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چكیده
تغییرات محیطی و رشد تکنولوژی باعث گردیده است ،شرکت ها برای کسب موفقیت در دنیای رقابتی در حال
تغییر ،تمرکز و راهبردهای خود را به سمت عملکردهای نوآورانه ی زیست محیطی هدایت نمایند .هدف این تحقیق،
طراحی الگوی کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی برای توسعه ی عملکردهای کسب و کار با رویکرد فازی در
مورد شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران می باشد .روش این تحقیق ترکیبی می باشد به نحوی که ابتدا از
طریق روش ارزیابی انتقادی ،معیارهای مهم بر کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی شرکت ها با مشارکت 02
نخبه ،در قالب  5معیار تولید ،تحقیق و توسعه ،مدیریت منابع انسانی ،بازاریابی و مالیه و  34شاخص برای این
معیارها شناسایی شد و در روش کمی با استفاده از مشارکت  42نفر از مدیران ،کارشناسان و معاونان الیه های
مختلف مدیریتی شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس دو روش تحلیل  FDEMATELو ISM
شاخص های شناسایی شده در قالب روابط درونی عوامل موثر بر کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی با استفاده
ازروش FDEMATELو سطوح بندی ساختاری-تفسیری عوامل موثر بر بر کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی با
استفاده ازروش  ISMاقدام گردید .نتایج تحقیق نشان داد ،از منظر بررسی روابط درونی عوامل موثر بر کارکردهای
نوآورانه ی زیست محیطی ،معیار تولید به عنوان مهمترین معیار تاثیر گذار تعیین گردید و در طراحی مدل براساس
مدل ساختاری-تفسیری نیز مهمترین عامل و پایین ترین سطح شامل توسعه گواهینامه زیست محیطی شرکت ها
مشخص گردید و این عوامل در ده سطح تعیین شد.
واژههاي کلیدي :کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی ،توسعه ی عملکردهای کسب و کار ،تحلیل فازی.
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 -1مقدمه
از دهه  ،1892موضوع تاثیرات زیست محیطی ،که
عمدتا توسط انسان ها صورت می پذیرد ،مورد توجه
فراوان قرار گرفت .این بدان دلیل است که یک سری
از معضالت از جمله کمبود منابع و تنزل اکولوژیکی،
سالمت زمین را به مرز نگران کننده رسانده است .این
شرایط با افزایش رشد جمعیت ،بغرنج تر گردید .این
روند فزاینده ،دولت ها را وادار ساخته است تا بدنبال
خط مشی و برنامه هایی باشند که از توسعه پایدار
حمایت کنند( .لی کویِ .) 0212 ،کارکردهای نوآورانه
ی زیست محیطی 1به عنوان یکی از رویکردهایی
موفق در طی چند سال اخیر ،بشدت مورد توجه
جامعه ی علمی و دانشگاهی و صاحبان واحد های
تجاری قرار گرفته است .بنا به گفته ی رینیگز
( ،)0210کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی،
توسعه ی ایده ها ،رفتارها ،محصوالت و فرآیند های
جدید است که به کاهش صدمات زیست محیطی یا
اهداف پایداری اکولوژیکی کمک شایانی می کند.
توسعه یک شاخص مناسب ،به عنوان یک عامل مهم
برای ارزیابی توانایی کارکردهای نوآورانه ی زیست
محیطی یک شرکت ،الزم و ضروری است .بطور کلی
می توان کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی را از
دیدگاه خرد و کالن تعریف نمود .کارکرد نوآورانه
زیست محیطی در سطح خرد می تواند برای ارزیابی و
مقایسه عملیات شرکت نسبت به سایر شرکت ها،
مورد استفاده قرار گیرد( .الزارو و همکاران .)0229 ،از
طرف دیگر ،کارکرد نوآورانه زیست محیطی در سطح
کالن می تواند از شاخص های عملکرد در سطح خرد
نهایت استفاده را ببرد و بر این مبنا کارکردهای زیست
محیطی خود را جهت بدست آوردن یک مزیت رقابتی
مدنظر قرار دهند( .بونز و وانگر.)0228 ،
با وجود این ،شاخص های عملکرد خرد به تنهایی
در سطح شرکت ،کافی نمی باشند .یک نیاز برای
تلفیق چندین شاخص به منظور اندازه گیری مطلوب
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی ،احساس می
شود .زوبولی ( ،)0212پیشنهاد می کند که هزینه
های واحد تحقیق و توسعه ،هزینه های کنترل
06

آلودگی ،بهینه سازی مواد طبیعی ،شدت آلودگی و
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای باید بهنگام اندازه
گیری کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی یک
شرکت ،لحاظ گردد .تحقیقات بسیاری سیستمی
متشکل از چندین شاخص عملکرد در زمینه اندازه
گیری کارکردهای نوآوری زیست محیطی را بر حسب
روش های کسب و کار ،در کشورهای توسعه یافته،
ابداع نموده اند .هر چند ،از این دست تحقیقات در
کشورهای در حال توسعه ،معدود است( .دانگ و شی،
 .) 0212از نظر تمرکز دولت ها بر این بخش می توان
به اتخاذ سیاست ها و تدوین استراتژی های مختلف
در این زمینه اشاره نمود .مثال کنفرانس تغییرات
اقلیمیِ سازمان ملل در سال  0215که در پاریس
برگزار گردید در یکی از آیین نامه های اجرایی خود،
بر لزوم توجه بر راه کارهای نوآورانه برای کنترل
ضایعات زیست محیطی ،شرکت ها تاکید داشت( .لی
کویِ .)0212 ،این موضوع در کشور ما در طی چند
سال اخیر بسیار مورد توجه بوده است ،به طور که
طبق ماده  182قانون برنامه پنجم توسعه کلیه
دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی ،موظف هستند ،جهت کاهش اعتبارات
هزینه ای دولت ،سیاست های مصرف بهینه منابع پایه
و محیط زیستی را اعمال نمایند و برای برای اجرای
برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی ،آب،
مواد اولیه و تجهیزات (همچون کاغذ) ،کاهش مواد
زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمان ها و وسایل
نقلیه) طبق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت
محیط زیست و معاونت آن ،صادر می شود ،همکاری
نموده و این مصوبات به تایید و تصویب هیات وزیران
رسیده و الزم الجرا می باشد( .سید جوادین و
همکاران .) 1485 ،وجود اینگونه دستورالعمل ها و
قوانین هر چند می تواند راهی برای توسعه ی
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی در طی چند
سال اخیر قلمداد گردد ،اما مطمنا کافی نیست و
تطبیق با معیارها و استانداردهای محیطی بین المللی
می تواند فتح بابی برای رشد و توسعه در این بخش
قلمداد گردد .از طرف دیگر ،در راستای توسعه ابعاد

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوهفتم

طراحی الگوی کارکردهای نوآورانه زيست محیطی برای توسعه عملکردهای کسب و کار با رويکرد ...

زیست محیطی در طی سال های اخیر ،تحقیقات
بسیاری زیادی صورت پذیرفته است و این روند

فوکسون ( )0212کارکردهای نوآوری زیست محیطی
را بعنوان تولید ،همانند سازی یا بهره برداری از

صعودی هر چند از نظر کمیت دارای فراوانی بوده
است ،اما به لحاظ کیفی و محتوا تا حد زیادی هم
شکل بوده و دارای انسجام تئوریک مناسبی در
راستای تولید محتوا نبوده است .از طرف دیگر کمتر
به بررسی وضعیت ،عملکرد و راهبردهای شرکت های
دارویی در این زمینه پرداخته اند( .اوکول و همکاران،
 .)0212لذا این تحقیق ،به منظور درک بهتر وضعیت
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی شرکت های
دارویی با استفاده از مدل  ،FDEMATELتالش دارد
تا با استخراج شاخص های علی ،ارزیابی مناسبی از
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی اینگونه شرکت
ها داشته باشد .در واقع این تحقیق با تمرکز بر ابعاد
تولید ،بازاریابی ،تحقیق و توسعه ،مدیریت منابع
انسانی و مالیه عمومی تالش دارد تا درک مناسبی از
کارکردهای نوآورانه زیست محیطی با عنایت بر ابعاد
یاد شده ایجاد نماید و از طریق روش مدل سازی
ساختاری-تفسیری ،تقسیم بندی مطلوبی با توجه به
شاخص های مد نظر ایجاد نماید.

محصول ،فرایند تولید ،مدل خدمات ،مدیریت یا کسب
و کار که برای سازمان ،جدید است ،تعریف می کند
که در سرتاسر چرخه حیات آن ،منجر به کاهش
ریسک زیست محیطی ،آلودگی یا دیگر تاثیرات منفی
در کاربری منابع در مقایسه با روش های جایگزین،
می شود .رِید و مدزیسنکی ( )0229کارکردی نوآوری
زیست محیطی را بعنوان خلق فرایندها ،سیستم ها،
خدمات و رویکرد های جدید و رقابتی برحسب قیمت
تعریف می کنند که می توانند نیازهای بشری را تامین
کنند و کیفیت زندگی را به تمامی افراد در تمام
مراحل چرخه حیات محصول بهمراه کمترین مصرف
منابع طبیعی (از جمله حامل های انرژی و مساحت
سطح) در هر واحد ستاده و کمترین انتشار مواد سمی،
فراهم سازند .بدون توجه به تعاریف ارایه شده،
هلستورم ( )0222پیشنهاد کرد که کارکرد نوآوری
زیست محیطی می تواند در سطوح فن آوری،
اجتماعی و سازمانیِ شرکت ها لحاظ گردد .برای مثال،
چنگ و همکارانش ( ،)0213رابطه بین سه نوع
کارکرد نوآوری زیست محیطی را به نام های فرایند،
تولید و ماهیت سازمانی را کشف و روابط درونی بین
آنها و تاثیرات نسبی شان بر عملکرد کسب و کار را بر
حسب تئوری دیدگاه منبع محور ،مورد شناسایی قرار
دادند .کارکرد نوآوری زیست محیطی ،یک نیروی
محرکه مهم برای حمایت از توسعه پایدار شرکت ها
محسوب می شود( .کانادا و همکاران .)0215 ،با توجه
به تعاریف اولیه در این زمینه باید گفت ،برای بسیاری
از شرکت ها ،کارکردهای نوآوری زیست محیطی یک
مفهوم جدید تلقی می شود (کِمپ و آروندِل0228 ،؛
کمِپ )0212 ،بطوری که منجر به سطوح متغیر بهبود
های زیست محیطی می گردد .با وجود این ،اکثر
تحقیقات در زمینه کارکردهای نوآوری زیست محیطی
عمدتا بر شرکت های بزرگ و شناخته شده تمرکز
دارند( .باس برئواورس .)0212 ،برای مثال ،میلین و
همکاران ( )0215تاثیر کارکردهای نوآوری زیست
محیطی سوپر مارکت های زنجیره ای شیر ،گوشت و

 -2مبانی نظري و مروري بر پیشینه پژوهش
کارکردهاي نوآورانه زیست محیطی
مسائل و موضوعات محیطی پیرامون رشد اقتصاد
جهانی ،معیارها و استاندارهای محیطی بین المللی
جدیدی را ایجاد کرده است که نیازمند تمرکز و
پذیرش استراتژی ها و برنامه های محیطی در کسب و
کار است .از استراتژی هایی که در چندین سال اخیر
توجه بسیاری را به خود جلب کرده است ،استاندارهای
زیست محیطی و توجه به توسعه پایدار در عرصه
جهانی است .عواملی از قبیل تحریم های مشتریان،
شرط و شروط های آنها و توجه به سالمت خود و
محیط و آینده از این دسته محدودیت ها به شمار می
رود .نوآوری های کارکردی در بخش زیست محیطی
به عنوان یک مزیت رقابتی می تواند نقش مهم و قابل
توجهی در موفقیت شرکت ها داشته باشد( .حقیقی
نسب و همکاران .)1485 ،در این رابطه ،کِمپ و
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نان بریتانیا را در مقابل سایر کارکردهای این فروشگاه
زنجیره ای مورد بررسی قرار داند و نتایج نشان داد،

مورد مطالعه قرار دادند و پیشنهاد کردند که قابلیت
های کلیدی مالیه و دارایی ،برای توسعه کارکردهای

کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی به عنوان یک
اولویت نسبت به سایر کارکردهای سازمانی می بایست
مورد توجه قرار بگیرد .بنابراین ،کاربردی کردن و یا
عدم کاربری این نوع دانش در تمامی زمینه ها،
موضوعی حساس و چالش برانگیز است و در حقیقت،
با پیاده سازی صحیح کارکردهای نوآوری زیست
محیطی ،می توان انتظار داشت ،عملکرد رقابتی
شرکت ها بهبود پیدا خواهد کرد .از طرف دیگر،
مارگولیس و والش ( )0214در تحقیقی ،کارکردهای
نوآوری زیست محیطی را بعنوان ترکیبی از شاخص ها
از جمله عملکرد زیست محیطی ،عملکرد اقتصادی و
رقابت پذیری پایدار مشخص کردند .جای تعجب ندارد
که در میان سایر عوامل ،عملکرد زیست محیطی
بعنوان پایه و اساس کارکردهای نوآوری زیست
محیطی تلقی شود و از منظر های مختلف ،برای مثال
بازاریابی سبز 0مورد مطالعه قرار گیرد( .جانسون و
همکاران .)0212 ،عملکرد و رقابت پذیری زیست
محیطی ،بطور چشمگیری تحت تاثیر انواع مختلف
کارکردهای نوآوری زیست محیطی ،از جمله سازمانی،
فرایندی و تولیدی قرار دارند( .دانگ و همکاران،
.)0213

نوآوری زیست محیطی ،از اهمیت بسزایی برخوردار
می باشند .همینطور ،پولزین و همکارانش ()0212
دریافتند که ایجاد برخی یکپارچگی های مالی می
تواند تا اندازه ای بر موانع مالی در زمینه ایجاد
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی ،فائق آید .با
توجه به تحلیل فوق ،هیچ چهارچوب تئوریکی وجود
ندارد که شرکت ها بتوانند با استفاده از آن
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی را مورد ارزیابی
قرار دهند .بر این اساس فقدان ،یک ارزیابی عملکرد
ج امع که انواع کارکرد های نوآورانه ی زیست محیطی
را برای توسعه ی عملکرد های کسب و کار با یکدیگر
همسان نماید ،بشدت مشهود می باشد .بعالوه دیگر
کارکرد هایی ،همچون مدیریت منابع انسانی ،روابط
عمومی ،مالیه شرکت و کنترل مدیریت نیز می توانند
جزء کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی محسوب
شوند( .شریواستاوا و هارت1885 ،؛ هنری و
جورنیولِت .)0212 ،شالتگر و همکارانش ( )0213با
توجه به تفاوت های محتوایی بین ابعاد یاد شده به
عنوان کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی ،اما آنها
را برای توسعه ی پایدار عملکردهای کسب و کار
شرکت ها الزم و ضروری دانستند .در این تحقیق به
منظور تعیین مولفه های کارکردهای نوآورانه ی
زیست محیطی به منظور توسعه ی عملکردی کسب و
کار شرکت هایی دارویی در یک محیط رقابتی از معیار
امتیازی ارزیابی انتقادی 4استفاده می شود .در این
روش پژوهشگر کیفیت روش شناختی مطالعات انجام
شد ه را مورد ارزیابی قرار می دهد و بر مبنای امتیازی،
با تعیین  12معیار اهداف تحقیق ،منطق روش
تحقیق ،طرح تحقیق ،نمونه برداری ،جمع آوری داده
ها ،انعکاس پذیری ،دقت تجزیه و تحلیل ،بیان
تئوریک و شفاف یافته ها و ارزش تحقیق به هر
مطالعه ی در راستای موضوع امتیاز می دهد .بعبارت
دیگر ،در این مرحله ،پژوهشگر به هر یک از سؤاالت
یک امتیاز کمی می دهد و سپس یک فرم ایجاد می
کند( .فهیم نیا و همکاران .)1482 ،بر اساس مقیاس

کارکردهاي نوآورانه ي زیست محیطی با توسعه
کارکردهاي کسب و کار
اگرچه تحقیقات مختلف ،جنبه های متفاوتی از
این موضوع را هدف قرار می دهند ،اما بیشتر
تحقیقات ،واحدهای تحقیق و توسعه ،مالیه و مدیریت
منابع انسانی را به عنوان معیارهای مهم کارکردهای
زیست محیطی یک شرکت قلمداد می کنند که برای
توسعه ی عملکردهای تجاری و کسب و کار شرکت ها
در یک محیط رقابتی الزم و ضروری هستند.
پرزیچودزن و پرزیچودزن ( ) 0215چهار نوع کارکرد
نوآوری زیست محیطی را شناسایی کردند که عبارتند
از تولید ،فرایند ،بازار و منابع تامین .همچنین تاثیرات
این معیارها را بر اندازه گیری مبتنی بر حسابداری،
06
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 52امتیازی برنامة مهارت های ارزیابی حیاتی،
پژوهش نظام امتیاز بندی زیر را مطرح کرده و هر

برای تجزیه و تحلیل تاثیر یک مولفه (وانگ و
همکاران )0229 ،و درک بهتر و عمیق این روابط و

مقاله ای را که پایین تر از امتیاز خوب (پایینتر از )42
باشد را حذف می کند .این برنامه ،شاخصی است که
به پژوهشگر کمک می کند تا دقت ،اعتبار و اهمیت
مطالعه های کیفی پژوهش را مشخص کند .بنابراین،
با توجه به جدول زیر ،ابتدا می بایست تحقیقات
مرتبط با استفاده از روش امتیاز دهی بر مبنای جدول
زیر شناسایی و سپس معیارهای کارکردهای نوآورانه
ی زیست محیطی شناسایی و بر اساس روش
 DEMATELفازی تالش گردد تا از طریق طراحی
مدلی ،معیارهای تاثیر گذار بر اساس روش ساختاری-
تفسیری ( )ISMکارکردهای نوآورانه ی زیست
محیطی شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران
مشخص گردند .در واقع روش ساختاری-تفسیری می
تواند بعنوان یک ابزار کیفی و یک تکنیک مدل سازی

سطح آنها ،مورد استفاده قرار گیرد .بدلیل محدودیت
صفحا ت مقاله تنها بخشی از اریابی انتقادی مقاالت در
این بخش ارائه می گردد.
در این بخش تعداد  03مقاله مورد بررسی قرار
گرفت که از مجموع بررسی ها تعداد  19مقاله امتیاز
باالی  42را کسب نمودند .پس از آنکه بر اساس این
برنامه ،آثار مناسب شناسایی شدند ،گام بعدی تعیین
مو لفه های متناسب با کارکردهای نوآورانه ی زیست
محیطی برای شرکت های دارایی می باشد.
 34معیار فرعی در تحقیقات موجود شناسایی
گردید که توسط نخبگان بر اساس مقاالت انتخاب
شده ،مورد بحث و بررسی و تائید قرار گرفت ،بطوریکه
در عمل نیز از کارایی برخوردار می باشند.

جدول  -1ارزیابی انتقادي مقاالت بررسی شده
معیار اهداف
تحقیق

مقاله

منطق
روش
تحقیق

طرح

نمونه

تحقیق برداري

جمع
آوري
داده ها

دقت

بیان

انعكاس مالحضات تجزیه تئوریک ارزش
و

پذیري احالقی

و شفاف تحقیق

جمع

تحلیل یافته ها

پرزیچودزن و پرزیچودزن ()0215
پولزین و همکارانش ()0212

3
4

3
5

4
4

3
4

3
5

3
3

3
5

5
5

3
5

3
3

49
30

شالتگر و همکاران ()0213

5

4

4

4

4

3

5

4

4

3

42

لین و همکاران ()0213

3

5

5

5

4

3

4

3

5

5

34

هنری و جورنیولِت ()0212

4

3

5

3

3

3

3

5

3

5

33

سید جوادین و همکاران ()1485

3

5

4

3

3

3

5

3

4

3

32

حقیقی نسب و همکاران ()1485

4

0

4

0

3

5

5

5

3

5
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جدول  -2مولفه هاي کارکردهاي نوآورانه ي زیست محیطی استخراج شده از تحقیق منتخب
معیارها

شاخص ها

منابع

فرآیندها و مکانیزه های تولید سبز ()C1
خلق ارزش افزوده در تولید محصول ()C2
تولید ()A1

حفظ انعطاف پذیری و انطباق پذیری شرکت ها بر حسب مکان و محیط زیست ()C3
ترویج محصوالت سبز (سالم) در جامعه ()C4
عدم استفاده از مواد مضر و خطرناک ()C5
بهبود سالمت و امنیت با استفاده از مواد اولیه با کیفیت ()C6
تغییر چرخه بازیافت برای کاهش ضایعات تولید دارو ()C7

لین و همکاران ()0213؛
هنری و جورنیولِت
()0212؛ وو و همکاران
()0212؛ حقیقی نسب و
همکاران ()1485

تبعیت از استاندارد های زیست محیطی ()C8
مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوهفتم
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معیارها

منابع

شاخص ها
ارتقای کیفیت خدمات از طریق تولید محصوالت سبز ()C9
توسعه شدتِ رقابت بازار برای ارتقای محصوالت سبز ()C10
توجه به ملزومات و اولویت های زیست محیطی مشتریان ()C11
توسعه ی استراتژی های بازاریابی سبز ()C12

بازاریابی ()A2

توسعه شبکه های زنجیره تامین محصوالت دارویی ()C13
ارایه محصوالت در سراسر کشور ()C14
تشویق بازار برای محصوالت سبز ()C15
معرفی مفهوم خرید سبز برای داشتن استراتژی در قیمت ()C16
راه اندازی بسته بندی پایدار ()C17
پیاده سازی تجارت الکترونیک برای افزایش سهم جدید بازار ()C18

پرزیچودزن و
پرزیچودزن ()0215؛
شالتگر و همکاران
()0213؛ هورلینکِس و
مارسدن ()0211؛ وو و
همکاران ()0212؛
حقیقی نسب و همکاران
()1485

استفاده از کانال های توزیع برای تامین نیاز های بازار ()C19
مدیریت منابع انسانی ()A3

تشویق کارکنان برای مشارکت در فعالیت های زیست محیطی ،بصورت رسمی و غیررسمی ()C20
توانایی برای انجام تعدیالت سازمانی ()C21
آگاهی زیست محیطی کارکنان در بخش فروش ()C22
مواجهه با فشار های ذینفعان با دید مثبت ()C23
ارایه برنامه های آموزشی و مهارتی به کارکنان ()C24
تهییج کارکنان به مشارکت با تمام توان ()C25

آزون و نوکی ()1889؛
برونیرمیر و کوهن
()0224؛ وو و همکاران
()0212

قبول پیشنهادات سازنده از جانب کارکنان ()C26
افزایش فعالیت های سبز در سازمان از طریق رقابت درون سازمانی ()C27
همکاری با موسسات ،بنگاه ها و دانشگاه های تحقیقاتی ()C28
بهره مندی از انحصارات زیست محیطی ()C29

تحقیق و توسعه ()A4

راه اندازی واحد تحقیق و توسعه در زمینه محیط زیست ()C30
کنترل و محافظت از مواد آالینده ()C31
اعطای برچسب های زیست محیطی ()C32
بهره مندی از اکوسیستم ها برای خلق ارزش افزوده برای انسان و طبیعیت ()C33
بهره مندی از تکنولوژی انعطاف پذیر و پاک در واحد تحقیق و توسعه ()C34

تزنسگ ()0211؛
هورلینکِس و مارسدن
()0211؛ وو و همکاران
( ،)0212سید جوادین و
همکاران ()1485

طراحی روش لجستیک معکوس ()C35
توسعه مدیریت بهینه انبارداری ()C36
دسترسی به کمک ها و مشوق های مالی()C37
مالیه ()A5

کسب حمایت های مالی از سرمایه گذاران ()C38
شناسایی درآمد های بالقوه در تولید سبز ()C39
کنترل بهینه سرمایه ()C40
کسب رشد ساالنه در درآمد ()C41
کاهش هزینه درآمد ()C42

پرزیچودزن و
پرزیچودزن ()0215؛
شالتگر و همکاران
()0213؛

افزایش حاشیه سود ()C43

 -3روششناسی پژوهش
این تحقیق کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطیِ
را به منظور توسعه ی کارکرد های کسب و کار شرکت
های دارویی براساس معیارها و توابع پیشنهاد شده ی
بر اساس روش ارزیابی انتقادی که در قسمت قبلی
06

بیان گردید را مورد بررسی قرار می دهد .در واقع این
تحقیق از منظر داده ،جزء تحقیقات ترکیبی محسوب
می شود ،چرا که از طریق روش اقتباس از موضوعات و
تحقیقات گذشته و بر اساس روش ارزیابی انتقادی،
معیارهای کیفی را به منظور ارزیابی کمی روش
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دیمتل شناسایی نمود .از لحاظ هدف کاربردی و از
جمله تحقیقات توصیفی می باشد .همانطور که گفته
شد ،از روش دیمتل نیز جهت شناسایی و بررسی
رابطه درونی بین معیارها استفاده شده است .جامعه ی
آماری این تحقیق ،شامل دو بخش کیفی و کمی می
باشد .در بخش کیفی ابتدا با استفاده از نظر  02خبره،
ارزیابی انتقادی از محتوای موضوعات و مقاالت مشابه
بر اساس  12معیار اهداف تحقیق ،منطق روش
تحقیق ،طرح تحقیق ،نمونه برداری ،جمع آوری داده
ها ،انعکاس پذیری ،مالحضات اخالقی ،دقت تجزیه و
تحلیل ،بیان تئوریک و شفاف یافته ها و ارزش تحقیق
بر اساس شاخص «مد» صورت پذیرفت و مقاالت
مشابهی که امتیاز باالی  42را کسب نمودند ،به عنوان
مبنای تحقیق مورد بررسی و از محتوای آنها تعداد 42
شاخص در قالب  5معیار تولید ( ،)A1بازاریابی (،)A2
منابع انسانی ( ،)A3تحقیق و توسعه ( )A4و مالیه
( )A5شناسایی شدند .سپس در بخش کمی تعداد 42
نفر از مدیران ،کارشناسان و معاونان الیه های مختلف
مدیریتی شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران
انتخاب شدند ،تا در قالب پرسشنامه ی تدوین شده،
نظرات خود را بیان نمایند.
روش FDEMATEL

جدول  -3مقیاس هاي زبانشناختی براي  TFNsمتناظر
اولویت هاي زبان

ارقام فازي ،مثلثی

شناختی

متناظر

1

بدون تاثیر /مهم

()2،2،1،2،4

0

تاثیر بسیار اندک  /مهم

()2،1،2،4،2،5

4

تاثیر اندک  /مهم

()2،4،2،5،2،2

3

تاثیر زیاد  /مهم

()2،5،2،2،2،8

5

بسیار تاثیرگذار  /مهم

()2،2،2،8،1،2

مقیاس ها

فرض کنید  kپاسخ دهنده وجود دارد و مقیاس
زبانشناختی باید به ارقام فازی مثلثی تغییر یابد ،تا
نشان دهند که تا چه اندازه کدام از از این ویژگی  xبر
ویژگی  yدر پاسخ  kام تاثیر می گذارد .فرایند غیر
فازی سازی 3مستلزم این است که ارقام فازی مثلثی
به متغیرهای قطعی 5تبدیل شوند (لین و همکاران،
 .)0213این تحقیق از حداقل–حداکثر برای نرمال
سازی ارقام فازی مثلثی قبل از دست یافتن به مقادیر
کامل شده ی استفاده کرد .فرایند نرمال سازی
حداقل– حداکثر بصورت زیر می باشد:
رابطه ()1

با توجه به رابطه ی (:)1

روش  FDEMATELترکیبی از روش
 DEMATELو منطق فازی است .این روش سبب
تحلیل بصری از طریق نمودار می شود .از این رو،
 FDEMATELیک ابزار مفید برای کمک به حل
مشکالت پیجیده در حیطه های مختلف تلقی می
گردد( .تسنگ0211 ،؛ وو و همکاران .)0215
 FDEMATELبهنگام تجزیه و تحلیل روابط علی در
بین عوامل مختلف ،عدم قطعیت را حل می کند.
(لوترا و همکاران .)0212 ،فرض کنید در مرحله اول،
| {
مجموعه های از ویژگی های }
و روابط جفتی وجود دارد .مقیاس زبانشناختی در
ارزیابی ،همانطور که در جدول شماره  0ارایه شده
است ،پیاده سازی می شود.

رابطه ()0

با شناسایی مقدار نرمال شده سمت چپ ( )iو راست
( ،)rخواهیم داشت:
رابطه ()4
τ
رابطه ()3
τ
با محاسبه مقادیر قطعی
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در نهایت ،نمودار علی ترسیم می شود .محور عمودی
( )D - Rنقش خصیصه یا ویژگی را نشان می دهد .اگر

رابطه ()5

و مرحله آخر تبدیل ،جمع کردن مقادیر قطعی می
باشد:
رابطه ()2
∑

بمنظور مرتب سازی مقادیر قطعی بمنظور مقایسه
زوجی و نمایش آنها بعنوان ماتریس رابطه مستقیم ،
] [
نوشته
ماتریس می تواند بصورت
تغییر
باید به
شود .نتیجتاً ،ماتریس مستقیم
می تواند از
شکل پیدا کند و ماتریس نرمال شده
رابطه ( )2بدست آید:
رابطه ()2
در اینجا:
رابطه ()9

∑

بدست آمد،
زمانیکه ماتریس نرمال شده ی
باید با ماتریس هویت برای محاسبه کل ماتریس رابطه
 ،که بصورت زیر محاسبه می شود ،همبسته گردد.
رابطه ()8

در اینجا M ،برابر با ماتریس هویت است.
در نهایت ،مجموع ردیف ها و ستون ها در
ماتریس رابطه کل می تواند به ترتیب برای ترسیم
بردار های  Dو  Rمورد استفاده قرار گیرد .محاسبه
بردارها با استفاده از فرمول های زیر صورت می گیرد:
رابطه ()12
]

00

 ،)Rمثبت باشد ،ویژگی مورد نظر ،علت تلقی می شود.
( )D + Rمحور افقی است که اهمیت خصیصه را نشان
می دهد.
روش ساختاري-تفسیري ()ISM
از طریق مدل سازی  ،ISMرابطه خاص و ساختار
کلی می تواند در یک نمودار به تصویر کشیده شود.
رویه های مورد نیاز برای ترسیم  ISMبصورت زیر می
باشد:
الف) یک فهرست از معیار های دخیل در مشکل،
تهیه و هر معیار (و معیار فرعی) را بعنوان
تعریف نمایید( .لی و همکاران،
.)0212
ب) یک ماتریس رابطه رابطه ای بسازید که روابط
بین معیارها (و معیارهای فرعی) را نشان می دهد.
(همان منبع) .ماتریس رابطه براساس نظرات
کارشناسان می باشد( .اسوارال و همکاران.)0211 ،
داده ها می توانند از طریق پاسخ به سواالت گردآوری
شوند ،مانند «آیا متغیر بر متغیر تاثیر دارد؟ اگر
پاسخ به این سوال بله باشد ،بنابراین برابر با یک،
در غیر اینصورت برابر با صفر است .ساختار کلی
ماتریس رابطه ای بصورت زیر می باشد:
رابطه ()10

]

[

[
∑

رابطه ()11

( )D-Rمنفی باشد ،ویژگی مورد نظر ،معلول و اگر (D-

∑

رابطه ()14

در فرمول فوق ،برابر با مولفه  iام در سیستم،
 ،رابطه بین مولفه های  iام و  jام و  ،Sبرابر با
ماتریس رابطه می باشد( .هوآنگ و همکاران.)0225 ،
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بنابراین ،ماتریس دستاورد 2با استفاده از رابطه های
زیر ،محاسبه می شود:
رابطه ()13

در فرمول فوق I ،برابر با ماتریس واحد ،k ،نیرو ها
و * Nبرابر با ماتریس نهایی دستاورد است .بنابراین
مجموعه دستاورد می تواند محاسبه و با استفاده از
معادالت زیر ،اولویت بندی صورت گیرد:
رابطه ()15
}

| {

}

| {

 ،مقدار ردیف  iام و ستون j

در فرمول فوق،
ام می باشد .رابطه زیر ،سطح و رابطه بین مولفه ها را
تعیین می کند و ساختار روابط بین مولفه ها می تواند
با استفاده از نمودار ،بیان گردد.
رابطه ()12

 -4سواالت پژوهش
 )1عوامل موثر بر کارکردهای نوآورانه ی زیست
محیطی شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار
تهران با استفاده ازروش ارزیابی انتقادی 2چگونه
است؟
 )0روابط درونی عوامل موثر بر کارکردهای نوآورانه ی
زیست محیطی شرکت های دارویی بورس اوراق
بهادار تهران با استفاده ازروش FDEMATEL
چگونه است؟
 )4سطوح ساختاری-تفسیری عوامل موثر بر بر
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی شرکت
های دارویی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده
ازروش  ISMچگونه است؟

 -5تجزیه و تحلیل
تحلیل FDEMATEL

به دنبال استفاده از مراحل ارائه شده ی تحلیل
 FDEMATELدر قسمت های فوق ،جدول ()3
ارزیابی دوجانبه جوانب را براساس قضاوت کارشناسان
ارایه می کند .این توابع می توانند در نمودار علی با
مختصات ]) ،[(D + R), (D – Rهمانطور که در شکل
( ) 1نشان داده شده است ،ترسیم شوند .این نمودار
نشان می دهد که  A1یعنی تولید به عنوان یکی از
معیارهای کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی،
عامل محرکه در این زمینه محسوب می شود .چونکه
مقادیر ) ،(D – Rمثبت و مقادیر ) ،(D + Rمنفی
هستند ،بدان معناست که این عوامل جز عوامل حیاتی
هستند که می توانند بر موفقیت های شرکت های
دارویی بورس اوراق بهادار به منظور توسعه ی عملکرد
موفق کسب و کار تاثیر بگذارند .بعالوه A2 ،یعنی
بازاریابی A4 ،تحقیق و توسعه و  A5مالیه ،نشان
دهنده ی ویژگی های اصلی است .این بدان معناست
اگرچه تاثیر این عوامل کمتر از  A1یعنی تولید ،می
باشد ،اما جزء عوامل مهم برای بهبود کارکردهای
نوآورانه ی زیست محیطی شرکت ها به منظور
موفقیت در داشتن توسعه ی پایدار کسب و کار
محسوب می شوند .نهایتاً A3 ،مدیریت منابع انسان،
ویژگی اختیاری است و علی رغم تاثیر باالی آن ،مهم،
اما معنادار نمی باشد .بعبارت دیگر ،اولویت عوامل
درگیر باید به ترتیب تولید ( ،)A1تحقیق و توسعه
( ،)A4مالیه ( )A5و مدیریت منابع انسانی ( )A3می
باشد .همچنین مشخص گردید تاثیرات بازاریابی
( ،)A2تحقیق و توسعه ( )A4و مالیه ( )A5از اهمیت
مشابهی برخوردار هستند ،زیرا همانگونه که در شکل
( )1می توان مشاهده کرد ،هیچ تفاوت روشنی بین
آنها وجود ندارد.
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جدول  -4گروه علی براي پنج تابع کارکردهاي
نوآورانه زیست محیطی
FDMATEL
D–R

D–R

R

D

0/724
)(0/464
1/326
)(0/761
)(0/825

20/352
20/962
16/812
20/698
19/988

9/814
10/713
7/743
10/729
10/407

10/538
10/249
9/069
9/968
9/582

A1
A2
A3
A4
A5

ترویج محصوالت سبز (سالم) در جامعه ( )C4و عدم
استفاده از مواد مضر و خطرناک ( )C5همگی به عنوان
شاخص های معیار تولید به عنوان یکی از کارکردهای
نوآورانه ی زیست محیطی ،در ربع مشکالت عمده قرار
دارند و نیاز جدی برای بهبود آنها احساس می شود تا
از این طریق توسعه ی عملکردهای کسب و کار اتفاق
بیفتد .اگرچه فرایند های بهبود ،باید در ابتدا ویژگی
های محرکه ،را ترمیم نمایند.
جدول  -5زیر معیار هاي علی و انباشت شده
FDMATEL

شكل  -1نمودار علی براي توابع کارکردهاي نوآورانه
زیست محیطی

جدول ( 34 ،)5معیار فرعی ،علی و انباشت شده
را نشان می دهد .نمودار علی براساس مختصات [(D +
]) R) , (D –Rفهرست شده در جدول ( )5ترسیم شده
است .زمانیکه نقشه کشی کامل شد ،ویژگی ها و
خصیصه های قطعی همانطور که در شکل ( )0نشان
داده شده است ،شناسایی می شوند .از کل  14ویژگی
قطعی که به شرکت ها اجازه می دهد تا کارکردهای
نوآورانه ی زیست محیطی را افزایش دهند ،در یک
چهارم شکل ( )0قرار دارند .این تحلیل بهبود سالمت
و امنیت با استفاده از مواد اولیه با کیفیت (،)C6
تبعیت از استاندارد های زیست محیطی ( )C8را به
عنوان شاخص های معیار تولید و توسعه شدتِ رقابت
بازار برای ارتقای محصوالت سبز ( )C10را به عنوان
شاخص معیار بازاریابی ،ویژگی های کارکردهای
نوآورانه ی زیست محیطی شناخته می شوند و نسبت
به دیگر ویژگی ها براساس این تحلیل ،دارای بیشترین
تاثیرگذاری بر توسعه ی عملکردهای کسب و کار می
باشد .بعالوه ،ویژگی های خلق ارزش افزوده در تولید
محصول ( ،)C2حفظ انعطاف پذیری و انطباق پذیری
شرکت ها بر حسب مکان و محیط زیست (،)C3
06

D–R
)(0/67
)(0/22
)(0/38
)(0/26
)(0/12
0/35
0/30
0/48
0/30
0/41
0/22
0/20
0/22
0/05
0/06
)(0/13
0/15
0/08
0/24
)(0/21
)(0/24
)(0/11
)(0/05
)(0/16
0/07
0/03
)(0/12
)(0/16
)(0/05
0/08
0/11
)(0/27
)(0/16
)(0/40
0/03
0/24
)(0/49
)(0/30
0/08
0/23
)(0/04
0/35
0/25
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D–R
4/24
3/16
3/48
3/60
3/44
3/49
2/85
3/04
3/15
3/27
3/27
3/36
3/02
2/82
3/47
3/25
2/96
2/95
3/13
2/76
2/31
2/90
2/15
2/62
2/28
2/55
2/12
2/87
2/87
2/91
2/91
3/42
3/53
3/07
1/98
1/46
2/76
2/53
2/36
2/02
2/45
1/79
1/86

R
2/45
1/69
1/93
1/93
1/78
1/57
1/27
1/28
1/43
1/43
1/52
1/58
1/40
1/38
1/71
1/69
1/40
1/44
1/44
1/48
1/27
1/51
1/10
1/36
1/11
1/26
1/12
1/52
1/46
1/42
1/40
1/84
1/84
1/74
0/98
0/61
1/62
1/42
1/14
0/89
1/24
0/72
0/80

D
1/78
1/47
1/55
1/67
1/66
1/92
1/58
1/76
1/73
1/84
1/74
1/78
1/62
1/44
1/77
1/56
1/56
1/51
1/69
1/27
1/04
1/40
1/05
1/23
1/17
1/29
1/00
1/35
1/41
1/50
1/51
1/57
1/69
1/34
1/01
0/85
1/14
1.11
1/22
1/12
1/21
1/07
1/05

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33
C34
C35
C36
C37
C38
C39
C40
C41
C42
C43
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شكل  -2نمودار علی  FDEMATELبراساس انواع انباشت هاي اطالعاتی

تحلیل بدست آمده توسط  FDEMATElنشان
داد که اگر یک شرکت بخواهد از طریق کارکردهای
نوآوری زیست محیطی به توسعه ی عملکرد کسب و
کار را پیاده سازی کند ،تولید ( )A1مهمترین موضوع
محسوب می شود .در ضمن ،بسیاری از معیارها در
 ،A1جزء عوامل محرکه برای کارکردهای نوآورانه ی
زیست محیطی می باشند .در میان این عوامل ،بهبود
سالمت و امنیت با استفاده از مواد اولیه با کیفیت
( )C6و تبعیت از استاندارد های زیست محیطی (،)C8
عوامل محرکه و مهم در الیه تولید ( )A1محسوب می
شوند .بازاریابی ( ،)A2تحقیق و توسعه ( )A4و مالیه
( ،) A5مشکالت مهم هستند که باید مرتفع شوند .در
میان عوامل متناظر ،عامل محرکه مهم ،توسعه شدتِ
رقابت بازار برای ارتقای محصوالت سبز ( )C10است و
بدین معناست که شرکت می تواند مشکالت و چالش
ها در حین فرایند کارکردهای نوآورانه ی زیست
محیطی را از طریق شدت رقابت بازار برای ارتقاء
محصوالت سبز ،حل و فصل نماید.
تحلیل ISM

بعد از تحلیل  ،FDEMATELتحلیل  ISMکه در
بخش های قبلی معرفی گردید می تواند در این تجزیه
و تحلیل بکار گرفته شود .شکل ( )4شاخص سطح
بندی شده را با استفاده از  ISMنشان می دهد.
همانطور که در شکل ( )4مشاهده می شود ،ویژگی ها
به ده سطح تقسیم می شوند.

سطح اول ،مربوط به عملیات است که عبارت
است از :طراحی روش لجستیک معکوس (،)C35
توسعه مدیریت بهینه انبارداری ( ،)C36کنترل بهینه
سرمایه ( ،)C40کاهش هزینه درآمد ( )C42و افزایش
حاشیه سود (.)C43
سطح دوم در زمینه مدیریت منابع انسانی است از
جمله مواجهه با فشار های ذینفعان با دید مثبت
( ،)C23تهییج کارکنان به مشارکت با تمام توان
( ،)C25افزایش فعالیت های سبز در سازمان از طریق
رقابت درون سازمانی ( )C27و شناسایی درآمد های
بالقوه در تولید سبز ( ،)C39سطح سوم ،ذخیره سازی
منابع انسانی نام دارد و بعنوان محل ذخیره سازی
قابلیت های منابع انسانی تعریف می شود .این سطح
نیز شامل توانایی برای انجام تعدیالت سازمانی (،)C21
قبول پیشنهادات سازنده از جانب کارکنان ( )C26و
کسب رشد ساالنه در درآمد ( )C41است .سطح
چهارم ،درباره کاربرد فناوری و تکنولوژی در
فرآیندهای زیست محیطی است از جمله تغییر چرخه
بازیافت برای کاهش ضایعات تولید دارو ( ،)C7تبعیت
از استاندارد های زیست محیطی ( ،)C8پیاده سازی
تجارت الکترونیک برای افزایش سهم جدید بازار
( )C18و ارایه برنامه های آموزشی و مهارتی به
کارکنان ( ،)C24سطح پنجم ،سطح استفاده از مزیت
های منطقه ای است از جمله ارتقای کیفیت خدمات
از طریق تولید محصوالت سبز ( ،)C9توسعه شدتِ
رقابت بازار برای ارتقای محصوالت سبز ( ،)C10توسعه
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شبکه های زنجیره تامین محصوالت دارویی (،)C13
راه اندازی بسته بندی پایدار ( )C17و استفاده از کانال

ها و دانشگاه های تحقیقاتی ( .)C28سطح هشتم در
زمینه بازاریابی زیست محیطی (سبز) است از جمله

های توزیع برای تامین نیاز های بازار ( ،)C19تشویق
کار کنان برای مشارکت در فعالیت های زیست
محیطی ،بصورت رسمی و غیررسمی ( )C20و ارایه
برنامه های آموزشی و مهارتی به کارکنان (.)C24
سطح ششم ،پشتیبانی لجستیک نام دارد از جمله
توجه به ملزومات و اولویت های زیست محیطی
مشتریان ( ،)C11ارایه محصوالت در سراسر کشور
( ،)C14بهره مندی از انحصارات زیست محیطی
( )C29و کنترل و محافظت از مواد آالینده ( )C31و
کسب حمایت های مالی از سرمایه گذاران (.)C38
سطح هفتم ،به افزایش آگاهی در زمینه اکولوژی نام
دارد از جمله بهبود سالمت و امنیت با استفاده از مواد
اولیه با کیفیت ( ،)C6توسعه ی استراتژی های
بازاریابی سبز ( ،)C12آگاهی زیست محیطی کارکنان
در بخش فروش ( )C22و همکاری با موسسات ،بنگاه

عدم استفاده از مواد مضر و خطرناک ( ،)C5تشویق
بازار برای محصوالت سبز ( )C15و معرفی مفهوم
خرید سبز برای داشتن استراتژی در قیمت (.)C16
سطح نهم ،بهبود زیست محیطی نام دارد از جمله
خلق ارزش افزوده در تولید محصول ( ،)C2حفظ
انعطاف پذیری و انطباق پذیری شرکت ها بر حسب
مکان و محیط زیست ( ،)C3ترویج محصوالت سبز
(سالم) در جامعه ( )C4و اعطای برچسب های زیست
محیطی ( ،)C32بهره مندی از اکوسیستم ها برای
خلق ارزش افزوده برای انسان و طبیعیت ( ،)C33بهره
مندی از تکنولوژی انعطاف پذیر و پاک در واحد
تحقیق و توسعه ( )C34و دسترسی به کمک ها و
مشوق های مالی( ،)C37در نهایت سطح دهم ،مربوط
به توسعه گواهینامه زیست محیطی می شود از جمله
فرآیندها و مکانیزه های تولید سبز (.)C1

شكل  -3مدل ساختاري-تفسیري کارکردهاي نوآورانه ي زیست محیطی به منظور توسعه ي عملكرد کسب و کار
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سطح اول طراحی شده طبق تحلیل ساختاری-
تفسیری ،شامل فعالیت های عمده است که باید با

سطوح ساختاری-تفسیری عوامل موثر بر بر
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی شرکت های

بیشترین اولویت مدنظر قرار گیرد .عوامل در این
سطح ،همچمین جزء ساده ترین عوامل محسوب می
شوند .در مقابل ،آخرین سطح تنها شامل یک پارامتر
است که توسعه گواهینامه زیست محیطی است .این
سطح ،آخرین هدف و موثرترین شاخص معیار تولید به
عنوان یکی از اولویت های مهم برای کارکردهای
نوآورانه ی زیست محیطی محسوب می شود .تنها
عامل در این سطح ،جزء مشکل ترین عامل برای
موفقیت شرکت ها قلمداد می شود و در عمل ،یک
سازمان باید سطح ها را یکی پس از دیگری طی کند
تا به سطح آخر برسد تا از این طریق فرآیند توسعه ی
عملکرد کسب و کار شرکت ها فراهم آید.

دارویی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش
 ISMباید بیان نمود ،سطوح بندی انجام شده ،به ده
سطح تفکیک شد که بعنوان یک مرجع برای توسعه
ی عملکرد کسب و کار شرکت ها حائز اهمیت است.
نتایج به طور جزئی تر نشان داد ،تابع کارکردهای
نوآورانه ی زیست محیطی بیشتر تحت تاثیر معیار
تولید ( )A1قرار گرفته است و بر این مبنا می بایست،
ظرفیت تولید به عنوان یکی از معیارهای کارکردهای
نوآورانه ی زیست محیطی به منظور توسعه ی
عملکردهای پایدار کسب و کار شرکت ها مد نظر قرار
بگیرد و استراتژی های الزم در این زمینه تدوین و
اجرا شوند و در بازه زمانی مشخص مورد ارزیابی قرار
گیرند.
بطور خاص ،سه عامل مهم وجود دارد .ابتدا ،نتایج
تحقیق نشان داد که بهبود سالمت و امنیت با استفاده
از مواد اولیه با کیفیت ( ،)C6یکی از ویژگی های
محرک برای کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی
محسوب می شود .ذکر این نکته از اهمیت ویژه ای
برخوردار می باشد ،زیرا می تواند بطور بنیادین الگوی
مصرف مشتری را تغییر دهد و منجر به نوآوری گردید.
بنابراین ،مزیت رقابتی عمده از چنین نوآوری می تواند
در واکنش به تحول سریع بازار تغییر پیدا نماید.
بعبارت دیگر ،شرکت ها با استفاده از مواد اولیه ی با
کیفیت تر می تواند سطح کیفی محصوالت قابل ارائه
به مشتریان افزایش دهند و از این طریق بتوانند سطح
اعتماد و اطمینان مشتریان را نسبت به خود تقویت
نمایند که این موضوع به آنها کمک می کند تا سهم
بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند .باید توجه
داشت شرکت ها زمانی می تواند به استراتژی های
خود بهتر دست یابند که شناخت بهتری از بازارهای
در حال تغییر و سطح انتظارات مشتریان خود داشته
باشند که این موضوع نیازمند اتکاء شرکت ها به
تحقیق و توسعه می باشد .ارتقای سطح کیفیت مواد
اولیه در تولید محصوالت به عنوان یکی از مهمترین
ابعاد برآورده ساختن سطح انتظارات مشتریان و بازار

 -6نتیجه گیري و بحث
دنیای امروز مملو از تغییرات و دگرگونی ها است.

تغییر در فناوری ،اطالعات ،خواسته های مردم و تغییر
در بازارهای جهانی از جمله تحوالت دنیای امروز
است .یکی از مهمترین تغییراتی که در دهه های اخیر
توجه محافل علمی و سیاسی را به خود جلب نموده
است ،تغییر در محیط زیست است( .حقیقی نسب و
داورپناه .)1483 ،با درک این شرایط ،این تحقیق به
دو روش عوامل مهم در کارکردهای نوآورانه زیست
محیطی را مورد بررسی قرار داد .در پاسخ به سوال
اول تحقیق که به دنبال تعیین روابط درونی عوامل
موثر بر کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی شرکت
های دارویی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده
ازروش  FDEMATELبود ،باید بیان نمود که کارکرد
های نوآورانه ی زیست محیطی (در این تحقیق از
مرحله تولید ( )A1تا مالیه ( )A5نمی توانند برای
ارزیابی کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی مورد
استفاده قرار گیرد و بطور مستقیم بعنوان عوامل
محرکه در نظر گرفته می شود .براساس مدل پیشنهاد
شده ،معماری پنج سطح اصلی (مانند از  A1تا ،)A5
بتدریج براساس ویژگی های شرکت های مورد مطالعه،
پاالیش می شود .به منظور پاسخ به سوال تعیین

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوهفتم

17

حسن ولیان ،محمدرضا عبدلی و شبنم کريمی

محسوب می شود که به تولید سبز و پایداری محیط
زیست نیز کمک شایان توجهی می نماید .در واقع،

توسعه ی عملکرد کسب و کار شرکت ها از طریق
طراحی روش لجستیک معکوس ( ،)C35توسعه

تبعیت از استاندارد های زیست محیطی ( ،)C8عامل
مهم دیگری است .باید توجه داشت ،برای استاندارد
سازی ابعاد زیست محیطی ،شرکت ها می بایست
سرمایه گذاری های اولیه ای را در این زمینه برای
کاهش آالیندگی های محیط زیستی خود انجام دهند
و از این طریق می توان انتظار داشت راهبردهای
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی که الزمه ی آن
اخذ تاییدات الزم برای کسب استانداردهای ابعاد
زیست محیطی به گونه ای بهتر تسهیل گردند .هر
چند ،این موضوع نیازمند هزینه های باالی مدیریت
است و نرخ بازگشت کارکردهای نوآورانه ی زیست
محیطی ممکن است در عمل در بلند مدت حادث
شود ،اما می تواند به ایجاد یک مزیت رقابتی برای
شرکت ها منجر گردد .نکته ی قابل توجه اینست که،
در طوالنی مدت ،رعایت استانداردهای زیست محیطی
می تواند یک نیاز اولیه برای بقاء شرکت هایی
محسوب شود و از این طریق می توانند بهتر به سمت
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی حرکت نمایند.
در نهایت ،شرکت ها باید بر توسعه شدتِ رقابت بازار
برای ارتقای محصوالت سبز ( )C10تمرکز نمایند ،چرا
که تمامی این عوامل می تواند در توسعه ی عملکرد
کسب و کار شرکت ها موثر باشد .محصوالت سبز
محصوالتی هستند که شرکت ها با توجه به سیاست
های زیست محیطی کالن کشور ها تولید می نمایند و
از این طریق ضمن رعایت استانداردهای زیست
محیطی ،محصوالت با کیفیت تر عرضه می نمایند و
به توسعه ی چرخه ی اقتصادی و سودآوری شرکت ها
و دولت ها کمک شایان توجهی می کند .از منظر
تحلیل  ،ISMعملیات شرکت ها به عنوان مولفه ی
اصلی کارکردهای زیست محیطی شرکت در اولین
سطح مدل قرار دارد و این بدان معناست که عملیات
ها همچنان جز مهم ترین فعالیت محسوب می شود
که باید در رابطه با توسعه کارکردهای نوآورانه ی
زیست محیطی در جایگاه نخست قرار گرفت .نتایج
نشان می دهند که عملیات ها می توانند برای بهبود و

مدیریت بهینه انبارداری ( ،)C36کنترل بهینه سرمایه
( ،)C40کاهش هزینه درآمد ( )C42و افزایش حاشیه
سود ( ،)C43مورد استفاده قرار گیرند .این نتیجه بدان
معناست که شرکت ها با تغییر ساختارهای عملکرد
سنتی خود می بایست با ترکیب ابعاد مختلف روش
های تولید ،انبارداری های مدرن ،موضوعات مالی
(بهینه سازی سطح سرمایه گذاری های خود در طرح
های با پروژه های سودآور) بتوانند به کاهش هزینه ها
و افزایش میزان حاشیه ی سود بیشتر دست یابند .در
واقع تغییر عملکردهای شرکت ها به آنها کمک می
کند با شناسایی فرصت ها و تهدیدهای محیطی و
تحلیل مناسب بر آنها ،سهم بیشتر بازار محصوالت را
به خود اختصاص دهد و به موفقیت هر چه بیشتر
شرکت ها کمک نماید.
از نتایج دیگر تحلیل ساختاری-تفسیری ()ISM
می توان دریافت که هدف نهایی کارکردهای نوآورانه
ی زیست محیطی به منظور توسعه ی عملکرد کسب
و کار شرکت ها ،توسعه گواهینامه زیست محیطی
است که بخش جدایی ناپذیر تولید سبز محسوب می
شود .هرچند ،فرآیندها و مکانیزه های تولید سبز ()C1
در الیه آخر  ISMقرار دارد و در قسمت چهارم،
مشکل اصلی را نشان می دهد .در واقع یکپارچگی
تولید سبز با روش های جاری همچنان چالش اصلی
محسوب می شود .بر اساس نتایج کسب شده می توان
بیان نمود ،فشارهای خارجی که نیازهای سبز
مشتریان ،قوانین زیست محیطی و رقبا نشات می
گیرد تا اندازه ای از طریق محرک های درونی بر
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی تاثیر می
گذارند .اکثر شرکت های مورد بررسی به این موضوع
واقف هستند که اگر آنها بخواهند به توسعه پایدار
عملکرد های کسب و کار موفق دست پیدا کنند ،باید
بر اساس کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی
شرکت ها تغییر مسیر دهند .بر اساس نتایج کسب
شده ،پیشنهاد می شود شرکت ها با درک تغییرات
محیطی و شناخت بازار و رقبا از طریق اتکاء به تیم
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طراحی الگوی کارکردهای نوآورانه زيست محیطی برای توسعه عملکردهای کسب و کار با رويکرد ...

های تحقیق و توسعه و با انجام سرمایه گذاری های
اولیه در باب اتخاذ استانداردهای زیست محیطی بین

فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری،
سال پنجم ،شماره بیستم ،زمستان.402-082 ،

المللی و بومی ،می بایست راهبردهای خود را نسبت
به گذشته تغییر دهند و به سمت تولید پایدار و تولید
محصوالتی منطبق بر تغییرات زیست محیطی حرکت
کنند .این موضوع در بلند مدت می تواند به موفقیت
بیشتر شرکت ها در توسعه ی طرح ها و برنامه های
سرمایه گ ذاری آتی برای آنها مفید فایده آید .تغییر
سیاست ها و مکانیزم های نظارتی بر فعالیت های
زیست محیطی شرکت های دارویی به عنوان یک
فعالیت منسجم و یکپارچه می بایست با تغییرات آب و
هوایی در طی سالیان اخیر و افزایش سطح آیندگی
های زیست محیطی و تغییر اقلیم های آب و هوایی
می بایست در دستور کار نهادها و سازمان بورس اوراق
بهادار قرار گیرد و از طریق بکارگیری مکانیزم های
تقویت کننده ی مثبت همچون افزایش پاداش های
زیست محیطی ،تالش نمایند شرکت های دارویی
بورس اوراق بهادار را تشویق نمایند تا به سمت اتخاذ
استانداردهای زیست محیطی و حرکت به سمت
کارکردهای نوآورانه ی زیست محیطی حرکت نمایند.

 کشاورز ،حبیب ،.فهیم نیا ،فاطمه ،.نوروزی،
علیرضا ،.اسمعیل گیوی ،محمد رضا.)1482( .
طراحی و اعتباریابی مدل مفهومی ارزیابی
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انسان و اطالعات ،جلد  ،4شماره .12-1 ،4
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