکارانش بر این باور هستند که نقش انسان در تجزیه و تحلیل سیستمها بحرانی و حساس
بوده و با توجه به این که بخش مهمی از سرمایههای انسانی هر سازمان تحت پوشش و کنترل نیروی سرپرستی می-
باشد ،الزم است تا برای برقراری ایمنی در سازمان بر شایستگی سرپرستان تمرکز داشت .از این رو آنها در پژوهش
خود تالش کردند تا با در نظر داشتن مدل شایستگی ایمنی در صنعت ریلی کشور و نیز بهرهگیری از رویکرد فازی و
تحلیل خاکستری ،مولفههای این مدل را از نظر میزان اهمیت ،اولویتبندی کنند .نتایج حاصل از این بررسی نشان داد
که مهارتهای فنی برای تکنسینهای ایمنی صنعت راه آهن در اولویت اول اهمیت بوده و پس از آن مولفههای رهبری
و توانمندسازی و تفویض اختیار قرار دارند (بردبار ،جلیلیان و سنگبر .)1394 ،با مروری بر ادبیات تحقیق و مطالعات
صورت گرفته پیرامون شایستگی مدیران و سرپرستان و ارتباط آن با موفقیتآمیز بودن نهادینهسازی فرهنگ ایمنی ،در
تحقیق حاضر تالش میشود تا مولفههای مورد نظر برای بررسی شایستگی مدیران و سرپرستان استخراج شده و با
توجه به اهمیت هریک از مولفهها ،به رتبهبندی آنها پرداخته شود .برای تجزیه و تحلیل دادهها از رویکرد نظریهی
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چشم انداز استفاده میشود ،زیرا نظریهی چشم انداز با استفاده از اطالعات کم و تغییر پذیری زیاد در معیارها ،قادر به
تولید خروجیهای رضایتبخش میباشد و در واقع ،یک مدل ریاضی اثر بخش را در برخورد با مسائل نامشخص و مبهم
ارائه میدهد (محمدی ،حسینزاده و باقرزاده .)1390 ،نظریهی چشمانداز برای بررسی الگوی تصمیمگیری رفتاری به
کار برده میشود .این نظریه معتقد به تفاوت ترجیحات افراد در تصمیمگیریها بوده و از این رو با ترکیب دیدگاههای
رفتاری با روشهای کمی ،سعی در تبیین الگوی واقعی تصمیمگیری افراد دارد (وانگ و همکاران.)2017 ،
روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از منظر شیوهی جمعآوری دادهها پیمایشی است .در این پژوهش جهت تأمین
هدف تحقیق و انجام تحقیق ،ابتدا با بهرهگیری از مدل شایستگی ارائه شده توسط چانگ و همکاران و نیز مطالعهی
ادبیات پژوهشهایی که تاکنون در حوزهی شایستگی ایمنی سرپرستان صورت گرفته است ،مولفههای شایستگی
استخراج شده و براساس آن ،پرسشنامه تحقیق طراحی شد که برای تایید روایی محتوا از نظر اساتید دانشگاهی و
خبرگان صنعت پتروشیمی بهره گرفته شد .در این تحقیق جهت تعیین شایستگیهای کلیدی مدیریت ایمنی در صنعت
پتروشیمی استان یزد ،پرسشنامههای مذکور بین  20نفر از خبرگان حوزهی ایمنی که شامل مدیران ایمنی ،بهداشت و
محیط و کادر آموزش این مدیریت در صنعت مذکور بودند ،توزیع و جمعآوری شد و جهت تحلیل آن از روش تودیم
فازی مبتنی بر تئوری چشمانداز بهره گرفته شد .الزم به ذکر است که به منظور تعیین شایستگیهای کلیدی مدیریت
ایمنی ،نمونهگیری مبتنی بر روش دلفی انجام شده است .برای انتخاب تیم دلفی ،با توجه به اینکه هدف از تحقیق
تعمیم نتایج نیست از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است .معیارهای انتخاب خبرگان تسلط نظری ،تجربه
عملی ،تمایل و توانایی مشارکت در پژوهش در زمینه مباحث ایمنی و دسترسی به خبرگان بود .معیارهای انتخاب
خبرگان برای استخراج مولفهها :الف) گذراندن دورههای منجر به دریافت گواهینامه رسمی و ب) داشتن حداقل  5سال
سابقه در حوزه مدیریت ایمنی صنعتی بود .مراحل انجام پژوهش به شرح شکل ( )1میباشد.

شکل  :1مراحل انجام پژوهش
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تئوری چشمانداز
تابع ارزش مورد استفاده در تئوری چشمانداز بهعنوان شکلی از قانون قدرت بهصورت ذیل تعریف میگردد (کوهنمن و
تورسکی)1979 ،1
𝑥 𝛼 𝑖𝑓 𝑥 > 0
−𝜃(𝑥)𝛽 𝑖𝑓 𝑥 < 0

{=)𝜗(x

شکل  :2تابع ارزش تئوری چشمانداز
که در آن  αو  βبهترتیب پارامترهای مرتبط با سود و زیان میباشد .پارامتر  θنشاندهنده مشخصه میزان جهش به
سمت زیان نسبت به سود است .در مورد ریسک گریزی  θ > 1است .شکل نشان میدهد که یک تابع ارزش چشم-
انداز با سطح محدب و مقعر  sشکل بهترتیب برای سود و زیان را نشان میده .بهطور آزمایشی برخی از صاحبنظران،
مقدار  α = β = 0. 88و  θ = 2. 25را تعیین کردند که با دادههای تجربی سازگار است .عالوه بر این ،آنها نشان
دادند که ارزش  θبین  2و  5 .2است.

تصمیمگیری چندمعیاره -روش تودیم
ماتریس  Aرا که شامل گزینهها و معیارهای تصمیم میباشد ،به صورت ذیل در نظر بگیرید:

𝑚𝑐 𝑐1 𝑐2
𝑚𝑥11 . 𝑥1
𝐴
𝐴= 1
.
| .
. | .
𝑚𝑛𝑥 𝐴𝑛 𝑥𝑛1 .
 An ، .. .، A1گزینههای ممکن Cm ، .. .، C1 ،معیارهای تحقیق و  xijمیزان اهمیت گزینه  Aiاز جهت معیار  Cjاست.

بردار وزن )  W = (w1 , wj , … , wmنشان دهنده میزان اهمیت هریک از مولفهها است به طوریکه
 .∑mدادههای ماتریس تصمیم  Aاز منابع مختلفی جمعآوری شده است بنابراین بیمقیاس کردن آن به-
j=1 wj = 1
منظور تبدیل آن به یک ماتریس بدون بعد که مقایسه معیارهای مختلف را ممکن میکند ،امری ضروری است .در این
تحقیق از ماتریس نرمال  R = [rij ]n∗mکه در آن  i=1,.. . ,nو  j=1,.. . ,mمیباشد .بعد از بیمقیاس کردن ماتریس
تصمیم و بردار وزنها ،تودیم با محاسبه ماتریسهای دامنه تسلط نسبی و ماتریس دامنه تسلط نهایی آغاز میشود .برای

Kohneman & Tversky
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1

چنین محاسباتی تصمیمگیرندگان اوال به یک معیار مرجع نیاز دارند که معموال معیار با بیشترین وزن اهمیت است.
اساسا روند محاسبات تودیم مطابق گامهای ذیل میباشد (.)Gomes & Rangel, 2009
گام اول :محاسبه دامنه تسلط هریک از گزینههای  Aiنسبت به گزینه  Ajمطابق ذیل:
m

)δ(𝐴𝑖 , 𝐴𝑗 ) = ∑ φc (𝐴𝑖 , 𝐴𝑗 ) ∀(i, j
c=1

𝑖𝑓 (𝑥𝑖𝑐 − 𝑥𝑗𝑐 ) > 0

) 𝑐𝑗𝑥𝑤𝑐 (𝑥𝑖𝑐 −
∑m
c=1 wc

𝑖𝑓 (𝑥𝑖𝑐 − 𝑥𝑗𝑐 ) = 0
𝑖𝑓 (𝑥𝑖𝑐 − 𝑥𝑗𝑐 ) > 0

√

0

∑m
) 𝑐𝑗𝑥c=1 wc (𝑥𝑖𝑐 −

=) 𝑗𝐴 𝜑𝑐 (𝐴𝑖 ,

𝑐𝑤

√

−1

𝜃{

مورد )  φc (Ai , Ajبیانگر سهم معیار  cاز تابع )  δ(Ai , Ajوقتی که گزینه  iبا گزینه  jمقایسه میشود ،است .پارامتر θ
نشاندهنده عامل تضعیف زیان میباشد که میتواند باتوجه به مسئله تعیین میشود .رابطه در سه مورد میتواند اتفاق
افتد:
 )1اگر  (xic − xjc ) > 0باشد ،سود را نشان میدهد )2 .اگر  (xic − xjc ) = 0و  )3اگر  (xic − xjc ) < 0باشد،
نشاندهنده زیان است .ماتریس دامنه تسلط نهایی از جمع ماتریسهای دامنه تسلط جزئی بهدست میآید.
گام سوم :محاسبه ارزش کلی  iگزینه از طریق نرمال کردن ماتریس دامنه تسلط نهایی به روش ذیل
) 𝑗𝐴 ∑ δ(𝐴𝑖 , 𝐴𝑗 ) − min ∑ δ(𝐴𝑖 ,
) 𝑗𝐴 max ∑ δ(𝐴𝑖 , 𝐴𝑗 ) − min ∑ δ(𝐴𝑖 ,

= 𝑖ε

مرتبسازی مقدار  εiنشاندهنده رتبه هر گزینه است .بهترین گزینه ،گزینهای است که مقدار  εiبیشتری داشتهباشد.
استفاده از مقادیر عددی در رتبهبندی گزینهها در رابطهبا عدم قطعیت ،ممکن است با محدودیتهایی همراه باشد .بنابر-
این بسطی از تودیم برای حل مسائل تصمیمگیری با دادههای نامطمئن در تودیم فازی ارائه شده است ( Sanayei et.
.)al, 2010
تصمیمگیری با ماتریس تصمیم غیرقطعی
ماتریس  Aرا که شامل گزینهها و معیارهای تصمیم میباشد ،به صورت ذیل در نظر بگیرید:

𝑚𝑐 𝑐1 𝑐2
𝑚𝑥̃11 . x̃1
.
| .
| .
𝑚𝑛̃x̃𝑛1 . x

𝐴1
.
𝑛𝐴

=𝐴

 An ، .. .، A1گزینههای ممکن Cm ، .. .، C1 ،معیارهای تحقیق و  x̃ijاعداد فازی است که نشاندهنده میزان اهمیت
گزینه  Aiاز جهت معیار  Cjاست .بردار وزن )  W = (w1 , wj , … , wmنشان دهنده میزان اهمیت هریک از
 .∑mروش تودیم فازی که بسطی از روش تودیم است مطابق با گامهای ذیل
مولفهها است به طوریکه j=1 wj = 1
است (کرولینگ و دسوزا:)2014 ،
] ̃ = [r̃ij
 Rنشان
گام اول :معیارها معموال به دو دسته مثبت و منفی تقسیم میشوند .ماتریس نرمال فازی را با
n∗m
داده میشود .مقدار نرمال فازی  r̃ijبه صورت ذیل محاسبه میشود:
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رابطه ()1
برای معیار مثبت

𝑘𝑗𝑖𝑟 𝑚𝑎𝑥(𝑟𝑖𝑗3 ) −

𝑘 = 1,2,3
𝑖

رابطه ()2

 Aنسبت به گزینه ̃ j
گام دوم :محاسبه دامنه تسلط هر گزینه ̃ i
 Aبه صورت ذیل:
رابطه ()3

𝑖

) 𝑚𝑖𝑛(𝑟𝑖𝑗1

𝑘 = 1,2,3

برای معیار منفی

) 𝑚𝑎𝑥(𝑟𝑖𝑗3 ) − 𝑚𝑖𝑛(𝑟𝑖𝑗1

𝑖

=

𝑘𝑗𝑖𝑟

) − 𝑚𝑖𝑛(𝑟𝑖𝑗1

−

𝑘𝑗𝑖𝑟

) 𝑚𝑎𝑥(𝑟𝑖𝑗3
𝑖

= 𝑘𝑗𝑖𝑟

m

)δ(𝐴̃ 𝑖 , 𝐴̃ 𝑗 ) = ∑ φc (𝐴̃ 𝑖 , 𝐴̃ 𝑗 ) ∀(i, j
c=1

که در آن
𝑖𝑓 (𝑚(x̃𝑖𝑐 ) − 𝑚(x̃𝑗𝑐 )) > 0

) 𝑐𝑗̃𝑥 . 𝑑(𝑥̃𝑖𝑐 ,

𝑖𝑓 (𝑚(x̃𝑖𝑐 ) − 𝑚(x̃𝑗𝑐 )) = 0
. 𝑑(𝑥̃𝑖𝑐 , 𝑥̃𝑗𝑐 ) 𝑖𝑓 (𝑚(x̃𝑖𝑐 ) − 𝑚(x̃𝑗𝑐 )) < 0

𝑐𝑤

√∑m

c=1 wc

0

=) 𝑗𝐴 𝜑𝑐 (𝐴𝑖 ,

∑m
c=1 wc
𝑐𝑤

√

−1

𝜃{

عبارت )  φc (Ai , Ajبیانگر سهم معیار  Cاز تابع )  ، δ(Ã i , Ã jوقتی که گزینه  iبا گزینه  jمقایسه میشود است.
پارامتر  θبیانگر عامل تضعیف زیان میباشد که با توجه به مسئله تعیین میشود .عبارت )  m(x̃icو )  m(x̃jcبیانگر
مقدارقطعی شده اعداد فازی  x̃icو  x̃jcمیباشد .عبارت )  d(x̃ic , x̃jcنشاندهنده فاصله بین دو عدد فازی  x̃icو x̃jc
میباشد .سه حالت ممکن است اتفاق بیفتد )1 :اگر  (m(x̃ic ) − m(x̃jc )) > 0آنگاه نشان دهنده سود است )2 .اگر
 )3 .(m(x̃ic ) − m(x̃jc )) = 0اگر  (m(x̃ic ) − m(x̃jc )) < 0که بیانگر زیان میباشد .ماتریس نهایی دامنه
تسلط از جمعبندی ماتریس دامنه تسلط جزئی هر معیار بهدست میآید.
گام سوم :محاسبه ارزش کلی گزینه  iاز طریق نرمال کردن ماتریس ماتریس نهایی دامنه تسلط به صورت ذیل:
رابطه ()4
)𝑗 ∑ 𝛿(𝑖, 𝑗) − 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝛿(𝑖,
)𝑗 𝑚𝑎𝑥 ∑ 𝛿(𝑖, 𝑗) − 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝛿(𝑖,

= 𝑖𝜀

با مرتبسازی مقدار  ،εiاولویتهای گزینهها مشخص میشود .بهترین گزینه دارای مقدار  εiبیشتری است.
تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است.
در این تحقیق با توجه به بررسی ادبیات تحقیق مولفههای مدل شایستگی مذکور در قالب پرسشنامه بین  20نفر از
خبرگان محترم ایمنی جهت تعیین اهمیت هر یک از مولفهها و ابعاد شایستگی مدیران و سرپرستان ایمنی ،توزیع شد.
در این تحقیق جهت تعیین درجه اهمیت هر مولفه از طیف لیکرت پنج تایی ( )9 ،7 ،5 ،3 ،1بهره گرفته شده است.
قسمتی از دادههای تحقیق قبل از فازی شدن به صورت ذیل است:
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جدول  :1دادهها قبل از انجام عملیات فازی
خبرگان
A

شایستگیهای الزم جهت تصدی مسئولیت ایمنی صنعتی
قضاوت و تصمیم گیری
کارگروهی
ارتباطات
توانمند سازی و تفویضاختیار
رهبری
مهارتهای فنی
اعتماد سازی
خود آگاهی
مدیریت تعارض
مدیریت زمان
مدیریت استرس
مدیریت تغییر
ابداع
برنامه ریزی و سازماندهی
مدیریت ریسک

5
5
5
4
4
4
4
4
3
4
3
3
2
3
2

B

5
5
5
5
4
4
4
4
3
4
3
3
3
3
2

C

4
5
5
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
2
3

E D

5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2

5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3

تحلیل دادهها
در این مرحله جهت تبدیل دادههای قطعی به فازی از اعداد فازی مثلثی مطابق جدول زیر استفاده شده است.

عبارت کالمی
خیلی مهم
مهم
تا حدی مهم

جدول :2اعداد فازی مثلثی
فازی
اعداد
عبارت کالمی
مثلثی
کم اهمیت
()9 ،9 ،7
بی اهمیت
()9 ،7 ،5
()7 ،5 ،3

اعداد
مثلثی
()5 ،3 ،1
()3 ،1 ،1

فازی

سپس مطابق با گامهای مذکور در روش تحقیق و مطابق با نظریه چشمانداز فازی به تحلیل دادهها پرداخته شد .مطابق
با این روش پس از فازی کردن دادهها ،دامنه تسلط هر گزینه نسبت به گزینههای دیگر با توجه به هر معیار از طریق
روابط محاسبه شد .در ادامه دامنه تسلط نهایی هرگزینه نسبت به گزینههای دیگر با جمع دامنه تسلط جزئی گزینه
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مربوطه نسبت به گزینههای دیگر بهدست میآید .در نهایت جهت اولویتبندی گزینهها ،یک نسبت بین دامنه تسلط
نهایی گزینهها ایجاد میشود که نتایج حاصل از آن به صورت جدول ( )3در ادامه آمدهاست.
جدول :3اولویت مولفههای شایستگی
𝑖ε

شایستگیهای الزم جهت تصدی مسئولیت ایمنی صنعتی
قضاوت و تصمیم گیری
کارگروهی
ارتباطات
توانمند سازی و تفویض
رهبری
مهارتهای فنی
اعتماد سازی
خود آگاهی
مدیریت تعارض
مدیریت زمان
مدیریت استرس
مدیریت تغییر
ابداع
برنامه ریزی و سازماندهی
مدیریت ریسک

𝑖ε

1
964 .0
939 .0
889 .0
845 .0
823 .0
745 .0
671 .0
576 .0
441 .0
39 .0
37 .0
295 .0
206 .0
0

اولویت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

همانطور که مشاهده میشود ،نتایج حاصل از اولویتبندی مولفههای شایستگی حاکی از آن است که مولفهی "قضاوت
و تصمیمگیری" در اولویت اول اهمیت قرار دارد .همچنین " مولفههای کارگروهی"" ،ارتباطات"" ،توانمندسازی و
تفویض اختیار" و " رهبری" در اولویتهای دوم تا پنج اهمیت واقع شدهاند.
بحث و نتیجهگیری
مطابق با نتایج حاصل از کاربرد نظریه چشمانداز فازی ،مولفه قضاوت و تصمیمگیری برای سرپرستان ایمنی شرکتهای
نفت و گاز در اولویت اول قرار گرفت و همچنین مولفههای کارگروهی و ارتباطات در اولویتهای دوم و سوم اهمیت
قرار گرفت ،در این تحقیق کم اهمیتترین مولفههای شایستگی مدیریت ریسک ،برنامهریزی و سازماندهی و ابداع
شناخته شدند .به طور کلی ،میتوان کیفیت مدیریت را تابع کیفیت تصمیمگیری دانست و تصمیمگیری را به تنهایی به
عنوان مهمترین وظیفه مدیر قلمداد کرد ،زیرا کیفیت طرح و برنامهها ،اثر بخشی و کارآمدی استراتژیها و کیفیت
نتایجی که از اعمال آنها به دست میآید ،همه تابع کیفیت تصمیماتی است که مدیریت اتخاذ میکند .تمرکز بر
موضوع ایمنی و سالمت شغلی در سازمان عالوه بر آن که صرفه جویی در هزینههای سازمان را به همراه میآورد،
سبب میشود تا سرمایه انسانی در محیطی عاری از اضطراب و تشویش ناشی از بروز حادثه ،بر فعالیتهای خود تمرکز
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داشته باشد و در معرض آسیبهای جسمانی ،ناراحتیهای روانی و افسردگی شغلی قرار نگیرد .روشن است که مدیریت
و سرپرستان واحدهای سازمان برای برقراری تدابیر ایمنی و به عمل رساندن اقدامات ایمن نیاز دارند تا با گرفتن
مطلوبترین تصمیمها ،هزینه و زمان را (به عنوان دو منبع محدود) به بهترین شیوه ممکن برای انجام اقدامات ایمنی
اولویتدار مصرف کنند .قدرت کنکاش و شناخت مساله ،ارزیابی موقعیت و طراحی راه حل و نیز پیشبینی نتایج حاصل
از عملی شدن هر راه حل در گرو کیفیت و قدرت تصمیمگیری و قضاوت مدیران و سرپرستان بوده و به دلیل این مهم،
در اولویت اول اهمیت قرار گرفته است.
برای آن که ایمنی در سازمان نهادینه شده و به یک باور و فرهنگ سازمانی تبدیل شود نیاز است تا همه افراد سازمان
در پرداختن به مسائل ایمنی درگیر شوند و صرفا اجرا کننده فرمانهای سطوح باال دست سازمان نباشند .این که
کارکنان تا چه حد در حفظ فضای کاری سالم و ایمن تعامل داشته باشند به میزان شایستگی سرپرستان به ترویج کار
تیمی و انجام اقدامات ایمنی به شکل گروهی بستگی دارد .اگر سرپرستان کارکنان را در قالب تیمهای ایمنی آموزش
داده و اهمیت مشارکت آنها در تحقق فضای کاری ایمن را برای کارکنان روشن سازد ،روحیه مسئولیتپذیری و
تشریک مساعی در کارکنان تقویت شده و خود را در قبال بروز سوانح و حوادث شغلی مسئول میدانند .براساس نتایج
حاصل از پژوهش حاضر ،ارتباطات به عنوان یکی دیگر از شایستگیهای ایمنی مدیران و سرپرستان در اولویت سوم
اهمیت قرار گرفته است .روشن است که هرچه سطوح سلسلهمراتبی سازمان بیشتر باشد و سبک رهبری بیشتر بر وظیفه
متمرکز باشد ،ارتباطات با مانع مواجه شده و اگر کارکنان برای تغییر رویه کاری خود به رویه کاری ایمن پیشنهادات
داشته باشند و یا تالش کنند تا مواجه شدن با اقدامات ناایمن را به سرعت گزارش دهند ،با مشکل رو به رو شده و موانع
ارتباطی مانع از برقراری ارتباط کارکنان با سرپرستان و مدیران خواهد شد .بنابراین برقراری ارتباطات موثر با کارکنان
نیز باید به عنوان شایستگی مدیریتی و سرپرستی مورد توجه قرار گیرد.
نتایج تحقیق به خبرگان ایمنی در حوزه نفت و گاز ارائه شد که مورد تایید واقع شد .همچنین در تحقیقات گذشته
مشهود است که تام1و همکاران در سال  2004به شناسایی عواملی که باعث مدیریت ایمنی ضعیف در صنایع چین شده
بود ،پرداخته است که نتایج حاصل از آن بیانگر این بود که عواملی همچون آگاهی ضعیف مدیران ارشد از ایمنی ،فقدان
آموزش ،آگاهی ضعیف مدیران پروژه از ایمنی ،خودداری از وارد کردن منابعی جهت ارتقا ایمنی و عدم آگاهی از خطرات
ایمنی عملیاتها ،تاثیر گذار بر عملکرد ضعیف مدیریت ایمنی میباشد (تان و همکاران .)2004 ،همچنین در تحقیق
دیگری دینگسداگ 2در سال  2008به بررسی شایستگیهای الزم جهت تصدی پستهای ایمنی ،بهداشت و محیط
پرداخته است که نتایج حاصل از آن بیانگر اهمیت توانایی آموزش ایمنی ،بهداشت و محیط ،توانایی اعمال قدرت و
انجام بازرسیها ،توانایی ایجاد ارتباط و توانایی رهبری بوده است (دینگزداگ و همکاران .)2008 ،چانگ 3و همکاران نیز
در تحقیقی در سال  2012یک مدل شایستگی برای مسئوالن ایمنی ارائه کردند که نتایج حاصل از آن بیانگر این بود
که توانایی آموزش ایمنی و بهداشت خیلی مهم است و کم اهمیتترین شایستگی توانایی استفاده از اصول مالی و
روشهای آماری میباشد (چانگ و همکاران.)2012 ،
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد میشود تا سرپرستان و مدیران سازمان در اتاق فکر موضوع ایمنی را
به عنوان یکی از مهمترین مسائل سازمان مطرح کرده و برای اخذ تصمیم در راستای مسائل ایمنی سازمان از قدرت
خالقیت و نواوری سرمایه انسانی بهره گیرند .همچنین مطلوب است سرپرستان با تشکیل گروه ایمنی در واحدهای
سازمانی و رصد میزان مشارکت آنها در حل مسائل ایمنی سازمان ،به صورت دورهای گروههای برتر را مورد قدرانی
1
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قرار دهند تا با ایجاد رقابت سالم در بین گروههای ایمنی ،سطح کیفی و کمی مسائل ایمنی در سازمان ارتقا یابد .برای
انجام تحقیقات آتی نیز پیشنهاد میشود تا برای اولویتبندی مولفههای شایستگی از تکنیکهای تصمیمگیری
چندمعیاره نظیر تاپسیس ،وِیکور ،الکتره و . .. .استفاده شود و نتایج تحقیقات با نتایج حاصل از مطالعه حاضر مورد
مقایسه قرار گیرد ،همچنین پیشنهاد میشود تا با شناسایی صنایعی که توجه به ایمنی در آنها حائز اهمیت است،
مولفه های دیگری برای شایستگی استخراج شده و مدل به کار رفته در این تحقیق برای استفاده در سایر صنایع تعدیل
شود.
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Using Fuzzy Prospect Theory Approach to Identifying and Prioritizing Factors Affecting on
Promoting the Competencies of Safety Supervisors in the Petroleum Industry

Seyyed Mahmood Zanjirchi1*, Negar Jalilian, Mohamad Ali Sangbor

Abstract
Today in the industry, supervisors play a critical role in helping organizations and causes to
the change of the world, well-directed and to achieve their desired objectives. Iran is one of
the largest oil and gas producer countries, and oil, gas and petroleum products in the country
is excellent. In oil and gas companies, supervisors as a liaison between management and
employees, have a prominent role in the achieving mission and goals of the Company's oil
and gas production. In this study, we tried to consider safety competency model, and identify
the components of the model in terms of the importance of the oil and gas industry and rank
the most important components in the institutionalization of a culture of safety. It should be
noted that in this study, to analyze data, theory prospect is used. According to the results of
the application of the fuzzy prospect theory, judgment and decision-making criteria for
supervisors ranked as first priority and team working and communication were in the second
and third priorities.

Keywords: Petroleum industry, supervisor’s competency, prospect theory.
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