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 چکیده
دارد.  تیاهم اریسازمان بس ییبر عملکرد و کارا میمستق یگذار رتاثی خاطر به هاسازمان یمرتبط با آن برا هایو شاخص وریبهره

 تیاهم یرقابت هایتیبدست آوردن مز یحوزه برا نیمطرح در ا یو استانداردها محیطیزیست بحث به هاسازمان و هاامروزه شرکت

 میاز مفاه کیهر یمقاله در ابتدا به بررس نیمطرح است. در ا ISO 14001استاندارد   محیطیزیست حوزهقائل هستند. در  یفراوان

اساس،  نیاز آنها استخراج شده است. بر ا کیهر یارهایبه طور جداگانه پرداخته شده است، سپس ابعاد و مع محیطیزیستو  وریبهره

مقاله به  دو روش  نیشاخص از مقاالت و کتب استخراج شده است. ا 13 محیطیزیست یشاخص و برا 20 وریموضوع بهره یبرا

و  وریگذار بر دو موضوع بهره ریتاث ممفاهی و هابه استخراج شاخص یفیشده است. در مطالعه توص انجام یو اکتشاف یفیمطالعه توص

مطرح شده در دو  هایو شاخص میمفاه نیارتباط ب انیبه ب یبه صورت جداگانه پرداخته شده است و مطالعه اکتشاف محیطیزیست

 یبرا اینامهو موضوعات مطرح شده پرسش میو با توجه به مفاه باشدیم اتیکه بر گرفته از مرور ادب ،محیطیزیستو  وریحوزه بهره

آن  جیو نتا عیتوزخبرگان صنعت و دانشگاه  نیشد که در ب نیتدو محیطیزیستو  وریدو موضوع بهره نیارتباط معنادار ب داکردنیپ

 هاییشاخص هم هاآن نیرتبط را استخراج و از بم هایشاخص میما توانست α= 0.05در سطح  tشد و با استفاده از آزمون  یجمع آور

 مختلف مشخص شدند. هایدارند در حوزه تریکه ارتباط قو

 

 محیطیزیست ،یعملکرد سازمان ،وریعملکرد، شاخص،بهره یابیارز :کلیدی کلمات

 

 
 

 مقدمه

شده و  هنگریستاز ابعاد مختلف به آن  کهاست  یوری موضوعبهره

شود. با توجه روشن می پیشاز  بیشآن  اهمیتو  کاربردهر روز 

، افزایش انسانیهای منابع و نامحدود بودن نیاز محدودیتبه 

جمعیت و رقابت شدید و بی رحمانه در اقتصاد جهانی، بهبود 

گمان رشد نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت می باشد. بی وریبهره

وری آنها امع مختلف در نرخ رشد بهرهامروزه جو اقتصادیو توسعه 

 برای کوشش، وریبهرهنرخ  افزایش برای کوششنهفته است. 

 .[1]و رفاه بهتر برای افراد و جامعه است زندگی

 

 در وریبهرهو توسعه دانش مدیریت  وریبهرهتالش برای افزایش 

توان می جهان امروز به عنوان یک ضرورت مطرح است تا حدی که

، جدی ترین مبارزه ای است که وریبهرهگفت تالش برای افزایش 

 وریبهره. مدیریت در آستانه قرن بیست و یکم با آن روبرو است

حل بسیاری  به عنوان یک فرایند پیوسته، قدرت و توان الزم برای

های موجود در کشور مانند از مشکالت را فراهم آورده و نارسایی

سوددهی پایین، افزایش ضایعات، ناتوانی در رقابت، عدم استفاده 

حداکثری از ظرفیت تولیدی و به طور کلی عدم درك صحیح از 

 دهد. مورد مطالعه قرار مییک سیستم را 

*(Corresponding author) bostadi@modares.ac.ir  
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های ترین راهوری یکی از اساسیهاز آنجا که افزایش و رشد بهر

دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن تأمین رفاه و بهزیستی افراد 

در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری از 

 .زمینه بوده و هست اینآرمانهای اصلی محققان و پژوهشگران در 
 

ها در هر نظام اقتصادی وابسته به ها یا سازمانبقای بنگاهتداوم و 

ها ها تا چه اندازه بتوانند شاخصها و سازماناین است که این بنگاه

وری در جهت نیل به اهداف مالی و اقتصادی و عوامل بهره

 [2]شناسیایی و بهبود ببخشند. 

زده های قرن اخیر به شکلی بوده که جهانیان را بهتدگرگونی

های است. رشد صنعتی و فناوری، استفاده از سیستمنموده 

پیشرفته و دقیق در کلیه امور از جمله مهندسی، پزشکی و از همه 

های مرتبط با آن در قرن گذشته تر تبادل اطالعات و تکنولوژیمهم

اند. در این اثنا به استفاده از منابع طبیعی و و حال سرآمد بوده

های رغم پیشرفت. علیمحیط زیست توجه کمتری شده است

گوناگون که سبب بهبود کیفیت زندگی ساکنین کره مسکون شد، 

متأسفانه محیط زیست آنها در معرض تخریب و آلودگی قرار گرفته 

است. این معضالت در ابتدا و اواسط قرن بیستم چنان خود را به 

های اندرکاران فناوریگیرندگان و دستظهور رساند که تصمیم

به تفکر فرو برد که چرا و چگونه در یک مدت زمان مختلف را 

بسیار کم بدون توجه به حفظ محیط زیست صدمات 

ناپذیری بر آن وارد نمودند. نمونة این موارد تخریب الیه ازن، جبران

ها گرم شدن بیش از حد زمین و تبعات آن، از بین رفتن زیستگاه

در  لذا [3]های مختلف و بسیاری موارد دیگر است.بومو زیست

هایی جهت حفظ محیط میالدی تالش 90و  80های اواخر دهه

های آتی سرلوحة زیست و توجه به حیات نسل فعلی و نسل

های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت تا بتوان با فعالیت

محیط زیست مناسبی های مناسب علمی و تکنولوژیکی، پیشرفت

 [4]وری هرچه بیشتر داشته باشیم.برای زندگی و بهره

ترین مسائل مطرح زیستی یکی از مهمدر حال حاضر مسائل محیط

در سطح جهانی و در سطح ملی در بسیاری از کشورهای دنیا 

زیست کشورها و ستند. داشتن اطالعات کافی از وضعیت محیطه

زیستی یکی از موضوعات مورد توجه بررسی روند تغییرات محیط

موضوع در شناخت  اینمجامع جهانی طی سالهای اخیر بوده است. 

تعیین تغییرات الزم در  برایموجود  وضعیتاز  صحیحو درك 

 ایفا مهمی بسیارهای مدیریتی نقش نحوه مدیریت و ارائه برنامه

زیستی متعددی محیط هایشاخص تاکنون دلیل اینکند. به می

زیست از سوی سازمان نیز برای نظارت بر فرایندهای تخریب محیط

توان ها میشاخص اینمتحد و دانشگاهها مطرح شده است. از ملل

های توسعه پایدار سازمان ملل متحد، آرمان هفتم اهداف خصشا

های توسعه بانک جهانی را نام های شاخصتوسعه هزاره، گزارش

صورت ها که در حال حاضر بهشاخص اینترین برد. یکی از مهم

ك مقایسه کشورها بوده و در خصوص حفاظت از گسترده مال

د، شاخص پایداری شونه منتشر میمحیط زیست به صورت ساال

است که  EPIزیست و شاخص عملکرد محیط ESIمحیط زیست 

توسط دانشگاه ییل و دانشگاه کلمبیا و با همکاری مجمع جهانی 

 [5]شود. اقتصاد منتشر می

در عملکرد  محیطیزیستما در این مقاله قصد داریم که بعد 

وری در سطح سازمانی را در نظر بگیریم و ارتباط این بعد را با بهره

ها بسنجیم. و در انتها بتوانیم ابزاری برای برای ارزیابی شاخص

ائه دهیم تا آنها بتوانند ها ارارتباط این دو موضوع برای سازمان

بسنجند و اینکه چقدر  محیطیزیستعملکرد خود را در حوزه 

وری تاثیر تواند از بهرهمی محیطیزیستها در حوزه شاخص

 بپذیرد.

وری بر مسائل های تاثیر گذار بهرهعوامل و شاخص -1

 سازمانی

وری در سازمانها و موسسات صورت هایی که درخصوص بهرهفعالیت

میگیرد بایستی روشمند بوده و براساس یک برنامه خاص و با 

مفاهیمی روشن دنبال شود که این اقدامات را میتوان در قالب 

این چرخه دارای چهار .نامگذاری نمود  "وریچرخه مدیریت بهره"

برنامه ریزی ، وری، ارزیابی بهرهوریاندازه گیری بهره: مرحله است

وری. هر سازمان که در تالش برای اجرای وری، بهبود بهرهبهره

وری استحتماً با یکی از مراحل چهارگانه چرخه های بهبود بهرهبرنامه

وری در یک سازمان وری سر و کار دارد و مادامی که برنامه بهرهبهره

. در این قسمت شودکرار میجریان دارد این چرخه و این مراحل نیز ت

وری بیان شده است به بیان برخی از موضوعات که در حوزه بهره

ها و های مهم در فرهنگ کاری سازمانبا توجه به تفاوتپردازیم. می

وری نیز توان گفت راهکارهای افزایش بهرهوضعیت موجود آنها می

 .[6]در آنها متفاوت خواهد بود

ضایعات، ایجاد  کاهشتوان به وری میازجمله راهکارهای افزایش بهره 
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تعهد در کارکنان، توجه به کارکنان، استفاده بهینه از استعدادها، ایجاد 

درجه تأثیر هر . اشاره کرد …و توجه به تغییرات انگیزه در کارکنان،

وری به وضعیت موجود سازمان در یک از این راهکارها در افزایش بهره

تگی دارد، که آن زمینه و ضرورت پرداختن به هریک از این موارد بس

یست به شکل ماهرانه ای شناسایی و اولویت بندی شده و برآن بامی

ها و عدم شناخت کافی از وضعیت موجود شرکت. اساس اقدام شود

وری به تواند اثرات معکوسی در میزان بهرهها میبی توجهی به اولویت

 [7]وجود آورد. 

نظرات متفاوتی وجود دارد و  وریبهرهدر تعیین عوامل مؤثر بر 

هریک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به عنوان عوامل مؤثر 

آموزش شغلی اند و به طور اجمال عواملی چون مشخص کرده

مستمر مدیران و کارکنان، ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار 

ی مناسب بطور ابتکار و خالقیت بهتر و بیشتر، ایجاد زمینه ها

مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر 

عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط 

یستم و روشها که نقش حساس و کلیدی اجتماعی تحول در س

دارند، تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور ، صرفه 

ولی  [2]مؤثر می باشد. وریبهرهجوئی به عنوان وظیفه ملی در 

ر دارند که برای تمام مؤلفان این رشته تقریبا در این باب اتفاق نظ

تنها یک علت خاصی را نمی توان ارائه نمود  وریبهرهافزایش سطح 

را باید معلول ترکیبی از  وریبهرهبلکه عنوان می کنند که ارتقاء 

 .عوامل گوناگون دانست

رفتار مطلوب و کردار درست رهبران و مدیران : مسئولیت خطیر 

که ضمن برخورداری  مدیریت و رهبری باید به افرادی سپرده شود

از ویژگیهای شخصیتی خاص ، شیوه های رهبری و مدیریت 

فراهم  [8]مناسب را به کار گیرند و از نظر اخالقی نیز الگو باشند. 

. دوره های [9]کردن شرایط الزم پیشرفتهای شغلی برای همه افراد

آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان : باید دوره های آموزش 

ضمن خدمت و آموزش کارکنان را به عنوان یک امر حیاتی و 

مستمر داوم تلقی کرد ، زیرا تنها از طریق آموزش می توان 

تالشهای کارکنان را با امکانات موجود و پیشرفتهای علمی جدید 

باید کلیه وظایف و دستور العملها و مقرارت و  [10]هماهنگ کرد.

قوانین برای کارکنان واضح و روشن باشد و هیچ جای ابهامی برای 

ان ، تا دادن اختیارات کافی به کارکن [11]آنها وجود نداشته باشد.

در  د احساس مسئولیت بیشتری کنند.آنها در انجام کارهای خو

زمان استخدام سعی شود افراد کارآمد و متخصص جذب شوند 

ا اجرای آزمونهای شفاهی و کتبی ضرورت دارد. جهت انتخاب آنه

سعی شود تا کارکنان را در تصمیم گیری ها و تدوین اهداف و 

برنامه ها مشارکت داد. نتیجه این عمل باعث خواهد شد که 

کارکنان در اجرای فعالیتها احساس مسئولیت کنند و در دستیابی 

کیفیت باالی  [12]به اهداف سازمانی تالش بیشتری بروز دهند.

یت زندگی کاری بیانگر اهمیت احترام زندگی کاری : مفهوم کیف

  [13]قائل شدن برای مردم در محیط های کاریشان است.

با توجه به مفاهیم و موضاعات مطرح شده در قسمت باال در 

توان به یک جمع بندی در وری، میموثر بر بهره خصوص عوامل

ها و یا به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر خصوص متغیرها و شاخص

توان در جدول زیر مشاهده وری رسید که خالصه آن را میبهره

ها که ها برای تدوین پرسشنامهنمود، که از این متغیرها و شاخص

گروه نخست که عوامل در پیوست آمده اند، استفاده شده است. 

داخلی )درونی( بوده و توسط مدیران سازمان قابل کنترل هستند. 

 رونی( اند که خارج از کنترل است.گروه دیگر عوامل خارجی )بی

 محیطیزیستعملکرد سازمانی از دید  -2

زده های قرن اخیر به شکلی بوده که جهانیان را بهتدگرگونی

های تفاده از سیستمنموده است. رشد صنعتی و فناوری، اس

پیشرفته و دقیق در کلیه امور از جمله مهندسی، پزشکی و از همه 

های مرتبط با آن در قرن گذشته تر تبادل اطالعات و تکنولوژیمهم

اند. در این اثنا به استفاده از منابع طبیعی و و حال سرآمد بوده

های رغم پیشرفتمحیط زیست توجه کمتری شده است. علی

ن که سبب بهبود کیفیت زندگی ساکنین کره مسکون شد، گوناگو

متأسفانه محیط زیست آنها در معرض تخریب و آلودگی قرار گرفته 

است. این معضالت در ابتدا و اواسط قرن بیستم چنان خود را به 

های اندرکاران فناوریگیرندگان و دستظهور رساند که تصمیم

ونه در یک مدت زمان مختلف را به تفکر فرو برد که چرا و چگ

بسیار کم بدون توجه به حفظ محیط زیست صدمات 

ناپذیری بر آن وارد نمودند. نمونة این موارد تخریب الیه ازن، جبران

ها گرم شدن بیش از حد زمین و تبعات آن، از بین رفتن زیستگاه

لذا در  [3]های مختلف و بسیاری موارد دیگر است. بومو زیست

هایی جهت حفظ محیط میالدی تالش 90و  80های اواخر دهه

های آتی سرلوحة زیست و توجه به حیات نسل فعلی و نسل

های اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت تا بتوان با فعالیت

های مناسب علمی و تکنولوژیکی، محیط زیست مناسبی پیشرفت
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 [4]وری هرچه بیشتر داشته باشیم. برای زندگی و بهره

بر  محیطیزیستهای تاثیرگذار عوامل و شاخص -3

 عملکرد سازمانی

عبارت است از مجموعه عملیات شرکت که  محیطیزیستعملکرد 

همگام و سازگار با محیط زیست بوده و این عملکرد عمدتا از طریق 

معیارها و مقیاس های تعیین شده توسط نهادها و آژانس های 

شود مربوطه، اعم از کشوری و بین المللی اندازه گیری می

اد که ( در ژاپن نشان د2005( . تحقیق ناکااو ) 2005)سارومپت، 

یک شرکت، رابطه ای مستقیم با عملکرد  محیطیزیستعملکرد 

 مالی شرکتها دارد.

 

 یروبهره هایشاخص -1جدول 

وریبهره  

هاشاخص متغیرها  مرجع 

 عوامل داخلی

 عوامل نرم

افزوده کسب شده به ازای هر فرد ارزش  [14, 15] 

 [16 ,11] ساختار سازمانی

12]  ,17] شیوهای کار  

های مدیریتیشیوه  [16,  [11  

,18] اطالعات و دانش  [10   

 عوامل سخت

میزان خدمت ارائه شدهتعداد محصول تولید شده/   

[15, 19, 20] 
 ماشین آالت و تجهیزات

 تکنولوژی

 مواد اولیه به کار رفته

 عوامل خارجی

هاساختدولت و زیر   

 مکانیزمهای نهادی

[11, 21, [22  
 سیاستها و راهبردها

هاساختزیر  

 موسسات عمومی

 منابع طبیعی

 زمین

 انرژی  [23 ,19]

 مواد اولیه

 تغییرات رفتاری

 اقتصادی

[13, 17, 24, 

[22  

 سیاسی

 اجتماعی

 فرهنگی

( طی پژوهشی از شرکتهای آمریکایی نشان 2007ژانک و استرم )

دادند که دالیل عدم سازگاری و تنوع نتایج تحقیقات گذشته در 

و عملکرد مالی در واقع تفاوت در  محیطیزیستمورد عملکرد 

 محیطیزیستانتخاب متغیرهای کنترلی و معیار سنجش عملکرد 

می با شد. به عالوه اینکه فقط مطالعات قبلی اصوالً بر آزمون تأثیر 

بر عملکرد مالی بوده است و هیچ  محیطیزیستگذاری عملکرد 

گونه بحث و توضیحی در مورد ارتباط مستقیم دوطرفه این دو 

عملکرد ارائه ننموده اند. نتایج تحقیق آنها نشان داد شرکت هایی 

مطلوبی دارند تمایل بیشتری به سرمایه که از نظر مالی عملکرد 

دارند . این درحالی است که  محیطیزیستگذاری در فعالیت های 

مستقیماً به افزایش سود آوری مرتبط  محیطیزیستفعالیت های 

نبوده و لذا به افزایش سود و بازده نمی انجامد . همچنین شرکت 
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کت هایی های سود آور و دارای عملکرد مطلوب مالی در واقع شر

معتبر بوده و در رتبه بندی  محیطیزیستهستند که از نظر 

ها که یکی از این فعالیت .[25]رتبه برتری دارند محیطیزیست

نقش بسیار مهمی در حفظ محیط زیست داشته و دارد، پایش و 

بانی کیفیت محیط زیست کشورهای گوناگون است. بدین دیده

لحاظ ساختارهای گوناگونی که از کارایی و کارآمدی الزم برخوردار 

  توان به شاخص پایداری محیط زیستباشند، تدوین گردید که می

(ESI) ( و شاخص عملکرد محیط زیستEPI.اشاره کرد ) 

 1(ESIشاخص پایداری محیط) -1-3

ESI  دانشگاه  محیطیزیستتوسط مرکز قوانین و سیاست های

بیل، مرکز بین المللی اطالعات علوم زمین دانشگاه کلمبیا و مجمع 

منتشر شده است  2000جهانی اقتصاد به صورت ساالنه و از سال 

؛ این شاخص میزان تالش کشور ها در جهت مدیریت محیط 

به  محیطیزیستزیست و ظرفیت جوامع جهت ارتقاء عملکرد 

پایدار را نمایان می نماید.  توسعه 21سمت شاخصهای دستور کار 

گروه  5با مقایسه موضوعها در قالب  ESI رتبه بندی و امتیاز دهی

، محیطیزیست، کاهش فشارهای محیطیزیستشامل نظام های 

نهادی و  -کاهش آسیب پذیری انسانی، ظرفیت های اجتماعی

متغیر )گروه داده آماری(  76شاخص و  21نظارت جهانی در قالب 

توانایی  (ESI)زیست شاخص پایداری محیط [26]یردصورت می گ

زیست طی چند دهه آینده را ورها برای حفاظت از محیطکش

دهنده توان مجموعه داده که نشان 76سنجد. این کار با تلفیق می

های مدیریت در منابع طبیعی، سطح کنونی و گذشته آلودگی، تالش

زیستی های جامعه برای بهبود عملکرد محیطزیست و ظرفیتمحیط

 گیرد.می زیستی انجامحیطشاخص پایداری م 21هستند در قالب 

با مقایسه  ESIزیست محیط پایداری شاخص امتیازدهی و بندیرتبه

 گرفته است:گروه زیر صورت  5هایی در قالب موضوع

 زیستیی محیطهاسیستم  

 زیستی محیط فشارهای کاهش 

 انسانیپذیری آسیب کاهش 

 نهادی اجتماعیهای ظرفیت  

  جهانینظارت  

بندی شده است که متغیر تقسیم 76شاخص و  21گروه به  5این 

 در جدول زیر نشان داده شده است.

 [26] 2005سال  (ESI)ها و متغیرهای اجزای شاخص -2جدول 

 متغیرها هاشاخص اجزا

ت
اس

سی
ط

حی
ی م

ها
ی

ست
زی

 

 کیفیت هوا

 وزن داده شده جمعیت شهری   2NOغلظت 

 وزن داده شده جمعیت شهری  2SOغلظت 

 ) کل ذرات معلق( وزن داده شده جمعیت شهری TSPغلظت 

 آلودگی هوای داخلی ناشی از مصرف سوخت جامد 

 تنوع زیستی

 درصد مناطق زیستی در معرض تهدید کشور 

های پرنده شناخته شده در حال زاد و ولد عنوان درصدی از گونههای پرنده در معرض خطر بهگونه

 در هر کشور 

 های پستاندار شناخته شده در هر کشور های پستاندار در معرض خطر به عنوان درصدی از گونهگونه

 ه شده در هر کشور های دوزیست شناختعنوان درصدی از گونههای دوزیست در معرض خطر بهگونه

 شاخص تنوع زیستی ملی 

 زمین
 اند پذیرفته شود( که آثار انسانی کمیهایی )شامل آبهای داخلی هم میدرصد کل زمین

 اند شود( که آثار انسانی بسیار زیادی پذیرفتههایی )شامل آبهای داخلی هم میدرصد کل زمین

 کیفیت آب

 غلظت اکسیژن محلول 

 هدایت الکتریکی 

 غلظت فسفر

 جامدات معلق 

 کمیت آب
 سرانه آب شیرین قابل دسترس 

 سرانه آب زیرزمینی داخلی قابل دسترس 
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 متغیرها هاشاخص اجزا

ی 
ها

ار
ش

ش ف
اه

ک
ت

س
زی

ی
یط

مح
 

 کاهش آلودگی هوا

 ها و مناطق مسکونی شده نسبت مصرف زغال سنگ به زمین

 ده ها و مناطق مسکونی شانسانی انتشار یافته به زمین NOXنسبت 

 ده ها و مناطق مسکونی شانسانی انتشار یافته به زمین SOXنسبت 

 ها و مناطق مسکونی شده نسبت ترکیبات آلی فرار انسانی انتشار یافته به زمین

 های مسکونی شده نسبت وسایط نقلیه در حال استفاده به زمین

 هااکوسیستمکاهش فشار بر 
 2000تا سال  1990ها از سال میانگین ساالنه میزان تغییرات پوشش جنگل

 افزایش بیش از حد اسیدیته ناشی از رسوب گوگرد انسانی 

 کاهش فشار جمعیت
 2050تا  2004های درصد تغییر طراحی شده جمعیت بین سال

 کل میزان باروری 

 کاهش زواید و فشار مصرف

 سرانه جای پای اکولوژیکی 

 میزان بازیافت زواید 

 تولید زواید خطرناك

 کاهش فشار بر آبها

 به آب شیرین قابل دسترس  BODهای آلی صنعتی آب بر حسب نسبت تولید و خروج آالینده

 مصرف کود شیمیایی به ازی هر هکتار زمین قابل کشت 

 مصرف سموم به ازای هر هکتار زمین قابل کشت 

 درصدی از کشور که تحت فشار شدید از نظر مصرف آب قرار دارد

 مدیریت منابع طبیعی

 بهره کشی ماهیگیری 

 درصد کل ناحیه جنگلی که مدیریت پایدار در آنها تأیید شده است 

 هابررسی مجمع جهانی اقتصاد روی یارانه

 های قابل کشت عنوان درصدی از کل زمینناحیه شور شده در اثر آبیاری به

 های کشاورزی یارانه

ب
سی

ش آ
اه

ک
ی

سان
ی ان

یر
پذ

 

 بهداشت محیط

 ای های عفونی رودهمیزان مرگ و میر ناشی از بیماری

 های تنفسی میزان مرگ و میر ناشی از بیماری

 تولد زنده  1000میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در هر 

 ارزش پایه تغذیه انسانی
 نسبت سوء تغذیه در کل جمعیت 

 درصد جمعیتی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند

کاهش بالیای طبیعی مرتبط با 

 زیستمحیط

گردبادهای استوایی و  میانگین تعداد مرگ به ازای هر میلیون نفر ساکنان ناشی از سیل،

 های شاخصخشکسالی

 شاخص در معرض بالیای طبیعی بودن 

کم
حا

ی
 ت

ط
حی

م
ی

ست
زی

 

 زیستیحاکمیت محیط

 نسبت قیمت بنزین به میانگین جهانی آن 

 خواری میزان فساد و رشوه

 کارایی دولت 

 درصد نواحی حفاظت شده 

 زیستی بررسی مجمع جهانی اقتصاد روی حاکمیت محیط

 حاکمیت قانون 

 به ازای هر میلیون نفر  21ابتکارات محلی دستور کار 

 های سیاسی و مدنی آزادی

 از ریو تا ژوهانسبورگ ESIدرصد فقدان متغیرهای 

 به ازای هر میلیون نفر  IUCNهای عضو در تعداد سازمان

 زیستی تولید علم در سیاستگزاری، فناوری و علوم محیط

 میزان دموکراسی 
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 متغیرها هاشاخص اجزا

ی
اد

نه
و 

ی 
اع

تم
اج

ت 
فی

ظر
 

 بازده اکولوژیک
 بازده انرژی 

 عنوان درصدی از کل انرژی تولیدی تولید برق آبی و انرژی تجدیدپذیر به

 مسئولیت بخش خصوصی

 شاخص گروه پایداری داوجونز

 ده است شهای کشوری که ستادی میانگین ابداعات اکولوژیکی شرکت

اند به ازای هر میلیون دالر تولید ناخالص داخلی اخذ کرده ISO-14001هایی که مجوز تعداد شرکت
(PPP) 

 زیستی بخش خصوصی های محیطبررسی مجمع جهانی اقتصاد روی نوآوری

 مشارکت در مسئولیت برنامه مراقبت تولیدات شیمیایی 

 علوم و فناوری

 شاخص نوآوری 

 شاخص دسترسی دیجیتال 

 میزان اتمام آموزش ابتدایی دختران 

 های آموزش عالی میزان ثبت نام در دوره

 تعداد محققان به ازای هر یک میلیون نفر از ساکنان 

ی
هان

 ج
ت

ار
نظ

 

ها و مشارکت در تالش

 المللیهای بینهمکاری

 زیستیالدولی محیطهای بینتعداد عضویت در سازمان

 ای المللی و کمک توسعهزیستی دو جانبه و بینهای محیطکمک به پروژه

 المللی زیستی بینهای محیطمشارکت در موافقتنامه

 ایانتشار گازهای گلخانه
 انتشار کربن به ازای هر یک میلیون دالر تولید ناخالص داخلی 

 سرانه انتشار کربن 

 زیستیکاهش فشارهای محیط
 تولیدی  2SOکل میزان 

 عنوان درصدی از کل واردات کاال و خدمات ساز بهورود کاالها و مواد خام آلوده

 2(EPI) یطیشاخص عملکرد مح -2-3

محیطی استوار است:  بر دو سیاست محوری زیست EPIشاخص 

بهداشت محیط، که تنش های محیطی را بر سالمت انسان اندازه 

ندگی اکوسیستم، که سالمت اکوسیستم و گیری می کند و سرز

شاخص مذکور با  مدیریت منابع طبیعی را اندازه گیری می کند..

نشانگر که درچند مقوله سیاستی منعکس می  22بهره گیری از 

 10این دسته بندی های سیاستی شامل  شوند، برآورد می گردد. 

 مقوله زیر می باشد: 

 بهداشت محیط 

  انسان(آب )اثرات آن بر سالمت 

 )آلودگی هوا )اثرات آن بر سالمت انسان 

  (محیطیزیستآلودگی هوا )اثرات 

  (محیطیزیستمنابع آب )اثرات 

  تنوع زیستی و زیستگاه 

 جنگل 

 تشیال 

 کشاورزی 

 [27]تغییر آب و هوا و انرژی 

از سوی  ESI زیستهایی که به گزارش پایداری محیطبا ایراد

های در حال محققان سراسر جهان، بویژه کشور صاحب نظران و

ها مورد ها و متغیرشد، شاخص مطرح 2005توسعه در سال 

بازنگری قرار گرفت. تفاوت این شاخص با شاخص پایداری 

بودن متغیرها و تأکید بیشتر بر  در محدودتر ،ESIزیست محیط

زیست است. شاخص عملکردی محیط عملکرد کشورها در زمینه

محیط زیست بر دو هدف اصلی حفاظت از محیط زیست شامل 

ستی بر سالمت انسان و ارتقای وضعیت زیفشارهای محیط کاهش

منابع طبیعی تأکید دارد. این دو  ها و مدیریت صحیحبومزیست

هوا،  زمینه بهداشت محیط، کیفیت 6شاخص در  16مؤلفه توسط 

کیفیت منابع آب، کیفیت منابع طبیعی مولد، تنوع زیستی و 
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ا شوند. در این شاخص بگیری میاندازه زیستگاه و انرژی پایدار

تعیین فاصله هر کشور نسبت  و تعیین اهداف نهایی و مطلوب کمی

شود. جدول زیر به آنها، امتیاز و رتبه هر کشور مشخص می

 .[28]دهدرا نشان می  EPIهای مورد استفاده درشاخص

 ( 14001) ایزو محیطیزیستمدیریت   سیستم -4

استانداردی جهانی برای ایجاد و برقرار داشتن نظام  14001ایزو 

در یک سازمان است. این  محیطیزیستهماهنگ مدیریت 

استاندارد نیازمندیهایی را به منظور توسعه و اجرای یک سیستم 

تواند توسط تمامی ارائه می نماید که می محیطیزیستمدیریت 

سازمانها صرف نظر از بزرگی و کوچکی و یا تولیدی و خدماتی 

بودن آن مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر مبحث مدیریت 

یت ویژه ت به دالیل زیر ابعاد فرا ملیتی یافته و از اهممحیط زیس

 ای برخوردار گردیده است:

 EPI [28] زیستیمحیطشاخص عملکرد  -3جدول 

 هاشاخص هاطبقات سیاست اهداف شاخص

ط
حی

د م
کر

مل
 ع

ص
اخ

ش
ی

ست
زی

 

 بهداشت محیط بهداشت محیط

 مرگ و میر کودکان

 آلودگی هوای داخلی

 آب آشامیدنی سالم

 سیستم فاضالب مناسب

 سرزندگی اکوسیستم

 کیفیت هوا

 ذرات معلق در هوای شهری

 غلظت ازن در اتمسفر منطقه

 بار نیتروژن

 مصرف آب منابع آب

 تنوع زیستی و زیستگاه
 مناطق حفاظت شده

 ایمنطقهحفاظت از زیست بوم

 منابع طبیعی مولد

 نرخ برداشت چوب

 های بخش کشاورزییارانه

 رویه آبزیانصید بی

 انرژی پایدار

 وری انرژیبهره

 انرژی تجدیدپذیر

 تولیدهر واحد  ازایبه  )2COسرانه انتشار دی اکسید کربن )

 (GDP)داخلیناخالص 

  رشد شدید جمعیت انسانی 

  محیطیزیسترشد فزاینده آلودگی های  

  تخریب و کاهش منابع طبیعی 

  فقدان آب و غذای کافی 

  جهانی  داییزفقر فقر و 

  مصرف و مصرف زایی 

  مطرح شدن مقوله توسعه پایدار 

روند تکاملی مدیریت حفاظت محیط زیست مانند نگرش به 

مدیریت کیفیت و تغییرات مربوط به آن بوده است. بدین ترتیب 

که حفاظت محیط زیست، از کنترل آلودگیهای ناشی از تولید در 

و در  محیطیزیستاد یک مدیریت مراحل ابتدائی به سوی ایج

و بهبود مستمر  محیطیزیستمراتب باالتر به مدیریت فراگیر 

تکامل یافته است. بطوریکه در حال حاضر سیستم مدیریت محیط 

زیست جزء تفکیک ناپذیر سیستم مدیریت یک سازمان است و در 

تمامی برنامه ریزی ها، سیاستگذاریها و تصمیم گیری ها شرکت 

 [29]شود. داده می
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مزایا و اهمیت استاندارد سیستم مدیریت  -1-4

 ISO 14001 محیطیزیست

  ستتطح محلی، ملی، در » اطمینان از حفاظت محیط زیستتت

 « جهانی منطقه ای و

  یت عال به ویژه ترویج و ترغیب ف مدیریت،  های  بهبود روش 

 مدیریت محیط زیست و بهبود ارتباط برون و درون سازمانی 

  محیطیزیستدر سطح جهانی ورود به سیستم های مدیریت 

ب به  یه توافق همه جان بار و مقبول هد آورد و اعت ت وجود خوا

 می آفریند 

 مصرف منابع طبیعی و مواد اولیه  کاهش 

  کاهش مصرف انرژی 

  کاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت 

  محیطیزیستافزایش رعایت مقررات و قوانین  

  آمادگی و واکنش در وضعیت اضطراری 

  کاهش شکایات، جریمه ها و مجازات ها 

  حذف دوباره کاریها 

 ی، تفاده از منابع انستتتانی، طبیعوری به دلیل استتتارتقاء بهره

 اقتصادی و بازدهی کاال و خدمات 

  بهبود ایمنی و بهداشت 

  بهبود کیفیت محیط زیستتت طبیعی و انستتانی و حصتتول به

 [30]توسعه پایدار  

معیارها و ابعاد شناسایی شده برای عملکرد  -5

  هادر سطح متغیرها و شاخص محیطیزیست

با توجه به مباحث مطرح شده در قسمت عملکرد سازمانی از دید 

ها دست توان به یکسری از متغیرها و شاخص، میمحیطیزیست

ای برای موضوع عملکرد زست پیدا کرد که بیانگر میزان و یا سنجه

از سطح  4باشد. جدول یک سازمان و یا شرکت می محیطی

هایی تعریف و استخراج متغیرها شروع و برای هریک از انها شاخص

 .شده است

-توان متغیرها و شاخصمی 4 و 1حال با توجه به جداول شماره 

را در  محیطیزیستو  وریبهرههای استخراج شده از دو موضوع 

 .بیان کرد 1یک شکل و به صورت یکجا همانند شکل 

 قیروش تحق -6

با توجه به عنوان تحقیق که برای بررسی ارتباط بین عملکرد 

باشد، از این رو وری می( و بهرهمحیطیزیستسازمانی)در حوزه 

ای کردیم که با استفاده از آن بتوانیم در اقدام به تدوین پرسشنامه

وری و های مطرح شده بهرهبین شاخص صورت امکان ارتباط

را استخراج نماییم و مشخص نماییم که  محیطیزیستعملکرد 

های مطرح شده در دو موضوع فوق ارتباط بین کدامیک از شاخص

های استخراج ساس شاخصبر اتری وجود دارد. تر و یا ضعیفقوی

 تدوین شده است. پرسشنامه شده

گیری عتبار سنجی و برای اندازهاین پرسشنامه در ابتدا برای ا

نفر از صاحبنظران و خبرگان توزیع شده  20پایایی و روایی در بین 

است که برای سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ که برای این 

بدست آمده است، که نشان از پایای باالی این  0.96پرسشنامه 

 CVR باشد. و برای سنجش روایی از روش محاسبه پرسشنامه می

استفاده شده است، که براین اساس باتوجه به این روش تعدادی از 

سواالت پرسشنامه که نتوانستند معیار قابل قبول برای این معیار 

 .را کسب کنند حذف شدند
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 ISO 14001از استاندارد  یرگیبا بهره محیطیزیست هایشاخص -4جدول 

 محیطیزیست

 مرجع هاشاخص هامتغیر

ها به انتشار آالینده

 محیط زیست

ها انتشار آالینده

 به هوا

مجموع تن گازهای مخرب و خطرناك منتشر شده در 

 هوا

[29] [28] 

[27] 

ها تخلیه آالینده

 به آب

مواد)زباله، پساب و هرگونه مواد دور مجموع تن 

 ریختنی( و فاضالب تخلیه شده در آبها

ها تخلیه آالینده

 به خاك

زباله، پساب و هرگونه مواد دور مجموع تن مواد)

 ( تخلیه شده در خاكریختنی

 مصرف مواد خام و منابع طبیعی

 ها،مجموع تن مواد مورد استفاده از منابع طبیعی)جنگل

 مراتع کشاورزی و ...( برای تولید هر واحد معادن،

 محصول

[25 .29 .31] 

 مجموع مقدار سوخت مصرف شده برای تولید انرژی مصرف  سوخت

[28 .30] 

انرژی آزاد شده )گرما، تشعشع، 

 ارتعاش(

کیلو ژول انرژی آزاد شده)گرما،صوت، ارتعاش مجموع 

 و ...( به ازای تولید هر واحد محصول

 ها و محصوالت جانبیاتالف
مجموع تن مواد هدر رفته و غیرقابل بازیابی در فرایند 

 تولید

های فیزیکی محصول)اندازه، مشخصه

 شکل، رنگ و ظاهر(

های فیزیکی محصول)اندازه، شکل، رنگ و مشخصه

 هر(ظا

 حمل و نقل

 جابجایی کل سوخت مصرف شده در هر

[33 .34 .35] 

[25 .30 .32] 

 میزان انتشار گاز های مخرب در هر جابجایی

کارکنانی که به تنهایی با خودرو شخصی سفر نسبت 

 کنند، در هنگام رفت و آمد به تعداد کل کارکنانمی

 گیاهی و ...( گونه های تهدید شده زیستی)جانوری، تنوع زیستی 
[34  .37] 

[28 .30 .33]  
قابلیت بازیافت و برگشت به چرخه 

 تولید
 قابلیت بازیافت و برگشت به چرخه تولید

از متخصصان درخواست می شود تا هرآیتم را  CVR برای تعیین

مفید است ولی »، « ضروری است»براساس طیف سه قسمتی

بررسی نماید. سپس پاسخ ها « ضرورتی ندارد»و « ضرورتی ندارد

در این تحقیق برای سنجش  .محاسبه می گرددمطابق فرمول زیر 

برای پذیرش یا رد فرضیات مطرح شده در  CVRروش روایی از 

 کامالً پرسشنامه با توجه به نظرات خبرگان استفاده شده است.

شد و  گرفته نظر سوال در بودن ضروری معادل، موافق و موافق

 بودن الزم معادل ندارم، شود.نظریدر نظر گرفته می 2با عدد 

در نظر  1شد و با عدد  گرفته نظر در ضرورت سوال عدم ولی

 بودن ضروری غیر معادل مخالف، کامالً و مخالف شود.گرفته می

شود و بر در نظر گرفته می 0شد و با عدد  گرفته نظر در سوال

-این اساس معیار رد و فرض سواالت پرسشنامه به این صورت می

مورد قبول و  باشد 5/1تها باالی اگر میانگین عددی قضاوباشد که 

باشد، سوال مربوطه حذف  5/1میانگین عددی قضاوتها کمتر از اگر

 شود.و مورد قبول واقع نمی

در وهله دوم و برای اجرای نهایی در بین تعدادی  این پرسشنامه

از خبرگان دانشگاه و صنعت)خودرو سازی( توزیع شده است. 

پرسشنامه در طیفی)طیف لیکرت بایست به سواالت خبرگان می

( تا بسیار 1( از بسیار ضعیف )عدد 1،3،5،7،9باشدکه شامل می

دادند. قبا از اجرا و توزیع پرسشنامه، سواالت ( پاسخ می9قوی)عدد 

و فرضیات پرسشنامه با تعدادی از صاحبنظران و خبرگان مورد 

 بررسی قرار رفت و ایرادات و نواقص برطرف گردید+.در مجموع

عدد آن تکمیل و برگشت  19عدد پرسشنامه توزیع شده بود که 30

باشد. برای می  %63.33 داده شده است. نرخ بازگشت پرسشنامه

 α= 0.05در سطح  tرد یا قبول سواالت پرسشنامه از آزمون 
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در نظر گرفته شده  1H>7و    0H ≤ 7استفاده شده است. مقدار فرض

ای نمونه تعدادی از سواالت است. برای نمونه در قسمت زیر بر

 پرسشنامه آورده شده است:

 شار آالینده ستها و راهبردهاانت سیا ست با  ی ها به محیط زی

 دولت در قبال تولیدکنندگان ارتباط دارد.

 های مدیریتی در ها به محیط زیستتت با شتتیوهانتشتتار آالینده

 ارتباط دارد. محیطیزیستحوزه 

 برای تولید انرژی با های انرژی مصتتترف شتتتده مقدار حامل

 تعدادکاالی تولید شده/ خدمت ارائه شده ارتباط دارد.

 های انرژی مصتتترف شتتتده برای تولید انرژی با مقدار حامل

ارتباط دارد. محیطیزیستهای مدیریتی در حوزه شیوه
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یرو هرهب

تخس لماوع

یطیحم تسیز

مرن لماوع

 تارییغت
یراتفر

 عبانم
یعیبط

 و تلود
اهتخاسریز

 راشتنا
 هب اههدنیالآ
تسیز طیحم

 داوم فرصم
 عبانم و ماخ

یعیبط

 راک هب هیلوا داوم
هتفر

یژولونکت

 و تالآ نیشام
تازیهجت

 دیلوت لوصحم دادعت
 تمدخ نازیم /هدش

هدش هئارا

شناد و تاعالطا

 یاههویش
یتیریدم

راک یاهویش

ینامزاس راتخاس

 بسک هدوزفا شزرا
درف ره یازا هب هدش

 تاسسوم
یمومع

اهتخاسریز

 و اهتسایس
اهدربهار

 یاهمزیناکم
یداهن

هیلوا داوم

یژرنا

نیمز

یگنهرف

یعامتجا

یسایس

یداصتقا

 هب اههدنیالآ هیلخت
كاخ

 هب اههدنیالآ هیلخت
بآ

 هب اههدنیالآ راشتنا
اوه

 داوم نت عومجم
 زا هدافتسا دروم

یعیبط عبانم

  فرصم
تخوس

 تخوس رادقم عومجم
 دیلوت یارب هدش فرصم

یژرنا

 دازآ یژرنا
 هدش

 لوژ ولیک عومجم
هدش دازآ یژرنا

 و اهفالتا
 تالوصحم

یبناج

 یاههصخشم
 یکیزیف
لوصحم

لقن و لمح

یتسیز عونت 

 تفایزاب تیلباق
 هب تشگرب و

دیلوت هخرچ

 رده داوم نت عومجم
 یبایزاب لباقریغ و هتفر

دیلوت دنیارف رد

 دیدهت یاه هنوگ
یتسیز هدش

 و تفایزاب تیلباق
 هخرچ هب تشگرب

دیلوت

 فرصم تخوس لک
ییاجباج ره رد هدش

 ،لکش ،هزادنا
رهاظ و گنر

 وردوخ زا هک ینانکراک
دننک یم هدافتسا یصخش

 یاه زاگ راشتنا نازیم
ییاجباج ره رد برخم

 

 محیطیزیستو عملکرد  وریبهره هایو شاخص رهایاز متغ یینما -1شکل 
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های با توجه به مباحث مطرح شده در باال که در خصوص داده

جمع آوری شده از خبرگان صنعت و دانشگاه که در درباره ارتباط 

ها رد و فرضیهباشد، تعدادی از می محیطیزیستوری با بین بهره

شود. معیار رد و یا قبول فرضیات تعدادی هم مورد قبول واقع می

 P باشد، در صورتی که مقدار می P valueهم بر اساس مقدار 

value از مقدارα شود و با توجه بزرگتر باشد فرضیه پذیرفته می

های مربوط به قبول و رد ها از آوردن کلیه دادهبه حجم داده

در این قست با استناد به جدول فوق ری کردیم. فرضیات خوددا

-که به بررسی فرضیات پرسشنامه در خصوص رد یا فرض آنها می

پردازد، آن دسته از فرضیاتی که مورد قبول واقع شده اند را 

هایی نسبی تعریف کردیم ها شاخصاستخراج و برای متغیرهای آن

از کامالً مرتبط تا  تا بتوانیم میزان ارتباط بین متغیرها را در طیفی

 عدم ارتباط بدست بیاوریم.

 رهایدر سطح متغ محیطیزیستو  وریبهرهدوموضوع  نیب یشاخص نسب نییتع -5جدول 

متغیر عملکرد 

 محیطیزیست

-متغیر بهره

 وری

تعداد کل 

فرضیات 

مطرح شده 

در این 

 (Aقسمت)

تعداد 

فرضیات 

مورد قبول 

واقع شده در 

این 

 (Bقسمت)

شاخص نسبی 

بین این دو 

=Xمتغیر)
𝐵

A
) 

 میزان ارتباط بین دو متغیر

عدم 

 ارتباط

0 

 ضعیف

5/0>>0 

 متوسط

5/0 

 قوی

1>>5/0 

کاماًل 

 مرتبط

1 

ها انتشار آالینده

 به محیط زیست

 ●     1 1 1 عوامل نرم

 ●     1 2 2 عوامل سخت

دولت و زیر 

 هاساخت
1 1 1     ● 

منابع 

 طبیعی
1 1 1     ● 

تغییرات 

 رفتاری
1 0 0 ●     

مصرف مواد خام 

 و منابع طبیعی

     ● 0 0 1 عوامل نرم

 ●     1 3 3 عوامل سخت

دولت و زیر 

 هاساخت
1 0 0 ●     

منابع 

 طبیعی
0 0 0 ●     

تغییرات 

 رفتاری
0 0 0 ●     

سوخت مصرف  

 )حاملهای انرژی(

 ●     1 1 1 عوامل نرم

 ●     1 3 3 عوامل سخت

دولت و زیر 

 هاساخت
2 2 1     ● 
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متغیر عملکرد 

 محیطیزیست

-متغیر بهره

 وری

تعداد کل 

فرضیات 

مطرح شده 

در این 

 (Aقسمت)

تعداد 

فرضیات 

مورد قبول 

واقع شده در 

این 

 (Bقسمت)

شاخص نسبی 

بین این دو 

=Xمتغیر)
𝐵

A
) 

 میزان ارتباط بین دو متغیر

عدم 

 ارتباط

0 

 ضعیف

5/0>>0 

 متوسط

5/0 

 قوی

1>>5/0 

کاماًل 

 مرتبط

1 

منابع 

 طبیعی
1 1 1     ● 

تغییرات 

 رفتاری
0 0 0 ●     

انرژی آزاد شده 

)گرما، تشعشع، 

 ارتعاش(

     ● 0 0 0 عوامل نرم

  ●    0.75 3 4 عوامل سخت

دولت و زیر 

 هاساخت
0 0 0 ●     

منابع 

 طبیعی
1 1 1     ● 

تغییرات 

 رفتاری
0 0 0 ●     

ها و اتالف

 محصوالت جانبی

     ● 0 0 2 عوامل نرم

 ●     1 4 4 عوامل سخت
دولت و زیر 

 هاساخت
0 0 0 ●     

منابع 

 طبیعی
0 0 0 ●     

تغییرات 

 رفتاری
0 0 0 ●     

های مشخصه

فیزیکی 

محصول)اندازه، 

شکل، رنگ و 

 ظاهر(

     ● 0 0 0 عوامل نرم

     ● 0 0 1 عوامل سخت

دولت و زیر 

 هاساخت
0 0 0 ●     

منابع 

 طبیعی
1 0 0 ●     

تغییرات 

 رفتاری
0 0 0 ●     

 حمل و نقل

 ●     1 2 2 عوامل نرم
     ● 0 0 0 عوامل سخت

دولت و زیر 

 هاساخت
0 0 0 ●     

منابع 

 طبیعی
0 0 0 ●     
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متغیر عملکرد 

 محیطیزیست

-متغیر بهره

 وری

تعداد کل 

فرضیات 

مطرح شده 

در این 

 (Aقسمت)

تعداد 

فرضیات 

مورد قبول 

واقع شده در 

این 

 (Bقسمت)

شاخص نسبی 

بین این دو 

=Xمتغیر)
𝐵

A
) 

 میزان ارتباط بین دو متغیر

عدم 

 ارتباط

0 

 ضعیف

5/0>>0 

 متوسط

5/0 

 قوی

1>>5/0 

کاماًل 

 مرتبط

1 

تغییرات 

 رفتاری
0 0 0 ●     

 تنوع زیستی

 ●     1 1 1 عوامل نرم
 ●     1 1 1 عوامل سخت
دولت و زیر 

 هاساخت
1 1 1     ● 

منابع 

 طبیعی
1 1 1     ● 

تغییرات 

 رفتاری
0 0 0 ●     

قابلیت بازیافت و 

برگشت به چرخه 

 تولید

 ●     1 1 1 عوامل نرم
  ●    0.75 3 4 عوامل سخت

دولت و زیر 

 هاساخت
0 0 0 ●     

منابع 

 طبیعی
0 0 0 ●     

تغییرات 

 رفتاری
1 0 0 ●     

 گیری و پیشنهادهانتیجه -7

از محل کدام  وریبهره کندی( که مشخص م5با توجه به جدول )

 یرهایبر متغ فیضع ایمتوسط و  ،یقو ریتاث رهایمتغ

با  توانندمی شرکتها و هاپس سازمان گذارد،یم محیطیزیست

که کامالً مرتبط  ییرهامتغی و هابر مؤلفه شتریب یگذار هیسرما

به اهداف  لیو ن یر تعالیدارند، مس یقو اریارتباط بس ایهستند و 

 ندینما یط یشده را کوتاهتر و در مدت زمان کمتر نییتع شیاز پ

نکته  نیباشند. توجه به ا شرویو پ شگامیخود پ یو در حوزه کار

 رهایها و متغدر مؤلفه یگذار هیکه توجه و سرما باشدیم یضرور

 جهنباشد که تو یمتوازن و متعادل باشد و به طور ایبه گونه دیبا

موضوعات  ریموضوع باعث عدم توجه به سا کیاز حد به  شیب

را بر  یراتیکه تاث محیطیزیست یرهایمتغ یابر تیشود. و در نها

شده  فیجهت بهبود تعر اقداماتی اندداشته وریبهره یرهایمتغ

 تیو بهبود وضع یبه تعال لیاست، که سازمانها را در جهت ن

 .دهدیم یاری یعملکرد

 یطیمحستیبا ز وریبهره یرهایارتباط متغ زانیم -6جدول 

 محیطیزیست ریمتغ ارتباط زانیم یوربهره ریمتغ فیرد
اقداماتی در جهت بهبود با توجه به متغیرهای 

 محیطیزیست

 استفاده از انرژی های نو در فرایند تولید کاماًل مرتبط عوامل نرم 1
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 محیطیزیست ریمتغ ارتباط زانیم یوربهره ریمتغ فیرد
اقداماتی در جهت بهبود با توجه به متغیرهای 

 محیطیزیست

 کاماًل مرتبط عوامل سخت 2

ها به محیط انتشار آالینده

 زیست

رفتارهای صحیح در خصوص آموزش کارکنان در خصوص 

 محیط زیست پیرامون

 حداقل کردن انتشار آالینده ها به محیط زیست

اتخاذ تصمیمات و شیوهای مدیریتی در جهت حمایت از 

 محیط زیست

 کاماًل مرتبط هاساختدولت و زیر  3

 کاماًل مرتبط منابع طبیعی 4

 ارتباطعدم  تغییرات رفتاری 5

 عدم ارتباط عوامل نرم 6

مصرف مواد خام و منابع 

 طبیعی
 به حداقل رساندن استفاده از منابع طبیعی

 کاماًل مرتبط عوامل سخت 7

 عدم ارتباط هاساختدولت و زیر  8

 عدم ارتباط منابع طبیعی 9

 عدم ارتباط تغییرات رفتاری 10

 کاماًل مرتبط عوامل نرم 11

های سوخت )حاملمصرف  

 انرژی(

 استفاده از سوخت های پاك و یا سبز

 استفاده حداقلی از سوخت های فسیلی

 هااستفاده از انرژی های نو ویا سرمایه گذاری در آن

 کاماًل مرتبط عوامل سخت 12

 کاماًل مرتبط هاساختدولت و زیر  13

 کاماًل مرتبط منابع طبیعی 14

 عدم ارتباط تغییرات رفتاری 15

 عدم ارتباط عوامل نرم 16

انرژی آزاد شده )گرما، 

 تشعشع، ارتعاش(
 جلوگیری از انتشار انرژی ها بیشتر از حد مجاز

 قوی عوامل سخت 17

 عدم ارتباط هاساختدولت و زیر  18

 کاماًل مرتبط منابع طبیعی 19

 عدم ارتباط تغییرات رفتاری 20

 ارتباطعدم  عوامل نرم 21

 ها و محصوالت جانبیاتالف
به حداقل رساندن ضایعات و استفاده بهینه از مواد اولیه در 

 چرخه تولید محصوالت

 کاماًل مرتبط عوامل سخت 22

 عدم ارتباط هاساختدولت و زیر  23

 عدم ارتباط منابع طبیعی 24

 عدم ارتباط تغییرات رفتاری 25

 ارتباطعدم  عوامل نرم 26

های فیزیکی مشخصه

محصول)اندازه، شکل، رنگ 

 و ظاهر(

 

 عدم ارتباط عوامل سخت 27

 عدم ارتباط هاساختدولت و زیر  28

 عدم ارتباط منابع طبیعی 29

 تغییرات رفتاری 30
 

 عدم ارتباط

 کاماًل مرتبط عوامل نرم 31

 حمل و نقل

با خودرو و  به حداقل رساندن رفت و آمدهای غیر ضروری

 سایر وسایل نقلیه در درون سازمان

اختصاص سرویس برای رفت و آمد کارکنان به جای استفاده 

 از خودروهای شخصی

 عدم ارتباط عوامل سخت 32

 عدم ارتباط هاساختدولت و زیر  33

 عدم ارتباط منابع طبیعی 34

 عدم ارتباط تغییرات رفتاری 35

 مرتبط کامالً  عوامل نرم 36

 تنوع زیستی

حمایت از گونه های جانوری و گیاهی در جهت حامی محیط 

 زیست بودن

 عدم تخریب زیستگاه جانوری و گیاهی

 کاماًل مرتبط عوامل سخت 37

 کاماًل مرتبط هاساختدولت و زیر  38



                                   156              …یطیمح ستیز یها با در نظرگرفتن شاخص هاو عملکرد سازمان یور عوامل بهره نیارتباط ب یبررس

 www.pqprc.ir                                                                                                    نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت

 

 محیطیزیست ریمتغ ارتباط زانیم یوربهره ریمتغ فیرد
اقداماتی در جهت بهبود با توجه به متغیرهای 

 محیطیزیست

 حمایت از گونه های جانوری و گیاهی کاماًل مرتبط منابع طبیعی 39

 عدم ارتباط تغییرات رفتاری 40 محیطیزیستپایبندی به قوانین و مقرارت 

 کاماًل مرتبط عوامل نرم 41

قابلیت بازیافت و برگشت 

 به چرخه تولید

 استفاده از مواد قابل بازیافت و برگشت به چرخه تولید

 به حداقل رساندن ضایعات

 قوی عوامل سخت 42

 عدم ارتباط هاساختدولت و زیر  43

 عدم ارتباط منابع طبیعی 44

 عدم ارتباط تغییرات رفتاری 45
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