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چكيده
زمينه و هدف  :تغییرات محیطی و رشد تکنولوژی باعث گردیده است ،شرکتها برای کسب موفقیت در دنیاای راااب ی در لااغ تغییار،
تمرکز و راهبردهای خود را به سمت عملکردهای نوآورانهی زیست محیطی هدایت نمایند .هدف این تحقیق ،طرالای الگاوی کارکردهاای
نوآورانهی زیست محیطی برای توسعهی عملکردهای کسب و کار با رویکرد فازی در مورد شرکتهای دارویای باور

اوراق بهاادار تهارا

میباشد.
روش بررسی  :روش این تحقیق ترکیبی میباشد به ن حوی که اب ادا از طریاق روش ارزیاابی ان قاادی ،معیارهاای مهاا بار کارکردهاای
نوآورانهی زیست محیطی شرکتها با مشارکت  02نخبه ،در االب  5معیار تولید ،تحقیق و توسعه ،مدیریت منابع انسانی ،بازاریابی و مالیاه
و  34شاخص برای این معیارها شناسایی شد و در روش کمی با اس فاده از مشارکت  42نفار از مادیرا  ،کارشناساا و معاوناا الیاههای
مخ لف مدیری ی شرکتهای دارویی بور

اوراق بهادار تهرا بر اسا

دو روش تحلیل  FDEMATELو  ISMشاخصهای شناساایی

شده در االب روابط درونی عوامل موثر بر کارکردهای نوآوراناهی زیسات محیطای باا اسا فاده از روش  FDEMATELو ساطو بنادی
ساخ اری-تفسیری عوامل موثر بر بر کارکردهای نوآورانهی زیست محیطی با اس فاده ازروش  ISMاادام گردید.
يافته ها :ن ایج تحقیق نشا داد ،از منظر بررسی روابط درونی عوامل موثر بر کارکردهای نوآورانهی زیست محیطی ،معیار تولید به عناوا
مهاترین معیار تاثیر گذار تعیین گردید و در طرالی مدغ براسا

مدغ ساخ اری-تفسیری نیز مهاترین عامل و پایینترین ساط شاامل

توسعه گواهینامه زیست محیطی شرکتها مشخص گردید و این عوامل در ده سط تعیین شد.
نتيجه گيری :ن ایج این پژوهش لزوم بهکارگیری کارکردهای نوآورانه برای کاهش آالیندگیهای محیط زیست را مشخص نمود و از طریق
رویکردهای فازی کمک نمود تا مهاترین علل این نوآوریها در تدوین سیاستهای آتی شرکتهای بور
گیرد.
واژههای کليدی :کارکردهای نوآورانهی زیست محیطی ،توسعهی عملکردهای کسب و کار ،تحلیل فازی.
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Abstract
Background and Objective: Environmental changes and technological growth have made companies
change their focus and strategies towards innovative environmental performance in order to succeed in
a competitive world. The purpose of this research is designing of model of innovative environmental
functions for the development of business functions with fuzzy approach Tehran Stock Exchange
pharmaceutical companies.
Method: The method of this research is a combination of which, first, through the critical evaluation
method, the critical criteria on the innovative environmental functions of companies with 20 elite
partnerships, in the form of five criteria of production, research and development, human resource
management, marketing and finance, and 43 Indicators for these criteria were identified In the
quantitative method, using the partnership of 30 managers, experts and deputies of various
management layers of pharmaceutical companies of Tehran Stock Exchange based on two methods of
FDEMATEL and ISM analysis, the identified indicators in the form of internal relations of factors
affecting the innovative functions of life An environment using the FDEMATEL technique and
structural-interpretive levels of factors influencing the innovative environmental functions was
implemented using the ISM method.
Results: The results of the study showed that the criterion of production as the most important
criterion was determined from the perspective of the internal relations of the factors affecting the
innovative environmental functions. In designing the model based on the structural-interpretation
model, the most important factor and the lowest level were the development of environmental
certification the companies were identified and these factors were determined in ten levels.
Conclusion: The results of this study highlighted the need to utilize innovative functions to reduce
environmental pollution and help fuzzy approaches to address the main causes of these innovations in
shaping future policies of stock market companies.
Keywords: Innovative Environmental Functions, Business Performance Development, Fuzzy
Analysis.
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زمينه و هدف
از دهه  ،1892موضوع تاثیرات زیست محیطی ،که عمدتا توسط

ان شار گازهای گلخانهای باید به هنگام اندازهگیری کارکردهاای

انسا ها صورت میپذیرد ،مورد تو ه فاراوا اارار گرفات .ایان

نوآورانهی زیست محیطی یک شرکت ،لحاا گاردد .تحقیقاات

بدا دلیل است کهیک سری از معضالت از مله کمبود مناابع

بسیاری سیس می م شکل از چندین شاخص عملکرد در زمیناه

و تنزغ اکولوژیکی ،سالمت زمین را به مرز نگرا کننده رسانده

اندازهگیری کارکردهای ناوآوری زیسات محیطای را بار لساب

است .این شرایط با افزایش رشد معیت ،بغرنجتر گردیاد .ایان

روشهای کسب و کار ،در کشورهای توسعهیاف ه ،ابداع نمودهاند.

روند فزاینده ،دولتها را وادار ساخ ه است تا بدنباغ خط مشی و

هر چند ،از این دست تحقیقات در کشورهای در لااغ توساعه،

برنامااههایی باشااند کااه از توسااعه پایاادار لمایاات کننااد (.)1

معدود است ( .)6از نظر تمرکز دولتها بر این بخش میتوا باه

کارکردهااای نوآورانااهی زیساات محیطاای 1بااه عنااوا یکاای از

اتخاذ سیاستها و تدوین اس راتژیهای مخ لف در ایان زمیناه

رویکردهایی موفق در طی چند ساغ اخیر ،بشادت ماورد تو اه

اشاره نمود .مثال کنفرانس تغییرات االیمیسازما ملل در سااغ

امعهی علمی و دانشگاهی و صالبا والادهای تجااری اارار

 0215که در پاریس برگازار گردیاد دریکای از آیاین ناماههای

گرف ه است .بنا به گف هی رینیگاز ( ،)0کارکردهاای نوآوراناهی

ا رایی خود ،بر لزوم تو ه بر راه کارهای نوآورانه بارای کن ارغ

زیساات محیطاای ،توسااعهی ایاادهها ،رف ارهااا ،محالااوالت و

ضایعات زیست محیطی ،شرکتها تاکید داشت ( .)1این موضوع

فرآیندهای دید است که به کاهش صدمات زیست محیطی یاا

در کشور ما در طی چند ساغ اخیر بسیار مورد تو ه بوده است،

اهداف پایداری اکولوژیکی کمک شاایانی میکناد .توساعه یاک

به طور که طبق مااده  182ااانو برناماه پانجا توساعه کلیاه

شاخص مناسب ،به عنوا یک عامل مها برای ارزیاابی تواناایی

دس گاههای ا رایی و موسسات و نهادهای عماومی غیردول ای،

کارکردهااای نوآورانااهی زیساات محیطییااک شاارکت ،الزم و

موظااف هساا ند ،هاات کاااهش اع بااارات هزینااهای دولاات،

ضروری اسات .باهطاور کلای میتاوا کارکردهاای نوآوراناهی

سیاستهای مالرف بهینه منابع پایه و محیط زیس ی را اعمااغ

زیستمحیطی را از دیدگاه خرد و کال تعریاف نماود .کاارکرد

نمایند و برای برای ا رای برنامه مدیریت سبز شاامل مادیریت

نوآورانه زیستمحیطی در سط خرد میتواناد بارای ارزیاابی و

مالرف انرژی ،آ  ،مواد اولیه و تجهیزات (همچو کاغذ)،کاهش

مقایسه عملیات شرکت نسبت به سایر شرکتها ،مورد اسا فاده

مواد زائد امد و بازیافت آ ها (در ساخ ما ها و وسایل نقلیاه)

ارار گیرد ( .)4از طرف دیگر ،کارکرد نوآورانه زیست محیطی در

طبق آیین نامه ای که توسط سازما لفاظت محایط زیسات و

سط کاال میتواناد از شااخصهای عملکارد در ساط خارد

معاونت آ  ،صادر میشود ،همکاری نماوده و ایان مالاوبات باه

نهایت اس فاده را ببرد و بر این مبنا کارکردهای زیست محیطای

تایید و تالویب هیات وزیرا رسیده و الزم الجارا میباشاد (.)7

خود را هت بهدست آورد یک مزیت رااب ی مدنظر ارار دهند

و ود اینگونه دس ورالعملها و اوانین هر چند میتواناد راهای

(.)3

برای توسعهی کارکردهای نوآوراناهی زیسات محیطای در طای

با و ود این ،شاخصهای عملکارد خارد باه تنهاایی در ساط

چند ساغ اخیر المداد گردد ،اما مطمنا کافی نیسات و تطبیاق

شرکت ،کافی نمیباشند .یک نیاز برای تلفیق چنادین شااخص

با معیارها و اس انداردهای محیطی بین المللی میتواند ف

به منظور اندازهگیری مطلاو کارکردهاای نوآوراناهی زیسات-

برای رشد و توسعه در این بخش المداد گردد .از طرف دیگر ،در

میشاود .زوباولی و همکاارا ( ،)5پیشانهاد

راس ای توسعه ابعاد زیسات محیطای در طای سااغهای اخیار،

میکند که هزینههای والد تحقیق و توسعه ،هزینههای کن ارغ

تحقیقات بسیاری زیاادی صاورت پذیرف اه اسات و ایان روناد

آلودگی ،بهینه سازی ماواد طبیعای ،شادت آلاودگی و کااهش

صعودی هر چند از نظر کمیت دارای فراوانی بوده است ،اماا باه

محیطی ،السا

بابی

لحا کیفی و مح اوا تاا لاد زیاادی هاا شاکل باوده و دارای
1-Eco-innovation functions
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وليان و همكاران

انسجام تئوریک مناسبی در راس ای تولید مح وا نبوده اسات .از

ایگزین ،میشود .رِید و مدزیسانکی ( )11کاارکردی ناوآوری

طرف دیگر کاتر باه بررسای وضاعیت ،عملکارد و راهبردهاای

زیست محیطی را بعنوا خلق فراینادها ،سیسا اها ،خادمات و

شرکتهای دارویی در ایان زمیناه پرداخ اه اناد ( .)9لاذا ایان

رویکردهای دید و رااب ی برلسب ایمت تعریف میکنند کاه

تحقیق ،به منظور درک به ار وضاعیت کارکردهاای نوآوراناهی

میتوانند نیازهای بشری را تامین کنند و کیفیت زنادگی را باه

زیساات محیطاای شاارکتهای دارویاای بااا اساا فاده از ماادغ

تمامیافراد در تمام مرالل چرخه لیات محالاوغ بهماراه کاا-

 ،FDEMATELتالش دارد تا با اس خراج شاخصهای علای،

ترین مالرف منابع طبیعی (از مله لاملهای انرژی و مسالت

ارزیابی مناسبی از کارکردهای نوآورانهی زیست محیطای ایان-

سط ) در هر والد س اده و کاترین ان شار مواد سامی ،فاراها

گونه شرکتها داش ه باشد .در وااع این تحقیق با تمرکز بر ابعاد

سازند .بدو تو ه به تعاریف ارایه شده ،هلس ورم ( )10پیشنهاد

تولید ،بازاریابی ،تحقیق و توسعه ،مدیریت منابع انسانی و مالیاه

کرد که کارکرد نوآوری زیست محیطی میتواند در سطو فان-

عمااومیتالش دارد تااا درک مناساابی از کارکردهااای نوآورانااه

آوری ،ا ماعی و سازمانیِ شرکتها لحا گاردد .بارای مثااغ،

زیستمحیطی با عنایت بر ابعادیاد شده ایجاد نماید و از طریاق

چنگ و همکارانش ( ،)14رابطه بین ساه ناوع کاارکرد ناوآوری

روش مدغ سازی ساخ اری-تفسیری ،تقسیا بندی مطلاوبی باا

زیستمحیطی را به نامهای فرایند ،تولید و ماهیات ساازمانی را

تو ه به شاخصهای مد نظر ایجاد نماید.

کشف و روابط درونی بین آ ها و تاثیرات نسبیشا بر عملکارد

مبانی نظری

کسب و کار را بار لساب تئاوری دیادگاه منباع محاور ،ماورد

کارکردهای نوآورانهی زيست محيطی

1

شناسایی ارار دادند .کارکرد نوآوری زیست محیطی ،یک نیروی

مساائل و موضاوعات محیطای پیراماو رشاد اا الااد هاانی،

محرکه مها برای لمایت از توسعه پایادار شارکتها محساو

معیارها و اس اندارهای محیطای باینالمللای دیادی را ایجااد

میشود ( .)13با تو ه به تعاریف اولیه در این زمینه باید گفات،

کرده است که نیازمند تمرکز و پذیرش اس راتژیها و برنامههای

برای بسیاری از شرکتها ،کارکردهای نوآوری زیسات محیطای

محیطی در کسب و کار است .از اس راتژیهایی کاه در چنادین

یک مفهوم دید تلقی میشود ( .)15-12بهطوری که منجر به

ساااغ اخیاار تو ااه بساایاری را بااه خااود لااب کاارده اساات،

سطو م غیر بهبودهای زیست محیطی میگردد .با و ود ایان،

اس اندارهای زیست محیطی و تو ه به توسعه پایادار در عرصاه

اکثر تحقیقات در زمینه کارکردهاای ناوآوری زیسات محیطای

هانی است .عاواملی از ابیال تحریاهاای مشا ریا  ،شار و

عمدتا بر شرکتهای بزرگ و شناخ ه شده تمرکاز دارناد (.)16

شرو های آ ها و تو ه به سالمت خود و محیط و آینده از این

برای مثاغ ،میلین و همکارا ( )17تااثیر کارکردهاای ناوآوری

دس ه محدودیتها به شمار مایرود .نوآوریهاای کاارکردی در

زیست محیطی سوپر مارکتهای زنجیرهای شیر ،گوشت و ناا

بخش زیست محیطی به عنوا یک مزیت رااب ی میتواند نقاش

بری انیا را در مقابل سایر کارکردهای ایان فروشاگاه زنجیاره ای

مها و اابل تو هی در موفقیت شارکتها داشا ه باشاد ( .)8در

مورد بررسی ارار داند و ن ایج نشا داد ،کارکردهای نوآوراناهی

این رابطه ،کِمپ و فوکسو ( )12کارکردهاای ناوآوری زیسات

زیست محیطی به عنوا یک اولویت نسبت به سایر کارکردهای

محیطی را بهعناوا تولیاد ،همانناد ساازی یاا بهارهبارداری از

سازمانی میبایست مورد تو ه ارار بگیارد .بناابراین ،کااربردی

محالوغ ،فرآیند تولید ،مدغ خدمات ،مدیریت یا کسب و کار که

کرد و یاا عادم کااربری ایان ناوع داناش در تمامیزمیناهها،

برای سازما  ،دید است ،تعریف میکند که در سرتاسر چرخه

موضوعی لسا

و چالش برانگیز است و در لقیقت ،با پیااده-

لیات آ  ،منجر به کاهش ریسک زیست محیطای ،آلاودگی یاا

سازی صحی کارکردهاای ناوآوری زیسات محیطای ،میتاوا

دیگر تاثیرات منفی در کاربری مناابع در مقایساه باا روشهاای

ان ظار داشت ،عملکرد رااب ی شرکتها بهبود پیدا خواهد کارد.
اکینز ( ،)19با ارائهی فهرس ی از شاخصهای ناوآوری زیسات-
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محیطی ،مشخص نماود ،ایان کاارکرد راااب ی باه عناوا یاک

( )04چهار نوع کاارکرد ناوآوری زیسات محیطای را شناساایی

اس راتژی ،طیف وسیعی از اهاداف و برناماهیهای شارکتها را

کردند که عبارتند از تولید ،فرایند ،بازار و منابع تامین .هاچنین

تحت الشعاع ارار میدهد .از طارف دیگار ،ماارگولیس و والاش

تاثیرات این معیارها را بر اندازهگیری مب نی بر لسابداری ،مورد

( )18در تحقیقی ،کارکردهای ناوآوری زیسات محیطای را باه-

مطالعه ارار دادند و پیشنهاد کردند که اابلیتهای کلیدی مالیه

عنوا ترکیبی از شاخصها از مله عملکارد زیسات محیطای،

و دارایی ،برای توسعه کارکردهای ناوآوری زیسات محیطای ،از

عملکرد اا الادی و راابت پذیری پایدار مشخص کردناد .اای

اهمیت باهسازایی برخاوردار میباشاند .هماینطاور ،پاولزین و

تعجب ندارد که در میا سایر عوامل ،عملکرد زیسات محیطای

همکارانش ( )03دریاف ند که ایجاد برخییکپارچگیهاای ماالی

کارکردهای نوآوری زیست محیطی تلقای

میتواند تا اندازهای بر موانع مالی در زمیناه ایجااد کارکردهاای

شود و از منظرهای مخ لف ،برای مثااغ بازاریاابی سابز 1ماورد

نوآورانهی زیست محیطی ،فائق آید .با تو ه باه تحلیال فاوق،

مطالعه ارار گیرد ( .)02عملکرد و راابت پذیری زیست محیطی،

هیچ چهارچو تئوریکی و ود ندارد کاه شارکتها ب وانناد باا

بهطور چشمگیری تحت تاثیر انواع مخ لف کارکردهای ناوآوری

اس فاده از آ کارکردهای نوآوراناهی زیسات محیطای را ماورد

زیست محیطی ،از مله سازمانی ،فرایندی و تولیدی ارار دارند.

فقادا ،یک ارزیاابی عملکارد

بهعنوا پایه و اسا

ارزیابی ارار دهند .بر ایان اساا

( .)01کای و ژو ()00یک مدغ مفهومی ،ارایاه و آ را بار روی

امع که انواع کارکردهای نوآورانهی زیسات محیطای را بارای

تعااداد زیااادی از شاارکتها در صاانایع مخ لااف کااه از تحلیاال

توسعهی عملکردهای کساب و کاار بایکادیگر همساا نمایاد،

رگرسیو سلسله مراتبی اس فاده میکردند ،آزمایش کردند .این

بشدت مشهود میباشاد .در تحات ایان شارایط ،هایچ تعریاف

تحقیق نشا داد که کارکردهاای نوآوراناهی زیسات محیطای،

منحالر بفردی و ود ندارد که چه کارکردهای نوآورانهی زیست

تحت تاثیر محرکههای درونی و بیرونی است .این نیروی محرکه

محیطی باید دریک شرکتیا در طوغ زنجیاره تاامین ،گنجاناده

ل ی اگر از انب مش ری باشد ،ایان تااثیر میتواناد باه ساایر

شوند تا از این طریاق ب واناد در توساعهی ابعااد کساب و کاار

بخشها هاچو زنجیره تامین ،تسری پیدا کند.

شرکتها موثر فائق آید ..هر فعالی ی در ام اداد زنجیاره تاامین

کارکردهااای نوآورانااهی زيساات محيطاای بااا توس ا هی

مانند خرید ،تحقیق و توسعهیا فروش و بازاریابی را میتوا

کارکردهای کسب و کار

کارکردهای نوآورانهی زیسات محیطای شارکتها تلقای گاردد

توابع کسب و کار از اهمیت ویژه ای برخاوردار میباشاند ،زیارا

( .)06 -05بهعالوه دیگر کارکردهایی ،هاچو مادیریت مناابع

آ ها میتوانند تمام نبههاییک شرکت را منعکس نمایند .اگر

انسانی ،روابط عماومی ،مالیاه شارکت و کن ارغ مادیریت نیاز

آ ب واند تواناایی ناوآوری شارکتها را از دیادگاههای مخ لاف

میتوانند زء کارکردهای نوآورانهی زیست محیطای محساو

کسب و کار مورد ارزیابی اارار دهناد ،شارکتها میتوانناد بار

شااوند ( .)09-07شااال گر و همکااارانش ( )08بااا تو ااه بااه

لسب دیدگاه زیست محیطی ،تالمیمات به ری اتخااذ نمایناد

تفاوتهای مح وایی بین ابعادیاد شاده باه عناوا کارکردهاای

( .)1اگرچه تحقیقات مخ لف ،نبههای م فاوتی از این موضوع

نوآورانهی زیست محیطای ،اماا آنهاا را بارای توساعهی پایادار

را هدف ارار میدهند ،اما بیشتر تحقیقات ،والدهای تحقیاق و

عملکردهای کسب و کار شرکتها الزم و ضاروری دانسا ند .در

توسعه ،مالیه و مدیریت منابع انسانی را به عنوا معیارهای مها

این تحقیق به منظور تعیین مولفاههای کارکردهاای نوآوراناهی

کارکردهای زیست محیطییک شرکت المداد میکنند که برای

زیست محیطی باه منظاور توساعهی عملکاردی کساب و کاار

توسعهی عملکردهای تجاری و کساب و کاار شارکتها دریاک

شرکتهایی دارویای دریاک محایط راااب ی از معیاار ام یاازی

محیط رااب ی الزم و ضروری هس ند .پرزیکودز و پرزیکاودز

ارزیااابی ان قااادی 0اس ا فاده میشااود .در ایاان روش پژوهشااگر

1-Green Marketing

از

2- Critical Appraisal Skills Program: CASP
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کیفیت روش شناخ ی مطالعات انجام شده را مورد ارزیابی اارار

مشخص کند .بنابراین ،با تو ه به دوغ زیار ،اب ادا میبایسات

میدهد و بر مبنای ام یازی ،با تعیین  12معیار اهداف تحقیاق،

تحقیقات مرتبط با اس فاده از روش ام یاز دهی بر مبنای دوغ

منطق روش تحقیق ،طر تحقیق ،نموناه بارداری ،ماع آوری

زیر شناسایی و سپس معیارهای کارکردهای نوآوراناهی زیسات

پذیری ،دات تجزیه و تحلیال ،بیاا تئوریاک و

روش DEMATELفازی تالش

دادهها ،انعکا

محیطی شناسایی و براسا

شفافیاف هها و ارزش تحقیق به هر مطالعهی در راس ای موضوع

گردد تا از طریق طرالی مدلی ،معیارهای تاثیر گذار بار اساا

ام یاز میدهد .بهعبارت دیگر ،در این مرلله ،پژوهشگر باه هار

روش ساخ اری-تفسیری ( )ISMکارکردهای نوآورانهی زیست

یک از سؤاالت یک ام یاز کمی می دهد و سپس یک فرم ایجاد

اوراق بهادار تهارا مشاخص

میکند .بر اسا

مقیا

محیطی شرکتهای دارویی بور

 52ام یازی برنامة مهارتهای ارزیابی

گردند .در وااع روش ساخ اری-تفسیری میتواند باهعنوا یاک

لیاتی ،پژوهش نظام ام یااز بنادی زیار را مطار کارده و هار

ابزار کیفی ویک تکنیک مدغ سازی برای تجزیه و تحلیل تااثیر

مقالهای را که پایینتر از ام یاز خو (پایینتار از  ) 42باشاد را

یک مولفه ( )42و درک به ر و عمیق این روابط و سط آ هاا،

لذف میکند .این برنامه ،شاخالی است که به پژوهشگر کماک

مورد اس فاده ارار گیرد .بهدلیل محدودیت صفحات مقالاه تنهاا

می کند تا دات ،اع بار و اهمیت مطالعههای کیفای پاژوهش را

بخشی از ارزیابی ان قادی مقاالت در این بخش ارائه میگردد:

جدول  -1ارزيابی انتقادی مقاالت بررسی شده ()CASP

اهداف تحقیق

منطق روش تحقیق

طر تحقیق

نمونه برداری

مع آوری دادهها

پذیری
انعکا

ماللضات الالای

لین و همکارا ()41

3

5

5

5

4

3

4

3

5

5

34

هنری و ورنیولِت ()09

4

3

5

3

3

3

3

5

3

5

33

سید وادین و همکارا ()7

3

5

4

3

3

3

5

3

4

3

32

لقیقی نسب و همکارا ()40

4

0

4

0

3

5

5

5

3

5

49

بیا تئوریک و

شال گر و همکارا ()08

5

4

4

4

4

3

5

4

4

3

47

شفافیاف هها

پولزین و همکارانش ()03

4

5

4

4

5

3

5

5

5

3

30

مقاله

ارزش تحقیق

پرزیچودز و پرزیچودز ()04

3

3

4

3

3

3

3

5

3

3

49

م يار

مع

دات تجزیه و تحلیل

Table 1- Critical Appraisal Skills Program: CASP

در این بخش تعداد  03مقاله مورد بررسای اارار گرفات کاه از

شدند ،گام بعادی تعیاین مولفاههای م ناساب باا کارکردهاای

مجموع بررسیها تعاداد  19مقالاه ام یااز بااالی  42را کساب

نوآورانهی زیست محیطی برای شرکتهای دارایی میباشد.

نمودند .پس از آ که بر اسا

این برنامه ،آثار مناسب شناسایی
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جدول  -9مولفههای کارکردهای نوآورانهی زيست محيطی استخراج شده از تحقيق منتخب
Table 2- Environmental components extracted from the research of innovative functions

شاخصها

م يارها

منابع

فرآیندها و مکانیزههای تولید سبز ()C1
خلق ارزش افزوده در تولید محالوغ ()C2
لفظ انعطاف پذیری و انطباق پذیری شرکتها بر لسب مکا و محیط زیست ()C3

توليد ()A1

ترویج محالوالت سبز (سالا) در امعه ()C4
عدم اس فاده از مواد مضر و خطرناک ()C5
بهبود سالمت و امنیت با اس فاده از مواد اولیه با کیفیت ()C6
تغییر چرخه بازیافت برای کاهش ضایعات تولید دارو ()C7

لین و همکارا ()41؛
هنری و ورنیولِت ()09؛
وو و همکارا ()44؛
لقیقی نسب و همکارا
()40

تبعیت از اس انداردهای زیست محیطی ()C8
ارتقای کیفیت خدمات از طریق تولید محالوالت سبز ()C9
توسعه شدتِ راابت بازار برای ارتقای محالوالت سبز ()C10
تو ه به ملزومات و اولویتهای زیست محیطی مش ریا ()C11
توسعهی اس راتژیهای بازاریابی سبز ()C12

بازاريابی ()A2

توسعه شبکههای زنجیره تامین محالوالت دارویی ()C13
ارایه محالوالت در سراسر کشور ()C14
تشویق بازار برای محالوالت سبز ()C15
معرفی مفهوم خرید سبز برای داش ن اس راتژی در ایمت ()C16
راه اندازی بس ه بندی پایدار ()C17

پرزیچودز و پرزیچودز
()04؛ شال گر و همکارا
()08؛ هورلینکِس و
مارسد ()43؛ وو و
همکارا ()44؛ لقیقی
نسب و همکارا ()40

پیاده سازی تجارت الک رونیک برای افزایش سها دید بازار ()C18
اس فاده از کاناغهای توزیع برای تامین نیازهای بازار ()C19

مديريت منابع انسانی ()A3

تشااویق کارکنااا باارای مشااارکت در فعالیتهااای زیساات محیطاای ،بالااورت رساامی و
غیررسمی()C20
توانایی برای انجام تعدیالت سازمانی ()C21
آگاهی زیست محیطی کارکنا در بخش فروش ()C22
موا هه با فشارهای ذینفعا با دید مثبت ()C23
ارایه برنامههای آموزشی و مهارتی به کارکنا ()C24

آزو و نوکی ()45؛
برونیرمیر و کوهن ()46؛
وو و همکارا ()44

تهییج کارکنا به مشارکت با تمام توا ()C25
ابوغ پیشنهادات سازنده از انب کارکنا ()C26
افزایش فعالیتهای سبز در سازما از طریق راابت درو سازمانی ()C27
همکاری با موسسات ،بنگاهها و دانشگاههای تحقیقاتی ()C28
بهره مندی از انحالارات زیست محیطی ()C29

تحقيق و توس ه ()A4

راه اندازی والد تحقیق و توسعه در زمینه محیط زیست ()C30
کن رغ و محافظت از مواد آالینده ()C31
اعطای برچسبهای زیست محیطی ()C32
بهره مندی از اکوسیس اها برای خلق ارزش افزوده برای انسا و طبیعیت ()C33
بهره مندی از تکنولوژی انعطاف پذیر و پاک در والد تحقیق و توسعه ()C34
طرالی روش لجس یک معکو

()C35

توسعه مدیریت بهینه انبارداری ()C36

تزنسگ ()47؛
هورلینکِس و مارسد
()43؛ وو و همکارا
( ،)44سید وادین و
همکارا ()7

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،زمستان 96

48

وليان و همكاران

دس رسی به کمکها و مشوقهای مالی()C37
کسب لمایتهای مالی از سرمایه گذارا ()C38

ماليه ()A5

شناسایی درآمدهای بالقوه در تولید سبز ()C39

پرزیچودز و پرزیچودز
()04؛ شال گر و همکارا
()08؛

کن رغ بهینه سرمایه ()C40
کسب رشد ساالنه در درآمد ()C41
کاهش هزینه درآمد ()C42
افزایش لاشیه سود ()C43

 34معیار فرعی در تحقیقات مو ود شناسایی گردید که توساط
نخبگا بر اسا

تحلیل ،بیا تئوریک و شفافیاف هها و ارزش تحقیاق باراساا

مقاالت ان خا شده ،مورد بحاث و بررسای و

شاخص «مد» صورت پذیرفت و مقاالت مشابهی که ام یاز باالی

تائید ارار گرفت ،بهطوریکه در عمال نیاز از کاارایی برخاوردار

 42را کسب نمودند ،به عنوا مبنای تحقیق ماورد بررسای و از

میباشند.

مح وای آ ها تعداد  47شاخص در االب  5معیار تولیاد (،)A1

روش تحقيق

بازاریابی ( ،)A2منابع انسانی ( ،)A3تحقیق و توساعه ( )A4و

این تحقیق کارکردهای نوآورانهی زیست محیطیِ را باه منظاور

مالیه ( )A5شناسایی شدند .سپس در بخش کمیتعداد  42نفر

توسعهی کارکردهای کسب و کار شرکتهای دارویای براساا

از مدیرا  ،کارشناساا و معاوناا الیاههای مخ لاف مادیری ی

معیارها و توابع پیشنهاد شدهی بر اسا

روش ارزیابی ان قاادی

شرکتهای دارویی بور

اوراق بهادار تهرا ان خا شادند ،تاا

که در اسمت ابلی بیا گردید را مورد بررسی ارار میدهاد .در

در االب پرسشنامهی تدوین شده ،نظرات خود را بیا نمایند.

وااع این تحقیق از منظر داده ،زء تحقیقات ترکیبی محساو

روش FDEMATEL

از موضوعات و تحقیقات

روش  FDEMATELترکیبای از  DEMATELو منطااق

روش ارزیابی ان قادی ،معیارهای کیفی را باه

فازی است .ایان روش سابب تحلیال بالاری از طریاق نماودار

منظور ارزیابی کمیروش دیم ل شناسایی نمود .از لحا هادف

میشود .از این رو FDEMATEL ،یک ابزار مفید برای کمک

کاربردی و از مله تحقیقات توصایفی میباشاد .هماانطور کاه

به لل مشکالت پیجیده در لیطههای مخ لف تلقای میگاردد

گف ه شد ،از روش دیم ل نیز هت شناساایی و بررسای رابطاه

( FDEMATEL .)47-44به هنگام تجزیاه و تحلیال رواباط

درونی بین معیارها اس فاده شاده اسات .امعاهی آمااری ایان

علی در بین عوامل مخ لف ،عدم اطعیت را لال میکناد (.)49

تحقیق ،شامل دو بخش کیفی و کمیمیباشد .در بخاش کیفای

فاارک کنیااد در مرللاااه اوغ ،مجموعااههای از ویژگیهاااای

اب دا با اس فاده از نظر  02خباره ،ارزیاابی ان قاادی از مح اوای

و روابااط ف اای و ااود دارد.

می شود ،چرا که از طریق روش اا با
گذش ه و براسا

موضوعات و مقاالت مشابه بر اسا

 12معیاار اهاداف تحقیاق،

منطق روش تحقیق ،طار تحقیاق ،نموناهبارداری ،ماعآوری
دادههاا ،انعکاا

پاذیری ،ماللضاات اخالاای ،داات تجزیاه و

مقیا

زبا شناخ ی در ارزیابی ،هما طور که در دوغ 0ارایاه

شده است ،پیاده سازی میشود.
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جدول  -3مقياسهای زبانشناختی برای  TFNsمتناظر
Table 3- Linguistic scales for corresponding TFNs

مقياسها

اولويتهای زبان شناختی

ارقام فازی ،مثلثی متناظر

1

بدو تاثیر /مها

()2،2،1،2،4

0

تاثیر بسیار اندک  /مها

()2،1،2،4،2،5

4

تاثیر اندک  /مها

()2،4،2،5،2،7

3

تاثیر زیاد  /مها

()2،5،2،7،2،8

5

بسیار تاثیرگذار  /مها

()2،7،2،8،1،2

فرک کنید  kپاسخ دهنده و ود دارد و مقیا

زباا شاناخ ی

بهصورت

باید به اراام فازی مثلثی تغییر یابد ،تا نشا دهناد کاه تاا چاه

مس قیا

اندازه کدام از از این ویژگی  xبر ویژگی  yدر پاسخ  kام تااثیر

شده

میگذارد .فرایند غیر فازی سازی 1مس لزم این اسات کاه ارااام

معادله ()7

فازی مثلثی به م غیرهای اطعی( 0

) تبدیل شاوند (.)41

نوش ه شاود .ن یج اا ،،مااتریس
باید به

تغییر شکل پیدا کند و ماتریس نرماغ

میتواند از معادله ( )7بهدست آید:

در اینجا:

این تحقیق از لداال–لداکثر بارای نرمااغساازی ارااام فاازی
مثلثی ابل از دستیاف ن به مقادیر کامل شدهی اسا فاده کارد.

معادله ()9

فرایند نرماغسازی لداال– لداکثر بالورت زیر میباشد:

زمانیکه ماتریس نرمااغ شادهی

باهدسات آماد ،بایاد باا

ماتریس هویت برای محاسبه کل مااتریس رابطاه
معادله ()1

 ،کاه باه-

صورت زیر محاسبه میشود ،همبس ه گردد.
معادله ()8

با تو ه به معادلهی (:)1
معادله()0

در اینجا،

برابر با ماتریس هویت است.

در نهایت ،مجموع ردیفها و سا و ها در مااتریس رابطاه کال

با شناسایی مقادار نرمااغ شاده سامت چاپ ( ) و راسات ( )،

میتواند به ترتیب برای ترسیا بردارهای

خواهیا داشت:

ارار گیرد .محاسبه بردارها با اس فاده از فرموغهای زیار صاورت

معادلااه ()4

میگیرد:

ماورد اسا فاده

و

معادلااه ()3
با محاسبه مقادیر اطعی (:)crisp

معادله ()12

معادله ()5
و مرلله آخر تبدیل ،مع کرد مقادیر اطعی میباشد:
معادله ()6

در نهایت ،نمودار علی ترسیا میشود .محور عمودی (

بهمنظور مرتبسازی مقادیر اطعای بمنظاور مقایساه زو ای و

نقش خالیالهیا ویژگی را نشا میدهاد .اگار (

نمایش آ ها بعنوا ماتریس رابطه مس قیا ،مااتریس میتواناد
1-Defuzzification
 -0م غیرهایی هس ند که ارزش آ ها با یک مقدار معین بیاا مای-
شود .مثال دمای هوا  02در هی سان یگراد است یا  Aزیرمجموعاهی
 Bاست .روشن است که مقدار ارزشها دایق و اطعی است.

)
) منفای

باشد ،ویژگی مورد نظر ،معلاوغ و اگار (

) ،مثبات باشاد،

ویژگی مورد نظر ،علت تلقی میشاود( .

) محاور افقای

است که اهمیت خالیاله را نشا میدهد.
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روش ساختاری-تفسيری ()ISM

ساخ ار روابط بین مولفهها میتواند با اسا فاده از نماودار ،بیاا

از طریق مدغسازی  ،ISMرابطه خاص و ساخ ار کلی میتواناد

گردد.

دریک نمودار به تالویر کشیده شود .رویههای ماورد نیااز بارای
ترسیا  ISMبهصورت زیر میباشد:

سوال تحقيق

الف)یک فهرست از معیارهای دخیل در مشکل ،تهیه و هر معیار

.1عواماال مااوثر باار کارکردهااای نوآورانااهی زیساات محیطاای

تعریااف

اوراق بهادار تهرا با اسا فاده ازروش

(و معیااار فرعاای) را ب اهعنااوا

شرکتهای دارویی بور

ارزیابی ان قادی CASPچگونه است؟

نمایید (.)48
) یک ماتریس رابطه ،رابطهای بسازید که روابط باین معیارهاا

.0روابط درونی عوامل ماوثر بار کارکردهاای نوآوراناهی زیسات

(و معیارهای فرعی) را نشا میدهاد( .هماا منباع) .مااتریس

اوراق بهادار تهرا با اس فاده

رابطااه براسااا

نظاارات کارشناسااا میباشااد ( .)32دادههااا

محیطی شرکتهای دارویی بور

ازروش  FDEMATELچگونه است؟

میتوانند از طریق پاسخ به سواالت گردآوری شوند ،مانناد «آیاا

.4سطو ساخ اری-تفسیری عوامال ماوثر بار بار کارکردهاای

تاثیر دارد؟ اگر پاسخ باه ایان ساواغ بلاه

اوراق بهادار

م غیر

بر م غیر

باشد ،بنابراین

برابر بایک ،در غیر اینصورت برابار باا صافر

است .ساخ ار کلی ماتریس رابطهای بهصورت زیر میباشد:

نوآورانهی زیست محیطی شرکتهای دارویی بور
تهرا با اس فاده ازروش  ISMچگونه است؟
تجزيه و تحليل
تحليل FDEMATEL

باااه دنبااااغ اسااا فاده از مرالااال ارائاااه شااادهی تحلیااال
 FDEMATELدر اساامتهای فااوق ،اادوغ ( )3ارزیااابی
دو انبهی وانب را براسا
برابر باا مولفاه  iام در سیسا ا،

اضاوت کارشناسا ارایاه میکناد.

 ،رابطاه

این توابع میتوانند در نمودار علای باا مخ الاات [(D + R),

بین مولفههای ام و ام و  ،برابر با ماتریس رابطه میباشاد.

]) ،(D – Rهما طور که در شکل ( )1نشا داده شاده اسات،

بنااابراین ،ماااتریس دس ا اورد ( )reachabilityبااا اس ا فاده از

ترسیا شوند .این نمودار نشا میدهد که  A1یعنی تولیاد باه

معادلههای زیر ،محاسبه میشود:

عنوا یکی از معیارهای کارکردهای نوآورانهی زیساتمحیطای،

در فرموغ فوق،

عامل محرکه در این زمینه محساو میشاود .چونکاه مقاادیر
) ،(D–Rمثباات و مقااادیر ) ،(D + Rمنفاای هسا ند ،باادا
در فرموغ فوق I ،برابر با ماتریس والد ، ،نیروها و

برابر با

معناست که این عوامل ز عوامل لیاتی هس ند کاه میتوانناد

ماااتریس نهااایی دس ا اورد اساات .بنااابراین مجموعااه دس ا اورد

بر موفقیتهای شرکتهای دارویی بور

اوراق بهادار به منظور

میتواند محاسبه و با اسا فاده از معاادالت زیار ،اولویاتبنادی

توسعهی عملکرد موفق کسب و کار تاثیر بگذارند .بهعالوهA2 ،

صورت گیرد:

یعنی بازاریابی A4 ،تحقیق و توسعه و  A5مالیه ،نشا دهندهی
ویژگیهای اصلی است .این بادا معناسات اگرچاه تااثیر ایان
عوامل کاتر از  A1یعنی تولید ،میباشد ،اما زء عوامال مهاا

در فرموغ فوق،

 ،مقدار ردیف ام و س و

ام میباشاد.

معادله زیر ،ساط و رابطاه باین مولفاهها را تعیاین میکناد و

برای بهبود کارکردهای نوآورانهی زیست محیطی شارکتها باه
منظور موفقیت در داش ن توسعهی پایدار کسب و کار محساو
میشوند .نهای ا A3 ،،مدیریت مناابع انساا  ،ویژگای اخ یااری
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است و علی رغا تاثیر باالی آ  ،مها ،اما معنادار نمیباشد .باه-

( ،)A2تحقیق و توسعه ( )A4و مالیه ( )A5از اهمیت مشابهی

عبارت دیگر ،اولویت عوامل درگیر باید به ترتیاب تولیاد (،)A1

برخاوردار هسا ند ،زیاارا همانگونااه کااه در شااکل ( )1میتااوا

تحقیق و توسعه ( ،)A4مالیه ( )A5و مادیریت مناابع انساانی

مشاهده کرد ،هیچ تفاوت روشنی بین آ ها و ود ندارد.

( )A3میباشد .هاچناین مشاخص گردیاد تااثیرات بازاریاابی
جدول  -5گروه علی برای پنج تابع کارکردهای نوآورانهی زيست محيطی
Table 4- Causal group for the five business functions

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

شكل  -1نمودار علی برای توابع کارکردهای نوآورانهی زيست محيطی
Figure 1. The causal diagram for business functions

اادوغ ( 34 ،)5معیااار فرعاای ،علاای و انباشاات شااده را نشااا
میدهد .نمودار علی براسا

مخ الات

زیستمحیطی شناخ ه میشاوند و نسابت باه دیگار ویژگیهاا
براسا

این تحلیل ،دارای بیشترین تاثیرگاذاری بار توساعهی

فهرست شده در دوغ ( )5ترسیا شده است .زمانیکاه نقشاه

عملکردهای کسب و کار میباشد .باهعاالوه ،ویژگیهاای خلاق

کشی کامل شد ،ویژگیها و خالیالههای اطعی هما طاور کاه

ارزش افزوده در تولید محالوغ ( ،)C2لفاظ انعطاافپاذیری و

در شکل ( )0نشا داده شده است ،شناسایی میشاوند .از کال

انطباقپذیری شرکتها بر لسب مکا و محایطزیسات (،)C3

 14ویژگی اطعی که به شرکتها ا ازه میدهد تاا کارکردهاای

ترویج محالوالت سبز (سالا) در امعه ( )C4و عدم اس فاده از

نوآورانهی زیست محیطی را افزایش دهند ،دریک چهارم شاکل

مواد مضر و خطرناک ( )C5همگی به عنوا شاخصهای معیاار

( )0ارار دارند .این تحلیل بهبود سالمت و امنیت باا اسا فاده از

تولید به عنوا یکی از کارکردهای نوآورانهی زیستمحیطی ،در

مواد اولیه با کیفیات ( ،)C6تبعیات از اسا انداردهای زیسات-

ربع مشکالت عمده ارار دارند و نیاز ادی بارای بهباود آ هاا

محیطی ( )C8را به عنوا شاخصهای معیاار تولیاد و توساعه

السا

میشود تا از این طریق توسعهی عملکردهای کساب و

شدتِ راابت بازار برای ارتقاای محالاوالت سابز ( )C10را باه

کااار اتفاااق بیف ااد .اگرچااه فرایناادهای بهبااود ،بایااد در اب اادا

عنوا شاخص معیار بازاریابی ،ویژگیهای کارکردهای نوآورانهی

ویژگیهای محرکه ،را ترمیا نمایند.
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 زير م يارهای علی و انباشت شده-4 جدول
Table 5- Aggregated causal group for sub-criteria.

FDMATEL
D
C1
1/78
C2
1/47
C3
1/55
C4
1/67
C5
1/66
C6
1/92
C7
1/58
C8
1/76
C9
1/73
C10
1/84
C11
1/74
C12
1/78
C13
1/62
C14
1/44
C15
1/77
C16
1/56
C17
1/56
C18
1/51
C19
1/69
C20
1/27
C21
1/04
C22
1/40
C23
1/05
C24
1/23
C25
1/17
C26
1/29
C27
1/00
C28
1/35
C29
1/41
C30
1/50
C31
1/51
C32
1/57
C33
1/69
C34
1/34
C35
1/01
C36
0/85
C37
1/14
C38
1.11
C39
1/22
C40
1/12
C41
1/21
C42
1/07
C43
1/05

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–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

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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شكل -9نمودار علی  FDEMATELبراساس انواع انباشتهای اطالعاتی
Figure 2-The FDEMATEL causal diagram according to various data aggregations

تحلیل بدست آماده توساط  FDEMATELنشاا داد کاه

توسعه شدتِ راابت بازار برای ارتقاای محالاوالت سابز ()C10

اگریک شرکت بخواهاد از طریاق کارکردهاای ناوآوری زیسات

است و بدین معناست که شرکت میتواند مشکالت و چالشهاا

محیطی به توسعهی عملکرد کسب و کار را پیااده ساازی کناد،

در لاین فرایناد کارکردهااای نوآوراناهی زیسات محیطاای را از

تولید ( )A1مهم ارین موضاوع محساو میشاود .در ضامن،

طریق شدت راابت بازار برای ارتقاء محالوالت سبز ،لل و فالل

بسیاری از معیارها در  ،A1زء عوامل محرکه برای کارکردهای

نماید.

نوآورانهی زیست محیطی میباشند .در میا این عوامل ،بهبود

تحليل ISM

سالمت و امنیت با اسا فاده از ماواد اولیاه باا کیفیات ( )C6و

بعاااد از تحلیااال  ، FDEMATELتحلیااال  ISMکاااه در

تبعیت از اس انداردهای زیست محیطی ( ،)C8عوامل محرکاه و

بخشهای ابلی معرفی گردید میتواند در این تجزیاه و تحلیال

مها در الیه تولید ( )A1محساو میشاوند .بازاریاابی (،)A2

بکار گرف ه شود .شاکل ( )4شااخص ساط بنادی شاده را باا

تحقیق و توسعه ( )A4و مالیه ( ،)A5مشکالت مها هس ند که

اس فاده از  ISMنشا میدهاد .هماا طاور کاه در شاکل ()4

باید مرتفع شوند .در میا عوامل م ناظر ،عامال محرکاه مهاا،

مشاهده میشود ،ویژگیها به ده سط تقسیا میشوند.
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شكل  -3مدل ساختاری-تفسيری کارکردهای نوآورانهی زيست محيطی به منظور توس هی عملكرد کسب و کار
Figure 3- The ISM classification and rename for attributes

سط اوغ ،مربو به عملیات است که عبارت اسات از :طرالای

توانایی برای انجام تعدیالت سازمانی ( ،)C21ابوغ پیشانهادات

( ،)C35توسااعه ماادیریت بهینااه

سازنده از انب کارکنا ( )C26و کسب رشد ساالنه در درآمد

انبارداری ( ،)C36کن رغ بهینه سرمایه ( ،)C40کاهش هزیناه

( )C41است .سط چهارم ،درباره کاربرد فنااوری و تکنولاوژی

درآمد ( )C42و افزایش لاشیه سود (.)C43

در فرآینادهای زیسات محیطای اسات از ملااه تغییار چرخااه

سط دوم در زمینه مدیریت منابع انسانی است از مله موا هه

بازیافاات باارای کاااهش ضااایعات تولی اد دارو ( ،)C7تبعی ات از

با فشارهای ذینفعا با دید مثبت ( ،)C23تهیایج کارکناا باه

اس ا انداردهای زیساات محیط ای ( ،)C8پی ااده سااازی تجااارت

مشارکت با تماام تاوا ( ،)C25افازایش فعالیتهاای سابز در

الک رونی اک باارای افاازایش سااها دی اد بااازار ( )C18و ارای اه

سااازما از طری اق رااباات درو سااازمانی ( )C27و شناسااایی

برنامههای آموزشی و مهارتی به کارکنا ( ،)C24سط پانجا،

درآمدهای بالقوه در تولیاد سابز ( ،)C39ساط ساوم ،ذخیاره

سط اس فاده از مزیتهای منطقاه ای اسات از ملاه ارتقاای

ساازی منااابع انسااانی نااام دارد و بعنااوا محاال ذخیارهسااازی

کیفیت خدمات از طریق تولید محالاوالت سابز ( ،)C9توساعه

اابلیتهای منابع انسانی تعریف میشود .این ساط نیاز شاامل

شدتِ راابت بازار برای ارتقای محالوالت سابز ( ،)C10توساعه

روش لجساا یک معکااو
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شبکههای زنجیره تامین محالوالت دارویی ( ،)C13راه انادازی

سط  ،آخرین هدف و موثرترین شاخص معیار تولید باه عناوا

بس ه بندی پایدار ( )C17و اس فاده از کاناغهاای توزیاع بارای

یکی از اولویتهای مها بارای کارکردهاای نوآوراناهی زیسات-

تامین نیازهای بازار ( ،)C19تشویق کارکنا برای مشاارکت در

محیطی محسو میشود .تنها عامل در این سط  ،زء مشکل-

فعالیتهای زیست محیطی ،بالورت رسمیو غیررسمی( )C20و

ترین عامل برای موفقیت شرکتها المداد میشاود و در عمال،

ارایه برنامههای آموزشی و مهارتی باه کارکناا ( .)C24ساط

یک سازما باید سط ها را یکی پس از دیگری طی کند تاا باه

ششا ،پش یبانی لجس یک نام دارد از مله تو ه به ملزومات و

سط آخر برسد تا از این طریق فرآیند توسعهی عملکرد کساب

اولویتهای زیست محیطی مش ریا ( ،)C11ارایاه محالاوالت

و کار شرکتها فراها آید.

در سراساار کشااور ( ،)C14بهااره مناادی از انحالااارات زیساات

نتيجهگيری

محیطی ( )C29و کن رغ و محافظت از مواد آالیناده ( )C31و

دنیای امروز مملاو از تغییارات و دگرگاونیهاا اسات .تغییار در

کسب لمایتهای مالی از سرمایه گذارا ( .)C38سط هف ا،

فناوری ،اطالعات ،خواس ههای مردم و تغییر در بازارهای هانی

به افزایش آگاهی در زمینه اکولاوژی ناام دارد از ملاه بهباود

از مله تحوالت دنیای امروز است.یکی از مهااتارین تغییراتای

سالمت و امنیات باا اسا فاده از ماواد اولیاه باا کیفیات (،)C6

که در دهههای اخیر تو ه محافل علمی و سیاسای را باه خاود

توسعهی اس راتژیهای بازاریابی سابز ( ،)C12آگااهی زیسات

لب نموده است ،تغییر در محیطزیست است ( .)8با درک ایان

محیطاای کارکنااا در بخااش فااروش ( )C22و همکاااری بااا

شرایط ،این تحقیاق باه دو روش عوامال مهاا در کارکردهاای

موسسااات ،بنگاههااا و دانشااگاههای تحقیقاااتی ( .)C28سااط

نوآورانه زیست محیطی را مورد بررسای اارار داد .در پاساخ باه

هش ا در زمینه بازاریابی زیست محیطی (سبز) اسات از ملاه

سواغ اوغ تحقیق که به دنباغ تعیین روابط درونی عوامل ماوثر

عدم اس فاده از مواد مضر و خطرناک ( ،)C5تشویق باازار بارای

بر کارکردهای نوآورانهی زیسات محیطای شارکتهای دارویای

محالوالت سبز ( )C15و معرفی مفهوم خرید سبز برای داش ن

بور

اوراق بهادار تهرا باا اسا فاده ازروش FDEMATEL

اس راتژی در ایمت ( .)C16سط نها ،بهبود زیسات محیطای

بود ،باید بیا نمود که کارکردهای نوآوراناهی زیسات محیطای

نام دارد از مله خلق ارزش افازوده در تولیاد محالاوغ (،)C2

(در این تحقیق از مرلله تولید ( )A1تا مالیه ( )A5نمیتوانناد

لفظ انعطاف پذیری و انطباق پذیری شرکتها بر لسب مکاا

برای ارزیابی کارکردهای نوآورانهی زیست محیطی مورد اس فاده

و محیط زیست ( ،)C3ترویج محالوالت سبز (سالا) در امعاه

ارار گیرد و بهطور مس قیا بعنوا عوامل محرکه در نظر گرف اه

( )C4و اعطااای برچساابهای زیساات محیط ای ( ،)C32بهااره

میشود .براسا

مدغ پیشنهاد شده ،معماری پنج سط اصالی

مندی از اکوسیس اها برای خلاق ارزش افازوده بارای انساا و

(مانند از  A1تا  ،)A5بهتدریج براسا

طبیعیت ( ،)C33بهره مندی از تکنولوژی انعطاف پذیر و پااک

مورد مطالعه ،پاالیش میشود .به منظور پاسخ به ساواغ تعیاین

در والد تحقیاق و توساعه ( )C34و دس رسای باه کمکهاا و

ساطو سااخ اری-تفسایری عوامال ماوثر بار بار کارکردهاای

مشوقهای مالی( ،)C37در نهایت سط دها ،مربو به توسعه

نوآورانهی زیست محیطی شرکتهای دارویی بور

اوراق بهادار

گواهینامااه زیساات محیطاای ماایشااود از ملااه فرآیناادها و

تهرا با اس فاده ازروش  ISMباید بیاا نماود ،ساطو بنادی

مکانیزههای تولید سبز (.)C1

انجام شده ،به ده سط تفکیک شد که بهعنوا یک مر ع برای

سط اوغ طرالی شده طبق تحلیل ساخ اری-تفسیری ،شاامل

توسعهی عملکرد کسب و کار شرکتها لائز اهمیت است .ن ایج

فعالیتهای عمده است که باید با بیشترین اولویت مدنظر اارار

به طور زئیتر نشا داد ،تاابع کارکردهاای نوآوراناهی زیسات

گیرد .عوامل در این سط  ،همچمین ازء ساادهتارین عوامال

محیطی بیشتر تحت تاثیر معیار تولید ( )A1ارار گرف ه است و

محسو میشوند .در مقابال ،آخارین ساط تنهاا شاامل یاک

بر این مبنا میبایست ،ظرفیت تولید به عنوا یکی از معیارهاای

پارام ر است که توسعه گواهیناماه زیساتمحیطای اسات .ایان

کارکردهااای نوآورانااهی زیساات محیطای بااه منظااور توسااعهی

ویژگیهای شرکتهای
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عملکردهای پایدار کسب و کار شرکتها مد نظر اارار بگیارد و

از ن ایج دیگار تحلیال سااخ اری-تفسایری ( )ISMمایتاوا

اس راتژیهای الزم در این زمینه تدوین و ا را شاوند و در باازه

دریافت که هدف نهایی کارکردهای نوآورانهی زیستمحیطی به

زمانی مشخص مورد ارزیابی ارار گیرند.

منظااور توسااعهی عملکاارد کسااب و کااار شاارکتها ،توسااعه

بهطور خاص ،سه عامل مهاا و اود دارد .اب ادا ،ن اایج تحقیاق

گواهینامه زیست محیطی است که بخش دایی ناپاذیر تولیاد

نشا داد که بهبود سالمت و امنیت با اس فاده از مواد اولیاه باا

سبز محسو میشود .هرچند ،فرآینادها و مکانیزههاای تولیاد

کیفیت ( ،)C6یکی از ویژگایهاای محارک بارای کارکردهاای

سبز ( )C1در الیه آخار  ISMاارار دارد و در اسامت چهاارم،

نوآورانهی زیست محیطی محسو میشاود .ذکار ایان نک اه از

مشکل اصلی را نشا میدهد .یکپارچگی تولید سبز با روشهای

اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد ،زیرا میتواند بهطور بنیاادین

اری همچنا چالش اصلی محسو میشود .ن ایج کسب شده

الگوی مالرف مش ری را تغییر دهد و منجر به ناوآوری گردیاد.

با پژوهش های پیشین همچو وو و همکارا ()44؛ هورلی گس

بنابراین ،مزیت راااب ی عماده از چناین ناوآوری مایتواناد در

و مارساد ()43؛ پرزیچاودز و پرزیچاودز ( )04و شااال گر و

واکنش به تحوغ سریع بازار تغییر پیدا نماید .بهعالوه ،تبعیت از

همکارا ( )08که ن یجاهی ایان پاژوهش را تاا لادی از نظار

اس انداردهای زیست محیطی ( ،)C8عامل مها دیگاری اسات.

مفهومی تایید می نمایند ،مطابقت دارد .بر اسا

ن اایج کساب

هرچند ،این موضوع نیازمند هزینههای بااالی مادیریت اسات و

شده میتوا بیا نمود ،فشارهای خاار ی کاه نیازهاای سابز

نرخ بازگشت کارکردهای نوآورانهی زیست محیطی با تو اه باه

مش ریا  ،اوانین زیستمحیطی و رابا نشات میگیرد تا انادازه-

این موضوع در عملیک چالش مها تلقی میشاود .ایان هزیناه

ای از طریق محرکهای درونی بر کارکردهای نوآورانهی زیسات

باال ،یک مانع برای بسیاری از شرکتها در تعقیب نوآوریهاا در

محیطی تاثیر میگذارند .اکثر شرکتهای مورد بررسی باه ایان

زمینههای زیست محیطای اسات .هرچناد ،در طاوالنی مادت،

موضوع وااف هس ند که اگر آ هاا بخواهناد باه توساعه پایادار

میتواند یک نیاز اولیه برای بقاء شرکتهایی محسو شود کاه

عملکردهای کسب و کار موفق دست پیدا کنند ،باید بار اساا

بدا ها توصیه میگردد تا در مسیر نوآوری زیست محیطی گاام

کارکردهای نوآورانهی زیساتمحیطای شارکتها تغییار مسایر

بردارند و یا ل ی در آینادهای ناه چنادا دور ،ااادامات الزم را

دهند.
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