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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 agroindustry 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, policymaking and planning, identifying key actors, institutional requirements, cooperation, interorganizational 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.
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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
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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 interorganizational 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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تحلیل ذینفعان کلیدی در طراحی نظام مدیریت محیطزیست در واحدهای زراعی
شرکتهای کشت و صنعت دولتی ایران
4

آزاده خدابخشی ،1حمید موحد محمدی ،*2احمد رصوانفر 3و امیر علم بیگی
 ،1دانشجوی دکتری گروه ترویج کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،3 ،2استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 ،4استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -97/1/21 :تاریخ تصویب)97/3/7 :

چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی ذینفعان کلیدی بهمنظور طراحی نظام
مدیریت محیطزیست در واحدهای زراعی شرکتهای کشت و صنعت دولتی ایران و با
استفاده از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی انجام پذیرفت .ابتــدا ،بــا روش توصیفــی-
تحلیلــی ،مروری بــر ادبیــات موضــوع صورت گرفت .ســپس ،با روش تحلیلــی-
تطبیقی مضامین اصلی نظام مدیریت محیطزیست (چرخه دمینگ) از میان نظریات
اندیشــمندان شناســایی و استخراج شــدند .در ادامه ،در فاز کیفی با استفاده از مصاحبه
نیمهساختارمند با  18نفر از مدیران اجرایی شرکتهای کشت و صنعت دولتی ،شــاخصهای
مطلــوب مضمون طراحی استخراج و مرحله اول تحلیل ذینفعان (شناسایی ذینفعان) انجام
شد که به این منظور از روش نمونهگیری غیراحتمالی گلوله برفی استفاده شد .در ادامه ،با
استفاده از نرمافزار  MAXQDAنسخه  ،2018شاخصهای مضمون طراحی در  13شاخص:
بازدارندهها ،سیاستگزاری و برنامهریزی ،شناسایی کنشگران کلیدی ،الزامات نهادی ،همکاری،
تعامل و ارتباطات بینسازمانی ،توجه به اقتضائات محیطی ،مداخالت بازار ،فرهنگسازی و
آموزش عمومی ،عوامل حمایتی و پشتیبانی ،تسهیلکنندهها ،توسعه زیرساختها ،توسعه
فناوری اطالعات و تحقیق و توسعه دستهبندی شدند .در فاز کمی ،با استفاده از پرسشنامه
تحلیل ذینفعان ،میزان عالقه و قدرت  15ذینفع شناسایی شده در فاز کیفی در  13شاخص
استخراج شده (بر اساس مدل فریمن) بررسی شد .بهمنظور اولویتبندی و تنظیم ماتریس
ذینفعان از نرمافزارهای  Ucinetنسخه ( 6با هدف تنظیم شبکههای اجتماعی و تحلیل تناظر) و
 SPSSنسخه ( 18با هدف تنظیم ماتریس  )IPMAاستفاده شد .نتایج نشان دهنده تاثیرگذار
بودن پنج ذینفع کلیدی مدیرعامل شرکت ،مدیرعامل شرکت مادر ،واحد محیط زیست
هلدینگ ،معاونت بخش کشاورزی و مدیر حفاظت صنعت و محیطزیست بود که دارای
بیشترین درجه قدرت و عالقه در بین سایر ذینفعان بودند.
واژههای کلیدی :نظام مدیریت محیطزیست ،تحلیل ذینفعان ،شرکتهای کشت و صنعت.
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مقدمه
تاريﺦ تمدن بشر را میتوان تـاريﺦ بحـرانهـا و
تخريـﺐهـای محیطزيستی خواند ) .(Chew, 2002با
آﻏاز انقـﻼﺏ ﺻنعتی ،بحرانها و تخريﺐهـای
Miller,
محـیطزيسـتی شـتاﺏ روزاﻓـﺰون ياﻓتند
) )1998و تخريﺐ جنگلها ،ﻓرسايش خاك ،پیشروی
کوير ،محدود شدن زمینهای کشاورزی ،انقراض گونه-
های گیاهی و جانوری ،آلودگی هوا و آﺏ ،گرم شدن
زمین و ﻏیره تاوان اين امر است ) (Sarvestani, 2007و
ابعاد تخريﺐ محیطزيست به حدی رسیده است که بشر
امروزی بدون دگرگونی در تفکر و رﻓتار خويش قادر
نخواهد بود برای حل اين مشکﻼت ،راهحلی را بیابد
( .)Eshaghi et al., 2017در حالیکه توسعة پايدار ﺻرﻓ ًا
در پرتو استفاده مناسﺐ از منابع زيستمحیطی با
زيربنای نظری و ﻓکری و حفظ و بهبود آنها برای
نسلهای بعدی امکانپذير است ( Hejazi & Eshaghi,
 ،)2014اما ،تخريﺐ اين منابع نگرانیها را در مورد
دستیابی بشر به توسعة پايدار اﻓﺰايش داده است
(.)Menati Zadeh et al., 2014
متاسفانه ،در بخش کشاورزی نیﺰ توجه الزم در
خصوص کاهش اين معضﻼت نشده است و در سالهای
اخیر نظامهای کشاورزی مدرن مورد انتقاد شديد قرار
گرﻓت و يک اجماع جهانی در خصوص استقرار نوعی
نظام کشاورزی در جهت اﻓﺰايش بهرهوری و حفاظت از
محیط زيست بهطور همزمان حاﺻل نشد ( Thakur,
 .)2017; Rajabi et al., 2013عوامل طبیعی و عوامل
اقتصادی در بخش کشاورزی گاهاً باعث تشديد اثرات
مخرﺏ محیطزيستی شده است (.)Faryadi, 2010
مصرف نهادههای شیمیايی و عملیات خاکورزی ،نیاز به
تجديدنظر اساسی دارد ،زيرا مشکﻼت زيستمحیطی،
کاهش تنوع زيستی ،سﻼمت بومنظامها و کاهش کیفیت
و اثر سوء آنها بر سﻼمت انسان ﻏیرقابلانکار است
(.)Koochaki & Khajeh Hosseini, 2008
در اين بین ،ﻓعالیتهای کشاورزی ﺻنعتی و بﺰرگ
مقیاس به شکل گستردهتری به بحرانهای زيست
محیطی دامن زده است که عواقﺐ آن عﻼوه بر انسان
گريبانگیر جانوران و گیاهان نیﺰ شده است ( Faryadi,
 .)2010آلودگی منابع آﺏ ،تحت تاثیر قرار گرﻓتن

سﻼمت خاك و کاهش مقدار قابل جذﺏ بعضی از
ريﺰمغذیها ،بههم خوردن تعادل بیولوژيک موجود در
اکوسیستمها ،مقاومت آﻓات نسبت به سموم شیمیايی و
ظاهر شدن آﻓتهای جديد و در نهايت کاهش کیفیت
تولیدات کشاورزی از مهمترين آنها بهشمار میرود
(.)Savari et al., 2012
يکی از انواع نظامهای بهرهبرداری کشاورزی ﺻنعتی
و بﺰرگ مقیاس ،شرکتهای کشت و ﺻنعت است که به-
دلیل ويژگیهای آن  -دارا بودن اهداف تجاری و انجام
ﻓعالیت در سطح وسیع و يکپارچه  ،-بهطور همﺰمان
میتواند پیامدهای زيستمحیطی کشاورزی و ﺻنعت را
در پی داشته باشد .در واقع ،اين واحدها ،عﻼوه بر
پیامدهای ناگوار ﻓعالیتهای کشاورزی که پیشتر به آنها
اشاره شد ،دارای ﻓعالیت ﺻنعتی نیﺰ میباشند که
آلودگیهای زيستمحیطی ناشی از اين ﻓعالیتها – به-
خصوص ﻓاضﻼﺏ و پساﺏها -يکی از جدیترين و قابل
لمسترين مخاطراتی است که ادامه روند ﻓعلی آن ،ﻓشار
مضاعفی بر اکوسیستمها وارد میکند ( & Abedi
 .)Keyvani, 2007بنابراين ،اگرچه اين شرکتها سهم
کمتری از اراضی زير کشت کشور را به خود اختصاص
داده است ،اما به داليل ياد شده میتوانند پیامدهای
زيست محیطی ناگوارتری را در پی داشته باشند.
شرکتهای کشت و ﺻنعت همواره چالشها و
ﻓرﺻتهايی در ارتباط با پايداری محیطزيست داشتند.
اما معموالً بیشتر دﻏدﻏه برآورده کردن نیازهای بازار و
اﻓﺰايش بهرهوری را دارند و از سوی ديگر
مصرفکنندگان بیشتر خواهان کیفیت محصوالت و
مﻼحظات زيستمحیطی هستند (.)IMAP, 2010
بر اين اساس ،ياﻓتن راهکارهايی بهمنظور برونرﻓت
از مشکﻼت ياد شده ،امری ضروری و اجتناﺏناپذير می-
باشد زيرا ادامه اين روند ،دستیابی به مقوله توسعه پايدار
را به مخاطره میاندازد .يکی از عوامل تاثیرگذار ،نظام
مديريت محیطزيست میباشد که به کمک آن میتوان با
اﺻﻼح ﻓرايندهای تولیدی و خدماتی ،عﻼوه بر توسعه از
محیطزيست نیﺰ حمايت نمود ( Nazarian Azad,
 .)2008مديريت محیطزيست ﻓرايند تصمیمگیری برای
تنظیم آن دسته از ﻓعالیتهای بشری است که بر محیط
زيست تاثیر دارند ،بهگونهای که ظرﻓیتهای قابلتحمل
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محیط زيست برای توسعه بشری مختل نگردد (
 .)& Jafarpour, 2013اين نظام ،بخشی از يک نظام
مديريت است که شامل ساختار الﺰامی ،برنامهريﺰی،
ﻓعالیتها ،مسئولیتها ،روشها ،ﻓرآيندها و منابعی است
که بهمنظور توسعه ،اجرا ،بازنگری و نگهداری خطمشی
زيستمحیطی بهکاربرده میشوند ( .)Sroufe, 2003با
توجه به رشد ﻓﺰاينده آگاهی عمومی نسبت به مساله
حفظ محیطزيست و ارزيابی جامعه نسبت به عملکرد
محیط زيستی ،سازمانها بهعنوان مشتريان بالقوه آنها و
همچنین منفعتی که استقرار نظام مديريت محیط-
زيستی برای سازمانها از جهت کاهش هﺰينهها بههمراه
خواهد داشت ،ﻓراهمسازی شرايط و الزمههای طراحی،
اجرا و پیادهسازی اين سیستم بهويژه در بخش کشاورزی
ضروری تلقی میگردد ( Moharam Nejad et al.,
.)2002
چارچوﺏ يک نظام مديريت محیطزيست از چهار
مرحله اﺻلی  )1طراحی (تعیین اهداف و ﻓرآيندهای
ضروری متناسﺐ با سیاست زيستمحیطی) )2 ،اجرا
(اجرای ﻓرآيندها) )3 ،نظارت و بازبینی (پايش و
اندازهگیری انجام ﻓرآيندها بر مبنای سیاست زيست-
محیطی ،اهداف کﻼن و خرد و موارد قانونی) و  )4بهبود
مستمر (انجام اقدامات بهطور مستمر بهمنظور بهبود
عملکرد سیستمهای مديريت زيستمحیطی) تدوين
شده است .بهطور کلی ،انواع متفاوتی از نظام مديريت
محیطزيست وجود دارد .برخی از ابﺰارهای تصمیمگیری
در مديريت محیطزيستی را میتوان به ارزيابی پیامدهای
زيستمحیطی ،ارزيابی زيستمحیطی استراتژيک،
ارزيابی ﻓناوری ،تحلیل هﺰينه-ﻓايده ،ارزيابی چرخه
حیات ،ارزيابی ريسک و ممیﺰی زيستمحیطی اشاره
کرد ( .)Palframan, 2010نظام مديريت محیطزيست در
کشاورزی را میتوان بهعنوان کانالی جهت چرخش
اطﻼعات بین ذینفعان و سازمانهای مختلف عنوان کرد
) .(Ryan, 2010در واقع نظام مديريت محیطزيست در
کشاورزی ابﺰاری است که تولیدکننده کشاورزی را قادر
به کنترل سیستماتیک عملکرد محیطزيستی میکند
Jowzi

(.)Harrison, 2004

در اين بین ،شناسايی ذینفعان کلیدی بهمنظور
استقرار يک نظام مديريت محیطزيست کارآمد و پايدار و

233

همچنین ،تحلیل نقشهای آنها امری بسیار مهم بهشمار
میرود .امروزه ،نقش و اهمیت شناخت ذینفعان به-
عنوان اﻓراد ،سازمانها و کنشگرانی که پتانسیل
تاثیرگذاری بر اهداف و اقدامات را دارند جهت
ارزشآﻓرينی و نﺰديک بودن نتايج تحقیق به واقعیت بر
کسی پوشیده نیست ( Brugha & Varvasovszky,
 .)2000اين امر میتواند سبﺐ شناسايی مردم ،گروهها و
موسساتی که بر روی ﻓعالیت سازمان يا پروژه تاثیر
مثبت يا منفی میگذارند ،پیشبینی نوع تاثیر و توسعه
استراتژیهايی برای درياﻓت بیشترين حمايت موثر و
ممکن از ذینفعان و کاهش هرگونه موانع موﻓقیت
سازمان يا پروژه گردد ( )Saghafi et al., 2014و يکی از
روشهايی است که بر وارد کردن نظرات ذینفعان در
ﻓرآيند خطمشیگذاری و طراحی تاکید میکند که نقش
مهمی در ارتقای ﻓرآيند تصمیمگیری ،اجرای سیاستها
و طرحهای مصوﺏ ،مشروعیت بخشی به مسائل مورد
نظر و تقويت همکاری بین سازمانها و جامعه دارد
(.)Kamali, 2016
همچنین ،تحلیل ذینفعان ،دامنهای از روشهای
مختلف برای تحلیل عﻼيق و مناﻓع ذینفعان را در
برگرﻓته و تعیین میکند کدام مناﻓع بايد در زمان
تصمیمگیری لحاظ شود .بهطور کلی ،رويکردهای
مختلفی برای تحلیل ذینفعان توسعه داده شده است،
اما ،گروهها يا بازيگران از دو جنبه تحلیل میشوند که
عبارتند از :الف) مناﻓع آنها در يک موضوع خاص و ﺏ)
کمیت و نوع منابعی که توسط آنها تحتتاثیر قرار می-
گیرد (.)Brugha et al., 2000
اين در حالی است که بررسیها نشان میدهد
مطالعات اندکی در زمینه شناسايی و نقش کنشگران
کلیدی در نظام مديريت محیطزيست در شرکتهای
کشت و ﺻنعت ﺻورت پذيرﻓته است و در کشور نیﺰ
تاکنون تحقیق جامعی در اين زمینه انجام نشده است
که اين امر ضرورت انجام تحقیق حاضر را دوچندان می-
نمايد .بر اين اساس ،در ادامه به برخی از مهمترين
تحقیقات انجام شده که ارتباط نﺰديکتری با موضوع
تحقیق دارد ،پرداخته میشود.
در تحقیقی در کشور مکﺰيک در زمینه بررسی
عوامل موثر بر تمايل به پذيرش نظام مديريت زيست-
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محیطی در بخش زراعی اين کشور مشخص گرديد،
عواملی چون سطح آموزش ،آگاهی از اهمیت حفاظت از
منابع طبیعی ،استفاده از شیوههای کشاورزی در جهت
حفاظت از محیطزيست و ناديده گرﻓتن مشکﻼت
محیطی در اين زمینه موثر بوده است ( Padilla-Bernal
 .)et al., 2018در پژوهشی ديگر مشخص گرديد که
عوامل تاثیرگذار در طراحی نظام مديريت محیطزيست
شامل خطمشی زيست محیطی ،شناسايی ﻓرﺻتها و
تهديدها ،برنامهريﺰی مديريتی ،آمادگی برای پاسخگويی
در مواقع اضطراری ،ظرﻓیت سازمانی و رقابت ،شناسايی
ذینفعان ،شناخت سازوکارهای قانونی و اﻓﺰايش
ارتباطات خارجی بوده است .همچنین ،مهمترين ابعاد
طراحی نظام مديريت محیطزيست تعريف اهداف کلی و
جﺰيی ،شناسايی الﺰامات قانونی ،شناسايی جنبهها و
اثرات محیطزيستی ،برنامهريﺰی محیطزيستی بوده است
).(CEC, 2016
در تحقیقی با عنوان "جامعیت سیستم مديريت
محیط زيست :تاثیر ﻓشارهای نهادی بر عملکرد محیط
زيستی" به رابطه معنادار بین اعمال نظام مديريت
محیطزيست و اﻓﺰايش عملکرد محیطزيستی ،استفاده
بهینه از منابع ،انطباق با قوانین دولتی ،بهرورهری باال و
تعامل باالتر ذینفعان اشاره شده است (Baird, 2015
&  .)Phanدر پژوهشی با عنوان "ادﻏام جنبه مديريت
زيستمحیطی جهت بهینهسازی طراحی و برنامهريﺰی
سیستمهای انرژی" به عوامل تاثیرگذاری چون
هﺰينههای مالی ،دسترسی ،ظرﻓیت ،موقعیت مکانی از
مهمترين عوامل طراحی محیطزيستی اشاره میکند
( .)Theodosiou et al., 2015در تحقیق )2015( Erdas
به تجﺰيه و تحلیل اثرات زيستمحیطی ،اهداف محیط-
زيستی و همچنین ،گواهینامه ايﺰو  14001در طراحی
نظام مديريت محیطزيست تاکید شده استCampos .
 )2015( et al.در پژوهش خود به اهمیت نقش الﺰامات
قانونی و داشتن گواهینامه ايﺰو  14001در طراحی نظام
مديريت محیطزيست اشاره کردهاند.
 )2014( Kanyimba et al.در تحقیق خود به نقش
آموزشگر ،يادگیری ،ارتباطات ،ساختار سازمانی در بعد
طراحی نظام مديريت محیطزيست اشاره داشته است.
 )2013( Khalili et al.در پژوهشی ،طراحی نظام

مديريت محیطزيست را پاسخی مناسﺐ برای الﺰامات
قانونی ،اﺻﻼح ساختار سازمانها ،ﻓرهنگسازی سازمانی
عنوان میکند و طراحی و اجرا نظام مديريت محیط-
زيست را راهحل قابل دﻓاعی برای حل مسايل محیط-
زيستی میداند.
 )2009( Carruthersبیان میدارد که پاسخگويی به
سواالتی از جمله توسط چه کسی برنامه طراحی شود؟
در چه زمانی؟ در چه مکانی؟ و در چه بازه زمانی؟ در
قسمت طراحی ضروری ذکر شده است.
 )2008( Balzarova & Castkaبه اين نتیجه دست
ياﻓتند که طرای و اجرا نظام مديريت محیطزيست
موجﺐ ارزشاﻓﺰوده محصول ،ارتباطات گستردهتر،
يادگیری ،دسترسی بیشتر به منابع ،پرورش نیروی
حرﻓهای و متخصص مديريت محیطزيست ،بهبود ﻓرآيند
و پذيرش بیشتر مشتريان میشودWolska & .
 )2007( Namieśnikدر تحقیق خود مدلی پنج مرحله را
برای نظام مديريت محیطزيست طراحی کرده است و
مراحل پیشنیاز جهت طراحی و اجرای نظام مديريت
محیطزيست را به شرح ذيل بیان میکند :زمینهسازی،
برنامهريﺰی و چارچوﺏسازی ،برنامههای آموزشی ،انطباق
قانونی ،تحقیق و توسعه ،مديريت مستندات.
بر اين اساس ،در پژوهش حاضر ،با توجه به اهمیت
مقوله نظام مديريت محیطزيست ،به تحلیل ذینفعان
کلیدی در مرحله طراحی اين نظام بهعنوان يکی از
مهمترين مراحل استقرار آن ،در واحدهای زراعی
شرکتهای کشت و ﺻنعت دولتی ايران پرداخته می-
شود.
مواد و روشها
در اين پژوهش ،از طرح تحقیق آمیخته اکتشاﻓی
استفاده شده است .ابتــدا ،بــا روش توﺻیفــی-
تحلیلــی ،مروری بــر ادبیــات و مبانی نظــری
موضــوع ﺻورت گرﻓته و ســپس ،با روش تحلیلــی-
تطبیقی اهــم مضامین که شامل چهار مرحله اﺻلی
چرخه دمینگ (طراحی ،اجرا ،نظارت و بازبینی ،بهبود
مستمر) بود از میان نظريات انديشــمندان مختلف
شناســايی و استخراج شــدهاند .در ﻓاز کیفی تحقیق ،با
استفاده از روش اقدامپژوهی بــهمنظــور بومیســازی،
انطبــاق و استخراج دقیق شاخصهای مربوط به هر يک
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از مراحل چهارگانه نظام مديريت محیطزيست و
همچنین بهمنظور شناسايی مشکﻼت محیطزيستی
موجود در شرکتهای کشت و ﺻنعت و پیشنیازهای
موجود جهت انجام نظام مديريت محیطزيست با
استفاده از مصاحبه عمیقــی با مديران اجرايی
شرکتهای کشت و ﺻنعت ﺻورت پذيرﻓت و بدين
ترتیﺐ ،معیارها و شــاخصهای مطلــوﺏ پژوهش برای
مضمون طراحی نهايــی گرديد .سپس ،با استفاده از
نرماﻓﺰار  MAXQDAنسخه  2018شاخصها در طبقات
و زيرطبقات مربوط به مضمون طراحی در نظام مديريت
محیط زيست بر اساس شیوه طبقهبندی & Eliingsson
 )2017( Brysiewiczدستهبندی شدند .روش انتخاﺏ
نمونهها بر اساس نمونهگیری ﻏیراحتمالی گلوله برﻓی و
بهﺻورت ﻏیرخطی بود و بر اين اساس ،با  18نفر از
مديران اجرايی شرکتهای کشت و ﺻنعت دولتی
بهمنظور شناسايی مولفهها و شاخصهای اﺻلی و
همچنین ،شناسايی کلی ذینفعان (مرحله اول تحلیل
ذینفعان) مصاحبه بهعمل آمد .بدين منظور ،پروتکل
مصاحبه تهیه شد که شامل  22سوال و در سه دسته
اﺻلی )1 :مشخصات ﻓردی سازمانی (دو سوال)؛ )2
سواالت کلی در رابطه با محیط زيست در شرکتهای
کشت و ﺻنعت (شامل پنج سوال) و  )3سواالت
تخصصی در رابطه با چهار مرحله اﺻلی نظام مديريت
محیطزيست (طراحی ،اجرا ،بازنگری و نظارت و اقدام
مجدد) (شامل  15سوال) بود .بهمنظور انجام مصاحبه ،با
مراجعه حضوری و ارائه توضیحات الزم در خصوص
ﻓرآيند تحقیق توسط محقق ،مصاحبه با اﻓراد مورد نظر
ﺻورت پذيرﻓت که اين امر تا زمان دستیابی به اشباع
تئوريکی ادامه ياﻓت .در گام بعدی ،پس از استخراج،
پااليش و نهايی شدن شاخصها و گﺰيدارهای مربوط به
مضمون اﺻلی "طراحی" در ﻓاز کمی تحقیق ،پرسشنامه
تحلیل ذینفعان به منظور اولويتبندی و تنظیم ماتريس
ذینفعان تدوين و تکمیل گرديد .بهمنظور انجام تحلیل
ذینفعان از روش تحلیل ﻓريمن که بر مبنای قدرت و
عﻼقه ذینفعان است استفاده شد .بر اين اساس،
پرسشنامه با سه بعد اﺻلی )1 :ذینفعان ﻏربال نشده
(شامل  15ذینفع) )2 ،شاخصهای مضمون طراحی
(شامل  13مولفه) و  )3دو بعد اﺻلی قدرت و عﻼقه
طراحی شد .الزم به ذکر است که اين ذینفعان ،مولفهها
و ابعاد از نتايج حاﺻل از مصاحبه با  18مديران اجرايی
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ذکر شده استخراج شده است .در گام بعدی ،نتايج
درياﻓت شده جهت تنظیم شبکههای اجتماعی مضمون
طراحی ،ماتريس  IPMAو تحلیل تناظر از نرماﻓﺰارهای
 Ucinetنسخه  6و  SPSSنسخه  18استفاده شد .مراحل
انجام تحقیق به شکل خﻼﺻه در جدول ( )1نمايش داده
شده است.
جدول  -1مراحل انجام پژوهش
مراحل

اقدام و هدف مورد انتظار

روش  -نرماﻓﺰار
مورد استفاده

مرور
ادبیات
تحقیق

استخراج مضامین چهارگانه
طراحی ،اجرا ،نظارت و
بازبینی و بهیود مستمر جهت
اجرای نظام مديريت محیط
زيست

مرور ادبیــات
تحقیق با استفاده از
روش توﺻیفــی-
تحلیلــی

تحلیل
محتوا از
طريق
اقدام-
پژوهی

شناسايی مولفههای اﺻلی
مضمون طراحی

مصاحبه نیمه-
ساختارمند

پااليش
دادهها

دستهبندی شاخصها

نرم اﻓﺰار
MAXQDA
نسخه 2018

جمعآوری
دادهها
جهت
تحلیل
ذینفعان

تحلیل ذینفعان بر اساس
مدل ﻓريمن

پرسشنامه تحلیل
ذینفعان

تنظیم شبکههای اجتماعی و
تحلیل تناظر

نرماﻓﺰار Ucinet
نسخه 6
نرماﻓﺰارSPSS
نسخه 18

آنالیﺰ
دادهها

تنظیم ماتريس IPMA

نتایج و بحث
استخراج مضامين ،شاخصها و واحدهاي معنايی

پس از جمعآوری اطﻼعات در بخش تحلیل محتوا و
پااليش ياﻓتهها از طريق نرماﻓﺰار  MAXQDAطی سه
مرحله کدگذاری ،مشخص گرديد که مضمون طراحی از
13شاخص اﺻلی شامل بازدارندهها ،سیاستگﺰاری و
برنامهريﺰی ،شناسايی کنشگران کلیدی ،الﺰامات نهادی،
همکاری ،تعامل و ارتباطات بینسازمانی ،توجه به
اقتضائات محیطی ،مداخﻼت بازار ،ﻓرهنگسازی و
آموزش عمومی ،عوامل حمايتی و پشتیبانی ،تسهیل-
کنندهها ،توسعه زيرساختها ،توسعه ﻓناوری اطﻼعات،
تحقیق و توسعه تشکیل شده است .در جدول ()2
واحدهای معنايی مربوط به هر يک از شاخصها و
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مولفهها به همراه ﻓراوانی آنها ارايه شده است .بر اين
اساس ،مولفههای تشکیل دهنده شاخصهای "بازدارنده-
ها" و "سیاستگﺰاری و برنامهريﺰی" بیشترين و
شاخصهای "توسعه ﻓناوری اطﻼعات" و "تحقیق و
توسعه "کمترين ﻓراوانی را به خود اختصاص دادند.
تحليل شبکه اجتماعی مضمون طراحی

پس از استخراج مولفهها و شاخصها در مرحله قبل
و جمعآوری اطﻼعات حاﺻل از پرسشنامه تحلیل ذی-
نفعان ،بهمنظور اولويتبندی ذینفعان بر اساس دو
شاخص قدرت و عﻼقه از تحلیل شبکههای اجتماعی
استفاده شد .بر اين اساس ،با استفاده از نرماﻓﺰار Ucinet
شاخصهای مرکﺰيت و کﻼن شبکه بررسی شد .بر اين

اساس ،شبکه اولیه مضمون طراحی نشان دهنده سه ﻓاز
از ارتباطات و تاثیرگذاری سنجهها است .در شکل ()1
مﻼحظه میگردد هستههايی که بیشترين ارتباط را با
رئوس مضمون طراحی شامل ذینفعانی هستند که در
مرکﺰ قرار گرﻓتهاند که شامل مديرعامل شرکت مادر،
مديرعامل شرکت ،محیطزيست هلدينگ ،مدير بخش
حفاظت ﺻنعت و محیطزيست و مدير طرح و برنامه
است .ﻓاز دوم اين شبکه را ذینفعانی چون مدير اداری،
رئیس دﻓتر شرکت ،معاون بخش ﺻنعت شرکت تشکیل
میدهند که دارای ارتباطات بینابینی هستند .ﻓاز سوم
اين شبکه نیﺰ شامل ذینفعانی است که کمترين تاثیر و
گره را در شبکه دارند.

جدول  -2توزيع ﻓراوانی شاخصها و مولفههای مضمون طراحی
مولفه
عملکرد ارتباطی نامطلوﺏ در تعامل با سازمانهای مرتبط با محیط زيست
ﻓقدان تحقیقات آسیﺐ شناسانه و خودارزيابی
ﻓقدان بستر و زيرساخت نرماﻓﺰاری و سختاﻓﺰاری مناسﺐ
توسعه نیاﻓتگی بخش ترويج کشاورزی در زمینه محیط زيست
عدم احساس نیاز به اعمال نظام مديريت محیط زيست
عدم تمايل به اجرای نظام مديريت محیط زيست
عدم وجود مديريت اطﻼعات در شرکت
عدم تعريف استانداردهای بازار
هﺰينه بر بودن اعمال نظام مديريت محیط زيست
مشخص نبودن متولی امر جهت پیگیری
عدم پیگیری قوانین در بخش زراعت
عدم وجود ساختار تعريف شده و شرح وظايف در شرکت
عدم آگاهی از معیارها و استانداردهای مديريت محیط زيست
عدم وجود مشوق
عدم توجه به مشارکت ﻓعال ذینفعان
عدم بررسی انطباق عملیات کشاورزی با معیارهای قانونی حفاظتی
عدم ضرورت جهت اجرا
اعتقاد به کاهش عملکرد در ﺻورت اعمال روشهای حفاظتی محیط زيستی
هدفگذاری در سطح آرمانی وکلی
برگﺰاری پراکنده و مقطعی دورههای آموزشی
پیگیری محیط زيستی در يخشهای مختلف کشت و ﺻنعت به جﺰ زراعت
ضعف نظام اطﻼع رسانی انبوهی در رابطه با نظام مديريت محیط زيست
وضع قوانین حفاظتی محیط زيستی اجرايی الﺰامی در کشاورزی
بازنگری و اﺻﻼح قوانین بخش کشاورزی با رويکرد حفاظتی
اعمال شیوه های برنامه ريﺰی راهبردی ،خﻼقانه و آينده نگر
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
ضرورت برنامهريﺰی جهت تولید محصوالت سالم
تمرکﺰزدايی و برنامهريﺰی در سطح منطقه
اثرگذاری جريمه و اخطار و ﻓشار بر اجرا
ضرورت شناسايی جنبههای محیط زيستی
اﺻﻼح ارزشگذاری اقتصادی منابع
لﺰوم تغییر ديدگاه سیاستگذاران از جﺰنگر به کلنگر
ضرورت تنظیم سیاستهای کنترل قیمت بازار

ﻓراوانی
17
15
15
13
13
12
11
9
9
8
7
7
6
5
5
3
3
3
3
3
3
3
22
18
17
11
10
8
7
6
6
6
5
5
4
4

شاخص

بازدارندهها

ﻓراوانی
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سیاستگذاری و
برنامهريﺰی

143

خدابخشی و همکاران :تحلیل ذینفعان کلیدی در طراحی نظام مديريت محیطزيست...

مولفه
تاثیر سیاستهای خارجی مانند تحريم
اولويت اهداف محیط زيستی بر اهداف تولیدی و اقتصادی
داشتن چشمانداز بلندمدت در برنامهريﺰی
تعريف و تعیین معیارها و شاخصها
لﺰوم حرکت به سوی کشاورزی تجاری
توجه به نظام مديريت محیط زيست در تمام نظامهای بهرهبرداری کشاورزی
ذینفعان اﺻلی کشت و ﺻنعتها

ﻓراوانی
3
3
3
2
2
1
70

مولفه
الگوسازی و ايجاد پايلوت در هر هلدينگ
جهتگیری استراتژيک هلدينگ
ارزيابی و رتبهبندی واحدها توسط هلدينگ
عدم حمايت ﻓراگیر و موثر هلدينگ
ضرورت تنظیم تقويم آموزشی در شرکت و هلدينگ،
ﻓراگیری طراحی و اجرای نظام مديريت محیط زيست در هلدينگ
آموزشهای کاﻓی در زمینه مديريت محیط زيست در سطح هلدينگ
تشکیل گروههای متمرکﺰ ايدهپرداز
تقويت منابع علمی و شرکت و هلدينگ
تامین هﺰينههای تحقیق و توسعه توسط هلدينگ
تشکیل کارگروههای تخصصی در سطح هلدينگ
ارتباط مستمر کشت و ﺻنعتها با دانشگاهها و مراکﺰ تحقیقات
تعامل برنامهريﺰان و سیاستگذاران
ارتباط با سازمانها در مواقع اضطراری و بحران
همکاری و تشريک مساعی با مراکﺰ رشد و پاركهای علم و ﻓناوری
هماهنگی وزارت نیرو و کشاورزی در سیاستگذاری
ضرورت حفاظت از اکوسیستم و محیط زيست
توجه به محدوديت ظرﻓیتهای محیطی
تاثیر تفاوتهای اقلیمی
لحاظ مﻼحظات محیط زيستی در قرارداد پیمانکاران
نﺰديک شدن به استانداردهای بازار جهانی
تاثیر بر بازار محوری ﺻادراتی
لﺰوم گسترش تبلیغات و بازاريابی
ضرورت به دست آوردن بازار بﺰرگتر و نفوذ در بازار بینالمللی
بازار پسندی بیشتر محصول
بهبود هويت و نام تجاری
آموزش انبوهی و اﻓﺰايش آگاهی عمومی
برنامههای آموزشی عمومی برای ذی نفعان توسط شرکت
ﻓقدان سیاستهای راهبردی و حمايتگرانه از نظام مديريت محیط زيست
ايجاد و حدت حرﻓهای از طريق ايجاد انجمنها و ﺻنفها
گسترش پوشش بیمههای محصوالت کشاورزی
حمايت مالی از طرحهای توجیهپذيرحفاظتی
تسهیل دسترسی شرکتها به مشاورههای ﻓنی و تخصصی
کسﺐ گواهینامههای حفاظتی محیط زيست داخلی
بازديد از کشت و ﺻنعتهای موﻓق دارای نظام مديريت محیط زيست
انجام ﺻحیح رسالت ادارات مرتبط و بخشهای مرتبط مانند ترويج
پیشگامی شرکتهای دولتی در استقرار نظام مديريت محیط زيست
احداث و نوسازی آزمايشگاهها و ايستگاههای پايش
تاثیر میﺰان سطح زير کشت و مساحت بر استقرار نظام مديريت محیط زيست
توسعه و ارتقا ماشینآالت کشاورزی در کشت و ﺻنعتها
ايجاد نمايشگاههای دائمی و ﻓصلی جهت معرﻓی تکنولوژیهای پیشرﻓته
استفاده از سیستم پايش آنﻼين
ايجاد بانکهای اطﻼعاتی آنﻼين
انجام تحقیقات نظاممند با توجه به شريط و ظرﻓیتهای اقلیمی جغراﻓیايی
انجام مطالعات امکانسنجی جهت اجرای مديريت محیط زيست

ﻓراوانی
9
8
7
6
5
5
5
5
3
2
2
16
9
5
2
1
15
6
5
2
18
6
4
3
3
1
19
4
12
3
2
2
2
10
5
4
1
8
3
2
1
5
2
1
3

شاخص

شناسايی کنشگران
کلیدی
شاخص
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ﻓراوانی

70
ﻓراوانی

الﺰامات نهادی

57

همکاری،تعامل و
ارتباطات بین سازمانی

33

توجه به اقتضائات
محیطی

مداخﻼت بازار

ﻓرهنگسازی و آموزش
عمومی
عوامل حمايتی و
پشتیبانی

تسهیلکنندهها

توسعه زيرساختها

توسعه ﻓناوری اطﻼعات
تحقیق و توسعه

28

25

23

21

20

14
7
4
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شکل  -1شبکه اجتماعی اولیه مضمون طراحی
شاخصهاي مرکزيت و قدرت مضمون طراحی

در شکل ( )2و جدول ( )3میﺰان درجه مرکﺰيت
نشانگرها ارايه شده است .میﺰان درجه مرکﺰيت نشانگر
وضعیتی است که ﻓرد با پديدههای پیرامونی تا چه حد
انحصاری برخورد میکند ،هر چه ذینفع به شکل
گستردهتری با پديدههای بیشتری در سازمان ارتباط
داشته باشد دارای درجه باالتری خواهد بود .بهعنوان
مثال ،مديرعامل شرکت با درجه مرکﺰيت ،15/20
مديرعامل شرکت مادر با درجه مرکﺰيت  14/94و بخش
محیطزيست هلدينگ با درجه مرکﺰيت  11/35به

ترتیﺐ باالترين جايگاهها و مدير حراست با درجه
مرکﺰيت  ،0/35مدير مالی و مدير حقوقی با درجه
مرکﺰيت  0/00پايینترين جايگاه را در اين شاخص به
خود اختصاص دادهاند .در واقع سنجههای دارای میﺰان
باالتر شاخص مرکﺰيت قدرت ،گرههای کلیدی در شبکه
ايجاد میکنند که در انتقال محتوا و اطﻼعات ،تعداد
ارتباطات ﻏیرمستقیم ،ارتباطات درون و بیرون گروهی،
همچنین ،تصمیمگیری و سیاستگذاری در نظام
مديريت محیطزيست در شرکتهای کشت و ﺻنعت
میتواند تاثیرگذار باشد.

شکل  -2میﺰان درجه مرکﺰيت نشانگرهای مضمون طراحی
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جدول  -3میﺰان درجه مرکﺰيت نشانگرهای مضمون طراحی
ذینفعان
مدير عامل شرکت
مدير عامل شرکت مادر
محیط زيست هلدينگ
معاون بخش کشاورزی
مدير حفاظت ﺻنعت و محیط زيست
مدير طرح و برنامه
ريس دﻓتر شرکت
معاون بخش ﺻنعت
مدير اداری
شرکت بازرگانی هلدينگ
مدير بازرگانی
ريس اداره روابط عمومی
مدير حراست
مدير مالی
مدير حقوقی

درجه مرکﺰيت
15,209
14,947
11,350
8,279
4,110
1,734
1,685
1,571
0,912
0,731
0,665
0,491
0,357
0,00
0,00

مرکزيت نزديکی مضمون طراحی

شاخص مرکﺰيت نﺰديکی ،میﺰان نﺰديکی يک گره به
ساير گرههای موجود در شبکه را نشان میدهد .اين
شاخص از طريق بررسی میانگین ﻓاﺻله هر گره با
سايرگرههای موجود در شبکه محاسبه میشود .بر اين
اساس ،در شبکه اجتماعی مربوط به مضمون طراحی،
مديرعامل شرکت مادر ،محیطزيست هلدينگ ،مدير

به اشتراك گذاری
0,123
0,120
0,091
0,067
0,033
0,014
0,014
0,013
0,007
0,006
0,005
0,004
0,003
0,00
0,00

درجه نرمالی
30,33
29,81
22,63
16,51
8,19
3,45
3,36
3,13
1,81
1,45
1,32
0,97
0,71
0,00
0,00

حفاظت ﺻنعت و محیطزيست و مدير عامل شرکت ،با
درجه دوری  405/000به ساير گرههای موجود در
شبکه نﺰديکتر میباشند و از اهمیت بیشتر و جايگاه
مرکﺰیتری برخوردار خواهد بود .مقادير مربوط به
مضمون طراحی در جدول ( )4و شکل ( )3ارايه شده
است.

جدول  -4شاخصهای مرکﺰيت نﺰديکی مضمون طراحی
ذینفعان
مدير عامل شرکت مادر
شرکت بازرگانی هلدينگ
محیط زيست هلدينگ
مدير عامل شرکت
معاون بخش ﺻنعت
معاون بخش کشاورزی
ريس دﻓتر شرکت
ريس دﻓتر روابط عمومی
مدير حراست
مدير اداری
مدير مالی
مدير طرح و برنامه
مدير بازرگانی
مدير حفاظت ﺻنعت و محیط زيست
مدير حقوقی

درجه نﺰديکی
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00
756,00

درجه دوری
405,00
702,00
405,00
405,00
621,00
405,00
513,00
675,00
729,00
513,00
756,00
405,00
702,00
405,00
756,00

مجاورت درونی
3,571
3,571
3,571
3,571
3,571
3,571
3,571
3,571
3,571
3,571
3,571
3,571
3,571
3,571
3,571

مجاورت بیرونی
6,667
3,846
6,667
6,667
4,348
6,667
5,263
4,000
3,704
5,263
3,571
6,667
3,846
6,667
3,571
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شکل  -3نمودار مرکﺰيت نﺰديکی مضمون طراحی
مرکزيت بينيت مضمون طراحی

اين شاخص به شناسايی واسطهها در يک شبکه
کمک میکند .برای يک ﻓرد يا گره اين شاخص بهﺻورت
تعداد دﻓعاتی که هر گره در کوتاهترين ﻓاﺻله میان هر
دو گره ديگر در شبکه قرار میگیرد ،محاسبه میشود.
اين شاخص میتواند تعیین کند که يک ﻓرد به چه
میﺰان نقش مهم و تعیینکنندهای در سازمان دارد و تا

چه میﺰان نقش مهم و تعیینکنندهای در جريان دانش
در يک سازمان دارد .بر اساس شکل ( )4سنجههايی که
در مرکﺰ قرار گرﻓتهاند دارای بیشترين میﺰان بینیت
هستند و بر روابط مستقیم و ﻏیرمستقیم اعضاء کنترل
بیشتری دارند.

شکل  -4نمودار مرکﺰيت بینیت مضمون طراحی

خدابخشی و همکاران :تحلیل ذینفعان کلیدی در طراحی نظام مديريت محیطزيست...

وضعيت انتقالپذيري در شبکه مضمون طراحی

يکی از شاخصهای مهم در تحلیل شبکه در سطح
کﻼن ،شاخص انتقالپذيری است .وجود ارتباطات قوی
نشاندهنده بیشتر بودن سرمايه اجتماعی نیست ،بلکه
وجود پیوندهای متعدد هرچند ضعیف که بتواند
ارتباطات میان تعداد بیشتری از اﻓراد را پوشش دهد،

241

منجر به تقويت سرمايه اجتماعی میشود .مقدار انتقال-
پذيری در رابطه با مضمون طراحی  50/33درﺻد
میباشد .يعنی به اين میﺰان امکان برقراری ارتباط هر
واحد با طرف سوم وجود دارد که میﺰان قابل توجهی
است و پايداری مناسﺐ شبکه را نشان میدهد
(جدول .)5

جدول  -5وضعیت انتقالپذيری در شبکه مضمون طراحی
شاخص
الگوريتمهای انتقالپذيری

انتقالپذيری مجاورت

انتقالپذيری اقلیدوسی

انتقالپذيری اتفاقی

50/33

93/47

82/67

طراحی

چگالی شبکه طراحی

اين شاخص بهﺻورت نسبت تعداد همه پیوندهای
موجود به همه پیوندهای ممکن تعريف میشود .چگالی
توﺻیف ارتباط کلی بین اﻓراد مربوط به جامعه دانش در
داخل و بین سازمانها است .اين شاخص معرف میﺰان
همبستگی شبکه است .در شبکه اجتماعی مضمون
طراحی احتمال اشتراك بین گرههای شبکه 0/816
است که با توجه به اندازه شبکه مضمون طراحی مقدار
مناسبی است و نشان دهنده میﺰان گرههای ايجاد شده
در بین سنجههای اين شبکه است (جدول .)6
جدول  –6چگالی شبکه طراحی
انحراف معیار

میانگین چگالی

0/2823

0/0816

شاخص ورودي خروجی مضمون طراحی

شاخص  E-Iيکی از شاخصهای مهمی است که
روابط درونگروهی و برونگروهی را در سطح کل شبکه،
گروهها و هر نود و ﻓرد را بهﺻورت يک عدد مشخص
میکند که بین  -1تا  1در نوسان است .گروه يا ﻓردی
که دارای مقدار مثبت باشد به انسجام برونگروهی
تمايل داشته و چنانچه منفی باشد خواستار روابط
درونگروهی يا درونﻓردی است؛ و چنانچه ﺻفر باشد،
بیتفاوتی را نشان میدهد .در شبکه اجتماعی مضمون
طراحی مديرعامل شرکت مادر (هلدينگ) ،بخش
محیطزيست هلدينگ ،مديرعامل شرکت ،معاون بخش
کشاورزی شرکت ،مدير حفاظت ﺻنعتی و محیطزيست
با شاخص  E-Iبرابر  1/00دارای بیشترين ارتباط

برونگروهی و بیشترين تاثیرگذاری در تراکم شبکه را
دارد ،در واقع در اين شبکه هستههايی بهوجود میآيد
که بیشترين ارتباط را با ساير رئوس دارند و اين نشان
دهنده عملکرد باالی اين سنجهها است .در واقع،
ذینفعان ياد شده دارای دﻏدﻏه بیشتری در رابطه با
مسايل محیطزيستی هستند و با توجه به اينکه قدرت
تصمیمگیری و سیاستگﺰاری الزم نیﺰ در اين زمینه دارا
هستند .بنابراين ،میتوانند شبکه اجتماعی را تحت تاثیر
قرار دهند .مديرمالی و مديرحقوقی در اين شبکه
بیتفاوت هستند (جدول .)7
حفرههاي ساختاري شبکه مضمون طراحی

با توجه به شاخص مرکﺰيت و  Ego Betمیتوان
میﺰان انسجام و تراکم شبکه ذینفعان را بررسی نمود.
در واقع ،تراکم بهعنوان تعداد روابط مستقیم بینعاملها
است و دربردارنده باالترين سهم در میان روابط ممکن
در شبکه است .در مضمون طراحی مديرعامل شرکت
مادر (هلدينگ) با درجه مرکﺰيت  13,00و شاخص Ego
 ،1,352Betبخش محیط زيست هلدينگ با درجه
مرکﺰيت  13,00و شاخص  1,352Ego Betو مديرعامل
شرکت با درجه مرکﺰيت  13,00و شاخص
 1,352EgoBetبیشترين میﺰان انسجام و تراکم را در
شبکه به وجود میآورند و مدير حراست با درجه
مرکﺰيت  9,00و  ،0,00EgoBetمديرمالی و مدير
حقوقی با درجه مرکﺰيت و شاخص 0,00EgoBet
کمترين تاثیرگذاری را در تراکم شبکه دارا هستند
(جدول .)8
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جدول  -7شاخص ورودی خروجی مضمون طراحی
ذينفعان ورودی

ورودی

خروجی

کل

ورودی منهای خروجی

مديرعامل شرکت مادر (هلدينگ)
بخش محیط زيست هلدينگ
مديرعامل شرکت
مدير حفاظت ﺻنعتی و محیطزيست
معاون بخش کشاورزی شرکت
مدير طرح و برنامه
رئیس دﻓتر شرکت
مدير اداری
مدير حراست
معاون بخش ﺻنعت شرکت
مدير بازرگانی
شرکت بازرگانی هلدينگ
رئیس اداره روابط عمومی
مديرحقوقی
مديرمالی

0/00
/000
/000
/000
/000
/000
/000
/000
/000
/000
/000
/000
4/00
/000
/000

12/00
12/00
12/00
12/00
12/00
11/00
10,00
7/00
6/00
7/00
7,00
7/00
7/00
0/00
0/00

12/00
12/00
12/00
12/00
12/00
12/00
11/00
9/00
8/00
11/00
11/00
11/00
11/00
0/00
0/00

1,00
1,00
1,00
1/00
1/00
0/833
0,818
0/556
0/500
0/273
0,273
0/273
0/273
0/00
0/00

جدول  -8مقادير شاخص حفرههای ساختاری شبکه مضمون طراحی
ذينفعان
مديرعامل شرکت مادر (هلدينگ)
بخش محیط زيست هلدينگ
مدير عامل شرکت
مدير حفاظت ﺻنعتی و محیطزيست
معاون بخش کشاورزی شرکت
مدير طرح و برنامه
معاون بخش ﺻنعت شرکت
معاون بخش کشاورزی شرکت
مدير بازرگانی
شرکت بازرگانی هلدينگ
رئیس اداره روابط عمومی
مدير اداری
مدير حراست
مدير مالی
مدير حقوقی

Degree

EffSize

Efficie

Constra

Hierarc

Ego Bet

13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
13,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
10,000
9,000
0,000
0,000

4,535
4,820
4,586
5,038
4,953
4,534
5,775
4,091
4,884
6,151
5,452
3,357
4,236
0,000
0,000

0,349
0,371
0,353
0,388
0,381
0,349
0,481
0,341
0,407
0,513
0,454
0,336
0,471
-------------

0,546
0,544
0,540
0,583
0,551
0,671
0,529
0,675
0,606
0,517
0,561
0,709
0,623
---------------

0,423
0,395
0,421
0,376
0,386
0,418
0,284
0,404
0,355
0,271
0,316
0,347
0,225
---------------

1,352
1,352
1,352
1,352
1,352
1,352
0,667
0,400
0,400
0,667
0,400
0,000
0,000
0,000
0,000

تحليل ذينفعان مضمون طراحی

بر اساس نتايج حاﺻل از تحلیل  IPMAبرای
مضمون طراحی اثرگذارترين ذینفعان که در ربع سوم
قرار گرﻓتهاند ،شامل مديرعامل شرکت ،مديرعامل
شرکت مادر ،محیط زيست هلدينگ ،معاون بخش
کشاورزی شرکت ،مدير حفاظت ﺻنعت و محیطزيست،
مدير طرح و برنامه ،رئیس دﻓتر شرکت میباشند .معاون

بخش ﺻنعت در اين ماتريس دارای اهمیت باال و عﻼقه
پايین است و میتوان با مداخلهگری برنامهريﺰی شده به
ربع سوم انتقال داده شود .اين ذینفعان دارای میﺰان
قدرت باال جهت تاثیرگذاری و عﻼقه کم هستند که
ممکن است عملکرد را تحت تاثیر قرار دهد (شکل  5و
جدول .)9
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شکل  -5ماتريس ذینفعان مضمون طراحی
جدول  -9ضرايﺐ قدرت – عﻼقه ذینفعان مضمون طراحی
ذینفعان

وزن ضريﺐ قدرت

وزن ضريﺐ عﻼقه

ناحیه قرارگیری در ماتريس

مديرعامل شرکت
مديرعامل شرکت مادر
واحد محیط زيست هلدينگ
معاونت بخش کشاورزی
مدير حفاظت ﺻنعت و محیط زيست
مدير طرح و برنامه
ريیس دﻓتر شرکت
معاون بخش ﺻنعت
مدير اداری
شرکت بازرگانی هلدينگ
مدير بازرگانی
رئیس اداره روابط عمومی
مدير حراست
مدير مالی
مدير حقوقی

15,209
14,947
11,35
8,279
4,11
1,734
1,685
1,571
0,912
0,731
0,665
0,491
0,357
0
0

1
1
1
1
1
0/833
0/818
0/273
0/556
0/273
0/273
0/273
0/5
0
0

3
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1

تحليل تناظر مضمون طراحی

بهمنظور بهینهسازی و ارزيابی توابع ماتريس
ذینفعان مضمون طراحی از روش تحلیل تناظر استفاده
شد .بهدست آوردن ماتريس جريان اطﻼعات  -تصمیم،
شناسايی گروه کلیدی و تاثیرگذار و همچنین ،گروه
آسیﺐ-ريسک مهمترين هدف نقشههای تناظر است.
همچنین ،بسیار مهم است که ذینفعانی که پتانسیل
جابجايی و انتقال به ربع سوم را دارند شناسايی شوند.
نوع ريسک و آسیﺐ مربوط به اجرای هر يک از

شاخصها بر اساس موقعیت قرارگیری ذینفعان در اين
نقشه نشان داده شده است .بر اساس نقشه تناظر
مديرعامل شرکت مادر ،مديرعامل شرکت ،واحد محیط
زيست هلدينگ ذینفعان کلیدی محسوﺏ میشوند که
در طراحی و برنامهريﺰی نظام مديريت محیطزيست
میتوانند نقش کلیدی و تعیین کننده داشته باشند و
نتايج حاﺻله از اين تحلیل با ماتريس  IPMAهمخوانی
دارد (شکل .)6

244

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،53-2شماره 1401 ،1

شکل  -6نقشه تناظر مضمون طراحی
نتيجهگيري و پيشنهادها

امروزه حفاظت از محیطزيست يکی از راهبردیترين
ابـﺰار تجـارت مـدرن بـهعنـوان يکـی از نیازهـای
مشـتريان ،ﻓشارهای رقابتی و ﻓرﺻتهای منابع زيست-
محیطی است .بخش کشاورزی ايران ،در کنار مشکﻼت
بسیاری که دارد آسیﺐها و مخاطرات جبرانناپذيری هم
به محیط زيست وارد میکند .که برنامه مدون و مناسبی
نیﺰ در زمینه حل اين مشکﻼت و يا کاهش اين اثرات
مخرﺏ وجود ندارد.با توجه به نقش تاثیرگذار کنشگران
بر اساس میﺰان عﻼقه و قدرتی که دارند ،شناسايی،
اولويتبندی و ارزيابی ذینفعان در مرحله طراحی اين
تکنولوژی بسیار ضروری است .تحلیل ذینفعان ابﺰار
اساسی برای دستیابی به شناخت و آگاهی درباره نقش
بالقوه ذینفعان و سازمانهای مرتبط ،برای شناسايی
گروههای بالقوه در حمايت از يک پروژه ،سناريو و تدوين
راهبرد برای ارزيابی خطرات نسبی است .شاخصهای به
دست آمده در اين تحقیق برای مضمون طراحی مطابق
با نتايج برخی تحقیقات (;Padilla-Bernal et al., 2015
;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.
نتايج حاﺻله از تحقیق نشان دهنده  13شاخص
اﺻلی برای مرحله طراحی بودند که اين شاخصها به
ترتیﺐ بیشترين ﻓراوانی شامل :بازدارندهها ،سیاستگذاری
و برنامهريﺰی ،شناسايی کنشگران کلیدی ،الﺰامات
نهادی ،همکاری ،تعامل و ارتباطات بین سازمانی ،توجه
به اقتضائات محیطی ،مداخﻼت بازار ،ﻓرهنگسازی و
آموزش عمومی ،عوامل حمايتی و پشتیبانی ،تسهیل-
کنندهها ،توسعه زيرساختها ،توسعه ﻓناوری اطﻼعات،
تحقیق و توسعه است .نتايج حاﺻله از تحلیل شبکههای
اجتماعی ،ماتريس  IPMAو تحلیل تناظر نشان داد
تاثیرگذارترين ذینفعان به ترتیﺐ مدير عامل شرکت،
مديرعامل شرکت مادر ،واحد محیطزيست هلدينگ،
معاونت بخش کشاورزی و مدير حفاظت ﺻنعت و محیط
زيست بودند که در ربع سوم ماتريس ذینفعان قرار
گرﻓتند .ربع سوم ماتريس ذینفعان نشان دهنده قدرت
باال و عﻼقه باالی ذینفعان برای طراحی نظام مديريت
محیط زيست است در واقع ،نشاندهنده اهمیت و
عملکرد ذینفعان در طراحی نظام مديريت محیط
زيست است .شناسايی و مشارکت ذینفعان و همچنین،
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استفاده نظرات و پیشنهادهای آنها راهکار تاثیرگذاری
جهت تصمیمگیری در زمینه طراحی نظام مديريت
محیطزيست در شرکتهای کشت و ﺻنعت ايران است.
با توجه به نتابج حاﺻله از تحلیل محتوا در رابطه با
مضمون طراحی پیشنهاد میشود مراکﺰ مشاوره جهت
ارايه خدمات مشاورهای در زمینه راهاندازی نظام مديريت
محیطزيست و حفاظت از محیطزيست ايجاد و گسترش
يابد.
با توجه به نتايج بخش تحلیل محتوا تحقیق
پیشنهاد میشود اتاقهای ﻓکر و کمیتههای متشکل از
نخبگان و کارشناسان محیطزيست در سطح هلدينگ
جهت طراحی نظام مديريت محیطزيست تشکیل شود
بهتر است در اين اتاقهای ﻓکر از ذینفعان عﻼقهمند که
در ربع اول و سوم قرار دارند استفاده شود.
پیشنهاد میشود برای ذینفعان موجود در ربع دوم
و چهارم امکان دسترسی به بانکهای اطﻼعاتی در
رابطه با محیط زيست در محیط داخلی شرکت و در
طول ساعات اداری برای ذینفعان مختلف در سطوح
متفاوت ﻓراهم شود و اهتمام الزم در زمینه بهروز نگه
داشتن اطﻼعات و دادههای اين بانکهای اطﻼعاتی
ﺻورت پذيرد تا سطح عﻼقه و رﻏبت در اين گروه از
ذینفعان برای طراحی ،اجرا و پذيرش نظام مديريت
محیطزيست باال رود.
با توجه به اينکه رويتپذيری ﻓناوریهای حفاظتی
بعد مهمی در جهت ترﻏیﺐ و سپس ،تغییر رﻓتار زيست
محیطی در ارتباط با ﻓناوریهای حفاظتی است Rogers
) (2003و(2013) Mohammadi . & Amiriبنابراين ،در
زمینه برقراری رويتپذيری ﻓناوریهای حفاظت از
محیطزيست مانند نظام مديريت محیطزيست ،پیشنهاد
میشود از طريق روشها و سازوکارهايی همچون تشکیل
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کﻼسهای ترويجی ،برگﺰاری نمايشگاهها و همايشها در
زمینههای مختلف نظام مديريت محیطزيست به ﺻورت
عام و طراحی نظام مديريت محیط-زيست بهﺻورت
خاص و همچنین ،تشکیل کارگاههای آموزشی ،تهیه و
توزيع پوستر ،پﻼکارد ،نشريه و بروشورهای ترويجی و
ديگر مواد چاپی ،تهیه و پخش برنامههای راديويی و
تلويﺰيونی ،تدوين و پخش ﻓیلمهای آموزشی ،برگﺰاری
جلسات و دورههای آموزشی -توجیهی و ﻏیره زمینههای
بهبود آگاهی و اطﻼعات کارکنان کشت و ﺻنعتها از
نتايج استفاده از ﻓناوریهای حفاظتی را ﻓراهم نمود.
با توجه به مولفههای شاخص بازدارندهها،
سیاستگﺰاری و برنامهريﺰی و تسهیل کنندهها ،پیشنهاد
میگردد از دانشبومی و تجربیات حفاظتی از محیط
زيست با توجه به شرايط منطقهای مختلف
بهعنوانيکیازشاخصهاياﺻلی سازگاری با محیط زيست
و ترﻏیﺐ ذینفعان به طراحی نظام مديريت محیطزيست
استفاده شود.
در ارتباط با نتايج تحلیل محتوا در زمینه شاخص
همکاری ،تعامل و ارتباطات بین سازمانی ،پیشنهاد
میشود در مرحله طراحی نظام مديريت محیطزيست
تعامـل و همـکاریهـای بیـن بخشـی میان کشت و
ﺻنعتها و سـازمانهای درگیـر در حـوزههـای زيسـت
محیطـی اﻓﺰايـش پیـدا کنـد سازمانهايی از جمله
سـازمانهـای حفاظـت محیـطزيسـت ،و جنـگلهـا و
مراتـع و آبخیـﺰداری و سـازمان جهـاد کشـاورزی و
همچنین ،برنامهريﺰی الزم جهت ارايـه آمـوزشهـای
زيسـتمحیطـی با سرﻓصلهای مشترك بـرای ذینفعان
هر يک از ربعهای ماتريس ذینفعان ،بـا توجـه بـه
مهـمتريـن نیازهـا و اولويتها اقـدام شود.
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