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سیستمهای کنترل پایداری است .ابزار اصلی جمعآوری دادهها و اندازهگیری متغیرها پرسشنامه بوده است که در قالب طیف

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه استراتژی پایداری پیشگرانه بر استانداردهای زیستمحیطی از طریق متغیر میانجی

استراتژی پایداری پیشگیرانه ،استانداردهای زیستمحیطی ،سیستمهای کنترل پایداری

 .1مقدمه

آگاهیيافتن بر نقش محیطزيست ،انسان ،ارزشهای اجتماعی
و انسانی و واقعیتهای گروهها و اقشار اجتماعی در شکل دادن
به توسعه و چگونگی توزيع منافع آن و همچنین ،درک اين
امیدوار بود ،در قالب زايش مفهوم توسعه پايدار متجلی شد.

اگرچه توسعه پايدار ابتدا بیشتر با تکیه بر وجه زيستمحیطی
تعريف شد؛ لیکن به تدريج زنان ،فرهنگ ،آموزش ،علم ،اخالق،
امنیت و مشارکت نیز به تحلیل پايداری افزوده شد (آدریان،

 .)1385توسعهي اقتصادي بهعنوان یک رکن اساسی در

مجموعه سیاستهاي هر کشور ،از یک سو با صنعت ،تکنولوژي
و از سویی دیگر با آلودگیهاي زیستمحیطی ارتباطی نزدیک

دارد .تجربهي کشورهاي توسعهیافته نشان میدهد که پیگیري

هدفهاي توسعهي اقتصادي با تأکید بر بخش صنعت و
بهرهبرداري غیراصولی از محیط زیست ،توسعهي پایدار را با
مخاطرات جدي مواجه میسازد .آلودگی هوا از جمله مشکالت

زیستمحیطی است که با صنعتیشدن و افزایش مصرف انرژي
شدت یافته است .با توجه به نقش اساسی صنعت در روند

* گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دماوند ،دماوند ،ایران
** نویسنده مسئول -گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دماوند ،دماوند ،ایران
nazeri@damavandiau.ac.ir

و میزان آلودگی ناشی از بخش صنعت ،داراي اهمیت فراوانی
است (نصرالهی و غفاری گولک.)1389 ،

رشد سريع صنعت ،زيانهاي جبرانناپذيري را بر منابع

زيستمحیطي کشورها وارد آورده است .لذا امروزه اتخاذ

راهبردهايي کارآمد

براي تقلیل و کاهش پيامدهاي

زيستمحیطي فعاليتهاي صنعتي از اهميتبسزايي برخوردار

است .امروزه هدف نهايي از حفاظت محيط زيست ،دستيابي
به توسعه پايدار در قالب برنامههاي اقتصادي هماهنگ با اصول

حفاظت محيط زيست و ممانعت از تخريب و تهيسازي منابع
تجديدشونده و غيرقابل تجديد است .صنايع فوالد نيز غالبا

اثرات و پيامدهاي ناسازگار زيستمحیطي دارد .درحاليکه

اگر مالحظات زيستمحیطی در طراحي و برنامهريزیهای
اولیه بهصورت گسترده ،جامع و همهسونگر مدنظر قرار گيرد،
برنامههاي توسعه و احداث اينگونه طرحهاي بزرگ و پرهزينه،

کمینه پيامدهاي زيستمحیطي را در مناطق تحت نفوذ خود
ایجاد میکند (مؤسسه تحقیقات زیستمحیطی.)2009 ،

تدوین اصول و قواعد الزام آور زیستمحیطی به تدریج موجب
1. W.E Deming
2. Total Quality Management
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نکته که ديگر نمیتوان به تداوم توسعه در اشکال پیشین

کشورهاي در حال توسعه ،رابطهي میان فعالیتهاي صنعتی
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توسعه حقوق محیط زیست چه در ابعاد ملی و چه در سطوح

محیط زیست متداول شده فرایند ارزیابی آثار توسعه بر محیط

زیستمحیطی یکی از مهمترین ابزار و عوامل مدیریت محیط

انفرادی است كه در بسیاری از كشورها فهرستی از طرحهای

بینالمللی شده و امروزه حقوق محیط زیست و قوانین و مقررات
زیست و حفاظت از منابع آن محسوب میشود .عدم فرایندهای
مدیریتی رسمی برای اجرای استراتژی پایداری فعال ،یک مانع

عمده برای دستیابی سازمانها به عملکرد پایداری سازمانی

با وجود سودمندی  EIAدر سطح پروژه ،از آنجا كه این نوع

بهشمار میرود؛ لذا باید در قالب الزامات قانونی قرارگرفته و

میدهد ،نوعی رهیافت منفعالنه در نظام برنامهریزی محسوب

معیارهای توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست در کشورمان

بهترین حالت ،طرحهایی از قبل نوشتهشده را مورد ارزیابی قرار

به مورد اجرا گذاشته شود (دبیری و کیانی .)1385 ،مفهوم

میشود (.)Owen HO, Ashley NJ, 1999

حوزهای از موضوعات محیطی در کنار موضوعات اجتماعی-

که آثار و پیامدهای محیط زیستی ناشی از بارگذاریها

مفاهیم در حال رش ِد
توسعه پایدار ،یک نوع تالش برای ترکیب
ِ

بررسی دگرگونیهای توسعهای و محیط زیست نشان میدهد

اقتصادی است .استراتژی توسعه پایدار ،عملکرد پایداری را

فعالیتها در پهنهی سرزمین بهصورت موردی و جداگانه،

ضایعات و تخلیه ،ارتقاء شهرت اجتماعی ،ترجیحات بهبودیافته

نخواهد بود .چراکه بسیاری از پروژهها دارای آثار تجمعی بوده و

(شبیری و همکاران.)۱۳۹۶ ،

را شناسایی و تمهیدات الزم را برای کاهش سوء آثار آنها،

با استفاده از منابع کارآمد ،افزایش منفعت هزینهای ،کاهش

پاسخگوی بسیاری از مخاطرات و معضالت محیط زیستی
تنها در چارچوب ارزیابی راهبردی محیط زیست میتوان آنها

پیشبینی کرد .امروزه بسیاری از صاحبنظران ،برنامهریزان و

محیط زیست ،ناشی از آثار تجمعی ،القایی ،مزمن و تركیبی

سیاستگذاران محیط زیست به این نتیجه رسیدهاندکه آثار

كه هر یك به تنهایی با اهمیت تلقی نمیشوند ،اما هنگامی

پروژههای سرمایهگذاری شناسایی شده در چارچوب ارزیابی

هستند .آثار تجمعی ،اغلب از فعالیتهایی ناشی میشوند
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در فهرست اشاره شده قرار گیرد ،ملزم به ارائه  EIAخواهد بود.

است .از آنجایی که ارزیابی زیستمحیطی یکی از مناسبترین

پژوهشهای اخیر نشان داده است كه بسیاری از بحرانهای

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بزرگی كه نیازمند ِ  EIAمیباشد تهیه شده است و اگر طرحی

از ارزیابیها پس از تصویب و طراحی طرح بهكار میرود و در

مشتریان و تولید قابلیتهای نوآورانهی جدید بهبود میبخشد
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زیست ( )EIAاست .آغاز كاركرد  EIAدر سطح طرحهای

كه تجمع حاصل میكنند ،موجب تغییرات محیط زیستی با
اهمیتی میشوند ( .)Kalff SA, 1995آثار تجمعی بهصورت

القایی نیز میتوانند بروز یابند .بهعنوان مثال با احداث یك
بزرگراه ،كاربریهای اطراف بزرگراه نیز تغییر مییابند و چرخة
حیات آن را مورد تحول قرار میدهند (.)Mariot J, 1997
اقداماتی كه انسان در محیط زیست انجام میدهد ،عالوه بر اثر

انفرادی و تجمعی ،دارای اثر تركیبی نیز هستند .اثر تركیبی،

و پیامدهای محیط زیستی ،بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی
اثرات محیط زیستی ( )EIAبهدلیل گسترهی محدودهی
اثرگذاری قادر به پاسخگویی اهداف حفاظت محیط زیست

و توسعهی پایدار نیستند .بههمین دلیل ،رویکرد دیگری از
ارزیابی اثرات محیط زیستی و در چارچوب ارزیابی راهبردی

محیط زیست ( )SEAبرای تعیین جهتگیریهای مربوط به

برنامهریزی توسعهی پایدار ،مطرح شده است.

بهطور مرسوم و متعارف ،ارزیابی آثار توسعه بر محیطزیست

اثر متقابل بین دو یا چند فعالیت در جهت كاهش یا تقویت آثار

( )EIAیکی از ابزارهای کارآمد برای بررسی و ارزیابی فعالیتهای

محیط زیست عمل كند محاسبه آن باید مورد مالحظه قرار

برای کاهش اثرات سوء پروژهها بر محیط زیست پیشبینی

یكدیگر هستند كه اگر این تركیبشدن در جهت افت كیفیت

گیرد (.)Owen HO, Ashley NJ, 1999

انسانی بر محیط زیست است و بر مبنای آن ،سازوکارهای الزم

میشود .ارزیابی راهبردی محیط زیست ( )SEAدر سطحی

آثار فعالیتهای انسانی بر كیفیت محیط زیست:

کالنتر و در سطوح سیاستگذاری و برنامهریزی ،اثرات را

 )2آثار تجمعی،

مینماید (احتشامی و همکاران .)1392 ،ارزیابی راهبردی

 )1آثار طرحهای انفرادی بزرگ مقیاس،
 )3آثار تركیبی.

از ابزارهای بسیار مؤثری كه برای بررسی فعالیتهای انسانی بر

شناسایی و تمهیدات الزم برای کاهش اثرات سوء را پیشنهاد

محیط زیست ( )SEAبرای برنامههای توسعهای و طرحها

برجستهشده و بهعنوان یک الزام قانونی ،مورد تأکید قرار گرفته

است .همچنین قانون جدید ،حوزههای مرتبط با برنامهها و

و تهدیدهای ناشی از اقدامات توسعهای مورد توجه قرار گرفت.

کشاورزی ،حوزههای آبخیز ،توسعه برنامههای فراساحلی،

که یکی از دغدغههای مهم زیست محیطی ،حصول اطمینان

پروژهها را نیز مشمول نموده است .برنامهها ،شامل برنامههای

در پژوهش امراءشهستان و امراءشستانی ( ،)1396بررسی شد

لونقل
توسعهی دامداریها ،توسعهی شهری ،گردشگری و حم 

از عملیاتیشدن طرحها و پروژهها منطبق بر مفاد و تعهدات

شرقی و آرام ،بانک جهانی .)2006 ،ارزیابی راهبردی محیط

در پژوهش عنابستانی و سربرقی مقدم ( ،)1396بررسی شد

هستند (اداره توسعه محیط زیستی–اجتماعی حوزه آسیای
زیست در ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان برآمده از

ارزیابی اثرات محیط زیستی ( )EIAمختص پروژههای جداگانه

که هر نوع توسعه با هر درجهای از کمیت یا کیفیت ،آثار

زیستمحیطی ویژهای را بهدنبال دارد.

در پژوهش بهنام فرد ( ،)1396بررسی شد که فعالیتهای

موانعی در استفاده مجدد مواد ،افزایش حجم بازیافتیها در

آالیندههای مختلف میشود ولی برنامهریزی و مدیریت

محصوالت یا خدمات تولیدی شرکت با محیط زیست ،وجود

تولید ،ضرورت انجام مهندسی مجدد در فرایندهای خط تولید

بشری تأمین میکنند .هرچند این فرایندها منجر به تولید
زیستمحیطی میتواند اثرات زیانبار آنها را کاهش دهد.

جهت به حداقل رساندن ضایعات چه مضر و چه غیرمضر،

در پژوهش برهانی و نورپور ( ،)1396بررسی شد که یکی از

محیطی آنها کمینه شود ،کاهش نیروهای متخصص و آگاه

مسایل زیستمحیطی نموده آلودگی محیط زیست است.

دولتی در زمینههای محیط زیست همه و همه سبب شده

سالهای اخیر نیز حرکتی به سمت ایده ارزیابی زیستمحیطی

ضرورت طراحی دوباره محصوالت بهگونهای که اثرات نامطلوب

در زمینه مسائل زیستمحیطی و فشار قوانین و مقررات
است که شرکت دست به تغییر و بازنگری در استراتژیهای

خود بزند و توجه به استراتژیهای توسعه پایدار را در صدر

برنامهریزیهای خود قرار دهد .از این رو برای اجرای آنها نیاز
به ایجاد سیستمهای کنترل پایداری است که قبل از انجام

چالشهای پیش رو در قرن بیست و یکم که جوامع را درگیر
در پژوهش کریمی و عابدی ( ،)1396بررسی شد که در

راهبردی پدید آمده که ممکن است بهترین نقطه شروع

سیستم مدیریت زیستمحیطی تکمیلی باشد .کاربرد ارزیابی

زیستمحیطی در سطح سیاستها ،طرحها و برنامهها کار

کارخانجات بیش از پیش روشن میسازد .بنابراین هدف از

دبیری و همکاران ( )1392در مطالعهای با عنوان «ارزیابی

اصالحی را آسانتر میکند.

اثرات زیستمحیطی تجمعی شهرکهای صنعتی شهرستان

و استانداردهای زیستمحیطی با درنظرگرفتن نقش میانجی

نظرآباد» بهمنظور ارزیابی اثرات زیستمحیطی تجمعی در

مرور مطالعات پیشین

گزینه عدم اجرا و اجرا در نظر گرفته شد .پیشبینی و ارزیابی

سیستمهای کنترل پایداری است.

در پژوهش شبیری و همکاران ( ،)1396بررسی شد که با توجه

این مقاله از روش ماتریس منوری  2001استفاده کرده و دو

اثرات حاصل از احداث و بهرهبرداری شهرکهای صنعتی بر

به گسترش مسایل و معضالت زیستمحیطی در شهر تهران

محیط زیست اطراف آنها تا حد مرزهای شهرستان نظرآباد

پایدار در شهرداری تهران از ضروریات است.

از فعالیت پروژههای توسعه با فرض اجرانشدن پروژه شهرک

وجود یک استراتژی راهبردی آموزش محیط زیست و توسعه

صورت گرفت .در گزینه عدم اجرا اثرات زیستمحیطی حاصل

در پژوهش اسفندی و مهرایی ( ،)1396بررسی شد که بهدنبال

صنعتی نظرآباد و در گزینه اجرا ،اثرات زیستمحیطی تجمعی

ارزیابی زیستمحیطی استراتژیک ( )SEAبا هدف تسهیل

بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که اجرای پروژه

تعدیل اثرات منفی حاصل از رشد بیبرنامه روی محیط زیست،

مدیریت و نظارت یکپارچه زیستمحیطی و ارزیابی فرصتها

حاصل از فعالیت شهرکهای صنعتی سپهر و نظرآباد مورد
مشروط به رعایت جدی تمهیدات پیشنهادی برای کاهش

استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای زیستمحیطی؛ نقش میانجی سیستمهای کنترل پایداری

سرمایهگذاریهای کالن در این زمینه نیاز به انجام تحقیقات

انجام این تحقیق ،بررسی ارتباط استراتژی پایداری پیشگیرانه
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برای شامل کردن ارزیابی اثرات زیستمحیطی درون یک

نگاهکردن به اثرات تجمعی ،راهحلهای جایگزین آن و اقدامات

بیشتری وجود دارد که نیاز به انجام این تحقیق را در این
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در کارخانجات استیل البرز مشکالتی از قبیل سازگاری ضعیف

معدنکاری ،فلزات و کانیهای با ارزش را برای توسعه جوامع

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

است.

مندرج در گزارش مطالعات ارزیابی مصوب است.

استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای زیستمحیطی؛ نقش میانجی سیستمهای کنترل پایداری

اثرات تجمعی و پیامدهای ناگوار زیستمحیطی حاصل از

استراتژی برای پایداری زیستمحیطی داده شده است.

مدیریت ،پایش و آموزش زیستمحیطی است.

ارائه اطالعات به مصرفکنندگان برای پرورش نگرشهای

فعالیت شهرکهای صنعتی در منطقه و اجرای برنامههای

صادقیان و صهبا ( )1391در مطالعه ای با عنوان «بررسی

زیستمحیطی و خرید محصوالت سبز حیاتی است.

اثرات» با توجه به مقدار بسیار زیاد انرژی موردنیاز ،یک نیروگاه

بهعبارتی اقدامات پیشگیرانه؛ عبارتند از اصل ارزیابی خطر،

اثرات زیست محیطی پاالیشگاه ها و ارائه راهکارهای کاهش

در کنار پاالیشگاه ساخته خواهد شد .در نتیجه عملیات پاالیش
مواد شیمیایی و یا بهطور غیرمستقیم از طریق اثرات روی

نمود (قاسم زاده .)1396 ،هرچند فرایند تولید محصوالت

یا بهطور مستقیم از طریق سر و صدا ،گرد و غبار ،بوها و

رودخانهها ،جنگلها ،ماهیگیری ،کشاورزی و گردشگری،

صنعتی منجر به تولید آالیندههای مختلف میشود ولی

تأثیر قابل توجهی به محیط اطراف و کیفیت زندگی ساکنین
کاهش اثرات زیستمحیطی پاالیشگاه ها و مراکز نفتی بیش از

فرد .)1396 ،بر این اساس فرضیه اول این تحقیق بررسی تأثیر

نیکخواه و بهزادی ( )1395در پژوهشی با عنوان «بررسی

توسط تولیدکنندگان است.

میگذارد .بنابراین لزوم تدوین یک برنامه و طرح جامع بهمنظور

پیش احساس میشود.

پیشگیرانه میتواند اثرات زیانبار آنها را کاهش دهد (بهنام

فعالیتهای پایداری پیشگیرانه بر استانداردهای زیستمحیطی

تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی تأسیسات صنعتی

یکی از روشهای کنترل و کاهش اثرات زیستمحیطی

تحقیق کیفی بهمنظور بررسی تأثیرات (اقتصادی ،اجتماعی

پایداری است (کریمی و عابدی .)1396 ،سیستمهای کنترل

و زیستمحیطی) تأسیسات صنعتی بر توسعه شهرستان جم
پیشرفتهای تکنولوژی ناشی از راهاندازی پاالیشگاه در
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آنها میتوان تاحدی از خطرهای زیستمحیطی جلوگیری

برنامهریزی و مدیریت زیستمحیطی و اتخاذ سیاستهای

پرداختند .یافتههای تحقیق نشان داد که توسعه صنعتی و
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مهمترین اقدامهای قانونی در برابر خطرات زیستمحیطی یا
اصل اقدامات احتیاطی و اصل اطالعرسانی که با استفاده از

بر فرایند توسعه (نمونه موردی :شهرستان جم)» از روش
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در پژوهش سرری و همکاران ( ،)2018بررسی شد که

شهرستان جم پیامدهای متناقضی را بهدنبال داشته است .از
طرفی در بعد اقتصادی ،با ایجاد اشتغال و درآمدهای پایدار

و امکانات زیربنایی فرصتها و ظرفیتهای زیادی برای
شهرستان فراهم آورده است .از طرف دیگر ،تبعات اجتماعی و

فعالیتهای تولیدی طراحی و انتخاب سیستمهای کنترلی

پایداری ( )SCSبه مدیریت این امکان را میدهد تا برای
دستیابی به اهداف استراتژیک پایداری بتواند تهدیدات و

فرصتهای درگیر با آن را شناسایی کند (آرجالیز و ماندی،

 .)2013از طرفی استفاده از سیستمهای کنترل پایداری برای
اجرای عملکرد پایداری با استفاده از تعیین و برقراری اهداف،

عملکرد نظارت و سیستمهای اندازهگیری عملکرد پایداری
عملی خواهد شد (ویجتیلک و همکاران .)2017 ،بنابراین

زیستمحیطی فراوانی ایجاد کرده که منجر به بروز آسیبهای

دومین فرضیه این تحقیق بررسی اثرات استفاده از سیستمهای

ویجتیلک و همکاران ( )2017در تحقیقی با عنوان پاسخهای

شرکتها برای دنبالکردن استراتژیهای مختلف پایداری و

سیستمهای کنترل پایداری ،بیان میکند که استفاده از SCS

پایداری نیاز است (لیزی .)2015 ،بر این اساس سومین فرضیه

اجتماعی مختلفی شده است.

استراتژیک جهت اجرای عملکرد پایداری با توجه به نقش

در پاسخهای استراتژیک برایاجرای عملکرد پایداری ،استفاده

کنترل پایداری بر استانداردهای زیستمحیطی است.

چگونگی دستیابی به عملکرد پایدار به سیستمهای کنترل
این تحقیق بررسی اثرات استراتژیهای پایداری پیشگیرانه

از سه کنترل پایداری سیستمها ،یعنی تعیین و برقراری

روی استانداردهای زیستمحیطی از طریق متغیر میانجی

پایداری است.

با توجه به مرور منابع انجام شده ،فرضیات و مدل مفهومی

اهداف ،عملکرد نظارت و سیستمهای اندازهگیری عملکرد

سیستمهای کنترل پایداری خواهد بود.

در پژوهش ساتیرو و همکاران ( ،)2017بررسی شد که اگرچه

تحقیق عبارتند از:

به مزیت رقابتی وجود دارد ،توجه کمی به فرایند تدوین

تأثیرمثبتی دارد.

مزایای قابل توجهی با استفاده از استراتژی کافی برای دستیابی

 )1استراتژی پایداری پیشگرانه بر استانداردهای زیستمحیطی

کلی تحقیق ارائه میشود.

 )2سیستمهای کنترل پایداری بر استانداردهای زیستمحیطی

تأثیرمثبتی دارد.

 )3سیستمهای کنترل پایداری بر استانداردهای زیستمحیطی

تأثیرمثبتی دارد.

فرضیههای در نظر گرفته شده ،چارچوب زیر بهعنوان چارچوب
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاري

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﺎﯾﺪاري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ

روش تحقیق

اصلی جمع آوری دادهها و اندازهگیری متغیرها پرسشنامه
بوده است که با توجه به عوامل مطرحشده در چارچوب

ش تحقیق مورداستفاده در این مطالعه براساس
رو 

نظری و فرضیات تحقیق ،در سه قسمت  )1استراتژی پایداری

تقسیمبندیهای ذکر شده ،از لحاظ هدف ،کاربردی و
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شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

پیشگیرانه)2 ،سیستمهای کنترلی پایداری )3 ،استانداردهای

از لحاظ میزان و درجه کنترل ،میدانی و از لحاظ نحوة

زیست محیطی؛ در قالب طیف لیکرت ،تدوین گردید و برای

جمعآوری اطالعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی و غیرتجربی

جمعآوری دادهها مورد استفاده قرار گرفت .جامعه آماری

(غیرآزمایشی) هستند .در این تحقیق از دو نوع روش تحقیق
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تحقیق حاضر را کارکنان و مدیران شرکت استیل البرز تشکیل

پیمایشی و اکتشافی برای دستیابی به اهداف بهره گرفته

میدهند .در تحقیق حاضر به واسطه نیاز و ضرورت در مراحل
مختلف تحقیق از روش نمونهگیری کام ً
ال تصادفی استفاده

شده است .تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است؛ زیرا

در پی توسعه دانش کاربردی در زمینه شناخت بررسی رابطه
استراتژی پایداری پیشگرانه و استانداردهای زیستمحیطی،

برآورد شد؛ اما باز بهدلیل دقت بيشتر در انجام تحقیق تعداد

با توجه به نقش میانجی سیستمهای کنترل پایداری است.

 120نمونه انتخاب و اطالعات الزم از آنها گردآوری شد .برای

همچنين از لحاظ میزان و درجه کنترل ،میدانی است چرا

بررسی روایی ابزار تحقیق از پانل متخصصان و برای اندازهگیری

که کلیه متغیرهای موردنظر را در محیط واقعی ،مورد بررسی

پایایی ابزار تحقیق از آماره آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج

قرارداده است.

آن در جدول ( )1مشاهده میشود .بهمنظور تحلیل دادهها در

متغیرهای وابسته پژوهش استانداردهای زیستمحیطی

این تحقیق از نرمافزارهای لیزرل  8/8و  SPSS 24استفاده شد.

و سیستمهای کنترل پایدار و متغیر مستقل این تحقیق
استراتژی پایداری پیشگیرانه هستند .در تحقیق حاضر ابزار

جدول  :1مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای متغیرهای تحقیق

ﻧﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﯾﻪﻫﺎ

آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﺎﯾﺪاري ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ

12

0/947

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﭘﺎﯾﺪاري

23

0/963

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

16

0/942

استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای زیستمحیطی؛ نقش میانجی سیستمهای کنترل پایداری

شده است .براساس فرمول کوکران حجم نمونه حدود  109نفر

استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای زیستمحیطی؛ نقش میانجی سیستمهای کنترل پایداری

یافتهها

استراتژیهای پایداری پیشگیرانه در شرکت استیل البرز کم

است .همچنین به ترتیب  54و  46درصد از آنها اعتقاد

توزیع فراوانی استراتژی پایداری پیشگیرانه

داشتهاند که به ترتیب میزان این شاخص متوسط و زیاد

پس از تأیید روابط بین مؤلفهها و متغیرهای مربوط به آنها،

بوده است .میانگین این شاخص از نظر پاسخگویان تحقیق در

اقدام به ساخت شاخص ترکیبی استراتژی پایداری پیشگیرانه

حدود 42و انحراف معیار آن برابر با  10/89بوده است.

شد .براساس نتایج تحقیق که در جدول ( )2نشان داده شده

است ،از نظر  20درصد از پاسخگویان میزان بهکارگیری
جدول :2توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متغیر استراتژی پایداری پیشگیرانه
ﮐﻢ )(16-30

ﻓﺮاواﻧﯽ
51

ﻣﺘﻮﺳﻂ )(30-44

84

ﻣﺠﻤﻮع

250

زﯾﺎد )(44-57

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ41/67 :

درﺻﺪ

20/4

20/4

46

100

33/6

115

ﺣﺪاﮐﺜﺮ57 :

ﺣﺪاﻗﻞ16 :

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر10/89 :

استیل البرز کم است .همچنین به ترتیب  34و  52درصد
اعتقاد دارند که میزان این شاخص به ترتیب متوسط و زیاد

نتایج تحقیق نشان داد که  14درصد از پاسخگویان اعتقاد

است .نتایج در جدول ( )3نشان داده شده است.

دارند که میزان متغیر سیستمهای کنترل پایداری در شرکت

جدول :3توزیع فراوانی پاسخگویان براساس متغیر سیستمهای کنترل پایداری

54
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100

توزیع فراوانی سیستمهای کنترل پایداری

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ

ﮐﻢ )(7-10
ﻣﺘﻮﺳﻂ )(10-12
زﯾﺎد )(12-15
ﻣﺠﻤﻮع

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ81/33 :

درﺻﺪ

ﻓﺮاواﻧﯽ

14
33/6
52/4

35
84
131

100

250

ﺣﺪاﻗﻞ33 :

درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ
14
47/6
100

ﺣﺪاﮐﺜﺮ110 :

توزیع فراوانی استانداردهای زیستمحیطی

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر19/71 :

درصد از پاسخگویان نیز اقدامات شرکت را در حد متوسط

و باال ارزیابی نمودهاند .این نتایج در جدول ( )4قابل مشاهده

نتایج سنجش شاخص استانداردهای زیستمحیطی در بین

میباشند.

پاسخگویان نشان داد که از نظر  14درصد از آنها شرکت
استیل البرز فعالیت کمی در این زمینه دارد و  50و 36

جدول  :4توزیع فراوانی پاسخگویان براساس شاخص استانداردهای زیستمحیطی

ﮐﻢ )(2-5
ﻣﺘﻮﺳﻂ )(5-7
زﯾﺎد )(7-10
ﻣﺠﻤﻮع

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ56/37 :

ﺣﺪاﻗﻞ25 :

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ

250

100

35
126
89

14
50/4
35/6

ﺣﺪاﮐﺜﺮ78 :

درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﯽ
14
64/4
100

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر12/46 :

تحلیل همبستگی بین متغیهای تحقیق

بهدست آمده  ، 0/878در سطح روابط خیلی قوی است.

 -بین متغیر استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای

یکی از شرطهای الزم بررسی تأثیر متغیرهای تحقیق در مدل

زیستمحیطی همبستگی معنیدار در سطح یک درصد دیده

معادالت ساختاری معنیدار شدن همبستگی بین متغیرهای

میشود و براساس ضریب همبستگی بهدست آمده که 0/802

تحقیق است .براین اساس و با توجه به نوع متغیرهای تحقیق

است ،این رابطه در سطح روابط خیلی قوی است.

از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج در جدول

 -بین متغیرهای سیستمهای کنترل پایداری و استانداردهای

( )5نمایش داده شده است .براساس نتایج تحقیق:

زیستمحیطی همبستگی معنیدار در سطح یک درصد با

 -بین متغیر استراتژی پایداری پیشگیرانه و سیستمهای

ضریب همبستگی  0/917مشاهده شد.

کنترلی پایدار همبستگی معنیدار در سطح یک دردصد وجود

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﺎﯾﺪاري
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
0/802

**

0/000
250
0/917

**

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﺎﯾﺪاري

ﭘﺎﯾﺪاري

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ

0/878

**

1

0/000

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري

250

250

1

0/878

0/000

**

0/000

250

250

1

0/917

250

ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

**

250
0/802

**

ﺗﻌﺪاد
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري
ﺗﻌﺪاد
ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

0/000

0/000

ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽداري

250

250

ﺗﺪاد

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل
ﭘﺎﯾﺪاري
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

برازش مقايسهاي ( ،)CFIبرازش نرم ( ،)NFIبرازش غير نرم

در مرحله پایانی تحقیق بهمنظور دستیابی به اهداف پیشبینی

( )NNFIو برازش افزایشی ( )IFIبه ترتیب برابر با ،038/0

استانداردهای زیستمحیطی مورد بررسی قرار میگیرد .برای

به حد مطلوب آماره ،برازش مدل را مورد تأیید قرار دادند.

شده تحقیق ،میزان تأثیر هریک از متغیرهای تحقیق بر
این منظور از مدل معادالت ساختاری استفاده شد .نتایج حاصل

از این آزمون در سه بخش به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

ارزیابی کل مدل

همانطور که در جدول آورده شده است آماره کای اسکوئر

بر درجه آزادی برای این مدل  4/33بهدست آمد که با توجه

به معیار مورد قبول که عدد 0/3است ،آین آماره برازش مدل

را تأیید نمیکند .میزان آماره ريشه ميانگين توان دوم خطاي
تقريب ( )RMSEAبرای این مدل مقدار  0/000را نشان داد که
برازش مدل را مورد تأیید قرار داد .همچنین مقدار آمارههای

جذر میانگین مربعات باقیمانده ( ،)RMRمعيارهاي شاخص

برازندگي ( ،)GFIشاخص برازندگي تعديليافته (،)AGFI
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 99/0 ،95/0 ،1 ،90/0 ،94/0و  99/0بهدست آمدند و با توجه
نتایج فوق در جدول ( )6قابل مشاهده هستند.

استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای زیستمحیطی؛ نقش میانجی سیستمهای کنترل پایداری

بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری

اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﭘﺎﯾﺪاري
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جدول  :6شاخصهاي برازندگي مدل معادالت ساختاری
ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب آﻣﺎره

آﻣﺎره

آﻣﺎره
ﮐﺎي اﺳﮑﻮﺋﺮ /درﺟﻪ آزادي

≤ 0/3

4/33

رﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮان دوم ﺧﻄﺎي ﺗﻘﺮﯾﺐ ((RMSEA

≤ 0/08

0/000

ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه )(RMR

≤ 0/08

0/038

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ((GFI

≥ 0/85

0/94

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞﯾﺎﻓﺘﻪ ((AGFI

≥ 0/80

0/90

ﺑﺮازش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ((CFI

≥ 0/90

1/00

ﺑﺮازش ﻧﺮم ((NFI

≥ 0/80

0/95

ﺑﺮازش ﻏﯿﺮ ﻧﺮم ((NNFI

≥ 0/80

0/99

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮازش اﻓﺰاﯾﺸﯽ ((IFI

≥ 0/90

0/99

ارزیابی بخش اندازهگیری مدل

مقادیر بارهای عاملی و  tبهدست آمده برای متغیرهای آشکار

مختلف نشان میدهد که تمامی آنها همبستگی معنیداری

با متغیرهای پنهان دارند .برایناساس همانطور که در شکل

دیده میشود بین متغیرهای آشکار استراتژی زیستمحیطی،
استراتژی اقتصادی و استراتژی اجتماعی با استراتژی پایداری

پیشگیرانه و همچنین بین متغیرهای سیستم اعتقادی،

همبستگی معنیداری در سطح یک درصد وجود دارد .عالوه بر

این بین متغیرهای آشکار جهتگیری زیستمحیطی و تمرکز

استراتژیک محیطزیستی با استانداردهای زیستمحیطی رابطه
معنیداری در سطح یک درصد مشاهده شد .شکل های ()2

و ( )3مقادیر بارهای عاملی و  tبهدست آمده برای متغیرهای
آشکار مختلف را نشان میدهند.

مرزهای سیستم ،سیستمهای کنترل تشخیصی و سیستمهای

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 28تابستان 1397
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کنترلی تعاملی با متغیر سیستمهای کنترل پایداری

شکل :2روابط علی بین متغیرهای تحقیق با نمایش بارهای عاملی

براساس میزان بارهای عاملی و آماره  tبهدست آمده که در
شکل آورده شده است می توان نتیجه گرفت که:

فرضیه اول :استراتژی پایداری پیشگیرانه روی سیستمهای

کنترلی پایداری تأثیر معناداری دارد.

براساس نتایج تحقیق و همانطور که در شکلهای ( )1و
()2نشان داده شده است ،مقدار ضریب استاندارد برای این

اثر  0/50و آماره  tبرابر با  3/49است که حکایت از معنیدار

بودن اثر استراتژی پایداری پیشگیرانه بر سیستمهای کنترلی
که استراتژی پایداری پیشگیرانه روی سیستمهای کنترلی
پایداری تأثیر مثبت و معنیداری دارد .مقدار  R2بهدست آمده
برای این فرضیه نشان داد که استراتژی پایداری پیشگیرانه

 22درصد از تغییرات متغیر سیستمهای کنترلی پایداری را

پیشبینی مینماید.

فرضیه دوم :استراتژی پایداری پیشگیرانه بر استانداردهای

زیستمحیطی تأثیر معناداری دارد.

براساس نتایج تحقیق و همانطور که در شکلهای ( )1و
()2نشان داده شده است ،مقدار ضریب استاندارد برای این

اثر  0/56و آماره  tبرابر با  4/08است که حکایت از معنیدار
بودن اثر استراتژی پایداری پیشگیرانه بر استانداردهای

زیستمحیطی است .بنابراین با اطمینان  99درصد میتوان

بیان نمود که استراتژی پایداری پیشگیرانه بر سیستمهای
کنترل پایداری زیستمحیطی تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

متغیر سیستمهای کنترل پایداری زیستمحیطی را پیشبینی

مینماید.

فرضیه سوم :استراتژی پایداری پیشگیرانه از طریق متغیر

میانجی سیستمهای کنترلی پایدار بر استانداردهای

زیستمحیطی دارای تأثیر مثبت و معنیداری است.
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هدف از این فرضیه بررسی تأثیر غیر مستقیم متغیر استراتژی
پایداری پیشگیرانه بر استانداردهای زیستمحیطی از طریق
متغیر میانجی سیستمهای کنترلی پایدار است .براساس میزان
 R2محاسبه شده این متغیر بهصورت غیر مستقیم  6درصد از
تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند.

بحث و نتیجهگیری

گسترش روزافزون آلودگیها که به انحای گوناگون هوا ،خاک
و آبهای جهان را تحت تأثیر اثرات زیانبار قرار داده است

و باالخره تنزل کیفیت زندگی طبیعی انسانها در نتیجه

برهمخوردن تعادل و تناسب محیط زیست موجب شده است

تا دولتها ،سازمانها و مجامع بینالمللی به تدوین و اجرای
قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط

زیست مبادرت ورزند .بدین ترتیب تدوین اصول و قواعد الزامآور

زیستمحیطی به تدریج موجب توسعه حقوق محیط زیست
چه در ابعاد ملی و چه در سطوح بینالمللی شده و امروزه

حقوق محیط زیست و قوانین و مقررات زیستمحیطی یکی
از مهمترین ابزار و عوامل مدیریت محیط زیست و حفاظت از

استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای زیستمحیطی؛ نقش میانجی سیستمهای کنترل پایداری

پایداری است .بنابراین با اطمینان  99درصد میتوان بیان کرد

نمود که استراتژی پایداری پیشگیرانه  28درصد از تغییرات
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منابع آن محسوب میشود .در گذشته بهدلیل آنكه برنامهریزی
توسعهای كشورها غالباً در دست اقتصاددانان بوده ،لذا آنان

و همانطور که در شکل آورده شده است مقدار ضریب

میدانستند و از همین رو ،به مسائل زیستمحیطی (،)GNP

حکایت از معنیدار بودن اثر استراتژی پایداری پیشگیرانه بر

توسعه را فقط در رشد اقتصادی و باالبردن تولید ناخالص ملی

فرهنگی و اجتماعی در برنامههای توسعه در گذشته كمتر
و پیدایش مشكالت و مسائل زیستمحیطی ،گرایش به امر

استانداردهای زیستمحیطی تأثیر مثبت و معنیداری دارد.

(مخدوم .)1389 ،پاسخگویی شرکت به مسائل پایداری ،تحت

نمود که استراتژی پایداری پیشگیرانه  28درصد از تغییرات

توجه شده است .ا ّما به تدریج با آشكارشدن ضعف تفكر آنان

محیط زیست در برنامههای توسعه كشورها جدی گرفته شد
تأثیر افزایش دغدغههای پایداری داخلی و خارجی ،مانند
فشارهای نظارتی ،افزایش احساس مسئولیت اجتماعی و

اخالقی مدیریت ،فرصتهای تجاری جدید و عوامل هزینهای،

درصد میتوان بیان نمود که استراتژی پایداری پیشگیرانه بر
براساس مقدار  R2بهدست آمده برای این فرضیه میتوان بیان
متغیر سیستمهای کنترل پایداری زیستمحیطی را پیشبینی

مینماید.

 -فرضیه سوم :استراتژی پایداری پیشگیرانه از طریق

از جمله مالیات کربن قرار دارد (گوند .)2012 ،نتایج تحقیق

متغیر میانجی سیستمهای کنترلی پایدار بر استانداردهای

 -بین متغیر استراتژی پایداری پیشگیرانه و سیستمهای

از این فرضیه بررسی تأثیر غیر مستقیم متغیر استراتژی

دارد .شدت این رابطه با توجه به مقدار ضریب همبستگی

متغیر میانجی سیستمهای کنترلی پایدار است .براساس میزان

نشان داد که:

بهدست آمده  0/878در سطح روابط خیلی قوی است.

 -بین متغیر استراتژی پایداری پیشگیرانه و استانداردهای

زیستمحیطی دارای تأثیر مثبت و معنیداری است :هدف

پایداری پیشگیرانه بر استانداردهای زیستمحیطی از طریق
 R2محاسبهشده این متغیر بهصورت غیر مستقیم  6درصد از

تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند .در جدول زیر نتایج

زیستمحیطی همبستگی معنیدار در سطح یک درصد دیده

تحقیق با تحقیقات مشابه ،مقایسه شده است.

رابطه در سطح روابط خیلی قوی است.

از مؤلفههای سیستم اعتقادی ،مرزهای سیستم ،سیستمهای

میشود و براساس ضریب همبستگی بهدست آمده  0/802این
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استاندارد برای این اثر  0/56و آماره  tبرابر با  4/08است که

استانداردهای زیستمحیطی است .بنابراین با اطمینان 99

کنترلی پایدار همبستگی معنیدار در سطح یک درصد وجود
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زیستمحیطی تأثیر معناداری دارد :براساس نتایج تحقیق

 -بین متغیرهای سیستمهای کنترل پایداری و استانداردهای

نتیجه تحقیق نشان داد که سیستمهای کنترلی پایداری که

کنترلی تشخیصی و سیستمهای کنترلی تعاملی تشکیل شده

زیستمحیطی همبستگی معندار در سطح یک درصد با

بود بر استانداردهای زیستمحیطی تأثیر مثبت و معناداری

 -فرضیه اول :استراتژی پایداری پیشگیرانه روی سیستمهای

( )1396و ویجتیلیک و همکاران ( )2017همسو است.

ضریب همبستگی  0/917مشاهده شد.

داشت که این نتیجه با نتایج تحقیقات کریمی و عابدی

کنترلی پایداری تأثیر معناداری دارد :براساس نتایج تحقیق و

نتیجه آزمون سومین فرضیه تحقیق نشان داد که استراتژی

برای این اثر  0/50و آماره  tبرابر با  3/49است که حکایت از

پایداری بر استانداردهای زیستمحیطی دارای تأثیر مثبت و

همانطور که در شکل آورده شده است مقدار ضریب استاندارد

پایدار پیشگیرانه از طریق متغیر میانجی سیستمهای کنترلی

معنیدار بودن اثر استراتژی پایداری پیشگیرانه بر سیستمهای

معنیداری است که این نتیجه با نتایج تحقیقات ویجتیلیک و

بیان نمود که استراتژی پایداری پیشگیرانه روی سیستمهای

براساس نتایج تحقیق پیشنهادات زیر ارائه میشوند:

کنترلی پایداری است .بنابراین با اطمینان  99درصد میتوان
کنترلی پایداری تأثیر مثبت و معنیداری دارد .مقدار

R2

بهدست آمده برای این فرضیه نشان داد که استراتژی پایداری

همکاران ( )2017و لیزی ( )2015همسو است.

* برچسبزنی و کنترل محصوالت پیش از عرضه محصول
به بازار ،مسئولیت مدنی متصدیان در برابر خطرهای توسعه،

پیشگیرانه  22درصد از تغییرات متغیر سیستمهای کنترلی

تأسیس نهادی مستقل برای ارزیابی خطر ،درنظرگرفتن

 -فرضیه دوم :استراتژی پایداری پیشگیرانه بر استانداردهای

میتواند بهعنوان ابزارهای مناسبی برای پیشگیری از خطرهای

پایداری را پیشبینی مینماید.

نگرانیهای اخالق زیستی و توجه به حق به محیط زیست سالم

بالقوهی زیستمحیطی تولید محصوالت مختلف باشد.

 )7صادقیان ،علی رضا ،.صهبا ،مهدی .1391 .بررسی اثرات

* برنامهریزی و مدیریت زیستمحیطی میتواند اثرات زیانبار

زیست محیطی پاالیشگاه ها و ارائه راهکارهای کاهش اثرات.

تولید توسط مدیران و تصمیمگیرندگان؛ فاکتورهای مدیریت

صص.7-1 :

* سرمایه فرهنگی و رسانهها از عناصر اصلی فرهنگی یک

اثرات زیست محیطی مجموعه تفریحی چالیدره از دیدگاه

زیستمحیطی باشند .یکی از علل بحرانهای زیستمحیطی

 )9فرهاد دبیری و مژده کیانی ،1385 ،بررسی قوانین و

زیستمحیطی است .بنابراین پیشنهاد میشود که چه در

کشور ایران و چند کشور صنعتی.

دانش در مورد مسائل پایداری و همچنین فرهنگسازی در این

زیست محیطی در روند توسعه پایدار (مطالعه موردی سد

آنها را کاهش دهد .بنابراین پیشنهاد میشود در فرایند
زیستمحیطی مورد توجه ویژه قرار گیرند.

جامعه هستند که باید زمینه ساز توسعه دانش درباره پایداری

زمینه توجه ویژهای مبذول شود.

جامعه میزبان.

مقررات پیشگیرانه از جمله ارزیابی اثرات زیست محیطی در

 )10کریمی ،الهه و زهرا عابدی ،۱۳۹۶ ،عملکرد ارزیابی اثرات
لتیان).

* توجه به نقش آمایش سرزمین جهت برنامهریزی و مدیریت

 )11محمدحسین محمدی آشنا ی ،دكتر علی محمدی

پایدار است و الزم است توسط برنامهریزان مورد توجه قرار

زیست با رهیافت ارزیابی راهبردی محیط زیست برای دستیابی

محیط زیست در توسعه پایدار از ملزومات دستیابی به توسعه

گیرد.

منابع

آشنای و مهندس الهام حسنی ،1387 ،تلفیق اخالق محیط
به توسعه پایدار.

 )12نیکخواه ،هدایت اهلل ،.بهزادی ،سجاد .1395 .بررسی

تاثیرات اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی تاسیسات

 )1اسفندی ،سعید و پدرام مهرایی ،۱۳۹۶ ،ارزیابی طرح

صنعتی بر فرایند توسعه (نمونه موردی :شهرستان جم) .مجله

(.)SEA

.99-83

جامع شهر رشت با رویکرد ارزیابی زیست محیطی استراتژیک

مطالعه ارزیابی مالحضات زیست محیطی در شهر سوران به

روش چک لیست با تاکید بر نظر خبرگان ،چهارمین کنفرانس

بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست ،تهران،
دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.

 )3برهانی ،فایزه و علیرضا نورپور ،۱۳۹۶ ،بررسی صنعت تولید
ایزوگام از دیدگاه زیست محیطی (مطالعه موردی :یک واحد از

کارخانجات ایزوگام دلیجان).

 )4بهنام فرد ،علی ،۱۳۹۶ ،برنامه ریزی و مدیریت زیست
محیطی سایت معدنی طالدار بولیدن در کشور سوئد.

 )5دبیری ،آزاده و همکاران .1392 .ارزیابی اثرات زیست

محیطی تجمعی شهرک های صنعتی شهرستان نظرآباد .علوم
و تکنولوژی محیط زیست ،شماره  ،2صص.104-91 :

 )6شبیری ،سیدمحمد و حسین فخرایی ،۱۳۹۶ ،آموزش
محیط زیست در معدنکاری سبز ،رکن اساسی توسعه پایدار.
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