
 

 

  ۷۶‐ ۶۹ ، صفحة٨٩ تابستان ٥٤، شمارة ششممحيط شناسي، سال سي و 

   استاندارد يها در نگهدار  سازمانيستيط زيمح عملکرد يابيمدل ارز

 ISO 14001:2004) تهران۷ ة منطقيشهردار: ي موردةمطالع (  
 

  

  

  

  

  

  دهيچک
ده، نظام يها را بهبود بخش  سازمانيستيط زيمحملكرد ، عيت شهريريستم مديثر و فعال در سؤ ميبه عنوان عنصر ISO 14001 استاندارد

ز از ارکان ي آن نيها دارد نگهدار ن نظام در سازماني که استقرار اياريد بسي با وجود فوا.سازد ي را منسجم و استاندارد ميستيط زيمحت يريمد
 عملکرد يابي مدل ارزيبه منظور طراحيابي چند معياره ارز  ازن مطالعهيدر ا.  سازمان به آن وابسته استيستيط زيمح است که عملکرد يساسا

ن ي انجام شده در ايها  مقاالت و پژوهشة در گام نخست با استفاده از مطالع.دشن استاندارد استفاده ي اي نگهداريها برا  سازمانيستيط زيمح
ن ي ايه نگهدار موانع و مشکالت مربوط بهدهند ي گواهيها  در شرکتISO 14001زان استاندارد يز مصاحبه با مشاوران و ممينه و نيزم

 يابيار ارزيمع۱۳ ،موانعن ين اي از بنگيه مراحل چرخه دميبر پاNvivo8 افزار ها در نرم ن دادهيل ايه و تحلياساس تجزبر و يياستاندارد شناسا
ب يروش ترک ساخت مدل از ي برايم بعد شدند و در گايده  وزن حاصليارهايمع يل سلسله مراتبيه و تحلي با روش تجز سپسدشاستخراج 

 ISO نامه استانداردي موفق به اخذ گواه١٣٨٧ بهمن تهران که ٧ ة منطقيمدل حاصل شده در شهردار. دش استفاده )WLC( ي وزنيخط

شنهاد ين مطالعه پيدر ا.  است بودهفي ضعيتيرين نظام مدي اين سازمان در نگهداريج نشان داد که عملکرد ايد و نتاششده بود اجرا  14001
  . رديد نظر قرار گيها مورد تجد ن استاندارد در سازماني ايها، نگهدار  سازمانيستيط زيمحشد که به منظور بهبود عملکرد 

  

  واژهکليد 
  ينگهدار ،يابيارز ،يستيط زيمح عملکرد ، ISO 14001استاندارد 

  

  سرآغاز
بحث محيط زيست و آاليش آن دير زماني است كه ديگر 

 يا مشكل ملي ، منفردصورت هها ب قط مشكل صنايع و سازمانف
محيطي  هاي زيست  درحال حاضر دنيا با بحران.دشو تلقي نمي

 سرانجام افته امروزيدنياي توسعه . زيادي دست به گريبان است
 ةمحيطي ناشي از توسع متوجه شده است كه مشكالت زيست

 خاكي و ةکر ).۲۰۰۴، يمانيسل (يستديگر مورد پذيرش جهاني ن
ديده از تعرض نوع بشر است و  ثر و آسيبأفضاي پيرامون آن مت

از . دهد اي از خود نشان مي بيني نشده هاي پيش  واكنشيگاه
 اخير بسياري از دولتمردان، متخصصان و ةاين رو در چند ده

كارشناسان با تالش گسترده به حفاظت از زيستگاه آدمي و 
و با تدوين مقررات و الزامات محيط پيرامون آن همت گمارده 

هاي كنوني و آينده بشر را از خطرهاي  اند تا زندگي نسل قانوني كوشيده
 ISO 14000ن مقررات، استاندارد ي از جمله ا.جدي مصون نگاه دارند

از استانداردهاي  يا مجموعه Cascio, 1998( .ISO 14000(است 
مند  رويکردي نظام، ايجاد مجموعهايده کلي اين که  استمحيطي  ستيز

. تواند به محيط وارد آورد هايي است که سازمان مي  کاهش آسيببراي
ISO 14001 ها بر   است که سازمانن مجموعهي ايها استاندارد از يکي

 ISOاستاندارد . گيرند قرار مي يستيط زيمحپايه آن مورد ارزيابي 

هاي  ع سازمان انعطاف بااليي در تطابق با انواتوانايي از کليت و 14001
 ١٩٩٥در سال  .توليدي و خدماتي در سراسر جهان برخوردار است

نويس  صورت پيش  بهISO 14000ميالدي اولين استانداردهاي سري 
صورت نهايي مورد  ه ميالدي اين استاندارد ب١٩٩٦تهيه و در سپتامبر 

نظام ن مرحله استاندارد خاص استقرار ي ايتصويب قرار گرفت كه ط

 :azita.farashie@gmail.com E-mail                                                 09166690479 :تلفن:نويسنده مسئول 
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 باالمللي  يست محيطي براي ثبت و اخذ گواهينامه بينمديريت ز
 Babakri and(د يز به تصويب رسي نISO 14001عنوان 

Bennet, 2003( ۲۰۰۴ و ويرايش دوم اين استاندارد در سال 
از . دشميالدي تدوين و تصويب و جايگزين نسخه پيشين 

ن نظام ي ا، امروز به تا۱۹۹۶ن استاندارد در سال ي ايمعرف
دا يا توسعه پي در سرتاسر دنياري بسيها  در سازمانيتيريمد

ن ينامه از اي گواه۱۲۹۱۶۶ تعداد ۲۰۰۶در سال . کرده است
 يها نامهي و تعداد گواه وجود داشتاي دن کشور۱۴۰استاندارد در 
در  مختلف يها  که ساالنه توسط سازمان ISO 14001استاندارد

 يد صعودک روني يد داراشو يافت ميدر کشورها يتمام
 در ياري بسيروزافزون است و تا به امروز مطالعات دانشگاه

ن ي اي سازگاري الگو،ن استانداردي ايمورد پراکنش جهان
الت متحده ي مثال در ابراي ،ي و ملياستاندارد با سطوح سازمان

 &Potoski( انجام شده است اينو و استرالکا، آلمان، زالند يمرا
Prakash, 2004, Lawrence,2002, ,Corbett& Kirsch, 

 ها سازمان در يتيرين نظام مديد استقرار اياز جمله فوا .)2001

 يي اجراي از عملكردهاي كاهش آثار ناگوار ناشتوان يم
 خدمات ي و بازدهيور ش بهرهيست، افزايط زيها بر مح سازمان
 در مصرف ييوج ، صرفهي انرژيش كارآمديها، افزا تيو فعال

 منابع ينيگزي پاك، جايها ي انرژيريارگك ، بهيمنابع انرژ
نده در ي كم آاليندهايا مواد و فريريكارگ ر و بهيپذ ديتجد

 Delmas, 2002, Morrow and( را برشماردها  سازمان

Rondinelli, 2002 , Balzarova, 2006  .(د ياما با وجود فوا
ز ي آن نيها دارد نگهدار ن نظام در سازماني که استقرار اياريبس
 سازمان به آن يستيط زيمح است که عملکرد يساسز ارکان اا

ن استاندارد در ي اي نگهدارةنيسفانه در زمأاما مت. وابسته است
از جمله .  انجام شده استيها تا به امروز مطالعات کم سازمان
ن ي ايدر مورد نگهدار بالزاروا ۲۰۰۶ که در سال يپژوهش

ن ي و همچندادانجام   آني نگهداري مدل براةاستاندارد و ارائ
ن ي اي در مورد موانع نگهدار۲۰۰۰لسون در سال يپدرسن و ن

ن خالء يا. داشتند اي  مطالعهن موانعياستاندارد و هموار ساختن ا
ن رو در ياز ا. د دارديکأ تي جاي تخصصيها ي در بررسيمطالعات

ر ي با اهداف زين خالء مطالعاتي ايق ما به بررسين تحقيا
  :ميپرداخت

ت يريمد به عنوان نظام ISO 14001:2004  استاندارديمعرف ‐۱
   .۱يستيط زيمح
 ISO استاندارد ي موانع مربوط به نگهدارييشناسا ‐۲

   .ها  در سازمان14001:2004

 يها در نگهدار  سازمانيستيط زيمح عملکرد يابي مدل ارزةارائ ‐۳
  . ISO 14001 استاندارد

 تهران در ۷ ة منطقيار شهرديستيط زيمح عملکرد يابيارز ‐۴
  .ISO 14001  استانداردينگهدار

  روش تحقيق

گيري عملکرد از طريق  از اندازهاست   عبارت عملکرد ارزيابي
هاي از  اساس معيار آل بر مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب يا ايده

 در. دنهاي معين باش  واجد ويژگيها بايد اين معيارپيش تعيين شده که 
در  ها  سازمان ارزيابي عملکرد منظور ساخت مدل براياين مطالعه به

شمارة  طي شد که در شکل يمراحل ،ISO 14001نگهداري استاندارد 
  . نشان داده شده است)۱(

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   مراحل ساخت مدل ارزيابي عملکرد محيط زيستي):۱( شمارة شکل
 هاارين معيتدو: ل اوةمرحل

ط ي مح عملکرديابي ارزيرهااين معيق، به منظور تدوين تحقيدر ا
، ابتدا ISO 14001:2004  استاندارد يها در نگهدار  سازمانيستيز

  آنيک از بندهاياستاندارد در هر ن يا يموانع مربوط به نگهدار
 انجام شده و يها  مقاالت و پژوهشةق مطالعياز طر) الزامات استاندارد(
 يها در شرکت ISO 14001زان استاندارد يز مصاحبه با مشاوران و ممين

 ن موانع در جدولي ا فهرستد کهش يبند دسته  وييدهنده شناسا يگواه
ها وارد نرم افزار  ن دادهي آورده شده است و سپس مجموعه ا)۱(شمارة 

Nvivo8ارتباط آنها با يها و بررس ن دادهي ايارذگ  شد و بعد از کد 
 از يابيار ارزيع م۱۳نگ و دفعات تکرار آنها در منابع، يمراحل چرخه دم

 مورد استفاده قرار گرفت يابيند ارزيا فرة اداميک و براين آنها تفکيب
 ,Hillary, 1999, Cockrean, 2000, Lawrence( )۲شمارةجدول (

2002, Balzarova, 2006 (   

  

 موانع نگهداری استاندارد

ارهاين معيتدو  

  اري مطلوب هر معن حدييتعو استانداردگذاری

 ساخت مدل

نگيچرخه دم  

ارهاين وزن معييتع  

 Nvivo8نرم افزار 

AHPروش 

 روش توفان ذهنی
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 ISO 14001:2004  موانع موجود براي نگهداري نظام مديريت محيط زيستي):۱(شمارة جدول 

  موانع  اندارداست  هاي بند
  کشمکش براي فهم نقش و جايگاه خط مشي نظام مديريت محيط زيستي در سازمان 

   مشخص و دست و پا گير بودن اين چارچوبيوجود چارچوب
N/A  

   و همچنين مديريت ارشد سازمان در زمينه خط مشي محيط زيستيكاركنانفقدان باور عمومي 
  هاي  پيامدها و جنبه  اي محيط زيستي  روشهاي مختلف براي تعيين و ارزيابي جنبهوجود

  فقدان تعريف مشخص و واضح براي جنبه محيط زيستي و جنبه بارز محيط زيستي  محيط زيستي
  صورت کارآمد اين قوانين را استخراج کرد هفقدان منابعي که بتوان ب

  از يکديگر تميز دادگذاري مشخص که بتوان آنها را  فقدان سطوح قانون
  فقدان منابع اطالعاتي متمرکز در مورد قوانين محيط زيستي

   محيط زيستيهاي انونق

  ها فقدان افراد آگاه و توانا در زمينه قوانين محيط زيستي در سازمان
  ها ايجاد وقفه در اجراي برنامه

  فقدان پيشرفت کافي در روند بهبود
  ها  دست آوردن بهبود مستمر در زمينه اهداف و برنامه ه چگونگي بنامشخص بودن

  شود اختالف بين آنچه مکتوب شده و آنچه اجرا مي

هاي  بهبود اهداف و برنامه
  محيط زيستي

  ها گونه برنامه اختصاص هزينه کم به اين
  نفعان سازمان به عنوان ابزاري مناسب در نظام مديريت محيط زيستي توجه نکردن به ذي

  ن نظارت الزم و کافي از جانب مديريت ارشد سازمانفقدا
  ها  وليتئفرماليته بودن وظايف و مس

  مديريت ضعيف افرادي که با نظام مديريت محيط زيستي به نوعي درگير هستند
  شود  چند شغله بودن افراد مسئول در نظام مديريت محيط زيستي که باعث فراموش شدن برخي از وظايف آنها مي

  ها ساختار ها و مسئوليت

  ها ها و برنامه قدان منابع مورد نياز براي انجام پروژهف
   نظام مديريت محيط زيستي در سازمانهاةفقدان افراد متخصص در زمين
   نظام مديريت محيط زيستي در سازمانةفقدان دانش و آگاهي در زمين

  ها در زمينه استقرار و نگهداري نظام مديريت محيط زيستي انفقدان مشاوران باتجربه و متعهد براي کمک به سازم
  كاركنان آموزش ةگذاري کافي در زمين فقدان سرمايه

  آموزش، آگاهي و
   تعيين صالحيت

  هاي آموزش داده شده دراين زمينه ناکافي بودن دانش و مهارت
  پيچيدگي ارتباطات داخلي و خارجي در برخي سازمانها  ارتباطات

  سازيمستند  استاندارد براي اجراي بندهاي استانداردهاي الزام شده در  چارچوب
  هايي اجرايي و دستورالعمل هاي تعريف شده دشوار بودن فهم و اجراي روش

  ها هاي کمي و کيفي براي کنترل عمليات در سازمان فقدان داده
  نامشخص بودن چگونگي دست يافتن به بهبود مستمر در بخش کنترل عمليات

  کنترل عمليات

  يچيدگي دستيابي به کنترل عملياتگستردگي و پ
  واکنش در شرايط اضطراري  هاي ناکارآمد هاي اجرايي و دستورالعمل روش

  ها در موارد ضروري هاي اجرايي و دستورالعمل در دسترس نبودن روش
  اقدامات پيشگيرانهدر نظر نگرفتن 
  تر عمل کنند  دين شغل را در سازمان تجربه کرده باشند تا در تدوين اقدامات پيشگيرانه موفق که چنكمبود كاركنان

عدم انطباق، اقدام اصالحي و 
  اقدام پيشگيرانه

  پيچيدگي دستيابي
  دست آوردن استقالل در مميزان داخلي  همشکالت ب
  ضعيف مميزي داخلي هاي  گزارش

  مميزي داخلي

  توچهي مميزان داخلي به عمليات مميزي بي
  مدا ناکارتيم کاري

   کليدي در چرخه بهبود مستمراي فقدان توجه کافي به اين بخش به عنوان حلقه

  بازنگري مديريت

  ها در اين بخش  افزيش هزينه



 
 
 
 
 

54مجله محيط شناسي شماره   

 

72 

  ISO 14001:2004ها در نگهداري استاندارد  معيارهاي ارزيابي عملکرد سازمان):۲(شمارة جدول 
  هاي ارزيابي معيار   دمينگةمراحل چرخ

  ريزي برنامه  ت ارشد به خط مشي محيط زيستي در سازمانتعهد مديري
  وجود مستندات به روز و معتبر در سازمان

  مد و متخصصا اجرايي کارگروهوجود 
 1EMSآگاهي پرسنل از 
  ها هاي کليدي عمليات براي ارزيابي فعاليت وجود شاخص

  اجرا

  ها پيشرفت برنامه
  هاي کليدي عمليات اي شاخص پايش دوره

  ام مميزي داخلي با مميزان داخلي مجرب و متخصصانج
  وجود اقدامات پيشگيرانه در سازمان

  ها پيگيري عدم انطباق

  بررسي

 EMSتيم کارآمد ناظر بر 
  اقدام  تيم بازنگري مديريت آگاه به سازمان و نظام مديريت محيط زيستي 

  ISO 14001بودجه تخصيص يافته به استاندارد 

 ارها يوزن معن ييتع:  دومةمرحل

ل يتحلارها از ين وزن معييق به منظور تعين بخش از تحقيدر ا
ن منظور ي بد.)۱۳۸۵ و ۱۳۷۹، يقدوس(د ش استفاده ۲يسلسله مراتب
ن مربوط ااز متخصص ه شده ويبا چارچوب مشخص ته ياه پرسشنامه

 ي گواهيها شرکت در )ISO 14001زان استاندارد يمشاوران و مم(

 عدد پرسشنامه آماده و در ۶۰  ول آنها استفاده شدي تکميبرا ۳دهنده
 پرسشنامه ۵۶ آن  در پي .ع شدي مربوطه توزيها سسهؤها و م شرکت

 نشان داده )۳(شمارة  در جدول حاصل جيکه نتا دش افتيشده در ليتکم

  . شده است

  ها  وزن دهي معيارة نتيج):۳( شمارة جدول
  اولويت  وزن  هاي ارزيابي معيار

  1x(  ۲۸۰۱/۰ ۱(مد و متخصص ا اجرايي کارهگرووجود 

  ISO 14001) 2x(  ۲۰۰۱/۰ ۲بودجه تخصيص يافته به  استاندارد 

  3x(  ۱۱۶۰/۰ ۳(ها  پيشرفت برنامه

  EMS) 4x( ۱۰۳۰/۰  ۴تيم کار آمد ناظر بر 

  5x (  ۱۰۰۳/۰ ۵(ازنگري مديريت آگاه به سازمان و نظام مديريت محيط زيستي تيم ب

  6x(  ۰۶۱۶/۰ ۶(وجود مستندات به روز و معتبر در سازمان 

  EMS) 7x( ۰۳۲۲/۰ ۷ از كاركنانآگاهي 

  8x(  ۰۲۶۱/۰ ۸ (هاي کليدي عمليات اي شاخص پايش دوره

  9x(  ۰۲۴۶/۰ ۹(پيگيري عدم انطباق ها 

  10x(  ۰۲۴۰/۰ ۱۰(انجام مميزي داخلي با مميزان داخلي مجرب و متخصص 

  11x(  ۰۱۵۶/۰ ۱۱(هاي کليدي عمليات براي ارزيابي فعاليت ها  وجود شاخص

  12x(  ۰۰۸۶/۰ ۱۲(وجود اقدامات پيشگيرانه در سازمان 

  13x(  ۰۰۷۸/۰  ۱۳(تعهد مديريت ارشد به خط مشي محيط زيستي در سازمان 

 هر مطلوب تيوضع نييتع و ياستانداردگذار: سوم ةحلرم

   اريمع

 زين و پژوهش نيا در شده نيتدو يارهايمع تيماه به توجه با
 يبرا يمختلف يها روش از توان يم مربوط سازمان طيشرا

 يبرا تهران ٧در شهرداري منطقه  . استفاده کرديرااستانداردگذ
 يذهن از روش توفان اريت مطلوب هر معين وضعيي و تعيساز استاندارد
صفر .  در نظر گرفته شد١٠٠ تا ٠ن ي باري هر معي ارزشة دامناستفاده و

د گرفته ي نديکل طور هار مورد نظر در سازمان بي است که معيتيد وضعيؤم



 
 
 
 

 73                                                                       ...ها در نگهداري استاندارد مدل ارزيابي عملكرد محيط زيستي سازمان

 

 در يصورت موفق هار بي است که معيتيد وضعيؤ م١٠٠از يشده و امت
 يكي از روشهاي حل مساله يذهنتوفان  .استسازمان در حال اجرا 

در فاصله زماني كوتاهي تعداد  سازد در گروه است كه افراد را قادر مي
  . ندكنآوري  جمع پديده را در مورد يك نظرات زيادي از

  : موارد زير استن روش حل مسئله شاملي ايقواعد اساس 
  . اي نبايد انتقاد كرد به هيچ انديشه) ١
  .شوند يمغزها در حالت آزاد قرار داده م) ٢
  . آوري شود   جمعآراشود حداكثر  يسعي م )٣
 در توفان مغزي .شندشود حتي اگر تكراري با ي يادداشت مآراهمه ) ٤
  :ر انجام گرفتين پژوهش به صورت زيا
ط ي کارشناس مح٤ز و ي مم٢ ، مشاور٢( نفر ٨تيمي متشکل از ‐١
  .ل شديتشک) ستيز
  .دشيك راهبر تيم براي اداره و پيشبرد جلسات انتخاب  ‐٢
 .  قضاوت قرار گرفتندمورد ساعت ٤ به مدت آرا ‐٣
 . بررسي شدندآرا ‐٤
 . و يكسان ادغام شدندمشابه آرا ‐٥
   . ساعت انجام گرفت٥/٢ به مدت مستقل يك جلسه درآرا  ارزيابي‐٦

  ساخت مدل:  چهارمةمرحل

 عملکرد از روش يابين بخش به منظور ساخت مدل ارزيدر ا
 ساده ک روشين تکنياستفاده شد که به ا ٤يوزن يب خطيترک
ن روش يا .شود يز گفته مين  ۶يدهازيا روش امتي ،۵ريپذ مع جيده وزن

  . استوار استين وزنيانگيبر اساس مفهوم م
ار، ي هر معيت نسبي اهمي بر مبناًمايرنده مستقيگ مي تصم

 يضرب وزن نسب  پس از مجموع حاصل.دهد يارها مي به معييها وزن
ق ي هر سازمان از طري براييزان عملکرد نهايار، ميدر مقدار آن مع

  .ديآ يدست م هر بي زةرابط

XiWi
ni

i
×∑

=

=1

     عملکرد سازمان  = 

i= اريمع   
 n =ارهايتعداد مع   

Wi =اريوزن هر مع   
 Xi =اري آن معرضامنديزان يم.  

 عملکرد ،يابي ارزيارهاين معيي تعةکه در مرحل نيبا توجه به ا
زان ي م،است ۱۰۰ار يمم ارزش هر معيد و ماکزشار استخراج ي مع۱۳

  . خواهد بود۱۳۰ تا ۰ن ي بيان عدد هر سازمي براييعملکرد نها
  

  ي مطالعاتةمنطق

که   تهران۷ ةمنطق يشهردار حاصل شده، از  مدليي کارابه منظور
 شد  ISO 14001:2004نامهياخذ گواه به موفق ۱۳۸۷سال بهمن در
سازمان در   عملکرد،ن مدلي با استفاده از ا.دش آزمون استفاده يبرا

 . قرار گرفتيابي مورد ارز ISO 14001:2004ةنامي گواهينگهدار
 لحاظ مقام پانزدهم را  اين از، هکتار١٥٣٦ با وسعت ٧ منطقه يشهردار
 بر اساس آمار سال ٧ ةت منطقيجمع. ستن مناطق شهر تهران دارايدر ب

  داده استيت شهر تهران را در خود جاي درصد از جمع٤٤/٤، ١٣٨٥
  .)٢ شمارة شکل(

  
   در مناطق شهرداری۷ منطقه ت شهرداریي موقع):۲( شمارة شکل

  

   ۷ ة منطقيل انتخاب شهرداريدال

که   استي بزرگيها  از جمله سازمانيکه شهردار نيبا توجه به ا
ثر و ؤ مي ارتباطات ويست شهريط زي ملموس در مسائل محينقش

 يابيارزن ي اي براي مناسبةنيتواند گز ي م،داردست يط زيمتقابل بر مح
 موفق به ١٣٨٧ بهمن تهران در ٧ منطقه يارگر شهردي دياز سو. باشد

 زمان يتيرين نظام مديد و از استقرار اش ISO 14001نامه ياخذ گواه

تر  ن نظام را راحتي اي بر نگهداري شواهد مبننيبنابرا گذرد ي نمياديز
حتمال ط اين شراي با توجه به ا.دكر يريگيپتوان  يم  مربوطدر سازمان

اما . دهد   به خود اختصاصيابي را در ارزييال باةن سازمان نمري ارفت يم
  . نكرددييأت  مورد را  نيا  پژوهش ج ينتا
  

  جينتا

 ISO استاندارد ي موانع مربوط به نگهدارييج حاصل از شناساينتا

 استاندارد يبندها ريها و ز ک از بنديها در هر   در سازمان14001:2004
ن ي و همچنده شده است آور)۱(شمارة در جدول ) الزامات استاندارد(

 عملکرد يابي ارزين موانع براي استخراج شده از ايها اري معفهرست
ک يک هر ي به تفکيستيط زيمحت يري نظام مديها در نگهدار سازمان
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 همچنين . استنمايان )۲(شمارة  جدول نگ دري دمةاز مراحل چرخ
و  )۳ (ة آنها در جدول شماريبند تيها و اولو اري معيج وزن دهينتا
 ة تهران در جدول شمار۷ ة منطقين مدل در شهرداري ايج اجراينتا

 ة نمريابين ارزي تهران در ا۷ ة منطقيشهردار.  نشان داده شده است)۴(
، عدد يابين ارزي در ا۱۳۰ تا ۰ ةدست آورد که با توجه به باز ه را ب۶۳/۳۶

  . است درصد۵۰حاصل کمتر از 
 ISO 14001 استاندارد ي تهران در نگهدار۷ ة منطقيرد شهردار عملکيابيج ارزي نتا):۴(شمارةجدول 

  ارزش× وزن   ارزش  وزن  يابي ارزيها اريمع

  ۸۰/۹  ۳۵ ۲۸۰۱/۰  مد و متخصصا کاريي اجراگروهوجود 

  ISO 14001   ۲۰۰۱/۰ ۵۵  ۰۱/۱۱ استاندارد افته به يص ي تخصةبودج

  ۴۸/۳  ۳۰ ۱۱۶۰/۰  ها شرفت برنامهيپ

  EMS ۱۰۳۰/۰  ۳۰  ۰۹/۳  کار آمد ناظر برگروه

  ۰۱/۲  ۲۰ ۱۰۰۳/۰   يستيط زيمحت يريت آگاه به سازمان و نظام مديري مدي بازنگرگروه

  ۹۳/۴  ۸۰ ۰۶۱۶/۰  وجود مستندات به روز و معتبر در سازمان

  EMS ۰۳۲۲/۰ ۳۰  ۹۷/۰ از كاركنان يآگاه

  ۵۲/۰  ۲۰ ۰۲۶۱/۰  اتي عمليدي کليها  شاخصيا ش دورهيپا

  ۲۵/۰  ۱۰ ۰۲۴۶/۰  ها ق عدم انطبايريگيپ

  ۱۲/۰  ۵ ۰۲۴۰/۰   مجرب و متخصصيزان داخلي با ممي داخليزيانجام مم

  ۱۹/۰  ۱۲ ۰۱۵۶/۰  ها تي فعاليابي ارزيات براي عمليدي کليها وجود شاخص

  ۰  ۰ ۰۰۸۶/۰  رانه در سازمانيشگيوجود اقدامات پ

  ۲۷/۰  ۳۵  ۰۰۷۸/۰   در سازمانيستيط زيمح يت ارشد به خط مشيريتعهد مد

  ۶۳/۳۶  جمع کل

  يريجه گيبحث و نت

 که استاندارد ياريد بسي فوابا وجود نشان داد که ين بررسيا
ISO 14001اورد توجه يها با خود به همراه ب  سازمانيتواند برا ي م
 است که عملکرد يساسز از ارکان اين استاندارد ني ايبه نگهدار

 از يق حاکي تحقنيج اينتا.  سازمان به آن وابسته استيستيط زيمح
  کارآمد و متخصص در سازمان ويي اجراگروهار وجود ين بود که معيا
 از يطيست محيزت يريافته به نظام مدي اختصاص ةز بودجين

. ن استاندارد در سازمان استي اي نگهداريارهاين معيتر مهم
 برايهاي داخلي در ايران تقاضاي بسياري  سازمانخوشبختانه 

 ISOنامهيواهگ ياريالنه تعداد بس و سا دارندمهناين گواهيافت ايدر

ن يا  گواهينامهدريافت يها امروزه محرک. كنند  يافت ميدر 14001
 مانند ي عوامل خارج؛است ياديار زياستاندارد در سازمانها عوامل بس

ل ي از قبي باالتر و عوامل داخلينفعان، فشار منابع قدرت ي ذيتقاضا
ها، ضرورت  ست در سازمانيط زيت مسائل محيريبهبود مد
ن يسفانه به موازات اأ اما مت.)Poksinska, 2003(ره ي و غيسامانده

 با يتيرين نظام مدي اينامه، نگهداريافت گواهي دريش تقاضا برايافزا
 روشن اري که شواهد بسي روبه روست به طورينيي پايفيح کوسط

 را تا به امروز نامهين گواهي که اييها  از سازمانياري در بسروند نزولي
 بالزاروا  توسطي پژوهش۲۰۰۶در سال  .خورد چشم مي به ،اند افت کردهيدر
افت يها بعد از در ن مطلب بود که سازمانيد ايؤکه م شدوزلند انجام يدر ن
نامه متمرکز ين گواهيداشتن ا در نگهخود را نامه، تمام تالش يگواه
 گرفته در نظر يستيط زيمحت يريعمل بهبود نظام مددر  و كردند

ن سازمانها ي که در ايستيط زيمح عملکرد يابيت ارزينهادر شود و  يمن
با ن يهمچن. دهد نشان مين نظام را ين اييت پايفيرد کيگ يانجام م
مشخص شد  دادند انجام ۲۰۰۰ در سال لسونيپدرسن و ن که يپژوهش
تنزل  ي آن دچار نوعينامه، در نگهداريها بعد از گرفتن گواه  سازمانكه

  .شوند ين نظام مي بهبود ايزه برايت و کاهش انگيري مديفيسطح ک
 تهران به منظور ۷ ة منطقين مطالعه در شهرداري که در ايابيارز

 ISO استاندارد ي سازمان در نگهداريستيط زيمحزان عملکرد ين مييتع

از دريافت با وجود آن كه ن مطلب بود که ي ابين انجام گرفت م14001
 ،گذرد نمي زمان زيادي  در اين سازمانISO 14001 استاندارد گواهينامه

که  نيبا وجود ا .دارد يتيرين نظام مدي اي در نگهداريفيعملکرد ضع
زان ي، ميمصرف انرژ(ات ي عمليدي کليها  مشخصهيريگ ج اندازهينتا
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زان پساب ينده معاونت عمران و حمل و نقل، مي آاليانتشار گازها
زان مصرف سموم و مواد ي، ميشهر معاونت خدمات يخروج
ط يمحنفعان از خدمات يت ذيزان رضاي، م سبزي اداره فضاييايميش
ن يسفانه اأمت.  بودين روند نزوليئد اؤز مين) رهي سازمان و غيستيز

تواند  يگاه خود ميد که در جايتوان د يها م روند را در اکثر سازمان
ن مطالعه يدر ا. انبار باشديار مخرب و زيست بسيط زي محيبرا
 يستيط زيمحشود که به منظور بهبود عملکرد  يشنهاد ميپ

د نظر قرار يها مورد تجد ن استاندارد در سازماني ايها، نگهدار سازمان
  .رديگ

ک نهاد ي تهران به عنوان ۷ ة منطقين مطالعه شهرداريدر ا
 يطيست محي از نظر عملکرد زيگر مناطق شهرداريمستقل از د
ک ين استاندارد در هر ي ايار گرفت چرا که دامنه کار قريمورد بررس

و . ف شده استيصورت مجزا تعر  ه تهران بياز مناطق شهردار
ک از ي ا در هرز مجًصورت کامال هن استاندارد بي اياستقرار و نگهدار

د از خاطر دور يالبته نبا. شود يت ميريمدتهران  يشهردارمناطق 
 در مناطق يطيمح ستيت زيرين نظام مديداشت که استقرار ا

 حفظ ي فرهنگ سازي در راستاين گام بزرگا تهريمختلف شهردار
ثر ؤتواند م ي مين نظام هنگاميست بوده است اما استقرار ايط زيمح

  . شودي نگهداريصورت مطلوبباشد که به 
ها در   عملکرد سازمانيابي ارزي براين مطالعه مدليگرچه در اا
ن يکه ا ني اما با توجه به ا،دش ارائه ISO 14001 استانداردينگهدار

 انجام به اين منظور است که يا هيمطالعه از جمله مطالعات اول

قات يشود که در تحق يه مي توص، همراه استيها ي با کاستًرد قطعايگ يم
ک يبه تفک: ردي قرار گتوجه وردر مي پژوهش حاضر، موارد زةنده در اداميآ

ز ي و نيريگ  قابل اندازهيها اخص شي و صنعتي خدماتيها سازمان
 ارائه شود و ISO 14001 استاندارد ي نگهداري برايابي ارزيها مدل
ختلف با م يها ن نظام در سازماني اي نگهداري براي اصوليها سميمکان

  . شوديط خاص هر سازمان طراحيتوجه به شرا
  

  تشكر و قدرداني

هرداري  واحد محيط زيست و انرژي شكاركنانبدين وسيله از 
شائبه و همچنين آقاي مهندس  هاي بي  همکارية به واسط۷ ةمنطق

 همراهي ة و مهندس پاشانيا به واسطDQSاميني، سر مميز شرکت 
  .شود قدرداني ميشان صميمانه  هاي ارزنده دريغ و راهنمايي بي

  

  ها يادداشت

1-Eivirmental Management System  
2-Analytical Hierarchy Process procedure 
3-Certification body 
4-Weighted Linear Combination 
5-Simple additive weighting 
6-Alternative 
 

  

   مورد استفادهمنابع
 ارشد ي کارشناسةان ناميپا). ران خودرويشرکت ا: ي موردةمطالع ( ۱۴۰۳۱زو ي بر اساس استاندارد ايستيط زيمح عملکرد يابيارز. ۱۳۸۴. ، طيلي انگيمانيسل

  .دانشگاه تهران
  

ک ي تکنيپل( ر يکب ري اميدانشگاه صنعت).  بعد از حلي وزن دهيروشها( چند هدفه يزياره و برنامه ري چند معيريگ مي در تصمي مباحث.۱۳۸۵ .ح پور، يقدس
  ).تهران

  
 .ريکب ري امي مرکز نشر دانشگاه صنعت،تهران). AHP (يل سلسله مراتبيند تحليا فر.۱۳۷۹ .ح پور، يقدس
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