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توجــه ســازمانها و صنایــع شــده اســت .نظامهــای مدیریــت زیســت محیطــی بــر پایــه اســتانداردهای ایــزو 14001بهمنظــور ارزیابــی و بهبــود عملکــرد
زیســت محیطــی ســازمانها بــه وســیله ایجــاد چارچوبــی بهمنظــور ارزیابــی و پایــش فرایندهــا بــرای تمامــی جنبههــای مرتبــط زیســتمحیطی
ایجادشــده و توســعه یافتهانــد .در مقالــه حاضــر بــه بررســی عوامــل حیاتــی موفقیــت نظــام مدیریــت زیس ـتمحیطی ( )EMSبــر پایــه ایــزو 14001
در صنایــع و ســازمانها پرداختــه خواهــد شــد .عوامــل حیاتــی موفقیــت نظامهــای مدیریــت زیس ـتمحیطی بهمنظــور دســتیابی بــه نتایــج عملکــرد
زیس ـتمحیطی مطلــوب و مــورد توجــه ذینفعــان ،بایــد بهصــورت جــدی مــورد توجــه اینگونــه ســازمانها قــرار گیــرد.
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دوســتدار محیــط زیســت و همچنیــن مقــررات زیس ـتمحیطی حاکــم بــر جوامــع تبدیــل بــه یکــی از اصلیتریــن و مهمتریــن مســائل مــورد

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

امــروزه مشــکالت و مســائل زیسـتمحیطی بهعلــت توجــه روز افــزون مشــتریان بــه مســائل زیسـتمحیطی و تقاضــای آنهــا بــرای کاالهــای

نظام مدیریت زیستمحیطی ،ایزو  ،14001عوامل حیاتی موفقیت

 1مقدمه

امــروزه مشــکالت و مســائل زیســت محیطــی بهعلــت
تقاضــای آنهــا بــرای کاالهــای دوســتدار محیــط زیســت

و همچنیــن مقــررات زیســتمحیطی حاکــم بــر جوامــع
تبدیــل بــه یکــی از اصلیتریــن و مهمتریــن مســائل مــورد

توجــه ســازمانها و صنایــع شــده اســت[ .]25نظامهــای

مدیریــت زیســتمحیطی ( )EMSsیکــی از مهمتریــن

ابزارهــا بــرای ســازمانهایی اســت کــه بهدنبــال مدیریــت

مســائل زیســتمحیطی خــود از جملــه پیشــگیری از

آلودگــی ،انجــام مســئولیت اجتماعــی و کمینهســازی
پیامدهــای زیســتمحیطی ناشــی از فعالیتهــا هســتند

[ .]8نظامهــای مدیریــت زیســتمحیطی بــر پایــه
اســتانداردهای ایــزو 14001بهمنظــور ارزیابــی و بهبــود
رفتارهــای زیســتمحیطی ســازمانها بــه وســیله ایجــاد
چارچوبــی در راســتای ارزیابــی و پایــش فرایندهــا بــرای

تمامــی جنبههــای مرتبــط زیســت محیطــی ایجادشــده و
توســعه یافتهانــد [ .]42در مقالــه حاضــر بــه بررســی عوامــل
* استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

پایــه ایــزو  14001در صنایــع و ســازمانها پرداختــه خواهــد
شــد .چراکــه اگــر ســازمانها عالوهبــر مــوارد و خطــوط

راهنمــای ذکرشــده اســتاندارد 14001از تحقــق عوامــل

حیاتــی موفقیــت نظامهــای مدیریــت زیســتمحیطی در
فرایندهــای کسبوکارشــان اطمینــان داشــته باشــند ،از

حمایــت طرفهــای ذینفــع خــود برخــوردار شــده و متعاقبـاً

در پیادهســازی و اجــرای نظــام مدیریــت زیســتمحیطی
در مجموعــه خــود بــا موفقیــت روب ـهرو خواهنــد شــد[.]70
بنابرایــن ایــن پژوهــش بــه ایــن موضــوع پرداختــه و نتایــج

آن میتوانــد نقــش مهمــی در بهبــود پیادهســازی و

نگهــداری نظــام مدیریــت زیســتمحیطی ســازمانها
داشــته باشــد .در مقالــه حاضــر پــس از مــرور ادبیــات

موضوعــی مربــوط بــه نظامهــای مدیریــت زیســتمحیطی

بــر پایــه اســتاندارد ایــزو14001و همچنیــن عوامــل حیاتــی
موفقیــت پیادهســازی و اجــرای ایــن نظامهــا بــه اســتخراج

شــباهتها و تفاوتهــای نتایــج تحقیقــات تجربــی در ایــن

حــوزه پرداختــه خواهــد شــد .در پایــان پیشــنهاد خواهــد

شــد کــه در هــر ســازمانی بایــد بــه شــاخصهایی کــه

** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت ،تهران ،ایران
*** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت ،تهران ،ایران
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توجــه روز افــزون مشــتریان بــه مســائل زیســتمحیطی و

حیاتــی موفقیــت نظــام مدیریــت زیسـتمحیطی ( )EMSبــر
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بیشــترین تأثیــر را در نظامهــای مدیریــت زیســتمحیطی

الزامــات؛

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

چارچوبــی نظاممنــد بهمنظــور اجــرای صحیــح و مناســب

آنهــا دارنــد توجــه عمــده شــود.

نظام مدیریت زیستمحیطی ( ،)EMSایزو 14001
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نظــام مدیریــت زیســتمحیطی؛

یــک نظــام مدیریــت زیســت محیطــی میتوانــد بخشــی

• ایجــاد انگیــزه در کارکنــان بهعلــت وجــود خطمشــی و

جنبههــای زیســتمحیطی مرتبــط بــا فعالیتهــا،

• افزایش اعتبار سازمان در سطح ملی و بینالمللی.

از نظــام مدیریــت ســازمانباشــد کــه بهدنبــال مدیریــت
محصــوالت و خدمــات سازمانهاســت .ایــزو 14001ابــزاری

حــدود وظایــف زیســتمحیطی روشــن و دقیــق؛

در ادامــه بــه برخــی از تحقیقاتــی کــه در حــوزه شناســایی و

اســت بــرای کمــک بــه نظامهــای مدیریــت زیس ـتمحیطی

الویتبنــدی عوامــل حیاتــی موفقیــت نظامهــای مدیریــت

و

زوتشــی و ســوحال ( )2004در پژوهشــی بــه بررســی عوامــل

ســازمانها کــه بــه ایجــاد هــدف ،خطمشــیها

و

مســئولیتهای

زیســتمحیطی

ســازمانها

همچنیــن ممیــزی درســت نظــام و مدیریــت جنبههــای
زیســتمحیطی آنهــا کمــک شــایانی مینمایــد[.]24

ســری اســتانداردهای  DIN EN ISO 14000شامل خانوادهای

زیســتمحیطی صــورت گرفتــه ،اشــاره میشــود:

حیاتــی موفقیــت پیادهســازی و نگهــداری نظــام مدیریــت
زیســتمحیطی در ســازمانهای کشــور اســترالیا بــا

بهرهگیــری از پژوهشهــای میدانــی پرداختنــد[.]70

از اســتانداردهای بینالمللــی در رابطــه بــا نظامهــای

وی و قوازمــی ( )2005در پژوهشــی بــه بررســی عوامــل

کمیتــه فنــی  207ســازمان جهانــی ایــزو بهوجــود آمدهانــد.

صنایــع الکترونیــک و شــیمیایی ســنگاپور پرداختنــد .آنهــا

زیســت محیطــی بــوده کــه در ســال  1996میــادی توســط

ایــن نظامهــا بخشــی از الزامــات مدیریتــی کــه همــان
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• صرفهجویــی در هزینــه و زمــان بهعلــت داشــتن

ســاختار ســازمانی ،منابــع الزم جهــت انجــام ،برنامهریــزی

حیاتــی موفقیــت نظامهــای مدیریــت زیســتمحیطی در
بــرای تحلیــل داده از روش آمــاری مدلســازی معــادالت

ســاختاری بهرهگیــری نمودنــد .نتایــج تحقیــق نشــان

و طرحریــزی فعالیتهــا ،تشــریح مســئولیتها ،معیــن

دهنــده ایــن بــود کــه عوامــل تعهــد مدیــران ارشــد بــه

محیــط زیســت اســت را شــامل میشــود .اســتاندارد مذکــور

آمــوزش ،طراحــی محصــوالت و فرایندهــای ســبز ،مدیریــت

نمــودن روشهــا و نحــوه اجــرای کار در راســتای حفــظ

مدیریــت زیســتمحیطی ،مشــارکت و درگیــری کارکنــان،

راهنمایــی در جهــت تضمیــن کیفیــت محصــوالت و ارائــه

تأمینکننــدگان ،اندازهگیــری و مدیریــت اطالعــات

اســت.

زیســتمحیطی اســت[.]61

خدمــات مطابــق بــا الزامــات زیســتمحیطی و حفــظ آن

از مهمتریــن عوامــل حیاتــی موفقیــت نظــام مدیریــت

ســازمانهایی کــه مدیریــت زیســتمحیطی را بهعنــوان

سامباســیوان و فــی ( )2008در پژوهشــی بــه ارزیابــی

انتخــاب کردهانــد و براســاس آن فعالیتهــای خــود را در

اســتفاده از فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی در صنایــع

بخشــی از زیربناهــای فلســفه مدیریــت ســازمان خــود

عوامــل حیاتــی موفقیــت پیادهســازی ایــزو  14001بــا

ســطح اســتانداردهای بینالمللــی زیســتمحیطی انجــام

الکترونیــک کشــور مالــزی پرداختنــد .نتایــج تحقیــق آنهــا

نتایجــی کــه از اجــرای ایــن اســتاندارد ،عایــد ســازمانها

پیادهســازی ایــزو  14001عبارتنــداز :رویکــرد مدیریــت،

میدهنــد ،از اجــرای ایــن اســتاندارد ،ســود میبرنــد.

میشــود ،عبــارت اســت از:

حاکــی از ایــن بــود کــه مهمتریــن عوامــل حیاتــی موفقیــت

فرهنــگ تغییــر ســازمانی ،جنبههــای فنــی شــامل تجهیزات

• توجــه بــه جنبههــای زیســتمحیطی در ارائــه خدمــات،

اندازهگیــری و پایــش ،مشــاوره متخصصــان زیسـتمحیطی و

منجــر بــه افزایــش رضایــت ذینفعــان و همچنیــن پیــروی از

و خطمشــیهای دولتــی ،فشــار بــازار ،نیازمندیهــای

• بهبــود محصــوالت و خدمــات ســازمان در تطابــق بــا

تحقیــق آنهــا نشــان دادن مزایــای ناشــی از پیادهســازی

تولیــد و کاهــش ســطح آن در فعالیتهــای ســازمان کــه

قوانیــن زیســتمحیطی میشــود؛

ارتقــای فراینــد تولیــد و جنبههــای اجتماعــی شــامل قوانیــن

مشــتری و روابــط کارکنــان .همچنیــن از دیگــر نتایــج

ایــزو  14001در ایــن صنایــع اســت کــه عبارتنــد از:

• بهبــود تصویــر و شــهرت ســازمان :تعهــد ســازمان بــه

و نگهــداری؛ از مهمتریــن عوامــل حیاتــی موفقیــت نظــام
مدیریــت زیســتمحیطی بودنــد [.]25

مســائل زیس ـتمحیطی موجــب ارتقــای وجهــه ســازمان در

مروتــی شــریف آبــادی و همــکاران ( )2014در پژوهشــی بــه

کارکنــان میشــود؛

نظــام مدیریــت زیســتمحیطی در صنایــع کاشــی و

نــزد ذینفعــان اعــم از مشــتریان ،نهادهــای قانونگــذار و

• بهبــود در ســودآوری و فرایندهــای ســازمان :بهبــود در

ارزیابــی عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت ســازمانی در پیادهســازی
ســرامیک ایــران و بــا بهرهگیــری از روش مدلســازی

عملیــات بــه ســازمان کمــک مینمایــد کــه ضایعــات

معــادالت ســاختاری بــر پایــه روش حداقــل مربعــات جزئــی

دهــد .کــه نتیجــه ایــن امــر کاهــش هزینههــا و افزایــش

نظامهــای مدیریــت زیســتمحیطی را در ســه دســته

تولیــدی و ریســک حــوادث زیســتمحیطی را کاهــش

محصــوالت تولیــدی میشــود؛

غیرمالــی تقســیم کردنــد .نتایــج نشــاندهنده ایــن بــود کــه
کلیــه عوامــل شناساییشــده بــر موفقیــت در پیادهســازی

• بهبــود وفــاداری و اعتمــاد مشــتری :افزایــش ســطح آگاهی

نظامهــای مدیریــت زیس ـتمحیطی بــر پایــه ایــزو 14001

آنهــا بــه اســتفاده از محصــوالت ســبز و دوســتدار محیــط

همچنیــن بــا مــرور گســترده ادبیــات تحقیــق ایــن حــوزه

مشــتریان بــه مســائل زیســتمحیطی منجــر بــه ترجیــح

اثــر مثبــت و معنــاداری دارنــد [.]42

زیســت شــده اســت .اخــذ گواهــی ایــزو  14001موجــب

عوامــل حیاتــی موفقیــت متعــددی بــرای پیادهســازی نظــام

ســازمان میشــود.

آنهــا اشارهشــده اســت.

افزایــش اعتمــاد مشــتریان و تضمیــن وفــاداری آنهــا بــه

• بهبــود انگیــزش و روابــط کارکنــان :آگاهــی و تعهــد بــه

مدیریــت زیسـتمحیطی شناســایی شــدند کــه در ادامــه بــه

 -1تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد

مســائل زیســتمحیطی منجــر بــه افزایــش انگیــزه آنهــا

در راســتای طراحــی و پیادهســازی موفــق نظامهــای

ســطح انگیــزش بــاال ،قــادر بــه همــکاری بهتــر بــا مدیریــت و

جهتگیــری و رویکــرد مدیــران ارشــد ســازمان از اهمیــت

نســبت بــه مســائل زیســتمحیطی میشــود .کارکنــان بــا

زنــد حســامی و همــکاران ( )2012در تحقیقــی بــه ارزیابــی

مدیریــت زیس ـتمحیطی بــر پایــه اســتاندارد ایــزو ،14001

بســزایی برخــوردار اســت [.]56

مدیــران ارشــد از طریــق پشــتیبانی و حمایــت خــود از

عوامــل حیاتــی موفقیــت اجــرای نظامهــای مدیریــت

نظــام مدیریــت زیســت محیطــی میتواننــد موجبــات

بهرهگیــری از روش تاپســیس پرداختنــد .رویکــرد مدیریــت

توانمندیهــا و مشــارکت کارکنــان و ایجــاد فرهنــگ تغییــر

زیسـتمحیطی و ایــزو  14001در صنعــت ســیمان ایــران بــا

موفقیــت ایــن سیســتمها را بــه وســیله افزایــش و ارتقــای

شــامل :تعهــد و حمایــت مدیریــت ارشــد ،اهداف و خطمشــی

فراهــم آورنــد [،]61[،]56[،]53[،]45[،]39[،]28[،]23[،]8

ســازمانی و اجتماعــی شــامل :قوانیــن و خطمشــیهای

مدیرانــی کــه تنهــا ظاهــر ایــزو 14001را میپذیرنــد

زیســتمحیطی و ارزیابــی مدیریــت؛ جنبههــای خــارج
دولتــی ،فشــار بــازار ،نیازمندیهــای مشــتری و روابــط

[.]70[،]69

بعیــد اســت کــه بتواننــد بهصــورت موفــق عمــل کننــد.

کارکنــان؛ فرهنــگ تغییــر ســازمانی شــامل :آگاهــی و

تنهــا مدیرانــی کــه نســبت بــه ایــزو  14001مشــتاق

اضطــراری ،ارتباطــات و اقدامــات پیشــگیرانه؛ جنبههــای فنی

بــه اعمــال تغییــر ســازمانی جهــت همسوشــدن بــا اجــرای

زیســتمحیطی و ارتقــای فراینــد تولیــد؛ هزینههــا

زیســتمحیطی رهنمــون شــوند [ .]34توصیــه میشــود

آمــوزش ،کنتــرل مســتندات ،آمادگــی و پاســخ در شــرایط

شــامل تجهیــزات اندازهگیــری و پایــش ،مشــاوره متخصصــان
شــامل :هزینههــای اولیــه راهانــدازی و هزینههــای بهبــود

67

بــوده و متعهــد میگردنــد همــه حمایــت خــود نســبت
طــرح را بــهکار گیرنــد ،میتواننــد بــه بهبــود مســتمر

مديريــت عالــي بهصــورت فعــال در توســعهی سياس ـتهاي

مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی نظام مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001

ســایر کارکنــان هســتند [.]56
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انــرژی ،کاهــش در هزینههــای دفــع ضایعــات و بهبــود در

اصلــی عناصــر مدیریتــی ،فرهنــگ ســازمانی و منابــع مالــی و

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ســودآوری بهوســیله کاهــش در هزینههــای مــواد اولیــه و

پرداختنــد .آنهــا عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت در پیادهســازی

مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی نظام مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001

شــركت دخيــل باشــد و بايــد مطمئــن شــود كــه بــا تمــام

موفقیتآمیــز ایــن سیســتم را بــه آســانی فراهــم میکنــد

عالــي بايــد بهطــور مــداوم نظــام مديريــت زيس ـتمحيطي

نحــوه تعامــل میــان مدیریــت منابــع انســانی اثربخــش و

بــا صالحيــت و مؤثــر اســت [.]8

کــرد کــه یکــی از اصلیتریــن راههــای بهبــود میــزان

ســطوح ســازمان ارتبــاط برقــرار كــرده اســت .مديريــت

شــركت را بازبينــي كــرده تــا مطمئــن شــود نظــام مناســب،
توصیــه میشــود مدیــران ارشــد ســازمان مرتــب نظــام
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

میــزان مشــارکت کارکنــان میتــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره

مشــارکت کارکنــان در راســتای بــه انجــام رســاندن اهــداف

مدیریــت زیســتمحیطی ســازمان را بهمنظــور حصــول

زیس ـتمحیطی ســازمان ،داشــتن مدیریــت منابــع انســانی

بازبینــی نماینــد .ایــن بازبینــی بایــد شــامل فعالیتهــای

و تالشهــای تیمــی بــه جــای انفــرادی تأکیــد دارد،

در ارتبــاط بــا عملکــرد ضعیــف زیســتمحیطی ســازمان

و متعهــد تمرکــز دارد و در نهایــت ســطحی کــه اعضــای

محصــوالت مخــرب محیــط زیســت و  ...و یــا ســایر اشــخاص

یکــی دیگــر از عوامــل حیاتــی موفقیــت نظامهــای

اطمینــان از مناســب ،کافــی و اثربخــش بــودن سیســتم،

زیس ـتمحیطی ســازمان ،شــکایات وارده از طــرف مشــتری

ماننــد ایجــاد و نشــر آالیندههــای زیســتمحیطی،
طــرف ســوم شــامل :تأمینکننــدگان ،توزیعکننــدگان،

عمدهفروشــان ،خردهفروشــان و نهادهــای قانونگــذاری
باشــد[.]56[،]47[،]45[،]28[،]25

 -2مدیریت منابع انسانی اثر بخش

مدیریــت منابــع انســانی نقــش مهــم و بســزایی در ایجــاد
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[ .]67[،]56[،]55[،]39[،]23[،]22[،]17د ر ارتبــاط بــا

تغییــرات ســازمانی از طریــق فراه ـمآوردن نیــروی انســانی

اثربخــش اســت .ســطحی کــه ســازمان بــرای جهتگیــری
ســطحی کــه ســازمان بــرای تشــکیل تیمهــای منســجم
تیــم بــهکار تیمــی و تبــادل ایدههــا و عقایــد میپردازنــد
مدیریــت زیسـتمحیطی اســت [ .]67[،]11[،]10[،]4نتایــج

تحقیقــات متعــددی نشــاندهنده ایــن نکتــه اســت کــه
هــر انــدازه میــزان مدیریــت مشــارکتی در ســازمان افزایــش

یابــد میــزان هماهنگــی کارکنــان بــا یکدیگــر و حمایــت

کارکنــان از مدیــر شــدت مییابــد .کوشــش مدیــر در جهــت

مشــارکت کارکنــان اعتمــاد آنهــا را بــه مدیــر افزایــش داده

توانمنــد و کارا در ســازمان بــرای اجــرای موفقیتآمیــز

و در نتیجــه از مدیــر حمایــت بیشــتری خواهنــد کــرد [.]1

[.]65[،]57[،]52[،]49[،]36[،]6

مدیریــت عالــی بایــد فعاالنــه در توســعه سیاســتهای

نظامهــای مدیریــت زیســتمحیطی ایفــا میکنــد

 -3اهداف و خط مشیهای زیست محیطی:

مدیریــت منابــع انســانی اثربخــش بهوســیله کارمندیابــی

ســازمان دخیــل باشــد و بایــد مطمئــن شــود کــه بــا تمــام

توانمندســازی

ایــن امــر دخیــل نمایــد .یــک خطمشــی زیســتمحیطی

و انتخــاب مناســبترین آنــان بهمنظــور پیشــبرد اهــداف
و

خطمشــیهای

زیســتمحیطی،

تواناییهــای مرتبــط بــا فعالیتهــای زیســتمحیطی

کارکنــان ،تعییــن حــدود وظایــف زیس ـتمحیطی کارکنــان

بهصــورت روشــن و دقیــق ،ارزیابــی عملکــرد زیسـتمحیطی

کارکنــان ،اعطــای پــاداش بــه کارکنــان دارای عملکــرد

ســطوح ســازمان ارتبــاط برقــرار کــرده اســت و آنهــا را در

نمایانگــر تعهــد جــدی ســازمان و مدیــر آن بهمنظــور اجــرای
هرچــه مناسـبتر نظــام مدیریــت زیسـتمحیطی اســت .این

خطمشــی اســاس و پایــه تنظیــم اهــداف زیســتمحیطی
ســازمان اســت [ .]56[،]53[،]45[،]39[،]28ایــن تعهــدات

مطلــوب زیســتمحیطی و ارتباطــات دوطرفــه میــان

در برگیرنــده تعهــدی بــرای محافظــت از محیــط زیســت،

و نگهــداری موفقیتآمیــز نظــام مدیریــت زیســتمحیطی

بــا محیــط ســازمان و بهبــود مســتمر نظــام مدیریــت

مدیریــت زیســتمحیطی در ســازمانها کمــک قابــل

اســت.

ســازمان و کارکنــان جــزو مبانــی اساســی و پایــهای اجــرا

اســت[ ]70[،]14و بــه پیادهســازی موفقیتآمیــز نظــام
توجهــی مینمایــد [.]27

مشــارکت کارکنــان بــا کیفیــت و وفــادار در پیادهســازی

نظــام مدیریــت زیســتمحیطی موجبــات اجــرای

جلوگیــری از آلودگــی و ســایر تعهــدات مشــخص مرتبــط

زیس ـتمحیطی در جهــت ارتقــای عملکــرد زیس ـتمحیطی
ایــن مــورد بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه کارکنــان بــه

چــه میــزان در مــورد اینکــه چــه انتظــاری از آنهــا در نظــام

مدیریــت زیســتمحیطی مــیرود ،میداننــد و همچنیــن

ســطحی کــه ایــن اهــداف بــا خطمشــیها و راهبردهــای

مســائل مرتبــط بــا نظــام مدیریــت زیســت محیطــی؛

متعــددی نشــان دهنــده ایــن نکتــه اســت کــه هــر انــدازه

پیادهســازی و اجــرای ایدههــای نوآورانــه زیســتمحیطی؛

ســطح کالن ســازمان همگرایــی دارنــد .نتایــج تحقیقــات

• فراهــم نمــودن امکانــات مالــی مناســب بهمنظــور

میــزان شــفافیت در اهــداف زیســتمحیطی افزایــش یابــد

• اعطــای آزادي کافــی در انجــام فعالیتهای زیسـتمحیطی

آنهــا بهصــورت مناســب و آســانتری صــورت میگیــرد

• اســتفاده از نتایــج حاصــل از خالقیــت زیســت محیطــی

میــزان مشــارکت کارکنــان بهبــود یافتــه و هماهنگــی میــان

[.]56[،]11[،]10[،]4

 -4هماهنگی و یکپارچگی

بــه کارکنان؛
افــراد؛

• تعییــن پــاداش مناســب بــراي افــراد خــاق در زمینــه

موفقیتآمیــز نظامهــای مدیریــت زیســت محیطــی ایفــا
میکننــد [ .]67[،]11[،]10[،]4زمـــانی کـــه یکپـــارچگی

در ســـازمان تحقـــق یابـــد و جریـــان ارتباطــات در ســازمان

بــه مشــارکت و هماهنگــی کارکنــان و ایجــاد روابــط مؤثــر

 -6منابع مالی و غیرمالی:

کمبــود تجهیــزات فنــی ،منابــع مالــی و دانــش کافــی در

ســازمانها بزرگتریــن مانــع در اجــرای موفقیتآمیــز

نظامهــای مدیریــت زیســتمحیطی هســتند [،]31[،]23

بیــن مدیــران و کارکنــان منجــر شـــود مـیتـــوان انتظــار

[.]67[،]56[،]55[،]50[،]39

بــه رفــع تعــارض و بهبــود شــرایط خـــود اقـــدام کنـــد []2؛

فرهنــگ تغییــر ســازمانی تعهــدی اســت بهمنظــور ایجــاد

داشــت ســازمان نقــاط ضعــف خــود را بهتــر شناســایی و

در نتیجــه ســازمان خواهــد توانســت ســریعتر بــه اهــداف

زیســتمحیطی مــورد نظــرش دســت یابــد.

 -5جهتگیری نوآورانه:

 -7فرهنگ تغییر سازمانی

تغییــر در ســازمان کــه در راســتای پیادهســازی و اجــرای

اســت [ .]64[،]63[،]54[،]44براســاس متــن اســتاندارد

مینمایــد ،ســطحی کــه کارکنــان بــه دلیــل جســتوجو

مشــخص ،هدايــت آموزشهــاي مناســب و افزايــش ســطح

تشــویق میشــوند ،ســطحی کــه کارکنــان بــه علــت ارائــه

داشــتن آمادگــي الزم در مواقــع اضطــراري اســت .مديريــت

ایدههــای نوآورانــه خــود تشــویق میشــوند و همچنیــن
میــزان تمایــل ســازمانها در پذیــرش ریســک معقــول در

راســتای پذیــرش تغییــر در برابــر تغییــرات محیــط کســب-

وکار اعــم از تغییــرات در قوانیــن و مقــررات و بــازار و ،...

ســازمان ،البتــه در صــورت لــزوم و تعريــف مســئوليتهاي

آگاهــي كارمنــدان ،داشــتن كانالهــاي ارتباطــي مناســب و

عالــي بايــد اطمينــان حاصــل كنــد كــه تغييــرات از ســوي

همــه كارمنــدان مؤسســه بهطــور كامــل دركشــده و مــورد
حمايــت اســت و در فواصــل معيــن در مواجهــه بــا اهــداف
و مقاصــد فعاليتهــاي زيســتمحيطي بازبينــي شــود [.]3

همگــی از شــاخصهای جهتگیــری نوآورانــه ســازمانها

 -8جلوگیری از تضاد در نقش ها:

بدیــن منظــور راهکارهــای ذیــل در راســتای موفقیــت در

زیســتمحیطی و همچنیــن یکپارچهســازی نظامهــای

• ایجــاد یــک جومناســب بــراي افــراد وحمایــت مدیریــت

بیــن نقشــی افــراد درگیــر در ایــن سیســتمها امــری حیاتــی

• جــذب افــراد خــاق و نــو آور در ســازمان در ارتبــاط بــا

اســتانداردهایی در بیشــتر مواقــع کارکنــان دچــار ابهــام و

میباشــد [.]67[،]15[،]12[،]11

جهــت گیــری نوآورانــه ســازمان پیشــنهاد میگــردد:
عالــی از فعالیــت هــای زیســت محیطــی

بههنــگام پیادهســازی و اجــرای نظامهــای مدیریــت
متفــاوت مدیریتــی ،جلوگیــری از بــروز تضادهــای درون و

اســت [ .]70چــرا کــه در هنــگام پیادهســازی ایــن چنیــن

مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی نظام مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001

ســطحی کــه ســازمان بــر کارکنــان در راســتای کســب منابع

بــرای روشهــای نویــن و کاراتــر انجــام وظایــف شــغلی خــود
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موفقیتآمیــز نظــام مدیریــت زیســتمحیطی ضــروری
ايــزو  ،14001تغييــر ســازماني شــامل :ســازماندهي مجــدد

ضــروری بــرای اجــرای فعالیتهــای نوآورانــه آنهــا کمــک
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همــکاری میــان واحدهــای ســازمان نقــش مهمــی در اجــرای

ارتبــاط بــا نظــام مدیریــت زیســتمحیطی.

تســهیم اطالعــات بیــن واحدهــا و همچنیــن ســطح

• تشــکیل یــک هســته مرکــزي خالقیــت ســازمانی در

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

حــل اثربخــش مســائل و مشــکالت میــان واحدهــا ،ســطح

مســائل زیســتمحیطی ســازمان؛

مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی نظام مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001

ســردرگمی میــان اجــرای وظایــف کارکــردی و نقشهــای

اعطایــی بــه آنهــا در راســتای پیادهســازی نظامهــای

دو دســته هزینههــای اولیــه راهانــدازی نظــام  EMSو

 -9یادگیری و الگوبرداری از تجارب سایر سازمانها

[ .]25فعالیتهــای مدیریــت زیســتمحیطی میتوانــد

مدیریــت زیســتمحیطی میشــوند.

ســازمانها بههنــگام پیادهســازی نظامهــای مدیریــت
کننــد کــه ایــن امــر کمــک شــایانی بــه ســازمانها در

از راهکارهــای مؤثــر بــر اجــرای موفقیتآمیــز نظــام مدیریــت

زیســتمحیطی بایــد از تجــارب ســایر ســازمانها اســتفاده
کاهــش چالشهــا و موانــع بالقــوه پیــش روی آنهــا
مینمایــد[.]30[،]16
 -10آموزش کارکنان

در بســیاری از مواقــع تغییــرات ناشــی از پیادهســازی نظــام
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باشــد .در ایــن رابطــه انجــام تحلیلهــای هزینه-فایــده یکــی
زیســتمحیطی اســت .چراکــه در صــورت زیادشــدن
هزینههــای اجــرای ایــن نظــام بــر فوایــد ذکرشــده حاصــل
از آن ،اجــرای ایــن نظــام توجیــه اقتصــادی نخواهــد داشــت.

 -13نیاز به ممیزیهای داخلی و خارجی

مدیریــت زیســتمحیطی بــا مقاومــت از ســوی کارکنــان

انجــام ممیزیهــای داخلــی و خارجــی یکــی از مهمتریــن

اســت نشــأت میگیــرد .مقاومــت کارکنــان از طریــق دادن

و اجــرای موفقیتآمیــز نظــام مدیریــت زیســتمحیطی

همــراه میشــود کــه از ماهیــت انســان کــه خواهــان ثبــات

آمــوزش و آگاهــی بــه کارکنــان در مــورد نظــام مدیریــت

زیســت محیطــی کاهــش مییابــد [ .]29[،]18[،]7الزم
بــه ذکــر اســت کــه آمــوزش کارکنــان یکــی از مؤلفههــای

فعالیتهــای ســازمان بــرای حصــول اطمینــان از پیادهســازی

اســت [.]62[،]37[،]26

 -14تجزیهوتحلیل چرخه حیات

تجزیهوتحلیــل چرخــه حیــات ابــزاری بــرای ارزیابــی اثــرات

زیســتمحیطی محصــول یــا خدمــت در طــول دوره عمــر

 -11آموزش و آگاهیدادن به تأمینکنندگان و سایر

خــود اســت[ .]59[،]58[،]38[،]32[،]29[،]9[،]7چرخــه

ســازمانها بایــد برنامههــای آموزشــی را بــرای ذینفعــان

از زمــان اســتخراج مــاده خــام یــا اســتحصال از منابــع

ذینفعان

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

هزینههــای نگهــداری و بهبــود سیســتم تقســیم میشــود
مزایــای مالــی فراوانــی بــرای ســازمان بههمــراه داشــته

پیــش برنــده مدیریــت منابــع انســانی اثربخــش اســت.
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اســت [ .]70در ایــن تجزیهوتحلیــل هزینههــا خــود بــه

حیــات محصــول مراحــل متوالــی و پیوســته یــک محصــول

خارجــی خــود مثــل تأمینکننــدگان ،پیمانــکاران و

طبیعــی تـــا دفــع نهایــی محصــول اســت .تجزیهوتحلیــل

زیســتمحیطی تدویــن نماینــد [،]21[،]20[،]19[،]5

و پیامدهــای بالقــوه زیـستمحیطـــی یـــک نظــام محـــصول

مشــتریان قبــل از پیادهســازی و اجــرای نظــام مدیریــت

[ ]60[،]51[،]46[،]40و اطالعــات جامعــی در مــورد اهداف،

چرخــه حیــات گــردآوری و ارزیابــی دروندادهــا ،بروندادهــا
در سراســر چرخ ـهی حیــات آن اســت .بهمنظــور دســتیابی

خطمشــیها و همچنیــن مزایــای پیادهســازی نظامهــای

بــه طراحــی مناســب زیس ـتمحیطی بــرای یــك محصــول

ذینفــع نــام بــرده شــده را نیــز ارائــه نماینــد .چــرا کــه ایــن

زیســتمحیطی انــواع قبلــی آن محصــول در طــی مراحــل

مدیریــت زیسـتمحیطی در ارتبــاط بــا هریــک از طرفهــای
امــر از یــک طــرف موجبــات همــکاری طرفهــا از جملــه

جدیــد ،شناســایی و بررســی دقیــق كلیــه اثــرات مخــرب

مختلــف عمــر خــود بــا اســتفاده از روش چرخــه عمــر ،از

تأمینکننــدگان کــه ســهم عمــدهای در موفقیــت نظامهــای

اقدامــات مهــم و ضــروری اســت.

و از طرفــی موجبــات پذیــرش محصــوالت و فعالیتهــای

یکــی دیگــر از مفاهیــم جدیــد کــه ســازمانها بــرای اجــرای

مدیریــت زیس ـتمحیطی ســازمانها را ایفــا میکننــد ،دارد
ســبز ســازمان توســط مشــتریان را فراهــم مـیآورد.

 -12انجام تحلیل هزینه-فایده:

 -15طراحی برای محیط

موفقیتآمیــز نظــام مدیریــت زیس ـتمحیطی خــود بــه آن
نیــاز دارنــد طراحــی بــرای مونتــاژ اســت کــه فلســفه آن

یکــی از راههــای کســب حمایت مدیران ارشــد ،انجــام تحلیل

اســتفاده از قطعــات و مــواد کمتــر در محصــول بهمنظــور

حاصــل از پیادهســازی نظــام مدیریــت زیســتمحیطی

اســت [ ،]9هــدف اســتراتژی طراحــی محیــط زیســتی

کمیســازی تمامــی هزینههــا و فعالیــت
هزینه-فایــده و ّ

اســتفاده کمتــر از منابــع و همچنیــن تولیــد ضایعــات کمتــر

( ،)DFEبهبــود فنــاوری و طراحــی تاکتیکهایــی بــرای

از ســازمانها در جهــت پاســخ بــه فشــارهای وارده

گســترش دامنــه محصــوالت اســت .بــا ترکیــب بهــرهوری

از طــرف مشــتری بــه پیادهســازی و اجــرای نظــام

محصــول را در نظــر میگیــرد و بــا بــه کمینــه رســاندن

کــه مشــتریان یکــی از مهمتریــن طرفهــای ذینفــع

اقتصــادی بــا تاکتیکهــای طراحــی DFE ،کل چرخــه عمــر
اســتفاده از منابــع ،محصــوالت را قابــل اســتفاده مینمایــد.

مدیریــت زیســتمحیطی روی میآورنــد [ .]56از آنجایــی

فعالیتهــای ســازمان هســتند ،در ادبیــات تحقیــق از آنهــا

تمرکــز اصلــی  DFEبــر بــه کمینــه رســاندن هزینــه

بهصــورت جداگانــه یــاد شــده اســت ،درحالیکــه ایــن

عالوهبــر ایــن ،تمرکــز بــر چارچــوب چرخــه عمــر محصــول

اســت.

زیســتمحیطی و اقتصــادی بــرای مصرفکننــدگان و

تجربــه اســتفاده از محصــول بــرای هــر دوی مصرفکنندگان

و تولیدکننــدگان بــا کمینــه تأثیــر بــر محیــط اســت .مزایای

 DFEعبارتنــد از :صرفهجویــی در هزینــه ،کاهــش خطــرات

قوانیــن و مقــررات دولتــی یکــی از اصلیتریــن محرکهــا

بــرای اتخــاذ نظــام مدیریــت زیس ـتمحیطی در ســازمانها
اســت .هــر چنــد تطابــق بــا مقــررات زیس ـتمحیطی هیــچ
تضمینــی بــرای بهبــود عملکــرد زیســتمحیطی ارائــه

کســب و کار و زیســتمحیطی ،گســترش فرصتهــای

نمیدهــد[.]68

 -16فشار بازار

تمامــی اهــداف ،خطمشــیها ،اختیــارات و مســئولیتها،

کســب و کار و بــازار و رعایــت مقــررات زیســتمحیطی.

 -18کنترل مستندات

ســازمانها در عصــر جهانیشــدن ،فشــارها و محرکهــای

روشهــا و  ...بایــد بههمــراه اطالعاتــی در مــورد عملکــرد

زیستمحیطیشــان متحمــل میشــوند .ضمــن اینکــه

تصدیــق عملکــرد زیســتمحیطی بــه کارکنــان ،قوانیــن و

زیــادی ر ا از طــرف بــازار در جهــت بهبــود عملکــرد
فشــارها و محرکهــای مصرفکننــده در بــازار بهطــور

طبیعــی وجــود دارد [ .]68همچنیــن فشــارهای وارده
فعالیتهــای زیستمحیطیشــان اثــر دارد [ .]69عالوهبــر
ایــن فشــارهای خارجــی بــر اســتفاده ســازمان از مــواد

زیســتمحیطی مستندشــده و مســتندات بایــد بــرای
مقــررات و جامعــه قابــل کاربــرد باشــد ،بدیــن معنــا کــه

بهطــور مثــال اگــر ممیزیــن نظــام زیســتمحیطی دنبــال
شــواهدی دال بــر صحــت اجــرای ایــن نظــام باشــند ،بتــوان

بــا ارائــه ایــن مســتندات ،مــوارد مــورد نظــر آنــان را احصــا

کــرد.

اولیــه بیخطــر یکــی دیگــر از محرکهایــی بــرای بهبــود

 -19آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری

اســتانداردهاي كيفــي زيســتمحيطي (ايــزو )14001

بایــد رویههایــی بهمنظــور شــناخت مشــکالت بالقــوه و

فعالیتهــای زیســتمحیطی ســازمان اســت [ .]33چنيــن

بهمنظــور فعاليــت اقتصــادي در بازارهــاي بينالمللــي
بيشــترين فشــار بــازار را متحمــل ميشــوند .كالرك ()1999

خاطــر نشــان ميســازد كــه بســياري از شــركتهاي چنــد

مليتــي در واكنــش بــه فشــار و خواســته مشــتريان خــود

بــرای آمادگــی در برابــر وضعیتهــای اضطــراری ،ســازمان
پاس ـخگویی بــه شــرایط و حــوادث اضطــراری ایجــاد نمایــد

[ .]12ایــن رویههــا بایــد بهصــورت دورهای ،مــرور ،ارزیابــی

و اصــاح شــده و همچنیــن پــس از وقــوع یــک وضعیــت یــا

حادثــه اضطــراری بایــد بازنگــری انجــام پذیــرد [.]56

نظــام مديريــت زيســتمحيطي را ميپذيرنــد .موريســون و

مقایسه تئوریکی نتایج تحقیقات تجربی

بــه ســاخت ،تجهيــزات خــود را مطابــق بــا اســتانداردهای

جــدول ( ،)1بــه ارائــه مــواردی از شــباهتها و تفاوتهــای

همــكاران ( )2000دريافتنــد كــه شــركتها قبــل از شــروع
ایــزو  14001پایهگــذاری کردنــد.

رضایــت مشــتری یکــی از فاکتورهــای اصلــی موفقیــت

عملکــرد ســازمانی و عملیاتــی اســت ،ازایــنرو بســیاری
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باتوجــه بــه مطالعــه و بررســی تحقیقــات تجربی پیشــین ،در
یافتشــده در حــوزه عوامــل حیاتــی موفقیــت پیادهســازی

و نگهــداری نظامهــای مدیریــت زیســت محیطــی بــر پایــه

ایــزو  14001کــه توســط محققیــن بــه آنهــا پرداختــه

مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی نظام مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001

از طــرف ذینفعــان از جانــب تأمینکننــدگان بــر روی

سال ششم -شماره  - 1پیاپی  - 19بهار 1395

اثــرات زیســتمحیطی و اجتماعــی ،هــدف  DFEبهبــود

 -17قوانین زیستمحیطی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســت .بــا متعادلکــردن نیازهــای مشــتری و همچنیــن

عامــل خــود یکــی از زیرمجموعههــای عامــل فشــار بــازار

مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی نظام مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001

شــده ،اشــاره میشــود.

جدول :1مقایسه شباهتها و تفاوتهای میان عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی
و نگهداری نظامهای مدیریت زیست محیطی مطرحشده در ادبیات تحقیق

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
ﺗﻌﻬﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ارﺷﺪ

آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎ

سال ششم -شماره  - 1پیاپی  - 19بهار 1395

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎل در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ دﺧﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﻣﻨﺪﯾﺎﺑﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺒﺮد
اﻫﺪاف و ﺧﻂﻣﺸﯽﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود وﻇﺎﯾﻒ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ
ﺻﻮرت روﺷﻦ و دﻗﯿﻖ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،اﻋﻄﺎي ﭘﺎداش ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داراي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻄﻠﻮب زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت

اﻫﺪاف و ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎي زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ-ﻓﺎﯾﺪه
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻤﯿﺰيﻫﺎي داﺧﻠﯽ و
ﺧﺎرﺟﯽ

ﻓﺸﺎر ﺑﺎزار
ﻗﻮاﻧﯿﻦ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و آﮔﺎﻫﯽ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و
ﻣﺰاﯾﺎي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در راﺳﺘﺎي ﮐﺴﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ و ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﻮﺟﻪ و درﮔﯿﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻌﻬﺪ ﺟﺪي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻫﺮﭼﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻫﺪاف زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد.

اﯾﺠﺎد ﺟﻮي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن و ﺣﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي و اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ.
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ-ﻓﺎﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪم ﻓﺰوﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻓﻮاﯾﺪ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ.

ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﯿﺰان ﯾﮑﭙـﺎرﭼﮕﯽ در ﺟﺮﯾـﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت در
ﺳﺎزﻣﺎن در راﺳﺘﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و رﻓﻊ ﺗﻌﺎرض و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ.

ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ.
اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰيﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزي و اﺟﺮاي
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ.
ﻓﺸﺎرﻫﺎي وارده از ﻃﺮف ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽﺷﺎن
ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮﮐﯽ ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ.

ادامه جدول :1مقایسه شباهتها و تفاوتهای میان عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی
و نگهداری نظامهای مدیریت زیست محیطی مطرحشده در ادبیات تحقیق

شاخصها
جهتگیری نوآورانه

توضیحات
میزان حمایت سازمان و مدیریت از فعالیت های نوآورانه و اقداماتی در راستای افزایش
سطح فعالیت های نوآورانه کارکنان.

جلوگیری از تضاد شخصیتی

جلوگیری از بروز تضاد بین نقش های وظیفه ای و زیست محیطی افراد درگیر.

تأمینکنندگان و سایر ذینفعان

ارائه اطالعات جامع در مورد اهداف ،خطمشیها و مزایای پیادهسازی سیستمهای مدیریت
زیست محیطی به هریک از طرفهای ذینفع.

آموزش و آگاهی دادن به

تفاوتها

تجزیهوتحلیل چرخه حیات
طراحی برای محیط
کنترل مستندات
آمادگی و واکنش در وضعیت
اضطراری

گردآوری و ارزیابی دروندادها ،بروندادها و پیامدهای بالقوه زیـست محیطـی سیـستم
درسراسر چرخهی حیات محصول.

بهبود تجربه استفاده از محصول برای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با حداقل تأثیر بر
محیط.

تهیه ،حفظ و نگهداری تمامی اطالعات مرتبط با اهداف ،خط مشیها ،اختیارات و
مسئولیتها ،روشها و  ...به همراه عملکرد زیست محیطی به صورت مستند شده و قابل
کاربرد به منظور تصدیق عملکرد زیست محیطی.

ایجاد ساز و کارها و رویههایی به منظور شناخت مشکالت بالقوه و پاسخگویی به شرایط و
حوادث اضطراری ایجاد که به صورت دورهای مرور ،ارزیابی و اصالح شده و پس از وقوع
یک وضعیت یا حادثه اضطراری مرور و بازنگری گردند.

نتیجهگیری و پیشنهادات

ایــزو 14001بهمنظــور ارزیابــی و بهبــود رفتارهــای

زیس ـتمحیطی ســازمانها بــه وســیله ایجــاد چارچوبــی در
راســتای ارزیابــی و پایــش فرایندهــا بــرای تمامــی جنبههــای
مرتبــط زیســتمحیطی ایجادشــده و توســعه یافتهانــد .در
مقالــه حاضــر بــه بررســی عوامــل حیاتــی موفقیــت نظــام

مدیریــت زیس ـتمحیطی ( )EMSبــر پایــه ایــزو  14001در
صنایــع و ســازمانها پرداختــه شــد .چراکــه اگــر ســازمانها

عالوهبــر مــوارد و خطــوط راهنمــای ذکرشــده اســتاندارد

 14001از تحقــق عوامــل حیاتــی موفقیــت نظامهــای
مدیریــت زیســت محیطــی در فرایندهــای کسبوکارشــان

اطمینــان داشــته باشــند ،از حمایــت طرفهــای ذینفــع
خــود برخوردارشــده و متعاقبــاً در پیادهســازی و اجــرای

نظــام مدیریــت زیســت محیطــی در مجموعــه خــود بــا
موفقیــت روبــهرو خواهنــد شــد .عالوهبــر ایــن ســازمانها

بــه وســیله پیادهســازی نظــام مدیریــت زیســتمحیطی
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اثربخــش میتواننــد بــه منافــع و مزایــای محســوس و

نامحســوس متعــددی مثــل بهبودهــای زیســتمحیطی،
بهبــود و ارتقــای برنــد ســازمانی ،ارتقــا و افزایــش انگیــزش
کارکنــان ،ارتقــا ســودآوری ســازمان ،ارتقــا در عملکــرد

عملیاتــی و همچنیــن وفــاداری و اعتمــاد مشــتریان و جامعــه

دســت یابنــد.

در ایــن راســتا ابتــدا بــه تشــریح نظــام مدیریــت
زیســتمحیطی بــر پایــه ایــزو  14001پرداختــه شــد،

ســپس بــا انجــام مطالعــات گســترده پیشــینه تحقیــق

ایــن حــوزه کلیــه عوامــل حیاتــی موفقیــت پیادهســازی
نظــام مدیریــت زیس ـتمحیطی کــه در ادبیــات تحقیــق بــه
کــرات از آن اســتفاده شــده بــود ،تشــریح شــد .در نهایــت

بــه تبییــن شــباهتها و تفاوتهــای ذکرشــده در مــورد

عوامــل حیاتــی موفقیــت ایــن نظامهــا در ادبیــات تحقیــق
پرداختــه شــد .بــا توجــه بــه دفعــات اســتفاده و همچنیــن
ضریــب اهمیــت و اوزان هــر یــک از عوامــل حیاتــی موفقیــت

نظامهــای مدیریــت زیسـتمحیطی کــه در ادبیــات تحقیــق

مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی نظام مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001

نظامهــای مدیریــت زیس ـتمحیطی بــر پایــه اســتانداردهای
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تجارب سایر سازمانها

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

یادگیری و الگوبرداری از

کسب تجارب از سایر سازمانهای پیاده کننده سیستم مدیریت زیست محیطی در راستای
کاهش چالشها و موانع بالقوه پیش روی آنها.

مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیادهسازی نظام مدیریت زیست محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001
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ایــن موضــوع یافتــه شــد ،نتایــج حاکــی از آن بــود کــه

مهمتریــن عوامــل حیاتــی موفقیــت در پیادهســازی نظــام

 )2چارچوبــی را بــرای تعییــن اهــداف زیســتمحیطی

ســازمان عبــارت بــود از :تعهــد پشــتیبانی مدیریــت ارشــد،

 )3شــامل تعهــدی بــرای محافظــت از محیــط زیســت،

مدیریــت زیســتمحیطی بــدون توجــه بــه نــوع صنعــت و
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فراهــم آورد؛

مدیریــت منابــع انســانی اثــر بخــش ،بازنگــری مدیریــت،

دربرگیرنــده جلوگیــری از آلودگــی و ســایر تعهدات مشــخص

کارکنــان ،جهتگیــری تیمــی ،فرهنــگ تغییــر ســازمانی،

 )4شــامل تعهــدی جهــت بهبــود مســتمر نظــام مدیریــت

اهــداف و خطمشــیهای زیســتمحیطی ،مشــارکت
آمــوزش کارکنــان ،انجــام تحلیــل هزینه-فایــده ،نیــاز بــه

ممیزیهــای داخلــی و خارجــی.

مرتبــط بــا محیــط ســازمان باشــد؛

زیســت محیطــی در جهــت ارتقــای عملکــرد زیسـتمحیطی
باشــد.

بــر پایــه نتایــج ایــن تحقیــق پیشــنهادات اجرایی و پژوهشــی

• ســازمان بایــد منابــع مــورد نیــاز بــرای اســتقرار ،اجــرا،

• مدیریــت عالــی ســازمان بایــد رهبــری و تعهــد خــود در

را تعییــن و تأمیــن نمایــد.

در ایــن حــوزه بــه شــرح زیــر ارائــه میشــود:

نگهــداری و بهبــود مســتمر نظــام مدیریــت زیس ـتمحیطی

رابطــه بــا نظــام مدیریــت زیسـتمحیطی را از طریــق مــوارد

• ســازمان بایــد اطمینــان حاصــل نمایــد ،کارکنانــی کــه

 )1پاسخگوییدرقبالاثربخشینظاممدیریتزیستمحیطی؛

دارنــد:

زیــر نشــان دهــد:

تحــت کنتــرل ســازمان کار میکننــد از مــوارد زیــر آگاهــی

 )2حصــول اطمینــان از اینکــه خطمشــی و اهــداف

 )1خطمشیهای زیستمحیطی؛

محیــط ســازمان ســازگارند؛

یــا بالقــوه زیسـتمحیطی همــراه بــا کارشــان؛

زیســتمحیطی ایجادشــده ،بــا جهتگیــری اســتراتژیک و

 )2جنبههــای بــارز زیس ـتمحیطی و اثــرات مرتبــط واقعــی

 )3حصــول اطمینــان از یکپارچگــی الزامــات نظــام مدیریــت

 )3ســهم آنهــا در اثربخشــی نظــام مدیریت زیسـتمحیطی،

 )4حصــول اطمینــان از اینکــه منابــع مــورد نیــاز نظــام

 )4پیامــد عــدم انطبــاق بــا الزامــات نظــام مدیریــت

 )5انتقــال اهمیــت اثربخشــی مدیریــت زیســتمحیطی و

تعهــدات انطبــاق ســازمان.

 )6حصــول اطمینــان از اینکــه نظــام مدیریت زیسـتمحیطی

مســتمر ،پایــش ،اندازهگیــری ،تجزیهوتحلیــل و ارزیابــی

 )7هدایــت و پشــتیبانی از افــراد بهمنظــور کمــک بــه

 )1چه چیزی نیاز به پایش و اندازهگیری دارد؛

 )8ترویج بهبود مستمر؛

ارزیابــی در صــورت کاربــرد ،جهــت تضمیــن نتایــج معتبــر؛

زیس ـتمحیطی بــا فرایندهــای کســبوکار ســازمان؛

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

محصــوالت و خدمــات باشــد؛

مدیریــت زیســتمحیطی در دســترس هســتند؛

انطبــاق بــا الزامــات نظــام مدیریــت زیســتمحیطی؛

بــه نتایــج در نظــر گرفتــه شــده نائل میشــود؛

اثربخشــی نظــام مدیریــت زیســتمحیطی؛

از جملــه مزایــای ارتقــای عملکرد زیسـتمحیطی؛

زیســتمحیطی ،از جملــه عــدم برآوردهســازی وظایــف و

• ســازمان بایــد عملکــرد زیس ـتمحیطی خــود را بهصــورت
نمایــد و مــوارد زیــر را تعییــن کنــد:

 )2روشهــای پایــش ،اندازهگیــری ،تجزیهوتحلیــل و

 )9حمایــت از ســایر نقشهــای مدیریتــی مرتبــط در

 )3معیارهــا و شــاخصهای مناســبی کــه ســازمان عملکــرد

مسئولیتشــان کاربــرد دارد.

 )4پایش و اندازهگیری چه زمانی باید انجام شود؛

نشــاندادن رهبــری آنهــا بــه میزانــی کــه در زمینههــای

زیس ـتمحیطی خــود را ارزیابــی نمایــد؛

• مدیریــت ارشــد بایــد خطمشــی زیســتمحیطی را در

 )5چــه هنگامــی نتایــج پایــش و اندازهگیــری بایــد

طبــق مــوارد زیــر ،ایجــاد ،بازنگــری و نگهــداری نمایــد:

• ســازمان بایــد ممیزیهــای داخلــی را در فواصــل

دامنــه تعریفشــده نظــام مدیریــت زیســتمحیطی خــود
 )1متناســب بــا اهــداف و محیــط ســازمان دربرگیرنــده

ماهیــت ،مقیــاس و اثــرات زیســتمحیطی فعالیتهــا،

تجزیهوتحلیــل و ارزیابــی شــوند.

برنامهریزیشــده در جهــت تأمیــن اطالعــات در مــورد
اینکــه نظــام مدیریــت زیس ـتمحیطی بــا الزامــات ســازمان

talent segmentation, and sustainability: A new HR decision science paradigm for a new strategy definition. Human Resource Management, 44(2), 129-136.
7. Bragg, S., Knapp, P. and McLean, R. (1993), Improving Environmental Performance: A Guide to a Proven and
Effective Approach, Technical Communications (Publishing) Ltd, Australia.
8. Campos, L. M. (2012). Environmental management
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pp. 123-43.
10. Cheung, S. O., Wong, P. S., & Lam, A. L. (2012). An
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 بــه،اســتاندارد بینالمللــی زیســتمحیطی تطابــق دارد
.انجــام رســاند

• مدیریــت ارشــد بایــد نظــام مدیریــت زیســتمحیطی

ســازمان را در فواصــل برنامهریزیشــده بهمنظــور اطمینــان
. کفایــت و اثربخشــی آن بازنگــری نمایــد،از تــداوم تناســب

• ســازمان بایــد تناســب کفایــت و اثربخشــی نظــام مدیریــت

زیســتمحیطی را بــرای ارتقــای عملکــرد زیســتمحیطی

.بهطــور مســتمر بهبــود بخشــد

همچنیــن ایــن مقالــه بهصــورت تطبیقــی و بــا توجــه

 مقــاالت و تحقیقهــای پیشــین گوناگونــی،بــه اســناد
گــردآوری شــده اســت و بــرای درک و روشــنی بهتــر اســت

میدانی و بــا توجــه بــه-کــه تحقیقــی بهصــورت پژوهشــی
شــرایط زمانــی و مکانــی در ایــن زمینــه انجــام و مــورد

بررســی و تجزیهوتحلیــل قــرار گیــرد تــا درســتی و نادرســتی
.آن معیــن شــود
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