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  مقدمه
هايي فراتر از نقش  ها و ماموريت ها نقش سازمان حاضر در عصر

، كمبود منابع ر عهده گرفته اند. رقابت فزايندههاي سنتي خود ب
تا ، تمايل به جهاني شدن اقتصاد و تحول فرهنگي سبب شده 

فني اكتفا نكرده  هاي تخصصي و ها فقط به كسب مهارت سازمان
.  امروزه هاي ديگري آراسته سازند مهارت ها و و خود را به دانش

شورهاي رو به رشد و در حال در ك "توسعه پايدار "گفتمان 
كشورهاي جهان سوم  بسيار جدي مطرح است. به طور، توسعه

رسيدن به ، ي جهانتبراي كاهش فاصله خود با كشورهاي صنع
هاي عملياتي و اجرايي خود قرار داده  توسعه را در صدر برنامه

حال بايد اين مسئله را مورد مطالعه قرار داد كه با توجه به  .اند
كشورهاي در  كه رسيدن به توسعه به عنوان هدف اصلي اين

ترين عامل مؤثر در تحقق آن  ، مهمگردد حال توسعه قلمداد مي
مواردي مانند  صاحب نظرانسخ به اين سئوال در پا ؟چيست

، ويژه منابع تجديد ناپذيره ، ببرداري بهينه از منابع طبيعي بهره
وري را مطرح  با كيفيت  و رشد و بالندگي بهره توليد محصول

  .)1(اند كرده

 فرهنگ سازماني -1   

كننده سازمان، محيط سازمان و به  ترين عامل پيچيده مهم
ي ي سازمان است. بر اين اساس براخصوص فرهنگ محيط

هاي سازمان از شناخت  تجزيه و تحليل و شناخت پيچيدگي
محيط و فرهنگ حاكم بر آن گريزي نيست. هر سازماني در 

و محيطي قرار دارد كه فرهنگ خاصي بر آن سايه افكنده است 
زي را در پيرامون اجازه رشد و نمو به هر چيشود كه  موجب مي

 ها سازماننمو  د. به بيان ديگر حيات و رشد ودهن و درون خود 
مستلزم شناخت فرهنگ حاكم بر محيط سازمان است، اين 

كه  فرهنگ همان سيستم غير رسمي حاكم در سازمان مي باشد
. فرهنگ سازماني همان كنيم به آن فرهنگ سازماني اطالق مي

 ر غير مشخص سازمان است كه بر اساسشالوده دروني و ساختا
و عملكردها و محصوالت  ها ، ساختار، سياستفن آوري اهداف،

توان در رفتار  ي يافته و آشكارترين نمودش را ميسازمان تجل
توجه به اهميت فرهنگ  . بنابراين با)2(كاركنان مشاهده كرد

سازماني، دو مقوله فرهنگ و ابعاد فرهنگ سازماني به تفصيل 
  گيرد. سي قرار ميمورد برر

  سازماني مفهوم  فرهنگ -1-1
به يك  مردم شناس انگليسي فرهنگ و تمدن را "ادوارد تايلر "

اي  معنا و مفهوم به كار برده، فرهنگ يا تمدن را مجموعه
پيچيده از معرفت، عقايد، اخالقيات، قوانين، آداب و رسوم و 

ها و عاداتي دانسته كه انسان به عنوان عضوي از  همه قابليت
و برگ  فرهنگ تمامي ساز كه به طوري. )3(پذيرد جامعه مي

ه اي خاص با ب كه مردم دوره را فني، مكانيكي، مغزي و اخالقي
شامل  رسند، هاي خاص خود مي ها به هدف نكارگرفتن آ

هاي اقتصادي متفاوتي را  هاي متفاوت، نظام .  فرهنگ)4(شود مي
كنند و توان تغيير اهداف اقتصادي و سياسي يك  خلق مي

جا كه درك كامل يك ساخت و يك نظام  ز آنجامعه را دارند. ا
اقتصادي بدون دانستن پايه و اصول فرهنگي آن نظام ميسر 

معتقدند كه توسعه فرهنگي وسعت  صاحب نظراننيست. برخي 
هاي انساني، در زمينه هاي فرهنگي و كسب  بخشيدن به قابليت

فن فرايند بهترين بهره در افزايش استانداردهاي زندگي كه با 
  .)5(شود ، مطرح ميتركيب شده است انهآور

 تحول در و ر، ايجاد تغيين راه حلتري زيربنايي ترين و اساسي
عمل  تفكر، احساس و اي از ، نظام پيچيدهفرهنگ است. فرهنگ

تحول در  كل نظام فرهنگي، تغيير و در. براي ايجاد تغيير است
، است. به علت تعامل دهنده آن ضروري تشكيل ياجزا

يك جزء به  تناسب بين اجزاء يك نظام، تغيير در و همبستگي
 سازد، مهم كل نظام را متحول مي يابد و راه مي يساير اجزا

نقطه آغازين است. وقتي درباره لزوم ايجاد تغيير، معرفت حاصل 
وجود مي ه نحوه نگرش افراد نيز تغيير ب طرز تفكر و شود، در

 در سازمان با پندارها و كردارهاي افراد به تدريج، رفتارها و آيد و
. فرهنگ حاكم بر )6(شود  هاي جديد همساز مي معرفت

هرجامعه، فرهنگ سازماني را احاطه كرده است و با آن ارتباطي 
پيچيده و درهم تنيده دارد. هرچند فرهنگ سازماني از آن 

. بايد )4( تغذيه مي كند ولي درعين حال وجودي مستقل است
كه چه عواملي موجبات ارتقاي سطح به اين مسأله توجه گردد 
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تواند به عنوان يك  آورد و مي فرهنگ يك جامعه را فراهم مي
  .)7(عامل مؤثر در اين راستا تلقي گردد

  
  ابعاد فرهنگ سازماني    -1-2

صورت گرفته  طالعاتي كه بر روي فرهنگ سازمانيم
اي متمايز شامل سطوح مختلفي مانند  است، فرهنگ را مجموعه

و موارد  رفتارها ها، ، هنجارها، باورها، آرماني اصليارزش ها
ها بيش از يك فرهنگ  كه سازمان دانند دست ساخته بشر مي

فرهنگ رسمي شامل رفتارها و عقايدي كه بايد . )9(و  )8( دارند
همچنين چشم انداز، رسالت،  در سازمان تحقق پذيرند و

ا فرهنگ غير گيرد. ام در برمي را ها و مقررات ها، رويه سياست
رسمي شامل رفتارها و عقايد واقعي و عيني است كه در سازمان 

يكي از نكات مهم در مطالعات  .)10( بروز و ظهور نموده است
تأثير محيط بيروني بر فرهنگ سازماني  فرهنگ سازماني

كه ممكن است به صورت مستقيم و غير مستقيم تأثير  باشد مي
مهم مديريت سازمان، شناخت . از وظايف )12(و  )11( بگذارند

مستمر اين تغيير و تحوالت و درك موقعيت و جايگاه سازمان 

در اين ميان است. حركت سازمان به سوي اهداف خاصش از 
طور كه در  همان. )13(باشد  بستر همين تغيير و تحوالت مي

در يك سازمان، فرهنگ نشان داده شده است،  1نمودار شماره 
كند و وظايف گوناگوني را بر عهده  ا ميهاي متفاوتي ايف نقش
ها عبارتند از: اوالً  فرهنگ تعيين كننده  كه برخي از آن دارد

نمايد.  ها را از هم تفكيك مي مرز سازماني است، يعني سازمان
ت در وجود اعضاي سازمان تزريق ثانياً نوعي احساس هوي

د شود كه در افراد نوعي تعه كند. ثالثاً فرهنگ باعث مي مي
نسبت به چيزي به وجود آيد كه (آن چيز)، بسي بيش از منافع 

فرهنگ موجب ثبات و پايداري است. و سرانجام  شخصي فرد
گردد. فرهنگ از نظر اجتماعي به عنوان  سيستم اجتماعي مي

 ارايهتواند از طريق  آيد كه مي نوعي چسب به حساب مي
ازمان چه بايد اعضاي س آن مورداستانداردهاي مناسب (در 

كند.  بگويند يا انجام دهند) اجزاي سازمان را به هم متصل مي
آيد  سرانجام، فرهنگ به عنوان يك عامل كنترل به حساب مي

ها و رفتار  كه موجب به وجودآمدن يا شكل دادن به نگرش
  .)14(شود كاركنان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ابعاد فرهنگ سازماني -1 نمودار

اين مورد اتفاق نظر دارند كه  در نظرانصاحب اي از  عده
مقصود از فرهنگ سازماني سيستمي از استنباط مشترك است 
كه اعضا نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب 

جا كه  شود و از آن تفكيك دو سازمان از يكديگر مي
ها با يكديگر متفاوت است، نسخه  هاي حاكم بر سازمان فرهنگ

 يفرهنگ سازمان
  

 تعهد گروهي

ثبات سيستم
 اجتماعي

شكل دادن به 
  رفتار

  

  هويت سازمان
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. از طرفي آثار فرهنگ )15 (وجود ندارد واحدي براي ارايه
 توان به شرح ذيل معرفي نمود: سازماني را مي

    فرهنگ سازماني به كاركنان هـويتي سـازماني
ي موفق ها سازمانها و  چه كه شركت آن مي بخشد:

ها در جذب، پـرورش   سازد، توانايي آن را بر جسته مي
ان استعداد و خالق است. مدير كاركنان با نگه داريو 

ها از  ي موفق كه بيشتر آنها سازمانو عالي  راهبردي
انـد، چنـان روحيـه     طبقات پايين سازمان برخواسـته 

ناپذيري را در كاركنـان بـه وجـود     خالقيت و شكست
كه در كار شكست خورده هايي  آورند كه حتي آن مي

هـا مطـرح    تر به عنوان بهترين هاي پايين اند، در رتبه
ركنان نيز به نوبه خود همانند شوند. كارگران و كا مي

هاي موفق ديگر هويت و وابسـتگي   كارگرهاي سازمان
 عميقي نسبت به سازمان خود پيدا خواهند كرد.

 ــ ــان  فرهن ــي را آس ــد گروه ــازماني تعه گ س
هـاي بـا فرهنـگ توانمنـد،      :  در سـازمان سـازد  مي

ها و اهداف سازماني احساس  كاركنان نسبت به ارزش
تـوان   نند. تعهد سازماني را ميك تعهد و مسئوليت مي

به پيوند و وابستگي رواني فرد به سازمان تعريف كرد 
و باور  احساس درگير بودن شغلي، وفاداري كه در آن
هاي سازمان جـاي دارد. در تعهـد سـازماني     به ارزش

پـذيرفتن، هماننـد شـدن و     :شود سه مرحله ديده مي
 دروني كردن. در مرحلـه اول يـك عنصـر سـازمان از    
ي  پــذيرفتن نفــوذ ديگــران بــر خــود بــه يــك رابطــه

يابد و خويشتن را برجسته  خشنودي بخش دست مي
فرد از تعلق به يـك سـازمان   دوم سازد. در مرحله  مي

كنـد. در مرحلـه سـوم، عضـو      احساس سربلندي مـي 
اي  هاي سازمان به گونـه  يابد كه ارزش سازمان در مي

زد و بـا  سـا  دروني و ذاتي او را خشـنود و راضـي مـي   
 هاي شخصي وي سازگار و همانند است. ارزش

  فرهنــگ ســازماني، ثبــات نظــام اجتمــاعي را
هـايي بـا    مؤسسـات و سـازمان   ترغيب مـي كنـد:  

فرهنگ توانمند معروف به داشتن معيارهـاي سـخت   
باشـند.   هاي دقيق و دشـوار مـي   در انجام كار وكنترل

ــد  ــان باي ــه، كاركن ــراي نمون ــت و  ب ــاي نظاف معياره
گي را رعايت كنند و ضوابط انجام دادن وظيفـه  آراست

ترين نكات آن به طور مشخص تعيـين شـده    تا جزئي
است. بدين ترتيب فضاي آكنده از تعهـد و هيجـان و   

  آيد. سخت كوشي در سازمان به وجود مي
   فرهنگ سازماني به شكل دادن رفتار كاركنـان

سـازمان بـا فرهنـگ توانمنـد، بـا       كمك مي نمايد:
به اعضاي خود براي پي بردن به محيط  كمك نمودن

هـاي   د. لذا سازمانده كار خود رفتار آنان را شكل مي
سازند تا كاركنـان، بـراي    اي را فراهم مي موفق زمينه

آشنايي با تمام ابعـاد سـازمان و مشـكالت آن شـغل     
ترين مرتبه و شـغل در سـازمان آغـاز     خود را با پايين

شـوند. از سـوي    كنند تا به اصول بنيادي كـار آشـنا  
ديگر افزايش ثبات رفتاري يكي از آثار مهـم فرهنـگ   
سازماني است و بديهي است كه اين ثبات در سازمان 

دهـد   تر بيشتر خود را نشان مـي  هاي با فرهنگ قوي
)4(.  

بنابراين فرهنگ قوي بايد شرايط (داخلـي و بيرونـي) سـازگاري    
فرهنگـي و  هاي  داشته باشد و عدم سازگاري مناسب بين  ارزش

اهداف و تعهدات سازماني و محيطي به كاهش اثربخشـي منجـر   
ها بـراي   هاي قوي و مثبت در سازمان . وجود فرهنگ)4(شود مي

. لذا، ماهيـت  )16(دستيابي به تعالي و نوآوري يك ضرورت است
ها عامل اصلي در تـأثير فرهنـگ بـر اثربخشـي      و محتواي ارزش

هـاي   راهبـردي دف و هـاي غالـب، هـ    سازمان اسـت. اگـر ارزش  
ي مهم اسـت و   كند، فرهنگ يك سرمايه سازماني را حمايت مي

مـانع جـدي بـراي    هاي غلط فرهنگ را بـه يـك    برعكس، ارزش
  كند. ها تبديل مي اثربخشي سازمان
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 14000كلي هدف مجموعه اسـتانداردهاي ايـزو    به طور 
بـراي ايجـاد روشـي فراگيـر و جـامع بـراي       رهنمودهـايي   ارايـه 

ز ابزارهـاي  مديريت زيست محيطي و اسـتاندارد كـردن بعضـي ا   
زنـي و ارزيـابي    ، همچـون برچسـب  مهم تحليل زيست محيطـي 

روشي نوين براي   14001 ايزو . عالوه بر اينچرخه حيات است
حفاظت زيست محيطي در بردارد. اين استاندارد در مقايسـه بـا   

كنـد بـه    ، هر سازمان را دعوت ميكنترل –فرمان  الگوي مرسوم
هاي فرهنگي زيست محيطي خود را ارزيابي كند.  : جنبه اين كه

ــه   اهــداف و مقاصــد خــود را تهيــه و تــدوين كنــد و خــود را ب
  فرايندهاي كارا و مطمئن و بهبود پيوسته متعهد سازد.

 تر و ساختاري سازگار ها سازمانبه 14001ايزو
 ارايهدستيابي به مديريت زيست محيطي  تر، براي مطمئن

ويژگي يك سيستم مديريت زيست  14001 ايزو دهد. مي
كند كه براي پرداختن به  را مشخص مي EMS (1محيطي (

خدمات يك سازمان  ، محصوالت وهاي عمليات تمامي جنبه
طراحي شده است. بعضي از اين عناصر عبارتند از: خط مشي 

عمليات، واكنش اضطراري،  زيست محيطي، منابع، آموزش،
 ي ايزوهاي مديريت. نيازمند بازنگريها و  گيري مميزها، اندازه

هاي  ، معطوف به تالشEMSاجراي يك  براي ايجاد و 14001
با  سازگار مطمئن، قابل حصول و هاي روشسازمان، براي ايجاد 

حفاظت محيط زيست است كه تمامي كاركنان سازمان را به 
كند. سيستم حفاظت زيست محيطي  عهد ميعملي متهورانه مت

سزايي   از اهميت بهسيستم مديريت فراگير است كه  بخشي از
كه امروزه تعداد زيادي از  يبه طورها برخوردار است.  در سازمان

 14001 هاي زيست محيطي نظير ايزو ها در پروژه شركت
شركت مورد  5460در انگلستان تعداد  مثالًكنند.  مشاركت مي

 31997اند كه اين رقم در اروپا به  قرار گرفته 14001ايزو  داييت
تاكيد دارند  يافتهرسد. اما تعدادي از تحقيقات انجام  مورد مي

اي در مديريت و اجراي  كننده كه فرهنگ سازماني نقش تعيين
  .)18و  17( دارد 14000ايزو 

                                                 
1 - Environment Management System 

بهبود عملكرد  اهميت آگاهي فزاينده براي تقويت و
تواند اغراق آميز باشد. اجراي  سسه نميمؤ زيست محيطي هر

موفق يك سيستم مديريت زيست محيطي تعهد تمامي 
در زمينه  يافته طلبد. تحقيقات انجام كاركنان سازمان را مي

اند  به شناسايي تاثير ابعاد  مديريت و سازمان تالش كرده
ها و فرايندهاي مديريتي  فرهنگ سازماني بر عملكرد سيستم

فرهنگ  به طوري كه. )18(و  )17( بپردازندو سازماني 
جاري محيط قلمداد شده كه  هاي ويژگيسازماني به عنوان 

شود.  توسط افراد شاغل در اين محيط مشاهده يا احساس مي
ي موفق را از ناموفق مي ها سازمانيك تحقيق نشان داد كه 

توان توسط تناسب شكل ساختاري و فرآيند مديريتي با 
  .)19( كديگر متمايز نمودمحيط شان از ي

زيست ت گيري سيستم مديري هاي شكل شاخص -3
  محيطي

 ارايهنوع آموزش براي  دو 14001ايزو  آموزش كاركنان:
ومي براي كند. آموزش آگاهي عم توسط سازمان مشخص مي

محول و آموزش مهارت انجام وظيفه  تمامي كاركنان سازمان
كاران و عرضه مچنين ممكن است آموزش براي پيمانه ،شده

دهند، به دليل ماهيت كار كه مي  كنندگاني كه كار انجام مي
تواند اثرات زيست محيطي براي سازمان به وجود آورد، الزم 

  .)20( باشد

  :سيستم مديريت زيست محيطي،  به كارگيريمنابع
 برد كـه هـم   از يك برنامه حداقل سازي مواد بهره مي

هـا را   ناشـي از آن د مواد مورد استفاده و هم مواد زايـ 
سازي مواد باعث اثراتي  دهد. برنامه حداقل كاهش مي

چون كاهش مواد خريداري شده از عرضـه كننـدگان   
. شناسايي و در دسـترس بـودن منـابع    )21(گردد مي

متناسب (انساني، مـالي، فنـي) جهـت يـك سيسـتم      
مديريت زيست محيطـي مـؤثر و بـه منظـور تـأمين      

منـابع بايـد بـر اسـاس     ضرورت دارد.  ي آنها ديدگاه
  .)21(تجزيه و تحليل سود و زيان تخصيص يابد 
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   :يـك سـازمان بايسـتي    خط مشي زيست محيطي
تمركز نمايد و بايسـتي   ،برآنچه الزم است انجام گيرد

تعهد نسبت به سيستم مـديريت زيسـت محيطـي را    
خـط   تضمين و خط مشي سازمان را تعريـف نمايـد.  

رامترهـايي را  مشي زيست محيطـي يـك سـازمان، پا   
نمايد و عملكرد زيست محيطي  جهت اقدام برقرار مي
كند. اين خـط مشـي، مبنـايي را     الزم را مشخص مي

هـاي آتـي سيسـتم مـديريت      جهت تمـامي فعاليـت  
دهـد. خـط مشـي بايـد بـه       زيست محيطي شكل مي

االي سازمان نسبت به اين بازتاب تعهد مديريت رده ب
كـه سـازمان از تمـاي    بپردازد و تأكيد نمايد  ها تالش

  .)21( قوانين قابل اجرا پيروي خواهد نمود
   :اغلـب در مـديريت   آمادگي و واكنش اضـطراري

هـا زمـان تلـف    »اگر«و » اما«محيط زيست، در مورد 
هـاي اجرايـي بايسـتي در     هـا و روش  گردد. طرح نمي

هاي اضطراري براي تضمين واكنش مناسـب   وضعيت
ار يابنـد. سـازمان   در مقابل حوادث غيرمترقبه اسـتقر 

هـا   هاي اجرايي و به برقـراري آن  بايستي تعريف روش
هـاي زيسـت محيطـي     به منظور حل و فصل فوريـت 

هاي اجرايـي كنتـرل عمليـات،     . روش)13(آغاز نمايد
خط مقدم دفاع در برابر رفع هرگونه نياز بـه واكـنش   

، آماده شدن بـراي يـك   اين اضطراري است. با وجود
 EMSمهـم وحيـاتي هـر     وضعيت اضطراري بخـش 

  .)20(است 

 مديران ارشد بايد به منظور  هاي مديريت: بازنگري
تضــمين بهبــود مســتمر، سيســتم مــديريت محــيط 
زيست را از نظر تناسب، كفايت و كـارايي در فواصـل   
زماني مناسب مورد بازنگري قـرار دهنـد. چـون يـك     

باشـد،   حقوقي پويا مي يتواقع يك شخص سازمان در
و ساير  ها ديدگاهييراتي در خط مشي، ممكن است تغ

عوامل سيستم مـديريت محـيط زيسـت الزم باشـد.     
بنابراين، يك سيستم مـديريت محـيط زيسـت بايـد     
قابل تطبيق باشد و وضعيت جـاري راهبـرد  تجـاري    
يك سازمان را منعكس نمايـد. اسـاس بـازنگري مـي     
تواند شامل عواملي از قبيل نتايج مميزي يـا راهبـرد   

ا تغيير شرايط باشد. بازنگري مـديريت بايـد   تجاري ي
  .)21(مستند گردد

 مميزي سيستم مديريت زيست محيطـي   ها: مميزي
مند و مستند براي دسـتيابي   يك فرآيند تصديق نظام

طرفانـه مـدرك بـراي تعيـين ايـن كـه        و ارزيابي بـي 
سيستم مديريت زيست محيطي با معيارهاي مميزي 

EMS   اسـت تطـابق   كه توسط سازمان تنظيم شـده
شـود.   دارد و نتايج اين فرآيند به مـديريت ابـالغ مـي   

بـا آرايـش    EMS هدف از مميزي، تعيـين مطابقـت  
شده براي مديريت زيست محيطـي و   ريزي هاي طرح

  .)20(است EMSمناسب  نگه داري اجرا و
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  سيستم مديريت زيست محيطي هاي ابعاد فرهنگ سازماني و شاخص مدل مفهومي -2نمودار
                  

  :هـدف و منظـور از    برچسب زني زيست محيطـي
تهيه يك استاندارد ايزو براي برچسـب زنـي تضـمين    
اين نكته است كـه اطالعـات روي برچسـب، دقيـق،     
قابل تصديق و غير فريبنده باشد. برچسب زنـي بايـد   

گي اي جهت آگاه ساختن مردم از ويژ به عنوان وسيله
هاي مربوط بـه محصـول اسـتفاده شـود. مـردم مـي       
توانند از اين اطالعات براي انتخاب آگاهانه  محصـول  
براي خريد استفاده كنند. يـك پيامـد غيـر مسـتقيم     

هـاي محصـول    اطالع رساني فزاينـده دربـاره ويژگـي   
ممكن است بهبود خواص زيست محيطي محصـوالت  
 باشــد. معيارهــاي محصــول كــه بــراي مقايســه يــك

رونـد، بايـد از    محصول با محصول ديگر بـه كـار مـي   
. از ارتبـاط  )11(ادعاي برتري كامل، پشتيباني كنند 

با ابعاد فرهنگ سازماني  14001هاي ايزو بين شاخص
  توان به اين نتيجه رسيد. مي

هاي  اساس مطالب بحث شده در خصوص شاخص بر
سيستم مديريت زيست محيطي با ابعاد فرهنگ سازماني مي 

نمود. بنابراين  ارايه) 2همانند نمودار  (وان مدل مفهومي را ت
ها بر  ها و چگونگي تأثيرگذاري آن نحوه شكل گيري فرضيه

شود كه در بخش  شده تعيين مي ارايهيكديگر بر اساس مدل 
  هاي بعدي مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

  فرضيه هاي تحقيق -4
ت زيســت بــين اســتانداردهاي مــديري فرضــيه اصــلي: -4-1

) با ابعاد فرهنگ سازماني رابطه مثبت و معنـا  14001محيطي (
  داري وجود دارد .

  فرضيه هاي فرعي : -4-2
با تعهد گروهي رابطه مثبت و معنـا   14001بين ايزو  .1

  داري وجود دارد .
با هويـت سـازماني رابطـه مثبـت و      14001بين ايزو  .2

  معنا داري وجود دارد .
رابطه مثبـت   ن به رفتاربا شكل داد 14001بين ايزو  .3

  و معنا داري وجود دارد .
با ثبات نظام اجتماعي سازمان رابطه  14001بين ايزو  .4

 مثبت و معنا داري وجود دارد .

  روش تحقيق -5
اين تحقيق از حيث هدف كاربردي است و برحسب    

باشد.  آوري اطالعات از نوع پيمايشي تحليلي مي روش جمع

مديريت
محيطي  زيست
 14001ايزو

 هويت سازماني

ثبات نظام  دهي شكل

 تعهد گروهي
  فرهنگ سازماني

 فرهنگ سازماني

فرهنگ 
 سازماني

فرهنگ 
 سازماني

 يتيبازنگري مدير

 مميزي  منابع

 واكنش  مشي خط

 آموزش  زني برچسب
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موردنياز تحقيق پرسشنامه است. وري اطالعات آ ابزار جمع
روش تحليل آماري نيز تحليل همبستگي متغيرهاي تحقيق 
(ابعاد فرهنگ سازماني به عنوان متغيرهاي مستقل و  سيستم 
مديريت زيست محيطي به عنوان متغير وابسته) و نيز آزمون 

  باشد. ميانگين امتيازات براي اين ارتباطات مي
  

  جامعه آماري -6
اي از افراد، اشيا و...كه حداقل در از مجموعهعبارت است  

اي فرعي از  نمونه مجموعه. )22(ت مشترك باشندفيك ص
جامعه آماري است كه با مطالعه آن محقق قادر است نتيجه را 

جامعه آماري در اين  )23( به كل جامعه آماري تعميم دهد
، استاندارد در واحدهاي صنعتي كوچكتحقيق مديران بخش 
كه  باشد مي، استان خراسان رضوي شهرك صنعتي توس

نفر از  169كه از اين تعداد باشد  نفر مي 300 ها تعداد آن
مديران بخش استاندارد واحدهاي صنعتي به روش تصادفي 

نمونه به طريق زير  تعداد ساده انتخاب شده است. كه 
  شده است: محاسبه
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  169به اين ترتيب حجم نمونه نهايي براي ايـن پرسشـنامه   
  پرسشنامه در نظر گرفته شده است.

  

  ابزار جمع آوري اطالعات -1 -6

در تحقيق حاضر براي بررسي رابطه فرهنگ سازماني بر 
اي طراحي شده و سؤاالتي با توجه  پرسشنامه 14001استاندارد 
 6ت تحقيق پرسيده شده است. اين پرسشنامه داراي به فرضيا

. در قسمت باشد ميسؤال باز  3سؤال بسته و  28سؤال عمومي، 
سؤال در زمينه بررسي رابطه فرهنگ سازماني بر  28دوم 

پرسيده شده است كه اهداف مورد بررسي را  14001استاندارد 
زماني سؤال  مربوط به ميزان تاثير فرهنگ سا4نمايد. آزمون مي

سؤال مربوط به 4بر مديريت زيست محيطي از طريق آموزش، 
ميزان تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت زيست محيطي از 

سؤال مربوط به ميزان تاثير فرهنگ سازماني بر 4طريق منابع، 
 4مديريت زيست محيطي از طريق خط مشي زيست محيطي، 

ريت زيست سؤال مربوط به ميزان تاثير فرهنگ سازماني بر مدي
سؤال مربوط به ميزان 4محيطي از طريق واكنش اضطراري، 

تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت زيست محيطي از طريق 
سؤال مربوط به ميزان تاثير فرهنگ 4هاي مديريت، بازنگري

سؤال 4ها و سازماني بر مديريت زيست محيطي از طريق مميزي
ريت زيست مربوط به ميزان تاثير فرهنگ سازماني بر مدي

  .باشد ميمحيطي از طريق برچسب زني 
براي اعتماد سازگاري اجزاء ها  آزمون ترين يكي از مناسب

 1از ضريب آلفاي كرونباخ ،هاي چند مقياسيو براي پرسش

، براي تعيين پايايي پرسشنامه ابتدا از طريق پيش )23(است. 
آزمون، پرسشنامه بين يك نمونه تصادفي توزيع گرديد و سپس 

ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه  Spssبا استفاده از نرم افزار 
دست آمده از نمونه مقدماتي به گرديد. آلفاي كرونباخ 

پرسشنامه از اين دهد  است كه نشان مي 964/0پرسشنامه برابر 
  .باشد ميبسيار بااليي برخوردار  پايايي

بزار تهيه شده تا چه حدي اكه  اين است رواييمقصود از 
نشان  و يا اينكه رواييگيرد.  خاص مورد نظر را اندازه ميمفهوم 

به بيان ديگر ، )23(گيريم  آيا مفهوم واقعي را اندازه مي دهد مي
االت ن است كه محتواي پرسشنامه با سؤيي ايمنظور از روا

 .مندرج در آن دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد
رسشنامه مورد استفاده در پ اين كهدر اين تحقيق با توجه به 

                                                 
1  - Chronbach Coefficient Alpha 
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صاحب نظر برخي اساتيد و  اين تحقيق از مباني نظري موجود و
اين حوزه مطالعاتي استفاده كرده است، از روايي كافي  نظران

  برخوردار است.

 يافته هاي تحقيق -2 -6

 اطالعات مطالعه موردي

 1364صنعتي خراسـان از سـال    هاي شهركشركت 
شهرك صنعتي فعـال،   26است كه با فعاليت خود را آغاز نموده 

هكتار را  5047شهرك صنعتي درحال احداث وسعتي معادل  8
مذكور  هاي شهركدر برگرفته است. متراژ صنعتي قابل واگذاري 

هكتار آن طـي   1069هكتار است كه از اين ميزان متراژ  1862
قراداد به متقاضيان واجد شرايط واگذار گرديده است كـه   2065

صـادره از اسـتان    هاي سيستأكل جواز  %23قرارداد،  اين تعداد
خراسان در وزارت صـنايع و معـادن را بـه خـود اختصـاص داده      

 است.

% حجم 53شهرك صنعتي توس با دارابودن بيش از 
% تعداد واحدهاي صنعتي استان خراسان رضوي 45اشتغال و 

ين شهرك صنعتي موجود در استان خراسان رضوي و تر بزرگ
باشد. عمليات  صنعتي كشور مي هاي شهركين تر رگبزيكي از 

 401در زميني به مساحت  1371اجرايي اين شهرك در سال 
هكتار آن جهت  249هكتار آغاز شد كه از اين مقدار حدود 

احداث واحدهاي صنعتي اختصاص يافت كه قسمت عمده آن 
كل  واگذار شده است. 1384هكتار تا پايان سال 230يعني 

به امضا رسيده جهت احداث واحدهاي صنعتي قراردادهاي 
واحد، پروانه بهره  494مورد بوده كه از اين تعداد  636تاكنون 

واحد صنعتي  300اند و از اين ميان تعداد  برداري دريافت نموده

باشند.  فعال در اين شهرك مستقر مي به طوركوچك و متوسط 
دهد كه  مي برداري رسيده نشان برآورد سرمايه واحدهاي به بهره

ميليارد ريال در اين واحدها سرمايه گذاري شده  2270حدود 
نفر  14814گذاري چيزي حدود  است كه اين حجم سرمايه

عمده اين  هاي مزيتاشتغال مستقيم ايجاد نموده است. از 
قوچان و  -مشهد راهبرديشهرك قرار گرفتن در مسير بزرگراه 

. عالوه بر اين، دارابودن باشد د ميــزرگ مشهــنزديكي به بازار ب
امكانات زيربنايي از جمله آب، برق، گاز، تلفن، سيستم مجهز 

اي به اين  فاضالب و اتصال به شبكه جهاني اينترنت، جايگاه ويژه
  شهرك داده است.

زير گزارش شده  ولي كه دراجد آزمون ميانگين امتيازات:
براي  .دهد هاي مورد بررسي را نشان مي نتايج پرسشنامهاست 

-tآماره (گويه) از  آزمون ميانگين امتيازات مربوط به هر سؤال

Student .استفاده شده است 

 05/0ها كمتر از  آن P-Valueفرضياتي كه مقدار 
مورد قبول  %95بقيه فرضيات در فاصله اطمينان بوده رد شده و 

گيرند. بنابراين فرضيه صفر مربوط به واكنش اضطراري  قرار مي
هاي مديريت در شكل دادن به رفتار روهي و بازنگريدر تعهد گ

مورد قبول قرار  %95شده و بقيه در فاصله اطمينان  پذيرفته
از طريق آموزش بر  14001گيرند. بنابراين تاثير استاندارد نمي

جز دو مورد مذكور برابر متوسط و در ه روي فرهنگ سازماني ب
واقع  در 2ذا جدول . لباشد ميها باالتر از متوسط ساير زمينه

گانه  7گانه فرهنگ سازماني را با عوامل  4ثير هر يك از ابعاد تد
  سنجد. مي 14001سيستم استاندارد ايزو 
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  نتايج آزمون ميانگين امتيازات مربوط به فرضيات فرعي -1جدول 

  رديف
مقدار   فرضيه مورد بررسي

  ميانگين
  مقدار

P-Value 14001استاندارد عامل مربوط به  گ سازمانيعامل مربوط به ابعاد فرهن  
1-1  

  تعهد گروهي

 001/0 21/3  آموزش

 021/0 14/3  منابع  2-1

 011/0 17/3  خط مشي زيست محيطي  3-1

 062/0 02/3  واكنش اضطراري  4-1

 021/0  14/3  هاي مديريتبازنگري  5-1

 001/0  21/3  هامميزي  6-1

 001/0  72/3  برچسب زني  7-1

1-2  

 هويت سازماني

 001/0 25/3  آموزش

 016/0 17/3  منابع  2-2

 021/0 20/3  خط مشي زيست محيطي  3-2

 029/0 11/3  واكنش اضطراري  4-2

 041/0  12/3  هاي مديريتبازنگري  5-2

 014/0  22/3  هامميزي  6-2

 001/0  61/3  برچسب زني  7-2

1-3  

  شكل دادن به رفتار

 001/0  42/3  آموزش

 014/0  17/3  نابعم  2-3

 011/0  22/3  خط مشي زيست محيطي  3-3

 024/0  14/3  واكنش اضطراري  4-3

 051/0  09/3  هاي مديريتبازنگري  5-3

 012/0  18/3  هامميزي  6-3

 014/0  17/3  برچسب زني  7-3

1-4  

  ثبات نظام اجتماعي سازمان

 007/0  21/3  آموزش

 009/0  17/3  منابع  2-4

 007/0  21/3  ست محيطيخط مشي زي  3-4

 011/0  14/3  واكنش اضطراري  4-4

 011/0  12/3  هاي مديريتبازنگري  5-4

 012/0  15/3  هامميزي  6-4

 001/0  29/3  برچسب زني  7-4
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  نتايج مربوط به فرضيات فرعي و فرضيه اصلي  -2جدول 

  رديف
  فرضيه مورد بررسي

 P-Valueمقدار   مقدار ميانگين
  د فرهنگ سازمانيابعا  استاندارد

7-1  

  استاندارد زيست محيطي

 001/0  61/3  تعهد گروهي

 001/0 42/3 هويت سازماني  1-2

 001/0  35/3  شكل دادن به رفتار  1-3

 001/0  27/3  ثبات نظام اجتماعي سازمان  7-4

  تاثير دارد. 14001فرضيه اصلي: ابعاد فرهنگ سازماني بر  استاندارد 
 P-Valueمقدار   مقدار ميانگين  اختالف ميانگين انگينخطاي استاندارد مي

16/0 23/0-  41/3 001/0 

  
مذكور در  هايبا توجه به جدول فوق تمام فرضيه

پذيرفته شده است. بنابراين تاثير ابعاد  %95فاصله اطمينان 
مي ا باالتر از متوسط  14001فرهنگ سازماني بر استاندارد 

  . باشد

  ي (اسپيرمن)آزمون همبستگي رتبه ا -6-2
مقياس اهميت سؤاالت تحقيق با  اين كهبا توجه به      

به ترتيب براي بسياركم، كم،  5و  4، 3، 2، 1امتيازات 
متوسط، زياد و بسيار زياد تعيين شده و ماهيت كيفي يا رتبه 

اي يا اسپيرمن (نه  اي دارند، از ضريب همبستگي رتبه
ه تحليل همبستگي با اگر چكنيم. البته،  پيرسون) استفاده مي

اما از نظر مفهومي اين  ،رگرسيون داراي ارتباط نزديكي است
قابل توجهي هستند. در  هاي تفاوتدو تحليل با يكديگر داراي 

گيري درجه يا ميزان  هدف اوليه اندازه ،تحليل همبستگي
 ،بستگي خطي بين دو متغير است. ضريب همبستگيهم

براي آزمون معني . گيرد شدت وابستگي (خطي) را اندازه مي

فرض آماري به شكل زير مي  )،p(داري يك ضريب همبستگي
  باشد:








0:H

0:H

1

0

  

  آماره آزمون براي بررسي صحت اين فرض عبارتست از:

2/1,2n2
t~

r1

2nr
T 






  

|2/1,2nt|Tكه اگر   شود فرض صفر مبني بر عدم
  د.شو وجود ارتباط بين دو متغير رد مي

||2/1,2و اگر  ntT  شود فرض صفر مبني بر عدم
  توانيم رد كنيم. وجود ارتباط بين دو متغير را نمي
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  نتايج آزمون ضرايب همبستگي رتبه اي متغيرهاي مستقل (ابعاد فرهنگ سازماني)  -3جدول 
  01/0) در سطح معناداري 14001و متغير وابسته (ايزو 

 رديف
  ضريب همبستگي  بررسيفرضيه مورد 

  )Rرتبه اي (
  مقدار

P-Value 14001عوامل مربوط به استاندارد  عامل مربوط به ابعاد فرهنگ سازماني  
1-1  

  تعهد گروهي

 001/0 23/0  آموزش

 016/0 44/0  منابع  2-1

 021/0 56/0  خط مشي زيست محيطي  3-1

 029/0 36/0  واكنش اضطراري  4-1

 041/0  74/0  ريتهاي مديبازنگري  5-1

 014/0  52/0  هامميزي  6-1

 001/0  64/0  برچسب زني  7-1

1-2  

 هويت سازماني

 001/0 61/0  آموزش

 014/0 24/0  منابع  2-2

 011/0 35/0  خط مشي زيست محيطي  3-2

 024/0 84/0  واكنش اضطراري  4-2

 011/0  64/0  هاي مديريتبازنگري  5-2

 012/0  57/0  هامميزي  6-2

 014/0  61/0  برچسب زني  7-2

1-3  

  شكل دادن به رفتار

 007/0  55/0  آموزش

 009/0  43/0  منابع  2-3

 007/0  84/0  خط مشي زيست محيطي  3-3

 011/0  47/0  واكنش اضطراري  4-3

 011/0  68/0  هاي مديريتبازنگري  5-3

 012/0  59/0  هامميزي  6-3

 001/0  49/0  برچسب زني  7-3

1-4  

  م اجتماعي سازمانثبات نظا

 001/0  73/0  آموزش

 014/0  68/0  منابع  2-4

 011/0  33/0  خط مشي زيست محيطي  3-4

 024/0  24/0  واكنش اضطراري  4-4

 009/0  66/0  هاي مديريتبازنگري  5-4

 007/0  19/0  هامميزي  6-4

 011/0  47/0  برچسب زني  7-4
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-Pه (بحراني تعيين شـد همچنين از مقدار احتمال

Value Sig(  توسـط نرم افزارSpss توانيم جهت  مي نيز
 تر بزرگ بحرانيگيري استفاده كنيم. اگر مقدار احتمال  تصميم
 از تر كوچكييد و اگر مقدار آن أفرض صفر ت ،باشد05/0 مساوي

  شود.  شد فرض صفر رد ميبا 05/0
 ، از آن3بنابراين با توجه به نتايج مندرج در جدول 

 05/0تر از  براي تمامي موارد كوچك P-Valueدير جا كه مقا

گي (ارتباط) غير صفر و به نوعي باشد لذا، همبست مي
 4از طريق ابعاد  14001ثيرپذيري تمامي عوامل استاندارد تأ

ييد و پذيرش قرار ، از نظر آماري مورد تأفرهنگ سازمانيگانه 
رض گيرد و براي تمامي موارد فرض صفر قابل رد بوده و ف مي

  مكمل را مي توانيم بپذيريم. 
 

  
  )01/0(در سطح معناداري  نتايج آزمون ضريب همبستگي رتبه اي مربوط به فرضيات فرعي و فرضيه اصلي -4جدول    

  رديف

  فرضيه مورد بررسي
ميانگين ضريب 
  )Rهمبستگي رتبه اي (

  ابعاد فرهنگ سازماني P-Valueمقدار 
  (متغير هاي مستقل)

  استاندارد

  استاندارد زيست محيطي  تعهد گروهي  7-1

 (متغير وابسته)

  

68/0  001/0 

 001/0  48/0 هويت سازماني  1-2

 001/0  55/0  شكل دادن به رفتار  1-3

 001/0  59/0  ثبات نظام اجتماعي سازمان  7-4

  ثير دارد.تأ 14001نگ سازماني بر استاندارد فرضيه اصلي: ابعاد فره

  
هاي فرعي و به تمام فرضيه 4جدول  از طرفي با توجه به

تـوان   مي %95تبع آن فرضيه اصلي تحقيق را در فاصله اطمينان 
ثير (همبستگي) ابعـاد فرهنـگ سـازماني بـر     أپذيرفت. بنابراين ت

تر از متوسط از نظر آمـاري  (فرضيه اصلي)  باال14001استاندارد 
با توجـه   توان آن را پذيرفت. البته گيرد و مي ييد قرار ميأمورد ت

ثير (همبســتگي) تعهــد گروهــي، ثبــات نظــام أتــ 4بــه جــدول 
اجتماعي سازمان، شـكل دادن بـه رفتـار و هويـت سـازماني بـر       

  باشد. به ترتيب، بيشترين ميزان مي 14001سيستم ايزو 
 

  گيري   نتيجه
ها و آنـاليز آمـاري    ن فرضيهدر اين تحقيق، با توجه به آزمو

زمـون ميـانگين امتيـازات،    آزمون ضرايب همبسـتگي و آ  مربوط
  نتايج ذيل حاصل شده است : 

و تعهـــد گروهـــي،   14001بـــين اســـتاندارد ايـــزو -1
به طـوري  . دوش مييده همبستگي مثبت و معناداري د

بر تمامي عوامل مرتبط با تعهد گروهي، به غيـر از   كه
، خـط مشـي   (شامل: آموزش، منابع واكنش اضطراري
، هـا مميـزي هـاي مـديريت،   ، بـازنگري زيست محيطي
  باشد. ثيرگذار ميأت )برچسب زني

ــز   -2 ــتاندارد اي ــين اس ــازماني   14001وب ــت س ، و هوي
بـر   به طـوري كـه  همبستگي مثبت و معناداري دارد. 

،  (شـامل :  هويـت سـازماني   تمامي عوامل مـرتبط بـا  
-، بـازنگري منابع، خط مشي زيست محيطـي ، آموزش

، برچسـب  هـا ، مميزيهاي مديريت، واكنش اضطراري
  باشد. ثيرگذار ميأت )زني

، دادن بـه رفتـار   و شـكل   14001بين استاندارد ايـزو  -3
كـه بـر    طـوري ه همبستگي مثبت و معناداري دارد. ب
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ر از ،  به غيوامل مرتبط با شكل دادن به رفتارتمامي ع
هاي مديريت،  (شامل: آمـوزش، منـابع، خـط    بازنگري

هـا ،  ، واكنش اضطراري، مميـزي مشي زيست محيطي
  باشد. ثيرگذار ميأت )نيبرچسب ز

و ثبات نظـام اجتمـاعي     14001 بين استاندارد ايزو  -4
به طـوري  ، همبستگي مثبت و معناداري دارد. سازمان

ط بـا ثبـات نظـام اجتمـاعي     بر تمامي عوامل مرتب كه
زش، منـابع، خـط مشـي زيسـت     (شامل: آمـو  سازمان
، هـاي مـديريت، واكـنش اضـطراري    ، بازنگريمحيطي
  باشد. ثيرگذار ميأت )زني سب، برچهامميزي

آمـوزش از طريـق تعهـد گروهـي،      اين كهبا توجه به 
نظـام اجتمـاعي    هويت سازماني، شكل دادن بـه رفتـار و ثبـات   

ثر ؤثر در استانداردهاي زيسـت محيطـي مـ   ؤسازمان بر عوامل م
آموزشي در زمينه  هاي كالسشود با برگزاري  پيشنهاد مي ،است

طرز تفكر و نحوه نگرش مديران و هاي كسب دانش و مهارت در 
كاركنان براي ترويج يك فرهنگ سازماني جهـت اجـراي موفـق    
يك سيستم مديريت زيست محيطي بر قرار گـردد. و همچنـين   

، ويژه منابع تجديـد ناپـذير  ه برداري بهينه از منابع طبيعي ب بهره
وري را افـزايش   لندگي بهـره توليد محصول با كيفيت و رشد و با

براي ايجاد روشي فراگير و جامع براي مديريت زيست  و دهد مي
 هاي محيطي و استاندارد كردن ابزارهاي مهم همچون خط مشي

 ها و برچسب زني مميزي ،هاي مديريتي بازنگري ،زيست محيطي
تر  براي  ساختاري سازگار تر  و مطمئن ها سازمانبه باشد كه  مي

هاي فرهنگـي   دستيابي به مديريت زيست محيطي  از نظر جنبه
 به كارگيريكلي،  به طور. دهد ميتر  نئهاي كارا و مطم و فرايند

تواند دو هدف مشـخص   استاندارد بين المللي محيط زيستي مي
 را به انجام رساند: زير

تقويت ديدگاه عمومي براي مديريت محـيط   ترغيب و -اوالً
  زيست.

زه انـدا  يك شركت براي بهبـود و  هاي تواناييتقويت  -ثانياً
  گيري عملكرد محيطي آن.

يـابي يـك سـازمان بـه عملكـرد مناسـب زيسـت         بنابراين دست
ــك روش     ــاد ي ــه ايج ــازمان ب ــد آن س ــتلزم تعه ــي، مس محيط

سيستماتيك مديريت زيست محيطي و بهبـود مسـتمر آن مـي    
هاي مديريت زيست محيطي بـا   باشد. بدين منظور طرح سيستم

ي دسـتيابي بـه   توانـد راهگشـاي خـوبي بـرا     نگرش فرهنگي مي
سازي و نحـوه   اهداف زيست محيطي مورد نظر باشد. لذا فرهنگ

هـا از   گنجانيدن مفـاهيم اسـتانداردها و كيفيـت بـراي سـازمان     
 ها برخوردار است. سزايي در جهت رشد و موفقيت آنه اهميت ب
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