
14
00

1 
یزو

د ا
دار

تان
 اس

ایه
ر پ

ی ب
یط

مح
ت 

یس
ت ز

یری
مد

ام 
 نظ

زی
سا

اده 
 پی

ت
فقی

 مو
تی

حیا
ل 

وام
ی ع

بیق
تط

عه 
طال

م

65

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

95
ار 

 به
- 1

9 
پی

پیا
 - 

1 
اره

شم
م- 

شش
ل 

سا

مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی نظام مدیریت زیست محیطی 

بر پایه استاندارد ایزو 14001

محمدرضا صادقی مقدم*
علیرضا عرب**

سید جالل الدین حسینی دهشیری***

چکیده:
تاریخ دریافت: 94/12/14
تاریخ پذیرش: 95/02/27

امــروزه مشــکالت و مســائل زیســت محیطی به علــت توجــه روز افــزون مشــتریان بــه مســائل زیســت محیطی و تقاضــای آن هــا بــرای کاالهــای 

دوســتدار محیــط زیســت و همچنیــن مقــررات زیســت محیطی حاکــم بــر جوامــع تبدیــل بــه یکــی از اصلی تریــن و مهم تریــن مســائل مــورد 

توجــه ســازمان ها و صنایــع شــده اســت. نظام هــای مدیریــت زیســت محیطــی بــر پایــه اســتانداردهای ایــزو 14001به منظــور ارزیابــی و بهبــود عملکــرد 

ــط زیســت محیطی  ــای مرتب ــی جنبه ه ــرای تمام ــا ب ــش فراینده ــی و پای ــی به منظــور ارزیاب ــه وســیله ایجــاد چارچوب زیســت محیطــی ســازمان ها ب

ایجادشــده و توســعه یافته انــد. در مقالــه حاضــر بــه بررســی عوامــل حیاتــی موفقیــت نظــام مدیریــت زیســت محیطی )EMS( بــر پایــه ایــزو 14001 

در صنایــع و ســازمان ها پرداختــه خواهــد شــد. عوامــل حیاتــی موفقیــت نظام هــای مدیریــت زیســت محیطی به منظــور دســتیابی بــه نتایــج عملکــرد 

ــرار گیــرد. ــه ســازمان ها ق ــد به صــورت جــدی مــورد توجــه این گون زیســت محیطی مطلــوب و مــورد توجــه ذی نفعــان، بای

واژگان کلیدی:
نظام مدیریت زیست محیطی، ایزو 14001، عوامل حیاتی موفقیت

1 مقدمه
امــروزه مشــکالت و مســائل زیســت محیطــی به علــت 
ــت محیطی و  ــائل زیس ــه مس ــتریان ب ــزون مش ــه روز اف توج
ــت  ــط زیس ــتدار محی ــای دوس ــرای کااله ــا ب ــای آن ه تقاض
ــع  ــر جوام ــم ب ــت محیطی حاک ــررات زیس ــن مق و همچنی
ــه یکــی از اصلی تریــن و مهم تریــن مســائل مــورد  ــل ب تبدی
ــای  ــت]25[.  نظام ه ــده اس ــع ش ــازمان ها و صنای ــه س توج
مهم تریــن  از  یکــی   )EMSs( زیســت محیطی  مدیریــت 
ــت  ــال مدیری ــه به دنب ــت ک ــازمان هایی اس ــرای س ــا ب ابزاره
از  پیشــگیری  جملــه  از  خــود  زیســت محیطی  مســائل 
کمینه ســازی  و  اجتماعــی  مســئولیت  انجــام  آلودگــی، 
پیامدهــای زیســت محیطی ناشــی از فعالیت هــا هســتند 
پایــه  بــر  زیســت محیطی  مدیریــت  نظام هــای   .]8[
اســتانداردهای ایــزو 14001به منظــور ارزیابــی و بهبــود 
ــاد  ــیله ایج ــه وس ــازمان ها ب ــت محیطی س ــای زیس رفتاره
ــرای  ــا ب ــش فراینده ــی و پای ــتای ارزیاب ــی در راس چارچوب
ــده و  ــی ایجادش ــت محیط ــط زیس ــای مرتب ــی جنبه ه تمام
توســعه یافته انــد ]42[. در مقالــه حاضــر بــه بررســی عوامــل 

حیاتــی موفقیــت نظــام مدیریــت زیســت محیطی )EMS( بــر 
پایــه ایــزو 14001 در صنایــع و ســازمان ها پرداختــه خواهــد 
ــوط  ــوارد و خط ــر م ــازمان ها عالوه ب ــر س ــه اگ ــد. چراک ش
راهنمــای ذکرشــده اســتاندارد 14001از تحقــق عوامــل 
ــت محیطی در  ــت زیس ــای مدیری ــت نظام ه ــی موفقی حیات
فرایندهــای کسب وکارشــان اطمینــان داشــته باشــند، از 
حمایــت طرف هــای ذی نفــع خــود برخــوردار شــده و متعاقبــاً 
ــت محیطی  ــت زیس ــام مدیری ــرای نظ ــازی و اج در پیاده س
در مجموعــه خــود بــا موفقیــت روبــه رو خواهنــد شــد]70[. 
بنابرایــن ایــن پژوهــش بــه ایــن موضــوع پرداختــه و نتایــج 
و  پیاده ســازی  بهبــود  در  مهمــی  نقــش  می توانــد  آن 
ســازمان ها  زیســت محیطی  مدیریــت  نظــام  نگهــداری 
داشــته باشــد. در مقالــه حاضــر پــس از مــرور ادبیــات 
ــت زیســت محیطی  ــای مدیری ــه نظام ه ــوط ب ــی مرب موضوع
بــر پایــه اســتاندارد ایــزو14001و همچنیــن عوامــل حیاتــی 
ــه اســتخراج  موفقیــت پیاده ســازی و اجــرای ایــن نظام هــا ب
ــن  ــی در ای ــج تحقیقــات تجرب شــباهت ها و تفاوت هــای نتای
ــد  ــان پیشــنهاد خواه ــد شــد. در پای ــه خواه حــوزه پرداخت
ــه  ــاخص هایی ک ــه ش ــد ب ــازمانی بای ــر س ــه در ه ــد ک ش
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ــت محیطی  ــت زیس ــای مدیری ــر را در نظام ه ــترین تأثی بیش
ــد توجــه عمــده شــود. ــا دارن آن ه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نظام مدیریت زیست محیطی )EMS(، ایزو 14001

ــی  ــد بخش ــی می توان ــت محیط ــت زیس ــام مدیری ــک نظ ی
ــت  ــال مدیری ــه به دنب ــد ک ــازمان  باش ــت س ــام مدیری از نظ
فعالیت هــا،  بــا  مرتبــط  زیســت محیطی  جنبه هــای 
ــزاری  محصــوالت و خدمــات سازمان هاســت. ایــزو 14001اب
اســت بــرای کمــک بــه نظام هــای مدیریــت زیســت محیطی 
خط مشــی ها  هــدف،  ایجــاد  بــه  کــه  ســازمان ها 
و  ســازمان ها  زیســت محیطی  مســئولیت های  و 
ــای  ــت جنبه ه ــام و مدیری ــت نظ ــزی درس ــن ممی همچنی
می نمایــد]24[. شــایانی  کمــک  آن هــا  زیســت محیطی 

ســری اســتانداردهای DIN EN ISO 14000 شامل خانواده ای 
نظام هــای  بــا  رابطــه  در  بین المللــی  اســتانداردهای  از 
زیســت محیطــی بــوده کــه در ســال 1996 میــالدی توســط 
کمیتــه فنــی 207 ســازمان جهانــی ایــزو به وجــود آمده انــد. 
ایــن نظام هــا بخشــی از الزامــات مدیریتــی کــه همــان 
ــزی  ــام، برنامه ری ــت انج ــع الزم جه ــازمانی، مناب ــاختار س س
و طرح ریــزی فعالیت هــا، تشــریح مســئولیت ها، معیــن 
ــظ  ــتای حف ــرای کار در راس ــوه اج ــا و نح ــودن روش ه نم
محیــط زیســت اســت را شــامل می شــود. اســتاندارد مذکــور 
ــه  ــت محصــوالت و ارائ ــن کیفی ــی در جهــت تضمی راهنمای
ــظ آن  ــت محیطی و حف ــات زیس ــا الزام ــق ب ــات مطاب خدم

اســت.
ســازمان هایی کــه مدیریــت زیســت محیطی را به عنــوان 
بخشــی از زیربناهــای فلســفه مدیریــت ســازمان خــود 
ــود را در  ــای خ ــاس آن فعالیت ه ــد و براس ــاب کرده ان انتخ
ســطح اســتانداردهای بین المللــی زیســت محیطی انجــام 
ایــن اســتاندارد، ســود می برنــد.  از اجــرای  می دهنــد، 
ــازمان ها  ــد س ــتاندارد، عای ــن اس ــرای ای ــه از اج ــی ک نتایج

می شــود، عبــارت اســت از:
ــات،  ــه خدم ــای زیســت محیطی در ارائ ــه جنبه ه ــه ب • توج
ــه  ــازمان ک ــای س ــطح آن در فعالیت ه ــش س ــد و کاه تولی
منجــر بــه افزایــش رضایــت ذی نفعــان و همچنیــن پیــروی از 

ــود؛ ــت محیطی می ش ــن زیس قوانی
• بهبــود محصــوالت و خدمــات ســازمان در تطابــق بــا 

الزامــات؛
داشــتن  به علــت  زمــان  و  هزینــه  در  صرفه جویــی   •
ــب  ــح و مناس ــرای صحی ــور اج ــد به منظ ــی نظام من چارچوب

زیســت محیطی؛ مدیریــت  نظــام 
ــی و  ــود خط مش ــت وج ــان به عل ــزه در کارکن ــاد انگی • ایج

ــق؛ ــن و دقی ــت محیطی روش ــف زیس ــدود وظای ح
• افزایش اعتبار سازمان در سطح ملی و بین المللی.

در ادامــه بــه برخــی از تحقیقاتــی کــه در حــوزه شناســایی و 
ــت  ــای مدیری ــت نظام ه ــی موفقی ــل حیات ــدی عوام الویت بن

ــود: ــاره می ش ــه، اش ــورت گرفت ــت محیطی ص زیس
زوتشــی و ســوحال )2004( در پژوهشــی بــه بررســی عوامــل 
ــت  ــام مدیری ــداری نظ ــازی و نگه ــت پیاده س ــی موفقی حیات
بــا  اســترالیا  کشــور  ســازمان های  در  زیســت محیطی 

بهره گیــری از پژوهش هــای میدانــی پرداختنــد]70[.
ــل  ــی عوام ــه بررس ــی ب ــی )2005( در پژوهش وی و قوازم
ــت محیطی در  ــت زیس ــای مدیری ــت نظام ه ــی موفقی حیات
صنایــع الکترونیــک و شــیمیایی ســنگاپور پرداختنــد. آن هــا 
ــادالت  ــازی مع ــاری مدل س ــل داده از روش  آم ــرای تحلی ب
ســاختاری بهره گیــری نمودنــد. نتایــج تحقیــق نشــان 
ــه  ــد ب ــران ارش ــد مدی ــل تعه ــه عوام ــود ک ــن ب ــده ای دهن
ــان،  ــری کارکن ــارکت و درگی ــت محیطی، مش ــت زیس مدیری
آمــوزش، طراحــی محصــوالت و فرایندهــای ســبز، مدیریــت 
اطالعــات  مدیریــت  و  اندازه گیــری  تأمین کننــدگان، 
از مهم تریــن عوامــل حیاتــی موفقیــت نظــام مدیریــت 

اســت]61[. زیســت محیطی 
سامباســیوان و فــی )2008( در پژوهشــی بــه ارزیابــی 
عوامــل حیاتــی موفقیــت پیاده ســازی ایــزو 14001 بــا 
اســتفاده از فراینــد تحلیــل سلســله مراتبــی در صنایــع 
الکترونیــک کشــور مالــزی پرداختنــد. نتایــج تحقیــق آن هــا 
حاکــی از ایــن بــود کــه مهم تریــن عوامــل حیاتــی موفقیــت 
پیاده ســازی ایــزو 14001 عبارتنــداز: رویکــرد مدیریــت، 
فرهنــگ تغییــر ســازمانی، جنبه هــای فنــی شــامل تجهیزات 
اندازه گیــری و پایــش، مشــاوره متخصصــان زیســت محیطی و 
ارتقــای فراینــد تولیــد و جنبه هــای اجتماعــی شــامل قوانیــن 
نیازمندی هــای  بــازار،  فشــار  دولتــی،  خط مشــی های  و 
مشــتری و روابــط کارکنــان. همچنیــن از دیگــر نتایــج 
ــازی  ــی از پیاده س ــای ناش ــان دادن مزای ــا نش ــق آن ه تحقی
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ــد از:  ــه عبارتن ــع اســت ک ــن صنای ــزو 14001 در ای ای
ــه  ــازمان ب ــد س ــازمان: تعه ــهرت س ــر و ش ــود تصوی • بهب
مســائل زیســت محیطی موجــب ارتقــای وجهــه ســازمان در 
ــذار و  ــای قانون گ ــتریان، نهاده ــم از مش ــان اع ــزد ذی نفع ن

کارکنــان می شــود؛
ــود در  ــازمان: بهب ــای س ــودآوری و فراینده ــود در س • بهب
عملیــات بــه ســازمان کمــک می نمایــد کــه ضایعــات 
تولیــدی و ریســک حــوادث زیســت محیطی را کاهــش 
ــش  ــا و افزای ــش هزینه ه ــر کاه ــن ام ــه ای ــه نتیج ــد. ک ده
ــه و  ــواد اولی ــای م ــش در هزینه ه ــیله کاه ــودآوری به وس س
ــود در  ــات و بهب ــع ضایع ــای دف ــرژی، کاهــش در هزینه ه ان

محصــوالت تولیــدی می شــود؛
• بهبــود  وفــاداری و اعتمــاد مشــتری: افزایــش ســطح آگاهی 
ــح  ــه ترجی ــر ب ــت محیطی منج ــائل زیس ــه مس ــتریان ب مش
آن هــا بــه اســتفاده از محصــوالت ســبز و دوســتدار محیــط 
ــب  ــزو 14001 موج ــی ای ــذ گواه ــت. اخ ــده اس ــت ش زیس
ــه  ــا ب ــاداری آن ه ــن وف ــاد مشــتریان و تضمی ــش اعتم افزای

ــود. ــازمان می ش س
ــه  ــد ب ــی و تعه ــان: آگاه ــط کارکن ــزش و رواب ــود انگی • بهب
ــا  ــزه آن ه ــش انگی ــه افزای ــر ب ــت محیطی منج ــائل زیس مس
ــا  ــان ب ــه مســائل زیســت محیطی می شــود. کارکن نســبت ب
ســطح انگیــزش بــاال، قــادر بــه همــکاری بهتــر بــا مدیریــت و 

ــان هســتند ]56[.  ســایر کارکن
زنــد حســامی و همــکاران )2012( در تحقیقــی بــه ارزیابــی 
عوامــل حیاتــی موفقیــت اجــرای نظام هــای مدیریــت 
زیســت محیطی و ایــزو 14001 در صنعــت ســیمان ایــران بــا 
بهره گیــری از روش تاپســیس پرداختنــد. رویکــرد مدیریــت 
شــامل: تعهــد و حمایــت مدیریــت ارشــد، اهداف و خط مشــی 
زیســت محیطی و ارزیابــی مدیریــت؛ جنبه هــای خــارج 
ســازمانی و اجتماعــی شــامل: قوانیــن و خط مشــی های 
دولتــی، فشــار بــازار، نیازمندی هــای مشــتری و روابــط 
کارکنــان؛ فرهنــگ تغییــر ســازمانی شــامل: آگاهــی و 
ــرل مســتندات، آمادگــی و پاســخ در شــرایط  ــوزش، کنت آم
اضطــراری، ارتباطــات و اقدامــات پیشــگیرانه؛ جنبه هــای فنی 
شــامل تجهیــزات اندازه گیــری و پایــش، مشــاوره متخصصــان 
هزینه هــا  تولیــد؛  فراینــد  ارتقــای  و  زیســت محیطی 
ــود  ــای بهب ــدازی و هزینه ه ــه راه ان ــای اولی ــامل: هزینه ه ش

ــام  ــت نظ ــی موفقی ــل حیات ــن عوام ــداری؛ از مهم تری و نگه
مدیریــت زیســت محیطی بودنــد ]25[.

مروتــی شــریف آبــادی و همــکاران )2014( در پژوهشــی بــه 
ارزیابــی عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت ســازمانی در پیاده ســازی 
و  کاشــی  صنایــع  در  زیســت محیطی  مدیریــت  نظــام 
از روش مدل ســازی  بهره گیــری  بــا  و  ایــران  ســرامیک 
معــادالت ســاختاری بــر پایــه روش حداقــل مربعــات جزئــی 
پرداختنــد. آن هــا عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت در پیاده ســازی 
در ســه دســته  را  زیســت محیطی  مدیریــت  نظام هــای 
اصلــی عناصــر مدیریتــی، فرهنــگ ســازمانی و منابــع مالــی و 
غیرمالــی تقســیم کردنــد. نتایــج نشــان دهنده ایــن بــود کــه 
ــازی  ــت در پیاده س ــر موفقی ــده ب ــل شناسایی ش ــه عوام کلی
ــزو 14001  ــه ای ــر پای ــت زیســت محیطی ب نظام هــای مدیری

ــد ]42[. ــاداری دارن ــر مثبــت و معن اث
ــن حــوزه  ــق ای ــات تحقی ــرور گســترده ادبی ــا م ــن ب همچنی
عوامــل حیاتــی موفقیــت متعــددی بــرای پیاده ســازی نظــام 
مدیریــت زیســت محیطی شناســایی شــدند کــه در ادامــه بــه 

ــده اســت. ــا اشاره ش آن ه
1- تعهد و پشتیبانی مدیریت ارشد

نظام هــای  موفــق  پیاده ســازی  و  طراحــی  راســتای  در 
مدیریــت زیســت محیطی بــر پایــه اســتاندارد ایــزو 14001، 
ــت  ــران ارشــد ســازمان از اهمی ــری و رویکــرد مدی جهت گی

ــت ]56[.  ــوردار اس ــزایی برخ بس
مدیــران ارشــد از طریــق پشــتیبانی و حمایــت خــود از 
نظــام مدیریــت زیســت محیطــی می تواننــد موجبــات 
ــای  ــش و ارتق ــه وســیله افزای ــن سیســتم ها را ب موفقیــت ای
توانمندی هــا و مشــارکت کارکنــان و ایجــاد فرهنــگ تغییــر 
ــد ]8[،]23[،]28[،]39[،]45[،]53[،]56[،]61[،  ــم آورن فراه

.]70[،]69[
مدیرانــی کــه تنهــا ظاهــر ایــزو 14001را می پذیرنــد 
ــد.  ــل کنن ــق عم ــورت موف ــد به ص ــه بتوانن ــت ک ــد اس بعی
تنهــا مدیرانــی کــه نســبت بــه ایــزو 14001 مشــتاق 
ــبت  ــود نس ــت خ ــه حمای ــد هم ــد می گردن ــوده و متعه ب
بــه اعمــال تغییــر ســازمانی جهــت همسوشــدن بــا اجــرای 
طــرح را بــه کار گیرنــد، می تواننــد بــه بهبــود مســتمر 
زیســت محیطی رهنمــون شــوند ]34[. توصیــه می شــود 
مدیریــت عالــي به صــورت فعــال در توســعه ی سیاســت هاي 
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ــا تمــام  شــرکت دخیــل باشــد و بایــد مطمئــن شــود کــه ب
ــت  ــت. مدیری ــرده اس ــرار ک ــاط برق ــازمان ارتب ــطوح س س
ــت زیســت محیطي  ــداوم نظــام مدیری ــد به طــور م ــي بای عال
شــرکت را بازبینــي کــرده تــا مطمئــن شــود نظــام مناســب، 

ــت ]8[. ــر اس ــت و مؤث ــا صالحی ب
ــام  ــب نظ ــازمان مرت ــد س ــران ارش ــود مدی ــه می ش توصی
مدیریــت زیســت محیطی ســازمان را به منظــور حصــول 
ــتم،  ــودن سیس ــش ب ــی و اثربخ ــب، کاف ــان از مناس اطمین
ــای  ــامل فعالیت ه ــد ش ــی بای ــن بازبین ــد. ای ــی نماین بازبین
زیســت محیطی ســازمان، شــکایات وارده از طــرف مشــتری 
ــازمان  ــت محیطی س ــف زیس ــرد ضعی ــا عملک ــاط ب در ارتب
زیســت محیطی،  آالینده هــای  نشــر  و  ایجــاد  ماننــد 
محصــوالت مخــرب محیــط زیســت و ... و یــا ســایر اشــخاص 
طــرف ســوم شــامل: تأمین کننــدگان، توزیع کننــدگان، 
قانون گــذاری  نهادهــای  و  خرده فروشــان  عمده فروشــان، 

باشــد]25[،]28[،]45[،]47[،]56[.
2- مدیریت منابع انسانی اثر بخش

ــم و بســزایی در ایجــاد  ــش مه ــع انســانی نق ــت مناب مدیری
ــروی انســانی  ــق فراهــم آوردن نی ــرات ســازمانی از طری تغیی
توانمنــد و کارا در ســازمان بــرای اجــرای موفقیت آمیــز 
می کنــد  ایفــا  زیســت محیطی  مدیریــت  نظام هــای 

.]65[،]57[،]52[،]49[،]36[،]6[
ــی  ــیله کارمندیاب ــش به وس ــانی اثربخ ــع انس ــت مناب مدیری
ــداف  ــبرد اه ــور پیش ــان به منظ ــب ترین آن ــاب مناس و انتخ
توانمندســازی  زیســت محیطی،  خط مشــی های  و 
زیســت محیطی  فعالیت هــای  بــا  مرتبــط  توانایی هــای 
کارکنــان، تعییــن حــدود وظایــف زیســت محیطی کارکنــان 
به صــورت روشــن و دقیــق، ارزیابــی عملکــرد زیســت محیطی 
کارکنــان، اعطــای پــاداش بــه کارکنــان دارای عملکــرد 
میــان  دوطرفــه  ارتباطــات  و  زیســت محیطی  مطلــوب 
ــرا  ــه ای اج ــی اساســی و پای ــزو مبان ــان ج ــازمان و کارکن س
ــت محیطی  ــت زیس ــام مدیری ــز نظ ــداری موفقیت آمی و نگه
اســت]14[،]70[ و بــه پیاده ســازی موفقیت آمیــز نظــام 
قابــل  کمــک  ســازمان ها  در  زیســت محیطی  مدیریــت 

توجهــی می نمایــد ]27[.
ــازی  ــادار در پیاده س ــت و وف ــا کیفی ــان ب ــارکت کارکن مش
اجــرای  موجبــات  زیســت محیطی  مدیریــت  نظــام 

ــد  ــم می کن ــانی فراه ــه آس ــن سیســتم را ب ــز ای موفقیت آمی
بــا  ارتبــاط  در    .]67[،]56[،]55[،]39[،]23[،]22[،]17[
ــش و  ــانی اثربخ ــع انس ــت مناب ــان مدیری ــل می ــوه تعام نح
ــه ایــن نکتــه اشــاره  ــوان ب میــزان مشــارکت کارکنــان می ت
کــرد کــه یکــی از اصلی تریــن راه هــای بهبــود میــزان 
مشــارکت کارکنــان در راســتای بــه انجــام رســاندن اهــداف 
ــع انســانی  ــت مناب زیســت محیطی ســازمان، داشــتن مدیری
ــرای جهت گیــری   اثربخــش اســت. ســطحی کــه ســازمان ب
انفــرادی تأکیــد دارد،  بــه جــای  و تالش هــای تیمــی 
ــجم  ــای منس ــکیل تیم ه ــرای تش ــازمان ب ــه س ــطحی ک س
ــای  ــه اعض ــطحی ک ــت س ــز دارد و در نهای ــد تمرک و متعه
ــد  ــد می پردازن ــا و عقای ــادل ایده ه ــی و تب ــه کار تیم ــم ب تی
نظام هــای  موفقیــت  حیاتــی  عوامــل  از  دیگــر  یکــی 
مدیریــت زیســت محیطی اســت ]4[،]10[،]11[،]67[. نتایــج 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نکت ــان دهنده ای ــددی نش ــات متع تحقیق
هــر انــدازه میــزان مدیریــت مشــارکتی در ســازمان افزایــش 
ــت  ــر و حمای ــا یکدیگ ــان ب ــی کارکن ــزان هماهنگ ــد می یاب
کارکنــان از مدیــر شــدت می یابــد. کوشــش مدیــر در جهــت 
مشــارکت کارکنــان اعتمــاد آن هــا را بــه مدیــر افزایــش داده 
و در نتیجــه از مدیــر حمایــت بیشــتری خواهنــد کــرد ]1[.

3- اهداف و خط مشی های زیست محیطی:
مدیریــت عالــی بایــد فعاالنــه در توســعه سیاســت های 
ســازمان دخیــل باشــد و بایــد مطمئــن شــود کــه بــا تمــام 
ســطوح ســازمان ارتبــاط برقــرار کــرده اســت و آن هــا را در 
ــت محیطی  ــی زیس ــک خط مش ــد. ی ــل نمای ــر دخی ــن ام ای
نمایانگــر تعهــد جــدی ســازمان و مدیــر آن به منظــور اجــرای 
هرچــه مناســب تر نظــام مدیریــت زیســت محیطی اســت. این 
ــت محیطی  ــداف زیس ــم اه ــه تنظی ــاس و پای ــی اس خط مش
ــن تعهــدات  ســازمان اســت ]28[،]39[،]45[،]53[،]56[. ای
ــت،  ــط زیس ــت از محی ــرای محافظ ــدی ب ــده تعه در برگیرن
ــط  ــخص مرتب ــدات مش ــایر تعه ــی و س ــری از آلودگ جلوگی
بــا محیــط ســازمان و بهبــود مســتمر نظــام مدیریــت 
زیســت محیطی در جهــت ارتقــای عملکــرد زیســت محیطی 

اســت. 
ــه  ــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه کارکنــان ب ایــن مــورد ب
چــه میــزان در مــورد اینکــه چــه انتظــاری از آن هــا در نظــام 
ــن  ــد و همچنی ــی رود، می دانن ــت محیطی م ــت زیس مدیری
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ــای  ــی ها و ر اهبرده ــا خط مش ــداف ب ــن اه ــه ای ــطحی ک س
ــات  ــج تحقیق ــد. نتای ــی دارن ــازمان همگرای ــطح کالن س س
ــدازه  متعــددی نشــان دهنــده ایــن نکتــه اســت کــه هــر ان
ــد  ــش یاب ــداف زیســت محیطی افزای ــفافیت در اه ــزان ش می
میــزان مشــارکت کارکنــان بهبــود یافتــه و هماهنگــی میــان 
ــرد  ــورت می گی ــان تری ص ــب و آس ــورت مناس ــا به ص آن ه

.]56[،]11[،]10[،]4[
4- هماهنگی و یکپارچگی

حــل اثربخــش مســائل و مشــکالت میــان واحدهــا، ســطح 
و همچنیــن ســطح  واحدهــا  بیــن  اطالعــات  تســهیم 
همــکاری میــان واحدهــای ســازمان نقــش مهمــی در اجــرای 
ــا  ــی ایف ــت محیط ــت زیس ــای مدیری ــز نظام ه موفقیت آمی
ــارچگی  ــه یکپـ ــانی کـ ــد ]4[،]10[،]11[،]67[. زمـ می کنن
در ســـازمان تحقـــق یابـــد و جریـــان ارتباطــات در ســازمان 
ــر  ــه مشــارکت و هماهنگــی کارکنــان و ایجــاد روابــط مؤث ب
ــوان انتظــار  ــود مـی تـ ــان منجــر شـ ــران و کارکن بیــن مدی
ــایی و  ــر شناس ــود را بهت ــف خ ــاط ضع ــازمان نق ــت س داش
بــه رفــع تعــارض و بهبــود شــرایط خـــود اقـــدام کنـــد ]2[؛ 
ــداف  ــه اه ــریع تر ب ــد توانســت س ــازمان خواه در نتیجــه س

ــد.   ــت یاب ــرش دس ــورد نظ ــت محیطی م زیس
5- جهت گیری نوآورانه:

ســطحی کــه ســازمان بــر کارکنــان در راســتای کســب منابع 
ــه آن هــا کمــک  ــرای اجــرای فعالیت هــای نوآوران ضــروری ب
ــت وجو  ــل جس ــه دلی ــان ب ــه کارکن ــطحی ک ــد، س می نمای
بــرای روش هــای نویــن و کاراتــر انجــام وظایــف شــغلی خــود 
ــه  ــت ارائ ــه عل ــان ب تشــویق می شــوند، ســطحی کــه کارکن
ــن  ــوند و هم چنی ــویق می ش ــود تش ــه خ ــای نوآوران ایده ه
ــول در  ــک معق ــرش ریس ــازمان ها در پذی ــل س ــزان تمای می
راســتای پذیــرش تغییــر در برابــر تغییــرات محیــط کســب-

ــازار و ...،  ــررات و ب ــن و مق ــرات در قوانی ــم از تغیی وکار اع
ــازمان ها  ــه س ــری نوآوران ــاخص های جهت گی ــی از ش همگ

.]67[،]15[،]12[،]11[ می باشــد 
ــت در  ــتای موفقی ــل در راس ــای ذی ــور راهکاره ــن منظ بدی

ــردد: ــنهاد می گ ــازمان پیش ــه س ــری نوآوران ــت گی جه
ــت  ــت مدیری ــراد وحمای ــراي اف ــک جومناســب ب • ایجــاد ی

ــای زیســت محیطــی ــت ه ــی از فعالی عال
ــا  ــاط ب ــازمان در ارتب ــو آور در س ــراد خــالق و ن • جــذب اف

ــت زیســت محیطــی؛ ــا نظــام مدیری مســائل مرتبــط ب
به منظــور  مناســب  مالــی  امکانــات  نمــودن  فراهــم   •
ــت محیطی؛  ــه زیس ــای نوآوران ــرای ایده ه ــازی و اج پیاده س
• اعطــای آزادي کافــی در انجــام فعالیت های زیســت محیطی 

ــه کارکنان؛ ب
ــی  ــت محیط ــت زیس ــل از خالقی ــج حاص ــتفاده از نتای • اس

ــراد؛ اف
ــه  ــالق در زمین ــراد خ ــراي اف ــب ب ــاداش مناس ــن پ • تعیی

مســائل زیســت محیطی ســازمان؛
• تشــکیل یــک هســته مرکــزي خالقیــت ســازمانی در 

ارتبــاط بــا نظــام مدیریــت زیســت محیطی. 
6- منابع مالی و غیرمالی:

ــی در  ــش کاف ــی و دان ــع مال ــی، مناب ــزات فن ــود تجهی کمب
موفقیت آمیــز  اجــرای  در  مانــع  بزرگ تریــن  ســازمان ها 
نظام هــای مدیریــت زیســت محیطی هســتند ]23[،]31[،

 .]67[،]56[،]55[،]50[،]39[
7- فرهنگ تغییر سازمانی

ــاد  ــدی اســت به منظــور ایج ــازمانی تعه ــر س ــگ تغیی فرهن
ــرای  ــازی و اج ــتای پیاده س ــه در راس ــازمان ک ــر در س تغیی
موفقیت آمیــز نظــام مدیریــت زیســت محیطی ضــروری 
اســت ]44[،]54[،]63[،]64[. بر اســاس متــن اســتاندارد 
ایــزو 14001، تغییــر ســازماني شــامل: ســازمان دهي مجــدد 
ــف مســئولیت هاي  ــزوم و تعری ــه در صــورت ل ســازمان، البت
ــش ســطح  ــت آموزش هــاي مناســب و افزای مشــخص، هدای
آگاهــي کارمنــدان، داشــتن کانال هــاي ارتباطــي مناســب و 
داشــتن آمادگــي الزم در مواقــع اضطــراري اســت. مدیریــت 
عالــي بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه تغییــرات از ســوي 
همــه کارمنــدان مؤسســه به طــور کامــل درک شــده و مــورد 
ــا اهــداف  حمایــت اســت و در فواصــل معیــن در مواجهــه ب
ــود ]3[. ــي ش ــاي زیســت محیطي بازبین و مقاصــد فعالیت ه

8- جلوگیری از تضاد در نقش ها:
مدیریــت  نظام هــای  اجــرای  و  پیاده ســازی  به هنــگام 
نظام هــای  یکپارچه ســازی  همچنیــن  و  زیســت محیطی 
ــای درون و  ــروز تضاده ــری از ب ــی، جلوگی ــاوت مدیریت متف
بیــن نقشــی افــراد درگیــر در ایــن سیســتم ها امــری حیاتــی 
ــن  ــن چنی ــگام پیاده ســازی ای ــه در هن اســت ]70[. چــرا ک
ــام و  ــار ابه ــان دچ ــع کارکن ــتر مواق ــتانداردهایی در بیش اس
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ــای  ــردی و نقش ه ــف کارک ــرای وظای ــان اج ــردرگمی می س
اعطایــی بــه آن هــا در راســتای پیاده ســازی نظام هــای 

می شــوند.  زیســت محیطی  مدیریــت 
9- یادگیری و الگوبرداری از تجارب سایر سازمان ها

مدیریــت  نظام هــای  پیاده ســازی  به هنــگام  ســازمان ها 
ــد از تجــارب ســایر ســازمان ها اســتفاده  زیســت محیطی بای
ــازمان ها در  ــه س ــایانی ب ــک ش ــر کم ــن ام ــه ای ــد ک کنن
بالقــوه پیــش روی آن هــا  کاهــش چالش هــا و موانــع 

می نمایــد]16[،]30[.
10- آموزش کارکنان

در بســیاری از مواقــع تغییــرات ناشــی از پیاده ســازی نظــام 
ــان  ــوی کارکن ــت از س ــا مقاوم ــت محیطی ب ــت زیس مدیری
همــراه می شــود کــه از ماهیــت انســان کــه خواهــان ثبــات 
ــق دادن  ــان از طری ــرد. مقاومــت کارکن اســت نشــأت می گی
ــت  ــام مدیری ــورد نظ ــان در م ــه کارکن ــی ب ــوزش و آگاه آم
زیســت محیطــی کاهــش می یابــد ]7[،]18[،]29[. الزم 
ــه ذکــر اســت کــه آمــوزش کارکنــان یکــی از مؤلفه هــای  ب

ــع انســانی اثربخــش اســت. پیــش برنــده مدیریــت مناب
سایر  و  تأمین کنندگان  به  آگاهی دادن  و  آموزش   -11

ذی نفعان
ــان  ــرای ذی نفع ــی را ب ــای آموزش ــد برنامه ه ــازمان ها بای س
و  پیمانــکاران  تأمین کننــدگان،  مثــل  خــود  خارجــی 
ــت  ــام مدیری ــرای نظ ــازی و اج ــل از پیاده س ــتریان قب مش

،]21[،]20[،]19[،]5[ نماینــد  تدویــن  زیســت محیطی 
]40[،]46[،]51[،]60[ و اطالعــات جامعــی در مــورد اهداف، 
ــای  ــازی نظام ه ــای پیاده س ــن مزای ــی ها و همچنی خط مش
مدیریــت زیســت محیطی در ارتبــاط بــا هریــک از طرف هــای 
ذی نفــع نــام بــرده شــده را نیــز ارائــه نماینــد. چــرا کــه ایــن 
ــه  ــا از جمل ــکاری طرف ه ــات هم ــرف موجب ــک ط ــر از ی ام
تأمین کننــدگان کــه ســهم عمــده ای در موفقیــت نظام هــای 
ــد، دارد  ــا می کنن ــت زیســت محیطی ســازمان ها را ایف مدیری
ــای  ــوالت و فعالیت ه ــرش محص ــات پذی ــی موجب و از طرف

ســبز ســازمان توســط مشــتریان را فراهــم مــی آورد.
12- انجام تحلیل هزینه-فایده:

یکــی از راه هــای کســب حمایت مدیران ارشــد، انجــام تحلیل 
هزینه-فایــده و کّمی ســازی تمامــی هزینه هــا و فعالیــت  
حاصــل از پیاده ســازی نظــام مدیریــت زیســت محیطی 

ــه  ــود ب ــا خ ــل هزینه ه ــن تجزیه وتحلی ــت ]70[. در ای اس
راه انــدازی نظــام EMS و  اولیــه  دو دســته هزینه هــای 
ــود  ــیم می ش ــتم تقس ــود سیس ــداری و بهب ــای نگه هزینه ه
می توانــد  زیســت محیطی  مدیریــت  فعالیت هــای   .]25[
ــته  ــراه داش ــازمان به هم ــرای س ــی ب ــی فراوان ــای مال مزای
باشــد. در ایــن رابطــه انجــام تحلیل هــای هزینه-فایــده یکــی 
از راهکارهــای مؤثــر بــر اجــرای موفقیت آمیــز نظــام مدیریــت 
زیادشــدن  صــورت  در  چراکــه  اســت.  زیســت محیطی 
هزینه هــای اجــرای ایــن نظــام بــر فوایــد ذکرشــده حاصــل 
از آن، اجــرای ایــن نظــام توجیــه اقتصــادی نخواهــد داشــت. 

13- نیاز به ممیزی های داخلی و خارجی
ــن  ــی از مهم تری ــی یک ــی و خارج ــای داخل ــام ممیزی ه انج
فعالیت هــای ســازمان بــرای حصــول اطمینــان از پیاده ســازی 
و اجــرای موفقیت آمیــز نظــام مدیریــت زیســت محیطی 

ــت ]26[،]37[،]62[. اس
14- تجزیه وتحلیل چرخه حیات

تجزیه وتحلیــل چرخــه حیــات ابــزاری بــرای ارزیابــی اثــرات 
ــر  ــول دوره عم ــت در ط ــا خدم ــول ی ــت محیطی محص زیس
خــود اســت]7[،]9[،]29[،]32[،]38[،]58[،]59[. چرخــه 
حیــات محصــول مراحــل متوالــی و پیوســته یــک محصــول 
ــع  ــتحصال از مناب ــا اس ــام ی ــاده خ ــتخراج م ــان اس از زم
ــل  ــی محصــول اســت. تجزیه وتحلی ــع نهای ــا دف ــی تـ طبیع
ــا  ــا، برونداده ــی درونداده ــردآوری و ارزیاب ــات گ چرخــه حی
و پیامدهــای بالقــوه زیـست محیطـــی یـــک نظــام محـــصول 
در سراســر چرخــه ی حیــات آن اســت. به منظــور دســتیابی 
ــرای یــک محصــول  ــه طراحــی مناســب زیســت محیطی ب ب
ــرب  ــرات مخ ــه اث ــق کلی ــی دقی ــایی و بررس ــد، شناس جدی
ــی آن محصــول در طــی مراحــل  ــواع قبل زیســت محیطی ان
ــر، از  ــه عم ــتفاده از روش چرخ ــا اس ــود ب ــر خ ــف عم مختل

ــم و ضــروری اســت. ــات مه اقدام
15- طراحی برای محیط

یکــی دیگــر از مفاهیــم جدیــد کــه ســازمان ها بــرای اجــرای 
ــه آن  ــت زیســت محیطی خــود ب ــز نظــام مدیری موفقیت آمی
ــفه آن  ــه فلس ــت ک ــاژ اس ــرای مونت ــی ب ــد طراح ــاز دارن نی
ــور  ــول به منظ ــر در محص ــواد کمت ــات و م ــتفاده از قطع اس
اســتفاده کمتــر از منابــع و همچنیــن تولیــد ضایعــات کمتــر 
اســت ]9[، هــدف اســتراتژی طراحــی محیــط زیســتی 
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)DFE(، بهبــود فنــاوری و طراحــی تاکتیک هایــی بــرای 
ــره وری  ــب به ــا ترکی ــه محصــوالت اســت. ب گســترش دامن
اقتصــادی بــا تاکتیک هــای طراحــی،  DFE کل چرخــه عمــر 
ــاندن  ــه رس ــه کمین ــا ب ــرد و ب ــر می گی ــول را در نظ محص
ــد.  ــل اســتفاده می نمای ــع، محصــوالت را قاب اســتفاده از مناب
ــی  DFE  بــر بــه کمینــه رســاندن هزینــه  تمرکــز اصل
و  مصرف کننــدگان  بــرای  اقتصــادی  و  زیســت محیطی 
عالوه بــر ایــن، تمرکــز بــر چارچــوب چرخــه عمــر محصــول 
ــن  ــتری و همچنی ــای مش ــردن نیازه ــا متعادل ک ــت. ب اس
اثــرات زیســت محیطی و اجتماعــی، هــدف DFE بهبــود 
تجربــه اســتفاده از محصــول بــرای هــر دوی مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان بــا کمینــه تأثیــر بــر محیــط اســت.  مزایای

DFE  عبارتنــد از: صرفه جویــی در هزینــه، کاهــش خطــرات 

فرصت هــای  گســترش  زیســت محیطی،  و  کار  و  کســب 
ــت محیطی. ــررات زیس ــت مق ــازار و رعای ــب و کار و ب کس

16- فشار بازار
ــای  ــارها و محرک ه ــدن، فش ــر جهانی ش ــازمان ها در عص س
زیــادی ر ا از طــرف بــازار در جهــت بهبــود عملکــرد 
اینکــه  متحمــل می شــوند. ضمــن  زیست محیطی شــان 
فشــارها و محرک هــای مصرف کننــده در بــازار به طــور 
وارده  فشــارهای  همچنیــن   .]68[ دارد  وجــود  طبیعــی 
از طــرف ذی نفعــان از جانــب تأمین کننــدگان بــر روی 
فعالیت هــای زیست محیطی شــان اثــر دارد ]69[. عالوه بــر 
ــواد  ــازمان از م ــتفاده س ــر اس ــی ب ــارهای خارج ــن فش ای
ــود  ــرای بهب ــی ب ــر از محرک های ــی دیگ ــر یک ــه بی خط اولی
ــن  ــت ]33[. چنی ــازمان اس ــت محیطی س ــای زیس فعالیت ه
 )14001 )ایــزو  زیســت محیطي  کیفــي  اســتانداردهاي 
بین المللــي  بازارهــاي  در  اقتصــادي  فعالیــت  به منظــور 
بیشــترین فشــار بــازار را متحمــل مي شــوند. کالرک )1999( 
خاطــر نشــان مي ســازد کــه بســیاري از شــرکت هاي چنــد 
ــود  ــتریان خ ــته مش ــار و خواس ــه فش ــش ب ــي در واکن ملیت
ــد. موریســون و  ــت زیســت محیطي را مي پذیرن ــام مدیری نظ
همــکاران )2000( دریافتنــد کــه شــرکت ها قبــل از شــروع 
ــتانداردهای  ــا اس ــق ب ــود را مطاب ــزات خ ــاخت، تجهی ــه س ب

ایــزو 14001 پایه گــذاری کردنــد.
ــت  ــی موفقی ــای اصل ــی از فاکتوره ــتری یک ــت مش  رضای
ــیاری  ــن رو بس ــت، ازای ــی اس ــازمانی و عملیات ــرد س عملک

وارده  فشــارهای  بــه  پاســخ  جهــت  در  ســازمان ها  از 
نظــام  اجــرای  و  پیاده ســازی  بــه  مشــتری  طــرف  از 
ــی  ــد ]56[. از آنجای ــت محیطی روی می آورن ــت زیس مدیری
کــه مشــتریان یکــی از مهم تریــن طرف هــای ذی نفــع 
فعالیت هــای ســازمان هســتند، در ادبیــات تحقیــق از آن هــا 
به صــورت جداگانــه یــاد شــده اســت، درحالی کــه ایــن 
ــازار  ــار ب ــل فش ــای عام ــی از زیرمجموعه ه ــود یک ــل خ عام

ــت. اس
17- قوانین زیست محیطی

ــا  ــن محرک ه ــی از اصلی تری ــی یک ــررات دولت ــن و مق قوانی
ــرای اتخــاذ نظــام مدیریــت زیســت محیطی در ســازمان ها  ب
اســت. هــر چنــد تطابــق بــا مقــررات زیســت محیطی هیــچ 
تضمینــی بــرای بهبــود عملکــرد زیســت محیطی ارائــه 

نمی دهــد]68[.
18- کنترل مستندات

ــئولیت ها،  ــارات و مس ــی ها، اختی ــداف، خط مش ــی اه تمام
ــرد  ــورد عملک ــی در م ــراه اطالعات ــد به هم ــا و ... بای روش ه
بــرای  بایــد  مســتندات  و  مستندشــده  زیســت محیطی 
ــن و  ــان، قوانی ــه کارکن ــت محیطی ب ــرد زیس ــق عملک تصدی
ــه  ــا ک ــن معن ــرد باشــد،  بدی ــل کارب ــه قاب ــررات و جامع مق
ــال  ــت محیطی دنب ــام زیس ــن نظ ــر ممیزی ــال اگ ــور مث به ط
شــواهدی دال بــر صحــت اجــرای ایــن نظــام باشــند، بتــوان 
بــا ارائــه ایــن مســتندات، مــوارد مــورد نظــر آنــان را احصــا 

کــرد.
19- آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری

ــازمان  ــای اضطــراری، س ــر وضعیت ه ــی در براب ــرای آمادگ ب
بایــد رویه هایــی به منظــور شــناخت مشــکالت بالقــوه و 
پاســخ گویی بــه شــرایط و حــوادث اضطــراری ایجــاد نمایــد 
ــی  ــد به صــورت دوره ای، مــرور، ارزیاب ــن رویه هــا بای ]12[. ای
و اصــالح شــده و همچنیــن پــس از وقــوع یــک وضعیــت یــا 

حادثــه اضطــراری بایــد بازنگــری انجــام پذیــرد ]56[.
مقایسه تئوریکی نتایج تحقیقات تجربی

باتوجــه بــه مطالعــه و بررســی تحقیقــات تجربی پیشــین، در 
ــای  ــواردی از شــباهت ها و تفاوت ه ــه م ــه ارائ جــدول )1(، ب
ــت پیاده ســازی  ــی موفقی ــل حیات یافت شــده در حــوزه عوام
ــر پایــه  و نگهــداری نظام هــای مدیریــت زیســت محیطــی ب
ــه  ــا پرداخت ــه آن ه ــن ب ــط محققی ــه توس ــزو 14001 ک ای
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ــود. ــاره می ش ــده، اش ش

جدول1: مقایسه شباهت  ها و تفاوت  های میان عوامل حیاتی موفقیت پیاده  سازی
 و نگهداری نظام های مدیریت زیست محیطی مطرح شده در ادبیات تحقیق 
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تعهد و پشتیبانی مدیریت 
 ارشد

مدیریت عالی می بایست به صورت فعال در توسعه سیاست هاي شرکت دخیل باشد و باید 
به طور مداوم سیستم مدیریت  ومطمئن شود که با تمام سطوح سازمان ارتباط برقرار کرده 

زیست محیطی شرکت را بازبینی کرده تا مطمئن شود سیستم مناسب، با صالحیت و مؤثر 
 .است

 مدیریت منابع انسانی اثر بخش

ترین کارکنان به منظور پیشبرد مدیریت منابع انسانی از طریق کارمندیابی و انتخاب مناسب
حدود وظایف زیست محیطی کارکنان به  هاي زیست محیطی، تعیینمشیاهداف و خط

صورت روشن و دقیق،توانمندسازي زیست محیطی کارکنان، ارزیابی عملکرد زیست 
محیطی کارکنان، اعطاي پاداش به کارکنان داراي عملکرد مطلوب زیست محیطی، مدیریت 

 منابع انسانی اثربخشی قلمداد می گردد.

 آموزش کارکنان
دادن به آنها در مورد سیستم مدیریت زیست محیطی و   آموزش به کارکنان و آگاهی

مزایاي پیاده سازي این سیستم در راستاي کسب حمایت و کاهش مقاومت آنها در برابر 
 اجراي سیستم.

هاي زیست اهداف و خط مشی
 محیطی

توسعه فعاالنه خط مشی هاي سازمان توسط مدیر و کسب اطمینان از توجه و درگیر 
وح سازمان و  تعهد جدي سازمان و مدیر آن به منظور اجراي هرچه ساختن تمامی سط

تر سیستم مدیریت زیست محیطی که اساس و پایه تنظیم اهداف زیست محیطی مناسب
 سازمان را بنیان می گذارد.

 فرهنگ تغییر سازمانی
آمیز سازي و اجراي موفقیتایجاد جوي پشتیبان و حامی تغییر در سازمان به منظور پیاده
 سیستم مدیریت زیست محیطی.

 فایده-انجام تحلیل هزینه
هاي اجراي سیستم فایده به منظور تعیین عدم فزونی هزینه-هاي هزینهانجام تحلیل

 مدیریت زیست محیطی بر فواید اجراي این سیستم.

 هماهنگی و یکپارچگی
یکپـارچگی در جریـان ارتباطات در  سطح هماهنگی میان واحدهاي سازمان و میزان

 .و رفع تعارض و بهبود شرایط نقاط ضعف در راستاي شناخت هر چه بهترسازمان 

 منابع مالی و غیرمالی
ها  در راستاي اجراي برخورداري از  تجهیزات فنی، منابع مالی و دانش کافی در سازمان
 هرچه بهتر سیستم مدیریت زیست محیطی.

هاي داخلی و نیاز به ممیزي
 خارجی

سازي و اجراي هاي داخلی و خارجی به منظور حصول اطمینان از پیادهانجام ممیزي
 آمیز سیستم مدیریت زیست محیطی.موفقیت

 فشار بازار
شان ها به منظور بهبود عملکرد زیست محیطیفشارهاي وارده از طرف ذینفعان به سازمان

 نها اثر گذار می باشد.آ هاي زیست محیطیکه بر روي فعالیت

 محیطی زیستقوانین 
قوانین و مقررات وضع شده توسط نهادهاي قانون گذار  به عنوان محرکی براي اتخاذ 

 ها.سیستم مدیریت زیست محیطی در سازمان
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ادامه جدول1: مقایسه شباهت  ها و تفاوت  های میان عوامل حیاتی موفقیت پیاده  سازی
 و نگهداری نظام های مدیریت زیست محیطی مطرح شده در ادبیات تحقیق 

 توضیحات هاشاخص

وت
تفا

 ها

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

 بین نقش های وظیفه ای و زیست محیطی  افراد درگیر. جلوگیری از بروز تضاد جلوگیری از تضاد شخصیتی
آموزش و آگاهی دادن به 

 کنندگان و سایر ذینفعانتأمین
های مدیریت سازی سیستمو مزایای پیاده هامشیارائه اطالعات جامع در مورد اهداف، خط

 .های ذینفعزیست محیطی به هریک از طرف
یادگیری و الگوبرداری از 

 هاتجارب سایر سازمان
 در راستای ی پیاده کننده سیستم مدیریت زیست محیطیهاسایر سازماناز تجارب  کسب

 ها و موانع بالقوه پیش روی آنها.کاهش چالش

 سیـستم محیطـی زیـست بالقوه پیامدهای و بروندادها دروندادها، ارزیابی و گردآوری چرخه حیات وتحلیلتجزیه
 .حیات محصول یچرخه درسراسر

کنندگان و تولیدکنندگان با حداقل تأثیر بر  بهبود تجربه استفاده از محصول برای مصرف طراحی برای محیط
 .محیط

 کنترل مستندات
ها، اختیارات و اهداف، خط مشیاطالعات مرتبط با تمامی تهیه، حفظ و نگهداری 

به صورت مستند شده و قابل ها و ... به همراه عملکرد زیست محیطی ها، روشمسئولیت
 به منظور  تصدیق عملکرد زیست محیطی. کاربرد

آمادگی و واکنش در وضعیت 
 اضطراری

گویی به شرایط و به منظور شناخت مشکالت بالقوه و پاسخ هاییرویهایجاد ساز و کارها و 
ای مرور، ارزیابی و اصالح شده و  پس از وقوع صورت دوره که بهحوادث اضطراری ایجاد 

 گردند.بازنگری مرور و یک وضعیت یا حادثه اضطراری 
 

نتیجه   گیری و پیشنهادات
نظام   هــای مدیریــت زیســت محیطی بــر پایــه اســتانداردهای 
رفتارهــای  بهبــود  و  ارزیابــی  14001به منظــور  ایــزو 
ــه وســیله ایجــاد چارچوبــی در  زیســت محیطی ســازمان   ها ب
راســتای ارزیابــی و پایــش فرایندهــا بــرای تمامــی جنبه   هــای 
ــد. در  ــعه یافته   ان ــده و توس ــت محیطی ایجادش ــط زیس مرتب
ــت نظــام  ــی موفقی ــل حیات ــه بررســی عوام ــه حاضــر ب مقال
مدیریــت زیســت محیطی )EMS( بــر پایــه ایــزو 14001 در 
صنایــع و ســازمان   ها پرداختــه شــد. چراکــه اگــر ســازمان   ها 
ــتاندارد  ــده اس ــای ذکرش ــوط راهنم ــوارد و خط ــر م عالوه ب
14001 از تحقــق عوامــل حیاتــی موفقیــت نظام هــای 
ــان  ــای کسب   وکارش ــی در فراینده ــت محیط ــت زیس مدیری
ــع  ــای ذی نف ــت طرف   ه ــند، از حمای ــته باش ــان داش اطمین
خــود برخوردارشــده و متعاقبــاً در پیاده   ســازی و اجــرای 
ــا  ــود ب ــه خ ــی در مجموع ــت محیط ــت زیس ــام مدیری نظ
ــازمان ها  ــن س ــر ای ــد. عالوه ب ــد ش ــه رو خواهن ــت روب موفقی
ــت محیطی  ــت زیس ــام مدیری ــازی نظ ــیله پیاده   س ــه وس ب

اثربخــش می   تواننــد بــه منافــع و مزایــای محســوس و 
نامحســوس متعــددی مثــل بهبودهــای زیســت محیطی، 
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. 
مدیریــت  نظــام  تشــریح  بــه  ابتــدا  راســتا  ایــن  در 
زیســت محیطی بــر پایــه ایــزو 14001 پرداختــه شــد، 
ــق  ــینه تحقی ــترده پیش ــات گس ــام مطالع ــا انج ــپس ب س
ــازی  ــت پیاده   س ــی موفقی ــل حیات ــه عوام ــوزه کلی ــن ح ای
نظــام مدیریــت زیســت محیطی کــه در ادبیــات تحقیــق بــه 
ــت  ــود، تشــریح شــد. در نهای ــرات از آن اســتفاده شــده ب ک
ــورد  ــده در م ــای ذکرش ــباهت   ها و تفاوت   ه ــن ش ــه تبیی ب
ــن نظام هــا در ادبیــات تحقیــق  ــی موفقیــت ای عوامــل حیات
ــه دفعــات اســتفاده و همچنیــن  ــا توجــه ب پرداختــه شــد. ب
ضریــب اهمیــت و اوزان هــر یــک از عوامــل حیاتــی موفقیــت 
نظام هــای مدیریــت زیســت محیطی کــه در ادبیــات تحقیــق 
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ــه  ــود ک ــی از آن ب ــج حاک ــد، نتای ــه ش ــوع یافت ــن موض ای
ــام  ــازی نظ ــت در پیاده   س ــی موفقی ــل حیات ــن عوام مهم   تری
ــت و  ــوع صنع ــه ن ــدون توجــه ب ــت زیســت محیطی ب مدیری
ســازمان عبــارت بــود از: تعهــد پشــتیبانی مدیریــت ارشــد، 
ــت،  ــری مدیری ــش، بازنگ ــر بخ ــانی اث ــع انس ــت مناب مدیری
مشــارکت  زیســت محیطی،  خط مشــی   های  و  اهــداف 
ــازمانی،  ــر س ــگ تغیی ــی، فرهن ــری تیم ــان، جهت   گی کارکن
ــه  ــاز ب ــده، نی ــل هزینه-فای ــام تحلی ــان، انج ــوزش کارکن آم

ممیزی   هــای داخلــی و خارجــی.
بــر پایــه نتایــج ایــن تحقیــق پیشــنهادات اجرایی و پژوهشــی 

در ایــن حــوزه بــه شــرح زیــر ارائــه می شــود:
ــری و تعهــد خــود در  ــد رهب ــی ســازمان بای ــت عال • مدیری
رابطــه بــا نظــام مدیریــت زیســت محیطی را از طریــق مــوارد 

زیــر نشــان دهــد:
1(  پاسخ گویی در قبال اثربخشی نظام مدیریت زیست محیطی؛

اهــداف  و  خط   مشــی  اینکــه  از  اطمینــان  حصــول   )2
ــتراتژیک و  ــری اس ــا جهت   گی ــده، ب ــت محیطی ایجاد ش زیس

ــازگارند؛ ــازمان س ــط س محی
3( حصــول اطمینــان از یکپارچگــی الزامــات نظــام مدیریــت 

زیســت محیطی بــا فرایندهــای کســب   وکار ســازمان؛
ــام  ــاز نظ ــورد نی ــع م ــه مناب ــان از اینک ــول اطمین 4( حص

مدیریــت زیســت محیطی در دســترس هســتند؛
ــت محیطی و  ــت زیس ــی مدیری ــت اثربخش ــال اهمی 5( انتق

ــت محیطی؛ ــت زیس ــام مدیری ــات نظ ــا الزام ــاق ب انطب
6( حصــول اطمینــان از اینکــه نظــام مدیریت زیســت محیطی 

بــه نتایــج در نظــر گرفتــه شــده نائل می شــود؛
7( هدایــت و پشــتیبانی از افــراد به   منظــور کمــک بــه 

زیســت محیطی؛ مدیریــت  نظــام  اثربخشــی 
8( ترویج بهبود مستمر؛

از ســایر نقش   هــای مدیریتــی مرتبــط در  9( حمایــت 
ــای  ــه در زمینه   ه ــی ک ــه میزان ــا ب ــری آن   ه نشــان دادن رهب

مسئولیتشــان کاربــرد دارد.
• مدیریــت ارشــد بایــد خط   مشــی زیســت محیطی را در 
ــود  ــت محیطی خ ــت زیس ــام مدیری ــده نظ ــه تعریف ش دامن

ــد: ــر، ایجــاد، بازنگــری و نگهــداری نمای ــوارد زی طبــق م
ــده  ــازمان دربرگیرن ــط س ــداف و محی ــا اه ــب ب 1( متناس
فعالیت   هــا،  اثــرات زیســت محیطی  و  ماهیــت، مقیــاس 

محصــوالت و خدمــات باشــد؛
2( چارچوبــی را بــرای تعییــن اهــداف زیســت محیطی 

فراهــم آورد؛
3( شــامل تعهــدی بــرای محافظــت از محیــط زیســت، 
دربرگیرنــده جلوگیــری از آلودگــی و ســایر تعهدات مشــخص 

ــا محیــط ســازمان باشــد؛ مرتبــط ب
ــت  ــود مســتمر نظــام مدیری 4( شــامل تعهــدی جهــت بهب
زیســت محیطــی در جهــت ارتقــای عملکــرد زیســت محیطی 

باشــد.
ــرا،  ــتقرار، اج ــرای اس ــاز ب ــورد نی ــع م ــد مناب ــازمان بای • س
نگهــداری و بهبــود مســتمر نظــام مدیریــت زیســت محیطی 

ــد. را تعییــن و تأمیــن نمای
ــه  ــی ک ــد، کارکنان ــل نمای ــان حاص ــد اطمین ــازمان بای • س
تحــت کنتــرل ســازمان کار می   کننــد از مــوارد زیــر آگاهــی 

ــد: دارن
1( خط   مشی   های زیست محیطی؛

2( جنبه   هــای بــارز زیســت محیطی و اثــرات مرتبــط واقعــی 
یــا بالقــوه زیســت محیطی همــراه بــا کارشــان؛

3( ســهم آن   هــا در اثربخشــی نظــام مدیریت زیســت محیطی، 
از جملــه مزایــای ارتقــای عملکرد زیســت محیطی؛

4( پیامــد عــدم انطبــاق بــا الزامــات نظــام مدیریــت 
ــف و  ــازی وظای ــدم برآورده   س ــه ع ــت محیطی، از جمل زیس

تعهــدات انطبــاق ســازمان.
• ســازمان بایــد عملکــرد زیســت محیطی خــود را به صــورت 
مســتمر، پایــش، اندازه   گیــری، تجزیه   وتحلیــل و ارزیابــی 

نمایــد و مــوارد زیــر را تعییــن کنــد:
1( چه چیزی نیاز به پایش و اندازه   گیری دارد؛

و  تجزیه   وتحلیــل  اندازه   گیــری،  پایــش،  روش   هــای   )2
ارزیابــی در صــورت کاربــرد، جهــت تضمیــن نتایــج معتبــر؛

3( معیارهــا و شــاخص   های مناســبی کــه ســازمان عملکــرد 
ــی نمایــد؛ زیســت محیطی خــود را ارزیاب

4( پایش و اندازه   گیری چه زمانی باید انجام شود؛
بایــد  اندازه   گیــری  و  پایــش  نتایــج  هنگامــی  چــه   )5

شــوند. ارزیابــی  و  تجزیه   وتحلیــل 
فواصــل  در  را  داخلــی  ممیزی   هــای  بایــد  ســازمان   •
برنامه   ریزی شــده در جهــت تأمیــن اطالعــات در مــورد 
ــا الزامــات ســازمان  اینکــه نظــام مدیریــت زیســت محیطی ب
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ــود  ــات خ ــت محیطی و الزام ــت زیس ــام مدیری ــت نظ جه
اســتاندارد بین   المللــی زیســت محیطی تطابــق دارد، بــه 

ــاند.  ــام رس انج
• مدیریــت ارشــد بایــد نظــام مدیریــت زیســت محیطی 
ســازمان را در فواصــل برنامه   ریزی شــده به منظــور اطمینــان 
از تــداوم تناســب، کفایــت و اثربخشــی آن بازنگــری نمایــد.

• ســازمان بایــد تناســب کفایــت و اثربخشــی نظــام مدیریــت 
ــت محیطی  ــرد زیس ــای عملک ــرای ارتق ــت محیطی را ب زیس

به طــور مســتمر بهبــود بخشــد.
همچنیــن ایــن مقالــه به صــورت تطبیقــی و بــا توجــه 
بــه اســناد، مقــاالت و تحقیق   هــای پیشــین گوناگونــی 
گــردآوری شــده اســت و بــرای درک و روشــنی بهتــر اســت 
ــه  ــا توجــه ب ــی به صــورت پژوهشــی-میدانی و ب ــه تحقیق ک
ــورد  ــام و م ــه انج ــن زمین ــی در ای ــی و مکان ــرایط زمان ش
بررســی و تجزیه   وتحلیــل قــرار گیــرد تــا درســتی و نادرســتی 

ــود. ــن ش آن معی
منابع

ــا  ــت ب ــبک مدیری ــه س ــم )1373(. رابط ــالت   پور، مری 1. رس
ــد،  ــي ارش ــه کارشناس ــان. پایان   نام ــغلي کارکن ــت ش رضای

ــران. دانشــگاه ته
2. شــاه محمــدی, ع., & علــی مــرادی, م. )1392(. بررســی 
میــزان تاثیــر ســبکهای ارتباطــی مدیریــت در تعامــل میــان 
فــردی کارکنــان. مطالعــات رســانه ای,  8 )22(, 161-171. 

3. نــوري ایــرج, غفــاري آشــتیاني پیمــان, & مردانــي عباس. 
ــت  ــتم مدیری ــراي سیس ــاي اج ــي فاکتوره )1390(. بررس
زیســت محیطــي )EMS(، ایــزو 14001 بــا اســتفاده از 
ــوردي:  ــه م ــي )AHP()مطالع ــل سلســله مراتب ــد تحلی فراین
صنایــع کوچــک و متوســط اراک(، پژوهــش هــای مدیریــت، 

.87-106  ،89
4. Ankrah, N. A., & Langford, D. A. (2005). Architects 

and contractors: a comparative study of organizational 

cultures. Construction Management and Economics, 

23(6), 595-607.

5. Beamon, B.M. (1999), “Designing the green supply 

chain”, Logistics Information Management, Vol. 12 No. 

4, pp. 332-42.

6. Boudreau, J. W., & Ramstad, P. M. (2005). Talentship, 

talent segmentation, and sustainability: A new HR deci-

sion science paradigm for a new strategy definition. Hu-

man Resource Management, 44(2), 129-136.

7. Bragg, S., Knapp, P. and McLean, R. (1993), Improv-

ing Environmental Performance: A Guide to a Proven and 

Effective Approach, Technical Communications (Pub-

lishing) Ltd, Australia.

8. Campos, L. M. (2012). Environmental management 

systems (EMS) for small companies: a study in Southern 

Brazil. Journal of Cleaner Production, 32, 141-148.

9. Chandrashekar, A., Dougless, T. and Avery, G.C. 

(1999), “The environment is free: the quality

analogy”, Journal of Quality Management, Vol. 4 No. 1, 

pp. 123-43.

10. Cheung, S. O., Wong, P. S., & Lam, A. L. (2012). An 

investigation of the relationship between organizational 

culture and the performance of construction organiza-

tions. Journal of Business Economics and Management, 

13(4), 688-704.

11. Cheung, S. O., Wong, P. S., & Wu, A. W. (2011). To-

wards an organizational culture framework in construc-

tion. International Journal of Project Management, 29(1), 

33-44.

12. Chin, K. S., Chiu, S., & Rao Tummala, V. M. (1999). 

An evaluation of success factors using the AHP to imple-

ment ISO 14001-based EMS. International Journal of 

Quality & Reliability Management, 16(4), 341-362.

13. Clark, D. (1999). What drives companies to seek ISO 

14000 certification.Pollution Engineering, 1(3), 

14. Cline, K. D. (2000). Defining the implementation 

problem: Organizational management versus coopera-

tion. Journal of Public Administration Research and The-

ory, 10(3), 551-572.

15. Coffey, V. (2002). Assessing organizational culture? 

value management to the rescue. Value Manager, 8(3), 

6-13.

16. Delmas, M. (2001). Stakeholders and competitive ad-



ت محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001
ت زیس

ت پیاده سازی نظام مدیری
مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقی

76

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال ششم- شماره 1 - پیاپی 19 - بهار 1395

vantage: the case of ISO 14001. Production and Opera-

tions Management, 10(3), 343-358.

17. Eng Ann, G., Zailani, S., & Abd Wahid, N. (2006). 

A study on the impact of environmental management 

system (EMS) certification towards firms’ performance 

in Malaysia. Management of Environmental Quality: An 

International Journal, 17(1), 73-93.

18. Evenson, R. (1997), Customer Service 201: Manag-

ing Your People to Be Their Best, Bull’s Eye Publishing, 

Whitehouse Station, NJ.

19. Florida, R. (1996), “Lean and green: the move to en-

vironmentally conscious manufacturing”,

California Management Review, Vol. 39 No. 1, pp. 8-33.

20. Florida, R. and Davison, D. (2001), “Gaining from 

green management: environmental

management system inside and outside the factory”, Cali-

fornia Management Review,

Vol. 43 No. 3, pp. 64-84.

21. Handfield, R.B., Ragatz, G.C., Peterson, K.J. and 

Monczka, R.M. (1999), “Involving suppliers in new prod-

uct development”, California Management Review, Vol. 

42 No. 1, pp. 59-82.

22. Hanna, M. D., Rocky Newman, W., & Johnson, P. 

(2000). Linking operational and environmental improve-

ment through employee involvement. International Jour-

nal of Operations & Production Management, 20(2), 148-

165.

23. Hariz, S., & Bahmed, L. (2013). Assessment of en-

vironmental management system performance in the Al-

gerian companies certified ISO 14001. Management of 

Environmental Quality: An International Journal, 24(2), 

228-243.

24. Heras, I., & Arana, G. (2010). Alternative models 

for environmental management in SMEs: the case of 

Ekoscan vs. ISO 14001. Journal of Cleaner Production, 

18(8), 726-735.

25. Hessami, H. Z., Golsefid-Alavi, M., Shekaf, S. M., & 

Mavi, R. K. (2012). Evaluation of success factors of ISO 

14001-Based EMS implementation and ranking the ce-

ment industry uUsing the TOPSIS method. Journal of Ap-

plied Environmental Biological Science, 2(10), 523-530.

26. Hormozi, A. (1997), “ISO 14000: the next focus in 

standardization”, SAM Advanced Management Journal, 

Vol. 62 No. 3, pp. 32-41.

27. Kaur, H. (2011). Impact of human resource factors 

on perceived environmental performance: An empirical 

analysis of a sample of ISO 14001 EMS companies in 

Malaysia. Journal of Sustainable Development, 4(1), 211.

28. Kiani Mavi, R., Golsefid-Alavi, M., Madan shekaf, 

S., Zand Hessami, H., & Soleimani Nezhad, N. (2012). 

Evaluation and Ranking of Success Factors and Benefits 

of ISO 14001 Based EMS Implementation Using the 

TOPSIS Method. Journal of Applied Environmental and 

Biological Sciences, 2(8), 419-427.

29. Kinsella, J. (1994). ISO 14000 standards for environ-

mental management. In ISO 14000 standards for environ-

mental management.

30. Kirschner, E. (1995). Environmental-Management 

Systems Get Worldwide Benchmark. Chemical & Engi-

neering News, 73(14), 13-13.

31. Lam, P. T., Chan, E. H., Poon, C. S., Chau, C. K., & 

Chun, K. P. (2010). Factors affecting the implementation 

of green specifications in construction. Journal of Envi-

ronmental Management, 91(3), 654-661.

32. Lamming, R. and Hampson, J. (1995), “The environ-

ment as a supply chain management issue”, British Acad-

emy of Management Annual Conference: Revitalising 

Organisations: The

Academic Contribution, Sheffield, 11-13 September, pp. 

41-53.

33. Lee, S. Y. (2008). Drivers for the participation of 

small and medium-sized suppliers in green supply chain 

initiatives. Supply Chain Management: An International 

Journal, 13(3), 185-198.



14
00

1 
یزو

د ا
دار

تان
 اس

ایه
ر پ

ی ب
یط

مح
ت 

یس
ت ز

یری
مد

ام 
 نظ

زی
سا

اده 
 پی

ت
فقی

 مو
تی

حیا
ل 

وام
ی ع

بیق
تط

عه 
طال

م

77

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

95
ار 

 به
- 1

9 
پی

پیا
 - 

1 
اره

شم
م- 

شش
ل 

سا

34. Lim-Teck, G., & Lee-Peng, T. (2001). ISO 14000: the 

answer for environmental management implementation: 

the Malaysian case. Total Quality Management, 12(2), 

223-229.

35. Lim-Teck, G., & Lee-Peng, T. (2001). ISO 14000: the 

answer for environmental management implementation: 

the Malaysian case. Total Quality Management, 12(2), 

223-229.

36. Linnenluecke, M. K., & Griffiths, A. (2010). Corpo-

rate sustainability and organizational culture. Journal of 

world business, 45(4), 357-366.

37. Maltby, J. (1995), “Environmental audit: theory and 

practices”, Managerial Auditing Journal, Vol. 10 No. 8, 

pp. 15-16.

38. Marcus, P.A. and Willig, J.T. (1997), Moving ahead 

with ISO 14000, John Wiley & Sons, Ontario.

39. Massoud, M. A., Fayad, R., El-Fadel, M., & Kamleh, 

R. (2010). Drivers, barriers and incentives to implement-

ing environmental management systems in the food in-

dustry: A case of Lebanon. Journal of Cleaner Production, 

18(3), 200-209.

40. Miles, M.P. and Covin, J.G. (2000), “Environmental 

marketing: a source of reputational

competitive and financial advantage”, Journal of Business 

Ethics, Vol. 23 No. 3, pp. 299-311.

41. Mitsuhashi, T. (1998). ISO 14001 and the role of top 

management. APO News, 12.

42. Morovati-Sharifabadi, A., Naser Sadrabadi, A., & 

Namakshenas-Jahromi, M. (2014). Evaluation of the Ef-

fective Factors on Organizational Success in Implemen-

tation of Environmental Management System (EMS): A 

case of Iranian Tile and Ceramic Industry. International 

Journal of Economy, Management and Social Sciences, 

Vol. 3 No. 12, pp. 816-821.

43. Morrison J, Cushing KK, Day Z, Speir J.(2000). Man-

aging a better environment: opportunities and obstacles 

for ISO 14001 in public policy and commerce. Occa-

sional paper. Oakland, CA: Pacific Institute for Studies in 

Development, Environment, and Security, p. 1-9.

44. Nattrass, B., Altomare, M., & Hawken, P. (2013). The 

natural step for business: Wealth, ecology & the evolu-

tionary corporation. New Society Publishers.

45. Nishitani, K. (2010). Demand for ISO 14001 adoption 

in the global supply chain: An empirical analysis focus-

ing on environmentally conscious markets. Resource and 

Energy Economics, 32(3), 395-407.

46. Noeke, J. (2000), “Environmental management sys-

tems for universities: a case study”,

International Journal of Sustainability in Higher Educa-

tion, Vol. 1 No. 3, pp. 237-43.

47. Petroni, A. (2001). Developing a methodology for 

analysis of benefits and shortcomings of ISO 14001 reg-

istration: lessons from experience of a large machinery 

manufacturer. Journal of cleaner production, 9(4), 351-

364.

48. Petroni, A. (2001). Developing a methodology for 

analysis of benefits and shortcomings of ISO 14001 reg-

istration: lessons from experience of a large machinery 

manufacturer. Journal of cleaner production, 9(4), 351-

364.

49. Phillips, L. (2007). Go green to gain the edge over 

rivals. People Management, 23(9).

50. Pimenova, P., & Van Der Vorst, R. (2004). The role 

of support programmes and policies in improving SMEs 

environmental performance in developed and transition 

economies. Journal of Cleaner Production, 12(6), 549-

559.

51. Quazi, H.A. (1999), “Implementation of an environ-

mental management system: the experience of companies 

operating in Singapore”, Industrial Management & Data 

Systems, Vol. 99 No. 7, pp. 302-11.

52. Renwick, D., Redman, T., & Maguire, S. (2008). 

Green HRM: A review, process model, and research 

agenda. University of Sheffield Management School Dis-



ت محیطی بر پایه استاندارد ایزو 14001
ت زیس

ت پیاده سازی نظام مدیری
مطالعه تطبیقی عوامل حیاتی موفقی

78

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال ششم- شماره 1 - پیاپی 19 - بهار 1395

cussion Paper, (2008.01).

53. Rodriguez, G., Alegre, F. J., & Martinez, G. (2011). 

Evaluation of environmental management resources (ISO 

14001) at civil engineering construction worksites: a case 

study of the community of Madrid. Journal of environ-

mental management, 92(7), 1858-1866.

54. Russo, M. V., & Fouts, P. A. (1997). A resource-based 

perspective on corporate environmental performance and 

profitability. Academy of management Journal, 40(3), 

534-559.

55. Sakr, D. A., Sherif, A., & El-Haggar, S. M. (2010). 

Environmental management systems’ awareness: an in-

vestigation of top 50 contractors in Egypt. Journal of 

Cleaner Production, 18(3), 210-218.

56. Sambasivan, M., & Fei, N. Y. (2008). Evaluation of 

critical success factors of implementation of ISO 14001 

using analytic hierarchy process (AHP): a case study 

from Malaysia. Journal of cleaner production, 16(13), 

1424-1433.

57. Schuler, R. S., & Jackson, S. E. (2005). A quarter-cen-

tury review of human resource management in the US: 

The growth in importance of the international perspec-

tive. Management Revue, 11-35.

58. Sharfman, M., Ellington, R.T. and Meo, M. (1997), 

“The next step in balancing ‘green’:

life-cycle-oriented environmental management”, Busi-

ness Horizons, Vol. 30 No. 3, pp. 13-22.

59. Sheldon, C. (Ed.) (1997), ISO 14001 and beyond: 

EMS in the Real World, Green Leaf Publications, New 

York, NY.

60. Slowinski, G., Chatterji, D., Tshudy, J.A. and Fried-

ley, D.L. (1997), “Are you a leader in

environmental R&D?”, Technology Management, Vol. 40 

No. 3, pp. 47-54.

61. Soo Wee, Y., & Quazi, H. A. (2005). Development and 

validation of critical factors of environmental manage-

ment. Industrial Management & Data Systems, 105(1), 

96-114.

62. Vinten, G. (1996), “The objectives of the environmen-

tal audit”, Environmental Management and Health, Vol. 7 

No. 3, pp. 12-21.

63. Wagner, J. (2001a), “Company-wide ISO 14001 cer-

tification”, Pollution Engineering, Vol.33 No. 9, p. 216.

64. Wagner, J. (2001b). Company-wide ISO 14001 certi-

fication. Pollution Engineering, 33(10), 52.

65. Wagner, M. (2013). ‘Green’human resource benefits: 

do they matter as determinants of environmental manage-

ment system implementation?. Journal of Business Eth-

ics, 114(3), 443-456.

66. Walker, H., Di Sisto, L., & McBain, D. (2008). Driv-

ers and barriers to environmental supply chain manage-

ment practices: Lessons from the public and private 

sectors. Journal of purchasing and supply management, 

14(1), 69-85.

67. Wong, P. S., & Zapantis, J. (2013). Driving carbon 

reduction strategies adoption in the Australian construc-

tion sector–The moderating role of organizational culture. 

Building and Environment, 66, 120-130.

68. Zhu, Q., & Sarkis, J. (2004). Relationships between 

operational practices and performance among early 

adopters of green supply chain management practices in 

Chinese manufacturing enterprises. Journal of operations 

management, 22(3), 265-289.

69. Zhu, Q., Geng, Y., Fujita, T., & Hashimoto, S. (2010). 

Green supply chain management in leading manufactur-

ers: Case studies in Japanese large companies. Manage-

ment Research Review, 33(4), 380-392.

70. Zutshi, A., & Sohal, A. (2004). Environmental man-

agement system adoption by Australasian organisations: 

part 1: reasons, benefits and impediments. Technovation, 

24(4), 335-357.




