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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to identifying and prioritising key stakeholders in designing 

an environmental management system in crops units of governmental agro-industry companies in 

Iran, by using exploratory research design. After doing the literature review, main themes of 

environmental management system (DemingCycle) were identified and extracted by applying 

analytical-comparative method. In qualitative phase, by using non probability sampling technique 

(snowball) and semi-structured interviewing with 18 executive managers of governmental agro-

industry companies, desirable indicators of design theme were extracted and the first step of 

stakeholders' analysis (identification of stakeholders) was completed. Accordingly, components of 

design theme were categorized in 13 indicators by using MAXQDA software: barriers, policy-

making and planning, identifying key actors, institutional requirements, cooperation, inter-

organizational interaction and communication, attention to environmental implications, market 

interventions, public education, Supportive factors, facilitators, infrastructures development, 

information technology (IT) development and research and development (R&D). In quantitative 

phase, stakeholders' analysis questionnaire was used for identifying 15 stakeholders' interest and 

power in 13 extracted indicators (based on Friedman model). In order to prioritizing and creating 

stakeholders' matrix, UCINET software (for creating Social networks and correspondence analysis) 

and SPSS software (for creating IPMA Matrix) were used. The results indicated that the five key 

Stakeholders: company's CEO, holding CEO, environment unit, agriculture deputy and industrial 

and environmental protection unit were the most powerful and interested among other stakeholders. 

 

Keywords: Environmental Management System, Stockholders Analysis, Agro-industry 

Companies. 

 

EXTENDED ABSTRACT 

Objectives 

An environmental management system (EMS) is a formal framework for improving 

environmental performance. The EMS is represented by a set of processes and practices that 

enables a certain organization, company, or institution to reduce its environmental impact as well 

as possibly enable an increase in its operating efficiency. Modern agriculture significantly affects 

the state and the sustainable exploitation of natural resources being a major factor for 

environmental degradation as well an important contributor for the conservation and improvement 

of natural environment. Therefore, the issues associated with the effective governance for 

sustainable exploitation and conservation of natural environment in agriculture are very important, 

especially in agro-industry companies due to the scope and variety of their activities. Therefore, the 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11149.html
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purpose of this research was to identifying and prioritizing key stakeholders in designing an 

environmental management system in crops units of governmental agro-industry companies in Iran.  

 

Methods 

After doing the literature review, main themes of environmental management system (Deming 

Cycle) were identified and extracted by applying analytical-comparative method. In qualitative 

phase, by using non probability sampling technique (snowball) and semi-structured interviewing 

with 18 executive managers of governmental agro-industry companies, desirable indicators of 

design theme were extracted and the first step of stakeholders' analysis (identification of 

stakeholders) was completed. Accordingly, components of design theme were categorized in 13 

indicators by using MAXQDA software: barriers, policy-making and planning, identifying key 

actors, institutional requirements, cooperation, inter-organizational interaction and communication, 

attention to environmental implications, market interventions, public education, Supportive factors, 

facilitators, infrastructures development, information technology (IT) development and research 

and development (R&D). In quantitative phase, stakeholders' analysis questionnaire was used for 

identifying 15 stakeholders' interest and power in 13 extracted indicators (based on Friedman 

model). In order to prioritizing and creating stakeholders' matrix, UCINET software (for creating 

Social networks and correspondence analysis) and SPSS software (for creating IPMA Matrix) were 

used. 

 

Results  

The results indicated that the five key Stakeholders: company's CEO, holding CEO, 

environment unit, agriculture deputy and industrial and environmental protection unit were the 

most powerful and interested among other stakeholders. Also, the findings showed that there were 

13 main indicators for the design phase, including: barriers, policy-making and planning, 

identification of key actors, institutional requirements, cooperation, interaction and inter-

organizational communication, attention to environmental requirements, market interventions, 

culture and public education, support factors, facilitators, infrastructure development, information 

technology development, research and development. 

 

Discussion 

According to the results and the importance and performance of stakeholders in designing the 

environmental management system in the agro-industry companies, it is suggested that: 1) 

Consulting centers should be established to provide consulting services in the field of setting up an 

environmental management system and environmental protection; 2) Committees consisting of 

environmental experts should be formed at the holding level to design the environmental 

management system; 3) Provide access to environmental databases for stakeholders and keep these 

databases up-to-date; 4) Holding training courses, conferences and workshops in the field of 

environmental management system for various stakeholders, 5) Pay attention to indigenous 

knowledge on environmental conservation and 6) Increase interaction and cooperation between 

agro-industry companies and organizations involved in the field of environment such as: 

Department of environment, Forests, range and watershed management organization and 

agriculture organizations. 
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زیست در واحدهای زراعی نفعان کلیدی در طراحی نظام مدیریت محیطتحلیل ذی
 تی ایرانهای کشت و صنعت دولشرکت

 
 4و امیر علم بیگی 3، احمد رصوانفر*2، حمید موحد محمدی1آزاده خدابخشی

 ، کرج، ایراندانشگاه تهراندانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، ترویج کشاورزی، گروه دانشجوی دکتری ، 1
 ، کرج، ایرانان، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران گروه ترویج و آموزش کشاورزیاستاد، 3، 2
 ، کرج، ایراندانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهرانگروه ترویج و آموزش کشاورزی، استادیار، ، 4

 (7/3/97تاریخ تصویب:  -21/1/97)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 

منظور طراحی نظام نفعان کلیدی بهبندی ذیتحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت
های کشت و صنعت دولتی ایران و با ست در واحدهای زراعی شرکتزیمدیریت محیط

 -یفــیبــا روش توص ،ابتــداانجام پذیرفت.  تحقیق آمیخته اکتشافیاستفاده از طرح 
 -یلــیبا روش تحل ،ســپس. موضــوع صورت گرفت ــاتیبــر ادب یمرور ،یلــیتحل
 اتینظر انیاز ممینگ( زیست )چرخه دی مضامین اصلی نظام مدیریت محیطقیتطب
مصاحبه . در ادامه، در فاز کیفی با استفاده از شــدند یی و استخراجشناســا شــمندانیاند

 یهاشــاخصهای کشت و صنعت دولتی، نفر از مدیران اجرایی شرکت 18ساختارمند با نیمه
ن( انجام نفعانفعان )شناسایی ذیمضمون طراحی استخراج و مرحله اول تحلیل ذیمطلــوب 

گیری غیراحتمالی گلوله برفی استفاده شد. در ادامه، با شد که به این منظور از روش نمونه
شاخص:  13های مضمون طراحی در ، شاخص2018نسخه  MAXQDAافزار استفاده از نرم

ریزی، شناسایی کنشگران کلیدی، الزامات نهادی، همکاری، اری و برنامهها، سیاستگزبازدارنده
سازی و سازمانی، توجه به اقتضائات محیطی، مداخالت بازار، فرهنگو ارتباطات بین تعامل

ها، توسعه ها، توسعه زیرساختکنندهآموزش عمومی، عوامل حمایتی و پشتیبانی، تسهیل
بندی شدند. در فاز کمی، با استفاده از پرسشنامه فناوری اطالعات و تحقیق و توسعه دسته

شاخص  13ذینفع شناسایی شده در فاز کیفی در  15ان عالقه و قدرت نفعان، میزتحلیل ذی
بندی و تنظیم ماتریس منظور اولویتاستخراج شده )بر اساس مدل فریمن( بررسی شد. به

های اجتماعی و تحلیل تناظر( و )با هدف تنظیم شبکه 6نسخه  Ucinetهای افزارذینفعان از نرم
SPSS  با هدف تنظیم ماتر 18نسخه( یسIPMA استفاده شد. نتایج نشان دهنده تاثیرگذار )

نفع کلیدی مدیرعامل شرکت، مدیرعامل شرکت مادر، واحد محیط زیست بودن پنج ذی
زیست بود که دارای هلدینگ، معاونت بخش کشاورزی و مدیر حفاظت صنعت و محیط

 نفعان بودند.بیشترین درجه قدرت و عالقه در بین سایر ذی
 

 های کشت و صنعت.نفعان، شرکتزیست، تحلیل ذینظام مدیریت محیطلیدی: ک هایواژه
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 مقدمه
ا و ـهرانـاريخ بحـتاريخ تمدن بشر را میتوان ت

. با (Chew, 2002)ای محیطزيستی خواند ـهبـتخري

ای ـبحرانها و تخريبه، الب صنعتیـغاز انقآ

 ,Millerيافتند زون ـتاب روزافـتی شـیطزيسـمح

 رویپیش خاك، شيفرسا ها،جنگل بيتخرو ( (1998

-گونه انقراض کشاورزی، هاینیزم شدن محدود کوير،

 شدن گرم آب، و هوای آلودگ جانوری، وی اهیگ های

و  (Sarvestani, 2007) استاين امر  تاوان غیره و نیزم

رسیده است که بشر  حدیزيست به ابعاد تخريب محیط

فکر و رفتار خويش قادر امروزی بدون دگرگونی در ت

 حلی را بیابدمشکالت، راه حل اين نخواهد بود برای

(Eshaghi et al., 2017در حالی .) توسعة پايدار صرفًا که

محیطی با مناسب از منابع زيست هدر پرتو استفاد

ها برای زيربنای نظری و فکری و حفظ و بهبود آن

 ,Hejazi & Eshaghiت )پذير اسهای بعدی امکاننسل

مورد  ها را درمنابع نگرانیاين ، تخريب (، اما2014

ه است دستیابی بشر به توسعة پايدار افزايش داد

(Menati Zadeh et al., 2014 .) 

متاسفانه، در بخش کشاورزی نیز توجه الزم در 

های خصوص کاهش اين معضالت نشده است و در سال

قرار  های کشاورزی مدرن مورد انتقاد شديداخیر نظام

گرفت و يک اجماع جهانی در خصوص استقرار نوعی 

وری و حفاظت از نظام کشاورزی در جهت افزايش بهره

 ,Thakurزمان حاصل نشد )طور هممحیط زيست به

2017; Rajabi et al., 2013 عوامل طبیعی و عوامل .)

تشديد اثرات اقتصادی در بخش کشاورزی گاهاً باعث 

(. Faryadi, 2010) زيستی شده استمخرب محیط

های شیمیايی و عملیات خاکورزی، نیاز به مصرف نهاده

محیطی، نظر اساسی دارد، زيرا مشکالت زيستتجديد

ها و کاهش کیفیت نظامکاهش تنوع زيستی، سالمت بوم

انکار است و اثر سوء آنها بر سالمت انسان غیرقابل

(Koochaki & Khajeh Hosseini, 2008 .) 

و بزرگ  یصنعت یکشاورز یهاتیفعال، در اين بین

 ستيز یهابحرانتری به شکل گستردهبه  اسیمق

دامن زده است که عواقب آن عالوه بر انسان  یطیمح

 ,Faryadi)شده است  زین اهانیجانوران و گ ریبانگيگر

قرار گرفتن  ریمنابع آب، تحت تاث یآلودگ(. 2010

از  یسالمت خاك و کاهش مقدار قابل جذب بعض

موجود در  کيولوژیهم خوردن تعادل ببه، هایزمغذير

و  يیایمیها، مقاومت آفات نسبت به سموم شستمیاکوس

 تیفیکاهش ک تيو در نها ديجد یهاظاهر شدن آفت

رود یشمار مآنها به نيتراز مهم یکشاورز داتیتول

(Savari et al., 2012 .) 

 یعتصن یکشاورز برداریهای بهرهيکی از انواع نظام

-است که به کشت و صنعت یهاشرکت ،اسیو بزرگ مق

دارا بودن اهداف تجاری و انجام  -های آن دلیل ويژگی

طور همزمان ، به-فعالیت در سطح وسیع و يکپارچه 

محیطی کشاورزی و صنعت را تواند پیامدهای زيستمی

در پی داشته باشد. در واقع، اين واحدها، عالوه بر 

تر به آنها های کشاورزی که پیشعالیتپیامدهای ناگوار ف

باشند که اشاره شد، دارای فعالیت صنعتی نیز می

-به –ها محیطی ناشی از اين فعالیتهای زيستآلودگی

ترين و قابل يکی از جدی -هاخصوص فاضالب و پساب

ترين مخاطراتی است که ادامه روند فعلی آن، فشار لمس

 & Abedi)کند ها وارد میمضاعفی بر اکوسیستم

Keyvani, 2007.)  ،سهم  هاشرکتاين  چهاگربنابراين

کشت کشور را به خود اختصاص  ريز یاز اراض یکمتر

ی امدهایتوانند پیمبه داليل ياد شده داده است، اما 

داشته باشند.  یدر پی را ناگوارترزيست محیطی 

ها و های کشت و صنعت همواره چالششرکت

زيست داشتند. با پايداری محیط هايی در ارتباطفرصت

اما معموالً بیشتر دغدغه برآورده کردن نیازهای بازار و 

وری را دارند و از سوی ديگر افزايش بهره

کنندگان بیشتر خواهان کیفیت محصوالت و مصرف

 .(IMAP, 2010)محیطی هستند مالحظات زيست

رفت منظور برونبر اين اساس، يافتن راهکارهايی به

-ناپذير میکالت ياد شده، امری ضروری و اجتناباز مش

 دستیابی به مقوله توسعه پايدارباشد زيرا ادامه اين روند، 

 يکی از عوامل تاثیرگذار، نظام .اندازدمیبه مخاطره  را

توان با میآن  به کمکباشد که می زيستمديريت محیط

و خدماتی، عالوه بر توسعه از  تولیدی اصالح فرايندهای

 ,Nazarian Azad) زيست نیز حمايت نمودطمحی

ی برای ریگمیتصم نديفرا ستيزطیمح تيريمد(. 2008

 طیمح بر که استی بشری هاتیفعال از دسته آن میتنظ

 تحملقابلی هاتیظرف کهی اگونهبه دارند، ریتاث ستيز
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 Jowzi) نگردد مختلی بشر توسعهی برا ستيز طیمح

& Jafarpour, 2013.) ام، بخشی از يک نظام اين نظ

ريزی، مديريت است که شامل ساختار الزامی، برنامه

ها، فرآيندها و منابعی است ها، روشها، مسئولیتفعالیت

مشی منظور توسعه، اجرا، بازنگری و نگهداری خطکه به

.  با (Sroufe, 2003)شوند کاربرده میمحیطی بهزيست

ت به مساله توجه به رشد فزاينده آگاهی عمومی نسب

زيست و ارزيابی جامعه نسبت به عملکرد حفظ محیط

عنوان مشتريان بالقوه آنها و ها بهمحیط زيستی، سازمان

-محیطهمچنین منفعتی که استقرار نظام مديريت 

همراه ها بهها از جهت کاهش هزينهزيستی برای سازمان

های طراحی، سازی شرايط و الزمهخواهد داشت، فراهم

ويژه در بخش کشاورزی سازی اين سیستم بهپیاده اجرا و

 ,.Moharam Nejad et al) گرددضروری تلقی می

2002 .) 

زيست از چهار چارچوب يک نظام مديريت محیط

( طراحی )تعیین اهداف و فرآيندهای 1مرحله اصلی 

( اجرا 2محیطی(، ضروری متناسب با سیاست زيست

ینی )پايش و ( نظارت و بازب3)اجرای فرآيندها(، 

-گیری انجام فرآيندها بر مبنای سیاست زيستاندازه

( بهبود 4محیطی، اهداف کالن و خرد و موارد قانونی( و 

منظور بهبود طور مستمر بهمستمر )انجام اقدامات به

محیطی( تدوين های مديريت زيستعملکرد سیستم

طور کلی، انواع متفاوتی از نظام مديريت شده است. به

گیری زيست وجود دارد. برخی از ابزارهای تصمیممحیط

توان به ارزيابی پیامدهای زيستی را میدر مديريت محیط

محیطی استراتژيک، محیطی، ارزيابی زيستزيست

فايده، ارزيابی چرخه -ارزيابی فناوری، تحلیل هزينه

محیطی اشاره حیات، ارزيابی ريسک و ممیزی زيست

زيست در م مديريت محیطنظا (.Palframan, 2010کرد )

چرخش عنوان کانالی جهت توان بهکشاورزی را می

های مختلف عنوان کرد نفعان و سازماناطالعات بین ذی

(Ryan, 2010) .زيست در در واقع نظام مديريت محیط

کننده کشاورزی را قادر کشاورزی ابزاری است که تولید

 کندزيستی میبه کنترل سیستماتیک عملکرد محیط
(Harrison, 2004.) 

منظور نفعان کلیدی بهدر اين بین، شناسايی ذی

زيست کارآمد و پايدار و استقرار يک نظام مديريت محیط

شمار های آنها امری بسیار مهم بههمچنین، تحلیل نقش

-ن بهنفعاشناخت ذیهمیت و انقش ، امروزهرود. می

و کنشگرانی که پتانسیل ها نمازسااد، فران اعنو

گذاری بر اهداف و اقدامات را دارند جهت یرتاث

آفرينی و نزديک بودن نتايج تحقیق به واقعیت بر ارزش

 ,Brugha & Varvasovszkyکسی پوشیده نیست )

ها و تواند سبب شناسايی مردم، گروه(. اين امر می2000

موسساتی که بر روی فعالیت سازمان يا پروژه تاثیر 

بینی نوع تاثیر و توسعه شگذارند، پیمثبت يا منفی می

هايی برای دريافت بیشترين حمايت موثر و استراتژی

نفعان و کاهش هرگونه موانع موفقیت ممکن از ذی

( و يکی از Saghafi et al., 2014ه گردد )سازمان يا پروژ

نفعان در هايی است که بر وارد کردن نظرات ذیروش

که نقش  کندگذاری و طراحی تاکید میمشیفرآيند خط

ها گیری، اجرای سیاستمهمی در ارتقای فرآيند تصمیم

بخشی به مسائل مورد  های مصوب، مشروعیتو طرح

ها و جامعه دارد نظر و تقويت همکاری بین سازمان

(Kamali, 2016). 

های ای از روشنفعان، دامنههمچنین، تحلیل ذی

نفعان را در مختلف برای تحلیل عاليق و منافع ذی

کند کدام منافع بايد در زمان رفته و تعیین میبرگ

طور کلی، رويکردهای گیری لحاظ شود. بهتصمیم

نفعان توسعه داده شده است، مختلفی برای تحلیل ذی

شوند که ها يا بازيگران از دو جنبه تحلیل میاما، گروه

عبارتند از: الف( منافع آنها در يک موضوع خاص و ب( 

-تاثیر قرار میتوسط آنها تحت کمیت و نوع منابعی که

  (.Brugha et al., 2000)گیرد 

دهد ها نشان میدر حالی است که بررسی اين

مطالعات اندکی در زمینه شناسايی و نقش کنشگران 

های زيست در شرکتکلیدی در نظام مديريت محیط

کشت و صنعت صورت پذيرفته است و در کشور نیز 

ینه انجام نشده است تاکنون تحقیق جامعی در اين زم

-که اين امر ضرورت انجام تحقیق حاضر را دوچندان می

ترين نمايد. بر اين اساس، در ادامه به برخی از مهم

تری با موضوع تحقیقات انجام شده که ارتباط نزديک

 شود.تحقیق دارد، پرداخته می

در تحقیقی در کشور مکزيک در زمینه بررسی 

-رش نظام مديريت زيستتمايل به پذيعوامل موثر بر 
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محیطی در بخش زراعی اين کشور مشخص گرديد، 

عواملی چون سطح آموزش، آگاهی از اهمیت حفاظت از 

های کشاورزی در جهت منابع طبیعی، استفاده از شیوه

زيست و ناديده گرفتن مشکالت حفاظت از محیط

 Padilla-Bernal)محیطی در اين زمینه موثر بوده است 

et al., 2018.)  در پژوهشی ديگر مشخص گرديد که

زيست نظام مديريت محیط تاثیرگذار در طراحی عوامل

 و هافرصتيی شناسا ،یطیمح ستيزی مشخطشامل 

 يیپاسخگوی برای آمادگ ،یتيريمدی زيربرنامه دها،يتهد

 شناسايیو رقابت،  یسازمان تیظرف ،یدر مواقع اضطرار

 شيافزاو  یقانونی سازوکارها شناخت، نفعانیذ

ترين ابعاد مهم ،ی بوده است. همچنینخارج ارتباطات

زيست تعريف اهداف کلی و طراحی نظام مديريت محیط

ها و جزيی، شناسايی الزامات قانونی، شناسايی جنبه

زيستی بوده است ريزی محیطزيستی، برنامهاثرات محیط

(CEC, 2016). 

جامعیت سیستم مديريت "در تحقیقی با عنوان 

حیط زيست: تاثیر فشارهای نهادی بر عملکرد محیط م

 به رابطه معنادار بین اعمال نظام مديريت "زيستی

زيستی، استفاده زيست و افزايش عملکرد محیطمحیط

ری باال و بهینه از منابع، انطباق با قوانین دولتی، بهروره

 Baird, 2015)نفعان اشاره شده است تعامل باالتر ذی

&Phan .)  ادغام جنبه مديريت "پژوهشی با عنوان در

ريزی سازی طراحی و برنامهمحیطی جهت بهینهزيست

گذاری چون به عوامل تاثیر "های انرژیسیستم

های مالی، دسترسی، ظرفیت، موقعیت مکانی از هزينه

کند زيستی اشاره میترين عوامل طراحی محیطمهم

(Theodosiou et al., 2015 در تحقیق .)Erdas (2015 )

-محیطی، اهداف محیطبه تجزيه و تحلیل اثرات زيست

در طراحی  14001نامه ايزو گواهی ،زيستی و همچنین

 Camposزيست تاکید شده است. نظام مديريت محیط

et al. (2015 در پژوهش خود به اهمیت نقش الزامات )

در طراحی نظام  14001قانونی و داشتن گواهینامه ايزو 

 اند.يست اشاره کردهزمديريت محیط

 Kanyimba et al.(2014 در تحقیق خود به نقش )

آموزشگر، يادگیری، ارتباطات، ساختار سازمانی در بعد 

زيست اشاره داشته است. طراحی نظام مديريت محیط

Khalili et al. (2013 در پژوهشی، طراحی نظام )

زيست را پاسخی مناسب برای الزامات مديريت محیط

سازی سازمانی ها، فرهنگصالح ساختار سازمانقانونی، ا

-کند و طراحی و اجرا نظام مديريت محیطعنوان می

-حل قابل دفاعی برای حل مسايل محیطزيست را راه

 داند.زيستی می

Carruthers (2009 )دارد که پاسخگويی به بیان می

سواالتی از جمله توسط چه کسی برنامه طراحی شود؟ 

ه مکانی؟ و در چه بازه زمانی؟ در در چه زمانی؟ در چ

 قسمت طراحی ضروری ذکر شده است. 

Balzarova & Castka (2008 به اين نتیجه دست )

زيست يافتند که طرای و اجرا نظام مديريت محیط

تر، افزوده محصول، ارتباطات گستردهموجب ارزش

يادگیری، دسترسی بیشتر به منابع، پرورش نیروی 

زيست، بهبود فرآيند يريت محیطای و متخصص مدحرفه

 & Wolska شود. و پذيرش بیشتر مشتريان می

Namieśnik (2007 در تحقیق خود مدلی پنج مرحله را )

زيست طراحی کرده است و برای نظام مديريت محیط

نیاز جهت طراحی و اجرای نظام مديريت مراحل پیش

سازی، کند: زمینهزيست را به شرح ذيل بیان میمحیط

های آموزشی، انطباق سازی، برنامهريزی و چارچوبرنامهب

 قانونی، تحقیق و توسعه، مديريت مستندات. 

بر اين اساس، در پژوهش حاضر، با توجه به اهمیت 

نفعان زيست، به تحلیل ذیمقوله نظام مديريت محیط

عنوان يکی از کلیدی در مرحله طراحی اين نظام به

در واحدهای زراعی مهمترين مراحل استقرار آن، 

-های کشت و صنعت دولتی ايران پرداخته میشرکت

 شود.

 

 هامواد و روش
 آمیخته اکتشافیاز طرح تحقیق  ،در اين پژوهش

 -یفــیبــا روش توص ،ابتــدااستفاده شده است. 
 ینظــری و مبان ــاتیبــر ادب یمرور ،یلــیتحل

 -یلــیبا روش تحل ،موضــوع صورت گرفته و ســپس
مضامین که شامل چهار مرحله اصلی اهــم ی قیتطب

چرخه دمینگ )طراحی، اجرا، نظارت و بازبینی، بهبود 
 مختلف شــمندانياند اتينظر انیاز ممستمر( بود 

در فاز کیفی تحقیق، با  اند.شــده يی و استخراجشناســا
 ی،ســازیمنظــور بومبــهپژوهی استفاده از روش اقدام

های مربوط به هر يک ستخراج دقیق شاخصو ا انطبــاق
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زيست و از مراحل چهارگانه نظام مديريت محیط
زيستی منظور شناسايی مشکالت محیطهمچنین به

نیازهای های کشت و صنعت و پیشموجود در شرکت
زيست با موجود جهت انجام نظام مديريت محیط

ی با مديران اجرايی قــیمصاحبه عماستفاده از 
 نيبدکشت و صنعت صورت پذيرفت و های شرکت

برای مطلــوب پژوهش  یهاو شــاخص ارهایمع ،بیترت
با استفاده از  ،ی گرديد. سپســينهامضمون طراحی 

ها در طبقات شاخص 2018نسخه  MAXQDAافزار نرم
و زيرطبقات مربوط به مضمون طراحی در نظام مديريت 

 & Eliingssonبندی بر اساس شیوه طبقهمحیط زيست 

Brysiewicz (2017 )بندی شدند. روش انتخاب دسته
گیری غیراحتمالی گلوله برفی و ها بر اساس نمونهنمونه

نفر از  18صورت غیرخطی بود و بر اين اساس، با به
های کشت و صنعت دولتی مديران اجرايی شرکت

های اصلی و ها و شاخصمنظور شناسايی مولفهبه
فعان )مرحله اول تحلیل نشناسايی کلی ذی ،همچنین

عمل آمد. بدين منظور، پروتکل نفعان( مصاحبه بهذی
سوال و در سه دسته  22تهیه شد که شامل  مصاحبه
( 2سازمانی )دو سوال(؛   فردی ( مشخصات1اصلی: 

های سواالت کلی در رابطه با محیط زيست در شرکت
( سواالت 3کشت و صنعت )شامل پنج سوال( و 

طه با چهار مرحله اصلی نظام مديريت تخصصی در راب
زيست )طراحی، اجرا، بازنگری و نظارت و اقدام محیط

منظور انجام مصاحبه، با سوال( بود. به 15مجدد( )شامل 
مراجعه حضوری و ارائه توضیحات الزم در خصوص 
فرآيند تحقیق توسط محقق، مصاحبه با افراد مورد نظر 

دستیابی به اشباع صورت پذيرفت که اين امر تا زمان 
پس از استخراج،  ،تئوريکی ادامه يافت. در گام بعدی

ها و گزيدارهای مربوط به پااليش و نهايی شدن شاخص
در فاز کمی تحقیق، پرسشنامه  "طراحی"مضمون اصلی 

بندی و تنظیم ماتريس نفعان به منظور اولويتتحلیل ذی
حلیل منظور انجام تنفعان تدوين و تکمیل گرديد. بهذی
نفعان از روش تحلیل فريمن که بر مبنای قدرت و ذی

نفعان است استفاده شد. بر اين اساس، عالقه ذی
نفعان غربال نشده ( ذی1پرسشنامه با سه بعد اصلی: 

های مضمون طراحی ( شاخص2نفع(، ذی 15)شامل 
( دو بعد اصلی قدرت و عالقه 3مولفه( و  13)شامل 

ها نفعان، مولفهت که اين ذیطراحی شد. الزم به ذکر اس
 مديران اجرايی 18نتايج حاصل از مصاحبه با و ابعاد از 

نتايج  ،در گام بعدی ذکر شده استخراج شده است.
های اجتماعی مضمون دريافت شده جهت تنظیم شبکه

های افزارتحلیل تناظر  از نرم و IPMAطراحی، ماتريس 
Ucinet  و  6نسخهSPSS  شد. مراحل استفاده  18نسخه

( نمايش داده 1انجام تحقیق به شکل خالصه در جدول )
 شده است.

 
 مراحل انجام پژوهش -1جدول 

 اقدام و هدف مورد انتظار مراحل
افزار نرم -روش 

 مورد استفاده

مرور 
ادبیات 
 تحقیق

استخراج مضامین چهارگانه 
طراحی، اجرا، نظارت و 

بازبینی و بهیود مستمر جهت 
يريت محیط اجرای نظام مد

 زيست

 ــاتیمرور ادب
تحقیق با استفاده از 

 -یفــیروش توص
 یلــیتحل

تحلیل 
محتوا از 
طريق 

-اقدام

 پژوهی

های اصلی شناسايی مولفه
 مضمون طراحی

-مصاحبه نیمه

 ساختارمند

پااليش 
 هاداده

 هابندی شاخصدسته
نرم افزار 

MAXQDA 
 2018نسخه 

آوری جمع
ها داده

جهت 
تحلیل 

 فعاننذی

نفعان بر اساس تحلیل ذی
 مدل فريمن

پرسشنامه تحلیل 
 نفعانذی

آنالیز 
 هاداده

های اجتماعی و تنظیم شبکه
 تحلیل تناظر

 Ucinet افزارنرم
 6نسخه 

 IPMAماتريس تنظیم 
 SPSS افزارنرم

 18نسخه 

 

 نتایج و بحث
 هاي معنايی ها و واحداستخراج مضامين، شاخص

طالعات در بخش تحلیل محتوا و آوری اپس از جمع
طی سه  MAXQDAافزار ها از طريق نرمپااليش يافته

مرحله کدگذاری، مشخص گرديد که مضمون طراحی از 
اری و زگسیاستها، شاخص اصلی شامل بازدارنده13

ريزی، شناسايی کنشگران کلیدی، الزامات نهادی، برنامه
ه به سازمانی، توجهمکاری، تعامل و ارتباطات بین

سازی و اقتضائات محیطی، مداخالت بازار، فرهنگ
-آموزش عمومی، عوامل حمايتی و پشتیبانی، تسهیل

ها، توسعه فناوری اطالعات، ها، توسعه زيرساختکننده
( 2توسعه تشکیل شده است. در جدول )تحقیق و 

ها و واحدهای معنايی مربوط به هر يک از شاخص
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ه شده است. بر اين ا ارايآنه ها به همراه فراوانیمولفه
-بازدارنده"های های تشکیل دهنده شاخصاساس، مولفه

بیشترين و  "ريزیاری و برنامهزگسیاست"و  "ها
تحقیق و "و  "توسعه فناوری اطالعات"های شاخص
 کمترين فراوانی را به خود اختصاص دادند. " توسعه

 تحليل شبکه اجتماعی مضمون طراحی

 ها در مرحله قبلها و شاخصپس از استخراج مولفه
-آوری اطالعات حاصل از پرسشنامه تحلیل ذیو جمع

 نفعان بر اساس دوبندی ذیمنظور اولويتنفعان، به
 اجتماعی  هایشبکه تحلیل   از  عالقه شاخص قدرت و 

 Ucinet افزاراستفاده شد. بر اين اساس، با استفاده از نرم
 سی شد. بر اينهای مرکزيت و کالن شبکه بررشاخص

اساس، شبکه اولیه مضمون طراحی نشان دهنده سه فاز 
( 1ها است. در شکل )گذاری سنجهاز ارتباطات و تاثیر

هايی که بیشترين ارتباط را با گردد هستهمالحظه می
نفعانی هستند که در رئوس مضمون طراحی شامل ذی

 اند که شامل مديرعامل شرکت مادر،مرکز قرار گرفته
زيست هلدينگ، مدير بخش رعامل شرکت، محیطمدي

زيست و مدير طرح و برنامه حفاظت صنعت و محیط
نفعانی چون مدير اداری، است. فاز دوم اين شبکه را ذی

رئیس دفتر شرکت، معاون بخش صنعت شرکت تشکیل 
دهند که دارای ارتباطات بینابینی هستند. فاز سوم می

که کمترين تاثیر و  نفعانی استاين شبکه نیز شامل ذی
 گره را در شبکه دارند.

 

 های مضمون طراحیها و مولفهتوزيع فراوانی شاخص -2جدول 
 فراوانی شاخص فراوانی مولفه

 زيست های مرتبط با محیطعملکرد ارتباطی نامطلوب در تعامل با سازمان
 شناسانه و خودارزيابی فقدان تحقیقات آسیب

 افزاری مناسبافزاری و سختفقدان بستر و زيرساخت نرم
 زيست نیافتگی بخش ترويج کشاورزی در زمینه محیطتوسعه 

 زيست عدم احساس نیاز به اعمال نظام مديريت محیط
 زيستعدم تمايل به اجرای نظام مديريت محیط 

 عدم وجود مديريت اطالعات در شرکت
 عدم تعريف استانداردهای بازار

 زيست مديريت محیطبر بودن اعمال نظام  هزينه
 مشخص نبودن متولی امر جهت پیگیری

 عدم پیگیری قوانین در بخش زراعت
 عدم وجود ساختار تعريف شده و شرح وظايف در شرکت

 زيستعدم آگاهی از معیارها و استانداردهای مديريت محیط 
 عدم وجود مشوق

 نفعانعدم توجه به مشارکت فعال ذی
 رزی با معیارهای قانونی حفاظتیعدم بررسی انطباق عملیات کشاو

 عدم ضرورت جهت اجرا
 زيستیهای حفاظتی محیط کاهش عملکرد در صورت اعمال روشاعتقاد به 

 گذاری در سطح آرمانی وکلیهدف
 های آموزشیبرگزاری پراکنده و مقطعی دوره

 صنعت به جز زراعتو  های مختلف کشتزيستی در يخش پیگیری محیط
 زيست رسانی انبوهی در رابطه با نظام مديريت محیطع ضعف نظام اطال

17 
15 
15 
13 
13 
12 
11 
9 
9 
8 
7 
7 
6 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
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 وضع قوانین حفاظتی محیط زيستی اجرايی الزامی در کشاورزی
 بازنگری و اصالح قوانین بخش کشاورزی  با رويکرد حفاظتی

 امه ريزی راهبردی، خالقانه و آينده نگراعمال شیوه های برن
 اعمال جرايم محیط زيستی هدفمند

 سازوکارهای قانونی و قابل پیگیری در رابطه با محیط زيست
 وجود قوانین محیط زيستی در بخش کشاورزی به شکل کلی

 تغییر رويکرد از تنظیم قوانین کنترل مهندسی و جزيی
 سالمريزی جهت تولید محصوالت ضرورت برنامه

 ريزی در سطح منطقهزدايی و برنامهتمرکز
 اثرگذاری جريمه و اخطار و فشار بر اجرا

 های محیط زيستیضرورت شناسايی جنبه
 گذاری اقتصادی منابعاصالح ارزش

 نگر گذاران از جزنگر به کللزوم تغییر ديدگاه سیاست
 های کنترل قیمت بازارضرورت تنظیم سیاست

22 
18 
17 
11 
10 
8 
7 
6 
6 
6 
5 
5 
4 
4 

سیاستگذاری و 
 ريزیبرنامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
143 
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 فراوانی شاخص فراوانی مولفه
 جی مانند تحريمهای خارتاثیر سیاست

 اولويت اهداف محیط زيستی بر اهداف تولیدی و اقتصادی 
 ريزیمدت در برنامهانداز بلندداشتن چشم

 هاتعريف و تعیین معیارها و شاخص
 لزوم حرکت به سوی کشاورزی تجاری

 برداری کشاورزیهای بهرهتوجه به نظام مديريت محیط زيست در تمام نظام

3 
3 
3 
2 
2 
1 

 70 هانفعان اصلی کشت و صنعتذی
شناسايی کنشگران 

 کلیدی
70 

 فراوانی شاخص فراوانی مولفه
 الگوسازی و ايجاد پايلوت در هر هلدينگ

 گیری استراتژيک هلدينگجهت
 بندی واحدها توسط هلدينگارزيابی و رتبه

 حمايت فراگیر و موثر هلدينگعدم 
 ضرورت تنظیم تقويم آموزشی در شرکت و هلدينگ،

 فراگیری طراحی و اجرای نظام مديريت محیط زيست در هلدينگ
 های کافی در زمینه مديريت محیط زيست در سطح هلدينگآموزش

 پردازهای متمرکز ايدهتشکیل گروه
 تقويت منابع علمی و شرکت و هلدينگ

 های تحقیق و توسعه توسط هلدينگتامین هزينه
 های تخصصی در سطح هلدينگتشکیل کارگروه

9 
8 
7 
6 
5 
5 
5 
5 
3 
2 
2 

 57 الزامات نهادی

 تحقیقات مراکز و هادانشگاه با هاصنعت و کشت مستمر ارتباط
 سیاستگذاران و ريزانبرنامه تعامل
 بحران و اضطراری مواقع در هاسازمان با ارتباط

 فناوری و علم هایپارك و رشد مراکز با مساعی ريکتش و همکاری
 سیاستگذاری در کشاورزی و نیرو وزارت هماهنگی

16 
9 
5 
2 
1 

همکاری،تعامل و 
 ارتباطات بین سازمانی

 
 
33 

 زيست محیط و اکوسیستم از حفاظت ضرورت
 محیطی هایظرفیت محدوديت به توجه
 اقلیمی هایتفاوت تاثیر
 پیمانکاران قرارداد در ستیزي محیط مالحظات لحاظ

15 
6 
5 
2 

توجه به اقتضائات 
 محیطی

 
 
28 

 جهانی بازار استانداردهای به شدن نزديک
 صادراتی محوری بازار بر تاثیر
 بازاريابی و تبلیغات گسترش لزوم

 المللیبین بازار در نفوذ و تربزرگ بازار آوردن دست به ضرورت
 محصول بیشتر پسندی بازار

 تجاری نام و تهوي بهبود

18 
6 
4 
3 
3 
1 

 مداخالت بازار

 
 
 
25 

 عمومی آگاهی افزايش و انبوهی آموزش
 شرکت توسط نفعان ذی برای عمومی آموزشی هایبرنامه

19 
4 

سازی و آموزش فرهنگ
 عمومی

 
23 

 زيست از نظام مديريت محیطگرانه های راهبردی و حمايتفقدان سیاست
 هاها و صنفق ايجاد انجمنای از طريايجاد و حدت حرفه

 های محصوالت کشاورزیگسترش پوشش بیمه
 پذيرحفاظتیهای توجیهحمايت مالی از طرح

 های فنی و تخصصیها به مشاورهتسهیل دسترسی شرکت

12 
3 
2 
2 
2 

عوامل حمايتی و 
 پشتیبانی

 
 

21 

 های حفاظتی محیط زيست داخلیکسب گواهینامه
 زيست وفق دارای نظام مديريت محیطهای مبازديد از کشت و صنعت

 های مرتبط مانند ترويجانجام صحیح رسالت ادارات مرتبط و بخش
 زيست های دولتی در استقرار نظام مديريت محیطپیشگامی شرکت

10 
5 
4 
1 

 هاکنندهتسهیل

 
 
20 

 های پايشها و ايستگاهاحداث و نوسازی آزمايشگاه
 زيستبر استقرار نظام مديريت محیط  تاثیر میزان سطح زير کشت و مساحت

 هاآالت کشاورزی در کشت و صنعتتوسعه و ارتقا ماشین
 های پیشرفتههای دائمی و فصلی جهت معرفی تکنولوژیايجاد نمايشگاه

8 
3 
2 
1 

 هاتوسعه زيرساخت

 
 

14 

 استفاده از سیستم پايش آنالين
 های اطالعاتی آنالينايجاد بانک

5 
2 

 اطالعاتتوسعه فناوری 
7 

 های اقلیمی جغرافیايیمند با توجه به شريط و ظرفیتانجام تحقیقات نظام
 زيست سنجی جهت اجرای مديريت محیطانجام مطالعات امکان

1 
3 

 تحقیق و توسعه
4 
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 شبکه اجتماعی اولیه مضمون طراحی -1شکل 

 

 هاي مرکزيت و قدرت مضمون طراحیشاخص

ن درجه مرکزيت ( میزا3( و جدول )2در شکل )

ر ه شده است. میزان درجه مرکزيت نشانگينشانگرها ارا

د های پیرامونی تا چه حوضعیتی است که فرد با پديده

نفع به شکل کند، هر چه ذیانحصاری برخورد می

های بیشتری در سازمان ارتباط تری با پديدهگسترده

ن عنواداشته باشد دارای درجه باالتری خواهد بود. به

، 20/15مديرعامل شرکت با درجه مرکزيت  ،لمثا

و بخش  94/14مديرعامل شرکت مادر با درجه مرکزيت 

 به   35/11مرکزيت  درجه  با   هلدينگ زيست محیط

حراست  با درجه ها و مدير ترتیب باالترين جايگاه

، مدير مالی و مدير حقوقی با درجه 35/0مرکزيت 

ترين جايگاه را در اين شاخص به پايین 00/0مرکزيت 

های دارای میزان اند. در واقع سنجهخود اختصاص داده

های کلیدی در شبکه باالتر شاخص مرکزيت قدرت، گره

کنند که در انتقال محتوا و اطالعات، تعداد ايجاد می

تباطات غیرمستقیم، ارتباطات درون و بیرون گروهی، ار

گذاری در نظام گیری و سیاستتصمیم ،همچنین

های کشت و صنعت زيست در شرکتمديريت محیط

 تواند تاثیرگذار باشد.می

 

 
 میزان درجه مرکزيت نشانگرهای مضمون طراحی -2شکل 
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 میزان درجه مرکزيت نشانگرهای مضمون طراحی -3جدول 
 به اشتراك گذاری درجه نرمالی درجه مرکزيت نفعانذی

 0,123 30,33 15,209 مدير عامل شرکت
 0,120 29,81 14,947 مدير عامل شرکت مادر
 0,091 22,63 11,350 محیط زيست هلدينگ
 0,067 16,51 8,279 معاون بخش کشاورزی

 0,033 8,19 4,110 مدير حفاظت صنعت و محیط زيست
 0,014 3,45 1,734 امهمدير طرح و برن

 0,014 3,36 1,685 ريس دفتر شرکت 
 0,013 3,13 1,571 معاون بخش صنعت

 0,007 1,81 0,912 مدير اداری
 0,006 1,45 0,731 شرکت بازرگانی هلدينگ

 0,005 1,32 0,665 مدير بازرگانی
 0,004 0,97 0,491 ريس اداره روابط عمومی

 0,003 0,71 0,357 مدير حراست
 0,00 0,00 0,00 مدير مالی

 0,00 0,00 0,00 مدير حقوقی

 

 مرکزيت نزديکی مضمون طراحی

شاخص مرکزيت نزديکی، میزان نزديکی يک گره به 

اين . دهدهای موجود در شبکه را نشان میساير گره

ه با شاخص از طريق بررسی میانگین فاصله هر گر

بر اين  .شودهای موجود در شبکه محاسبه میسايرگره

طراحی، اساس، در شبکه اجتماعی مربوط به مضمون 

هلدينگ، مدير  زيستمديرعامل شرکت مادر، محیط

با  زيست و مدير عامل شرکت، حفاظت صنعت و محیط

های موجود در به ساير گره 000/405درجه دوری 

اهمیت بیشتر و جايگاه  باشند و ازتر میشبکه نزديک

مقادير مربوط به  .تری برخوردار خواهد بودمرکزی

ه شده اراي (3( و شکل )4مضمون طراحی در جدول )

 است.

 

 های مرکزيت نزديکی مضمون طراحیشاخص -4جدول 
 نفعانذی درجه نزديکی درجه دوری مجاورت درونی مجاورت بیرونی

 شرکت مادر مدير عامل 756,00 405,00 3,571 6,667

 شرکت بازرگانی هلدينگ 756,00 702,00 3,571 3,846

 محیط زيست هلدينگ 756,00 405,00 3,571 6,667

 مدير عامل شرکت 756,00 405,00 3,571 6,667
 معاون بخش صنعت 756,00 621,00 3,571 4,348

 معاون بخش کشاورزی 756,00 405,00 3,571 6,667

 ريس دفتر شرکت 756,00 513,00 3,571 5,263

 ريس دفتر روابط عمومی 756,00 675,00 3,571 4,000
 مدير حراست 756,00 729,00 3,571 3,704
 مدير اداری 756,00 513,00 3,571 5,263
 مدير مالی 756,00 756,00 3,571 3,571
 مدير طرح و برنامه 756,00 405,00 3,571 6,667
 ازرگانیمدير ب 756,00 702,00 3,571 3,846
 مدير حفاظت صنعت و محیط زيست 756,00 405,00 3,571 6,667
 مدير حقوقی 756,00 756,00 3,571 3,571
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 نمودار مرکزيت نزديکی مضمون طراحی -3شکل 

 

 مرکزيت بينيت مضمون طراحی

که ها در يک شباين شاخص به شناسايی واسطه

صورت برای يک فرد يا گره اين شاخص به. کندکمک می

ترين فاصله میان هر تعداد دفعاتی که هر گره در کوتاه

. شودگیرد، محاسبه میدو گره ديگر در شبکه قرار می

تواند تعیین کند که يک فرد به چه اين شاخص می

ای در سازمان دارد و تا کنندهمیزان نقش مهم و تعیین

ای در جريان دانش کنندهقش مهم و تعیینچه میزان ن

هايی که ( سنجه4در يک سازمان دارد. بر اساس شکل )

اند دارای بیشترين میزان بینیت در مرکز قرار گرفته

هستند و بر روابط مستقیم و غیرمستقیم اعضاء کنترل 

 بیشتری دارند.

 

 
 نمودار مرکزيت بینیت مضمون طراحی -4شکل 
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 پذيري در شبکه مضمون طراحیالوضعيت انتق

سطح در تحلیل شبکه در مهم های صشاخاز يکی 

ی است. وجود ارتباطات قوی پذيرلنتقااشاخص ن، کال

 دهنده بیشتر بودن سرمايه اجتماعی نیست، بلکهننشا

های متعدد هرچند ضعیف که بتواند وجود پیوند

 ،هددپوشش اد را فری از ابیشتراد تعدن میات تباطاار

 

-لنتقاار امقدد. جتماعی میشوامنجر به تقويت سرمايه 

درصد  33/50ی در رابطه با مضمون طراحی پذير

باشد. يعنی به اين میزان امکان برقراری ارتباط هر می

واحد با طرف سوم وجود دارد که میزان قابل توجهی 

 دهد است و پايداری مناسب شبکه را نشان می

 (. 5)جدول 

 پذيری در شبکه مضمون طراحیتقالوضعیت ان -5جدول 
 شاخص                                                     

 پذيریهای انتقالالگوريتم
 پذيری اتفاقیانتقال پذيری اقلیدوسیانتقال پذيری مجاورتانتقال

 67/82 47/93 33/50 طراحی

 

 چگالی شبکه طراحی

وندهای صورت نسبت تعداد همه پیاين شاخص به

چگالی . شودموجود به همه پیوندهای ممکن تعريف می

توصیف ارتباط کلی بین افراد مربوط به جامعه دانش در 

اين شاخص معرف میزان . ها استداخل و بین سازمان

همبستگی شبکه است. در شبکه اجتماعی مضمون 

 816/0های شبکه طراحی احتمال اشتراك بین گره

ه شبکه مضمون طراحی مقدار است که با توجه به انداز

های ايجاد شده مناسبی است و نشان دهنده میزان گره

 (.  6های اين شبکه است )جدول در بین سنجه
 

 چگالی شبکه  طراحی –6جدول 
 میانگین چگالی انحراف معیار 

2823/0 0816/0 

 

 شاخص ورودي خروجی مضمون طراحی

های مهمی است که يکی از شاخص E-Iشاخص 

گروهی را در سطح کل شبکه، گروهی و برونط درونرواب

صورت يک عدد مشخص ها و هر نود و فرد را بهگروه

گروه يا فردی . در نوسان است 1تا  -1کند که بین می

گروهی که دارای مقدار مثبت باشد به انسجام برون

تمايل داشته و چنانچه منفی باشد خواستار روابط 

ست؛ و چنانچه صفر باشد، فردی اگروهی يا دروندرون

در شبکه اجتماعی مضمون  .دهدتفاوتی را نشان میبی

هلدينگ(، بخش )طراحی مديرعامل شرکت مادر 

زيست هلدينگ، مديرعامل شرکت، معاون بخش محیط

زيست کشاورزی شرکت، مدير حفاظت صنعتی و محیط

دارای بیشترين ارتباط  00/1برابر  E-Iبا شاخص 

ترين تاثیرگذاری در تراکم شبکه را گروهی و بیشبرون

آيد وجود میبه هايیدارد، در واقع در اين شبکه هسته

دارند و اين نشان  ساير رئوس با را ارتباط که بیشترين

 ،ها است. در واقعدهنده عملکرد باالی اين سنجه

نفعان ياد شده دارای دغدغه بیشتری در رابطه با ذی

توجه به اينکه قدرت زيستی هستند و با مسايل محیط

اری الزم نیز در اين زمینه دارا گزگیری و سیاستیمتصم

توانند شبکه اجتماعی را تحت تاثیر می ،بنابراين .هستند

قرار دهند. مديرمالی و مديرحقوقی در اين شبکه 

 (.7تفاوت هستند )جدول بی

 هاي ساختاري شبکه مضمون طراحیحفره

توان می Ego Betبا توجه به شاخص مرکزيت و 

نفعان را بررسی نمود. میزان انسجام و تراکم شبکه ذی

ها عاملبین مستقیم بطروا ادتعد انعنوبه کماتر ،در واقع

است و دربردارنده باالترين سهم در میان روابط ممکن 

در شبکه است. در مضمون طراحی مديرعامل شرکت 

 Egoو شاخص  13,00هلدينگ( با درجه مرکزيت )مادر 

Bet1,352،  بخش محیط زيست هلدينگ با درجه

و مديرعامل  Ego Bet1,352و شاخص  13,00مرکزيت 

و شاخص  13,00شرکت با درجه مرکزيت 

EgoBet1,352  بیشترين میزان انسجام و تراکم را در

آورند و مدير حراست با درجه شبکه به وجود می

، مديرمالی و مدير EgoBet0,00و  9,00مرکزيت 

 EgoBet0,00رجه مرکزيت و شاخص حقوقی با د

گذاری را در تراکم شبکه دارا هستند کمترين تاثیر

 (.8)جدول 
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 شاخص ورودی خروجی مضمون طراحی -7جدول 
 ورودی منهای خروجی کل خروجی ورودی ذينفعان ورودی

 1,00 00/12 00/12 00/0 هلدينگ()مديرعامل شرکت مادر 

 1,00 00/12 00/12 /000 بخش محیط زيست هلدينگ

 1,00 00/12 00/12 /000 مديرعامل شرکت

 00/1 00/12 00/12 /000 زيستمدير حفاظت صنعتی و محیط

 00/1 00/12 00/12 /000 معاون بخش کشاورزی شرکت

 833/0 00/12 00/11 /000 مدير طرح و برنامه

 0,818 00/11 10,00 /000 رئیس دفتر شرکت

 556/0 00/9 00/7 /000 مدير اداری

 500/0 00/8 00/6 /000 مدير حراست

 273/0 00/11 00/7 /000 معاون بخش صنعت شرکت

 0,273 00/11 7,00 /000 مدير بازرگانی

 273/0 00/11 00/7 /000 شرکت بازرگانی هلدينگ

 273/0 00/11 00/7 00/4 رئیس اداره روابط عمومی

 00/0 00/0 00/0 /000 مديرحقوقی

 00/0 00/0 00/0 /000 مديرمالی

 
 های ساختاری شبکه مضمون طراحیمقادير شاخص حفره -8جدول 

Ego Bet Hierarc Constra Efficie EffSize Degree ذينفعان 

 هلدينگ()مديرعامل شرکت مادر  13,000 4,535 0,349 0,546 0,423 1,352

 بخش محیط زيست هلدينگ 13,000 4,820 0,371 0,544 0,395 1,352

 مدير عامل شرکت 13,000 4,586 0,353 0,540 0,421 1,352

 زيستمدير حفاظت صنعتی و محیط 13,000 5,038 0,388 0,583 0,376 1,352

 معاون بخش کشاورزی شرکت 13,000 4,953 0,381 0,551 0,386 1,352

 مدير طرح و برنامه 13,000 4,534 0,349 0,671 0,418 1,352

 معاون بخش صنعت شرکت 12,000 5,775 0,481 0,529 0,284 0,667

 معاون بخش کشاورزی شرکت 12,000 4,091 0,341 0,675 0,404 0,400

 مدير بازرگانی 12,000 4,884 0,407 0,606 0,355 0,400

 شرکت بازرگانی هلدينگ 12,000 6,151 0,513 0,517 0,271 0,667

 وابط عمومیرئیس اداره ر 12,000 5,452 0,454 0,561 0,316 0,400

 مدير اداری 10,000 3,357 0,336 0,709 0,347 0,000

 مدير حراست 9,000 4,236 0,471 0,623 0,225 0,000

 مدير مالی 0,000 0,000 ------- -------- -------- 0,000

 مدير حقوقی 0,000 0,000 ------- -------- -------- 0,000

 

 نفعان مضمون طراحیتحليل ذي

برای  IPMAنتايج حاصل از تحلیل  بر اساس

نفعان که در ربع سوم ترين ذیمضمون طراحی اثرگذار

اند، شامل مديرعامل شرکت، مديرعامل قرار گرفته

شرکت مادر، محیط زيست هلدينگ، معاون بخش 

زيست، کشاورزی شرکت، مدير حفاظت صنعت و محیط

باشند. معاون مدير طرح و برنامه، رئیس دفتر شرکت می

بخش صنعت در اين ماتريس دارای اهمیت باال و عالقه 

ريزی شده به گری برنامهتوان با مداخلهپايین است و می

نفعان دارای میزان ربع سوم انتقال داده شود. اين ذی

قدرت باال جهت تاثیرگذاری و عالقه کم هستند که 

و   5ممکن است عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد )شکل 

 (.9جدول 
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 نفعان مضمون طراحیماتريس ذی -5شکل 

 

 نفعان مضمون طراحیعالقه ذی –ضرايب قدرت  -9جدول 
 ناحیه قرارگیری در ماتريس وزن ضريب  عالقه وزن ضريب  قدرت نفعانذی

 3 1 15,209 مديرعامل شرکت

 3 1 14,947 مديرعامل شرکت مادر

 3 1 11,35 واحد محیط زيست هلدينگ

 3 1 8,279 شاورزیمعاونت بخش ک

 3 1 4,11 زيست مدير حفاظت صنعت و محیط

 3 833/0 1,734 مدير طرح و برنامه

 3 818/0 1,685 ريیس دفتر شرکت

 2 273/0 1,571 معاون بخش صنعت

 1 556/0 0,912 مدير اداری

 1 273/0 0,731 شرکت بازرگانی هلدينگ

 1 273/0 0,665 مدير بازرگانی

 1 273/0 0,491 ط عمومیرئیس اداره رواب

 1 5/0 0,357 مدير حراست

 1 0 0 مدير مالی

 1 0 0 مدير حقوقی
 

 تحليل تناظر مضمون طراحی

سازی و ارزيابی توابع ماتريس منظور بهینهبه

نفعان مضمون طراحی از روش تحلیل تناظر استفاده ذی

تصمیم،  -دست آوردن ماتريس جريان اطالعات شد. به

گروه  ،گذار و همچنینوه کلیدی و تاثیرشناسايی گر

های تناظر است. ترين هدف نقشهريسک مهم-آسیب

نفعانی که پتانسیل همچنین، بسیار مهم است که ذی

جابجايی و انتقال به ربع سوم را دارند شناسايی شوند. 

 اجرای هر يک ازنوع ريسک و آسیب مربوط به 

 

 

عان در اين نفموقعیت قرارگیری ذی اساس برها شاخص

نقشه نشان داده شده است. بر اساس نقشه تناظر 

مديرعامل شرکت مادر، مديرعامل شرکت، واحد محیط 

شوند که نفعان کلیدی محسوب میزيست هلدينگ ذی

زيست ريزی نظام مديريت محیطدر طراحی و برنامه

توانند نقش کلیدی و تعیین کننده داشته باشند و می

خوانی هم IPMAحلیل با ماتريس نتايج حاصله از اين ت

 (.6دارد )شکل 
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 نقشه تناظر مضمون طراحی -6شکل 

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

ترين زيست يکی از راهبردیامروزه حفاظت از محیط

عنـوان يکـی از نیازهـای ابـزار تجـارت مـدرن بـه

-های منابع زيستفشارهای رقابتی و فرصت مشـتريان،

در کنار مشکالت  ران،يا یبخش کشاورزمحیطی است. 

هم  یريناپذو مخاطرات جبران هابیکه دارد آس یاریبس

 ی. که برنامه مدون و مناسبکندیوارد م ستيز طیبه مح

اثرات  نيکاهش ا ايمشکالت  و  نيحل ا نهیدر زم زین

گذار کنشگران با توجه به نقش تاثیرمخرب وجود ندارد.

درتی که دارند، شناسايی، بر اساس میزان عالقه و ق

نفعان در مرحله طراحی اين بندی و ارزيابی ذیاولويت

نفعان ابزار تکنولوژی بسیار ضروری است. تحلیل ذی

اساسی برای دستیابی به شناخت و آگاهی درباره نقش 

های مرتبط، برای شناسايی نفعان و سازمانبالقوه ذی

ناريو و تدوين های بالقوه در حمايت از يک پروژه، سگروه

های به شاخص. راهبرد برای ارزيابی خطرات نسبی است

دست آمده در اين تحقیق برای مضمون طراحی مطابق 

 ;Padilla-Bernal et al., 2015با نتايج برخی تحقیقات )
Phan & Baird, 2015; Theodosiou et al., 2015; 

Erdas et al., 2015; Campos et al., 2015; Kanyimba 

et al., 2014; Ferenhof et al., 2014; Khalili & 

Duecker, 2013; Balzarova & Castka, 2008  )

 مطابقت داشت.

شاخص  13نتايج حاصله از تحقیق نشان دهنده 

ها به اصلی برای مرحله طراحی بودند که اين شاخص

ها، سیاستگذاری ترتیب بیشترين فراوانی شامل: بازدارنده

اسايی کنشگران کلیدی، الزامات ريزی، شنو برنامه

تعامل و ارتباطات بین سازمانی، توجه  نهادی، همکاری،

سازی و به اقتضائات محیطی، مداخالت بازار، فرهنگ

-آموزش عمومی، عوامل حمايتی و پشتیبانی، تسهیل

ها، توسعه فناوری اطالعات، ها، توسعه زيرساختکننده

های حلیل شبکهتحقیق و توسعه است.  نتايج حاصله از ت

و تحلیل تناظر نشان داد  IPMAاجتماعی، ماتريس 

نفعان به ترتیب مدير عامل شرکت، گذارترين ذیتاثیر

زيست هلدينگ، مديرعامل شرکت مادر، واحد محیط

معاونت بخش کشاورزی و مدير حفاظت صنعت و محیط 

نفعان قرار زيست بودند که در ربع سوم ماتريس ذی

نفعان نشان دهنده قدرت ماتريس ذیگرفتند. ربع سوم 

نفعان برای طراحی نظام مديريت باال و عالقه باالی ذی

دهنده اهمیت و نشان ،محیط زيست است در واقع

نفعان در طراحی نظام مديريت محیط عملکرد ذی

 ،همچنینو نفعان زيست است. شناسايی و مشارکت ذی
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گذاری یرها راهکار تاثآن هایاستفاده نظرات و پیشنهاد

گیری در زمینه طراحی نظام مديريت جهت تصمیم

های کشت و صنعت ايران است. زيست در شرکتمحیط

با توجه به نتابج حاصله از تحلیل محتوا در رابطه با 

شود مراکز مشاوره جهت مضمون طراحی پیشنهاد می

اندازی نظام مديريت ای در زمینه راههارايه خدمات مشاور

زيست ايجاد و گسترش حفاظت از محیطزيست و محیط

 يابد.

با توجه به نتايج بخش تحلیل محتوا تحقیق  

های متشکل از های فکر و کمیتهشود اتاقپیشنهاد می

زيست در سطح هلدينگ نخبگان و کارشناسان محیط

زيست تشکیل شود جهت طراحی نظام مديريت محیط

 مند کهقهنفعان عالهای فکر از ذیبهتر است در اين اتاق

 در ربع اول و سوم قرار دارند استفاده شود.

نفعان موجود در ربع دوم شود برای ذیپیشنهاد می

های اطالعاتی در و چهارم  امکان دسترسی به بانک

رابطه با محیط زيست در محیط داخلی شرکت و در 

نفعان مختلف در سطوح طول ساعات اداری برای ذی

ه روز نگالزم در زمینه به متفاوت فراهم شود و اهتمام

های اطالعاتی های اين بانکداشتن اطالعات و داده

صورت پذيرد تا سطح عالقه و رغبت در اين گروه از 

نفعان برای طراحی، اجرا و پذيرش نظام مديريت ذی

 زيست باال رود. محیط

حفاظتی ی هاوریفنای يتپذيربا توجه به اينکه رو

يست ر زفتاتغییر ر ،سمهمی در جهت ترغیب و سپبعد 

 Rogersاست حفاظتی ی هاوریبا فناط تبادر ارمحیطی 

در  ،بنابراينMohammadi .  & Amiri (2013)و (2003)

ظت از حفای هاوریفنای پذيريتبرقراری رومینه ز

د پیشنهازيست، زيست مانند نظام مديريت محیطمحیط

تشکیل ن هايی همچورکازوساو ها روشطريق د از میشو

در همايشها و ها هنمايشگااری برگز، يجیوتری اهسکال

زيست به صورت نظام مديريت محیطمختلف ی مینههاز

صورت زيست به-عام و طراحی نظام مديريت محیط

و تهیه ،  شیزموی آهاهگارتشکیل کا ،خاص و همچنین

و يجی وتری  هارشووبرو نشريه رد، پالکا، يع پوسترزتو

و يويی ی  رادمههاپخش برناو تهیه ، چاپیاد يگر مود

اری برگز، شیزموی آپخش فیلمهاو ين وتد، تلويزيونی

ی مینههاه زغیرو توجیهی  -شیزموی آهات و دورهجلسا

ها از ت کارکنان کشت و صنعتطالعاو اگاهی د آبهبو

 .دهم نموافررا حفاظتی ی هاوریفناده از ستفاانتايج 

ها، های شاخص بازدارندهبا توجه به مولفه

ها، پیشنهاد ريزی و تسهیل کنندهی و برنامهارگزسیاست

ت حفاظتی از محیط تجربیاو نشبومی گردد از دامی

ای مختلف با توجه به شرايط منطقهيست ز

ياصلی سازگاری با محیط زيست شاخصهاازيکیانبهعنو

زيست نفعان به طراحی نظام مديريت محیطو ترغیب ذی

 استفاده شود.

حتوا در زمینه شاخص در ارتباط با نتايج تحلیل م

همکاری، تعامل و ارتباطات بین سازمانی، پیشنهاد 

زيست شود در مرحله طراحی نظام مديريت محیطمی

هـای بیـن بخشـی میان کشت و تعامـل و همـکاری

هـای زيسـت های درگیـر در حـوزهها و سـازمانصنعت

هايی از جمله محیطـی افزايـش پیـدا کنـد سازمان

هـا و زيسـت، و جنـگلهـای حفاظـت محیـطسـازمان

و و آبخیـزداری و سـازمان جهـاد کشـاورزی  مراتـع

هـای ـه آمـوزشيريزی الزم جهت ارابرنامه ،همچنین

نفعان های مشترك بـرای ذیمحیطـی با سرفصلزيسـت

نفعان، بـا توجـه بـه های ماتريس ذیهر يک از ربع

 .ها اقـدام شودتتريـن نیازهـا و اولويمهـم
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