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Abstract
Background and Objectives: Limitless use of natural resources and increased environmental
pollution by various industries will lead to rapid environmental destruction. The steel industry
interacts with the environment in all its activities, so green economy and sustainable
development is an inevitable necessity in this industry. This study aimed to identify and
prioritize sustainable development and green economy strategies in Khuzestan Steel Company.
Material and Methods: In this study participants are experts familiar with sustainable
development and green economy strategies in Khuzestan Steel Company who were selected
through purposive sampling in order to identify the strengths, weaknesses, opportunities,
threats (SWOT), and developing strategies.The External and Internal Factor Evaluation Matrix
as well as the SWOT matrix were formed then strategies were ranked using TOPSIS
(Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) technique.
Results: 6 opportunities and 5 threats were identified as external factors and 8 strengths and 6
weaknesses were identified as internal factors and 21 strategies were developed. Among the
external factors "Develop and equip the company with new technologies" with the final score
of 0.498 and among the internal factors "Waste management and pollution control" with the
final score of 0.31 got the highest score.
Conclusion: According to the results, the sum of the final scores of External and Internal
Factors Evaluation Matrixes are 2.72 and 2.57 respectively, this shows that company
performance is appropriate. ST1 strategy with closeness coefficient 0/7 was also ranked first.
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چکیده

زمینه و اهداف :استفاده بی حد و حصر از منابع طبیعی و افزایش آلودگیهای محیطی توسط صنایع مختلف منجر به زوال سریع محیط زیست
خواهد شد .صنعت فوالد در تمام فعالیتهای خود با محیط زیست در تعامل است؛ بنابراین سبز بودن اقتصاد و توسعهی پایدار در این صنعت
ضرورتی اجتنابناپذیر است .پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی راهبردهای توسعهی پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فوالد خوزستان
انجام شد.
مواد و روشها :مشارکتکنندگان در این پژوهش به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید و تدوین راهبردها ،خبرگان آشنا باا
راهبردهای توسعهی پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فوالد خوزستان بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند ،سپس مااتریس عوامال داخلای و
خارجی و نیز ماتریس  SWOTتشکیل شد و با استفاده از تکنیک  TOPSISراهبردهای تدوینشده اولویتبندی گردید.
یافتهها :در این پژوهش از دسته عوامل خارجی  6فرصت و  5تهدید و از دسته عوامل داخلی  8قوت و  6ضعف شناسایی شدند و نیز تعداد 21
راهبرد تدوین گردید .باالترین امتیاز عوامل خارجی را «توسعه و تجهیز شرکت با فناوریهای جدید» باا نمارهی نهاایی  0/498و بااالترین امتیااز
عوامل داخلی را «مدیریت پسماند و کنترل» با نمرهی نهایی  0/31کسب کردند.
نتیجهگیری :براساس نتایج پژوهش مجموع نمرهی نهایی ماتریس عوامل خارجی ( )EFEو ماتریس عوامل داخلای ( )IFEباه ترتیاب  2/72و
 2/57است که نشاندهندهی عملکرد مناسب شرکت میباشد .همچنین راهبرد ST1با شاخص نزدیکی  0/7رتبهی برتر را کسب نمود.

کلیدواژهها :مدیریت پایدار ،اقتصاد سبز،

TOPSIS ،SWOT

نحوه استناد به اين مقاله :معارفی ف ،یاقوت م ،زمان ر .راهبردهای زیست محیطی توسعهی پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فوالد خوزستان .تصویر سالمت 1399؛ 98- :)2(11
.108

 .1گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران )(Email: f.maarefi1@gmail.com
 .2گروه مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران
 .3گروه آمار ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران
حقوق براي مؤلف(ان) محفوظ است .این مقاله با دسترسی آزاد در تصویر سالمت تحت مجوز کرییتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غیر تجاري تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

در نیم قرن گذشته ،یکی از روندهای برجسته در سیاسات
و برنامهریزی زیست محیطی جهانی تالش بارای پایاداری در
مقیاس محلی ،منطقهای و جهانی بوده است .این امار برگرفتاه
از این واقعیت است که اثر ترکیبی جمعیات انساانی در حاال
رشد و مصرف فزایندهی مواد ،منجار باه زوال ساریع محایط
زیست و از دست رفتن تنوع زیستی میگاردد ( .)1توساعهی
پایدار به معنای تلفیاا اهاداف اقتصاادی ،اجتمااعی ،زیسات
محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بادون آسایب باه
تواناییهای نسلهای آتی برای برآوردن نیازهایشان مایباشاد
( .)2توسعهی پایدار با ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و اکولاوژیکی
محقا میشود در حالی که مدل سانتی توساعه بار اساتفادهی
حداکثری از منابع طبیعی بدون توجه به حقوق نسلهای فعلی
و آینده استوار است .بیتردید چنین رویکردی آثاار و تبعاات
سوئی را بر محیط زیست به جاای مایگاذارد ( .)3بازساازی
اقتصاد با هدف به اصطالح راهحلهای سبز یا اقتصاد سبز ،بار
پایهی فرضیههای راهبرد رشد سبز ،شرایط اساسی بارای ورود
به مسیر توسعهی پایدار است (.)4
برای اولاین باار اصاطالح «اقتصااد سابز» در ساال 1989
توسط یک گروه از اقتصاددانان زیسات محیطای در گزارشای
تحت عنوان طرح اقتصاد سبز مورد استفاده قارار گرفات (.)4
برنامهی زیست محیطای ساازمان ملال ( United Nations
 )UNEP: Environment Programmeاقتصااد سابز را
به عنوان اقتصادی تعریف میکند کاه منجار باه ارتقاای رفااه
بشری و عدالت اجتماعی مایگاردد در حاالی کاه باه شادت
ریسکهای زیست محیطی و کمبودهای اکولوژیکی را کااهش
میدهد (.)5
در مقابل ،اقتصاد سنتی بیشتر مبتنی بر استفادهی بیحاد و
حصر از منابع طبیعی و عدم توجه به حقوق نسلهای فعلای و
آینده است .آثار و تبعات ناشای از چناین اقتصاادی در عمال
میتواند جبرانناپذیر باشد ( )3در حالی که اقتصااد کالسایک
در مورد سه عامل تولید ،زمین ،کار و سرمایه گفتگو مایکناد؛
گفتمان اقتصاد سبز سرمایهی طبیعی را به ایان عوامال اضاافه
مینماید .حرکات باه سامت اقتصااد سابز نیازمناد پیشارفت
تکنولوژیکی و داناش در زمیناهی «سابز کاردن» بخاشهاای
کلیدی اقتصادی است (.)6
استقرار اقتصاد سبز بدون ایجاد توسعهی پایدار در منطقه،
دولت و داخل منطقهی بین ایالتی بای اثار و حتای میارممکن
است .مفهوم اقتصاد سابز بایاد باا درس گساتردهتار در ماورد
توسعهی پایدار مورد توجه قرار گیرد ( .)7دانشمندان بار ایان
باورند که اقتصاد رشد سبز به تحوالت امیادبخش در صانعت
زیسااتی و تیییار از تکنولااوژی حفا اات زیساات محیطاای بااه
تکنولااوژیهااای صاارفهجااوئی در منااابع براساااس نااوآوری و
بازارهای رقابتی وابسته اسات .آنهاا همچناین باه رویکاردی
تصوير سالمت1399 ،؛ 108-98 :)2(11

دوباره به سبکهاای زنادگی فراتار از موضاوعهاای مصارف
پایدار و نیاز به فرا رفتن از تقسیم کار سنتی حاصال از تفکار
صنعتگرا و روششناختیهای سیستماتیک و تقسایم عوامال
فرهنگی و تکنولوژیکی و نوآوریهاا عالقاهی زیاادی دارناد؛
بنابراین ،بخش مهمای از متاون تخصصای سیاساتگاذاری و
دانشگاهی در مورد «سابز کاردن» رشاد و اقتصاادها در واقاع
گفتمانهاای زیسات محیطای و پایاداری را باا گفتماانهاای
سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی ترکیاب مایکنناد ،باا ایان
هدف که راهحل «برد ا برد» و چرخههای مطلوب پیشارفت و
رونا را جستجو کنند (.)8
در زمینهی اقتصاد سبز و توسعهی پایدار مطالعااتی انجاام
شده است :تقوا و همکاران شاخصهای فناوری اطالعات سبز
و پایداری اقتصادی را شناسایی کردند .نتاایج مطالعاهی آنهاا
بیانگر این اسات کاه ساازمانهاای کوچاک و متوساط ایاران
ماایتواننااد از طریااا شاااخصهااای فناااوری اطالعااات ساابز
(چرخهی عمر ،زیرساخت ،توانمندسااز ،ساازمان و روشهاا)
سازمان خود را در جهت پایاداری اقتصاادی هادایت نمایناد
(.)9
ابراهیمزاده و کاشفیدوست مطالعهای در راستای ارزیاابی
پایداری منطقهای استان آذربایجان مربی با رویکرد اقتصاد سبز
انجام دادناد کاه نتاایج آن نشااندهنادهی وضاعیت پایاداری
متوسط استان میباشد .در عین حاال آزماون رگرسایون چناد
متییره رابطهی شاخصهای اقتصاد سبز در تحقاا پایاداری را
تأیید نمود .شاخص ساالمت محیطای و مخااطرات بیشاترین
نقش و شاخص خدمات محیطی و رفااه کمتارین نقاش را در
پیشبینی تحقا پایداری در محدودهی مورد مطالعه داشاتهاناد
(.)10
سییوکویو ( )Ciocoiuاقتصاد دیجیتال و اقتصاد سابز را
از مهمترین موضاوعات در سیاساتگاذاری زیسات محیطای
میداند و به وضعیت فکاری و نظاری در ماورد تاأثیر محایط
زیستی اقتصاد دیجیتال و اقتصااد سابز و طارحهاای ابتکااری
نوین در این زمینه میپردازد .وی به این نتیجاه مایرساد کاه
برای مقابله با بحرانهای اقتصادی که از زمان رکود بازر در
آمریکا بیسابقه بوده ،دیجیتالی کاردن اقتصااد تحاول بنیاادی
مؤثر محسوب میشود .بررسای و تحقیاا هامافزایایهاا باین
اقتصاد سبز و دیجیتال میتواند راهحال مشاترکی باا تاأثیرات
بلندمدت داشته باشد .اقتصاد سبز پاسخی به چالش تیییر اقلیم
و تضمین توسعهی پایدار میباشد (.)11
لبدف ( )Lebedevو همکااران در ماورد لازوم آماوزش
حرفهای کارشناسان در زمیناهی اقتصااد سابز و اولویاتهاای
استراتژیک برای مدیریت زیر سطح پایدار بحث میکنند .آنها
بیشترین اهمیت را باه نقاش و جایگااه آماوزش و ضارورت
آمادهسازی کارشناسان بارای اقتصااد مایدهناد .آنهاا ضامن
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بررسی اولویتهای استراتژیک در اقتصاد روسیه به این نتیجاه
میرسند که برای تحقا این اولویتها نیاز به تربیت و آموزش
کارشناسان میباشد تا بتوانند همگام باا تحاوالت در اقتصااد،
حفا ت از محیط زیست را تحقا بخشند (.)12
اساامیت و ماسااانگو ( )Smit & Musangoتااالش
نمودند رابطهی باین اقتصااد سابز و اقتصااد میررسامی را در
روند توسعهی پایدار بررسی نمایند .آنهاا نتیجاه گرفتناد کاه
رابطهی بین این دو اقتصاد روشن و عینی نیست و اقتصاد سبز
میررسمی میتواند به اقتصاد سبز از نظر ارزش کماک کناد و
موجب توسعهی پایدار و ریشهکنی فقر شود (.)13
جرجسن ( )Georgesonو همکاران ا هار مایدارناد از
آنجا که اقتصاد سبز در سطح جهان اهمیت روزافزونی به خود
گرفته است؛ باید تعاریف و روشهایی ابداع کرد تا یک نگااه
همهجانبه به این موضوع داشته باشاد .آنهاا ادعاا دارناد باین
گفتمانهای اقتصاد سبز رقیب تعارضاتی وجاود دارد و ساعی
در شناسایی نواقص و ضعفها و ارائاهی پیشانهادهایی بارای
بهبود سنجش دگرگونی یا تحول در اقتصاد سبز دارناد .آنهاا
نتیجه میگیرند که سنجش درست اقتصاد سابز بایاد از تولیاد
ناخالص داخلی به عنوان معیار اصالی پیشارفت فراتار رود و
«اقتصاد سبز تحولخواهانه» ردیابی و دنبال شود (.)14
لوکانِن ( )Luukkanenو همکاران یک روش جدیاد باه
نام «پنجرهی پایداری» را برای کشور الئوس معرفای مایکنناد
که یک رویکرد همهجانبه به توسعهی اقتصاادی دارد .توساعه
سه رکن اصلی دارد :اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصادی .در
نتیجه یک نگاه کلنگر را معرفی میکنند که هر سه رکن را باه
طور همزمان در نظر گیرد چرا که هدف اصلی حفا ت محیط
زیست است .از نظر آنها یک ناوع حاداقل و حاداکثر بارای
توسعهی اقتصادی وجود دارد و توسعه میتواند باین ایان دو
حد یعنی حداقل و حداکثر باشد و در این صورت میتوان باه
یک توسعهی پایدار در اقتصاد رسید .روش تحقیا ایان مقالاه
اباازاری اساات بااه نااام پنجاارهی پایااداری یااا ( SuWi
 ):Sustainability Windowکه حداقلهاا و حاداکثرهای
توسعه را تجزیه و تحلیل میکند .این مقاله نتیجه میگیرد کاه
این ابزار میتواند به تصمیمگیران و برنامهریزان با انجام تجزیه
و تحلیل چند بعدی در مسیر توسعه کمک کند (.)15
ایلیک ( )Ilićو همکاران به بررسی پایاداری تاأمین ماالی
اقتصاد سبز پرداختند .براساس دیدگاه آنها ابزارهای اقتصادی
مثل اوراق قرضهی سبز و اوراق بهادار مدرن میتوانناد بارای
نیل به رشد سبز مؤثر باشند و موجاب راه افتاادن پاروژههاای
بینالمللی برای اساتفاده از مناابع انارژی تجدیدپاذیر باشاند.
روش تحقیااا مطالعااهی آنهااا مقایسااهای اساات کااه در آن
صربستان را با کشور سنگاپور مقایسه کرده و نتیجه میگیرناد
که بازیگران اصلی برای تأمین و توسعهی مالی سبز باناکهاا،

سرمایهگذاران مؤسسااتی ،نهادهاای ماالی باینالمللای ،باناک
مرکزی و قانونگذران مالی هستند (.)16
صنعت فوالد بعد از صنایع نفت و گاز ،مهمتارین صانعت
دنیا است و حجم زیادی از تجارت را به خود اختصاا داده
است .با توجه باه حیااتی باودن آن ،ایان صانعت در رشاد و
پیشرفت هر کشوری تأثیرگاذار اسات و کااهش بهارهوری و
آلودگیهای زیست محیطای مخارب در ایان صانعت ،سابب
ناکارآمدی میشود ( .)17در ایاران ،صانعت فاوالد از جایگااه
ویژهای برخوردار است؛ به نحوی که میتوان صنعت فاوالد را
صنعت پیشارو ایاران دانسات .ساهم  20درصادی صاادرات
محصوالت فوالدی از صادرات میرنفتای کشاور مبایّن هماین
ادعاا اساات .در واقااع توسااعهی صانعت فااوالد بااا توجااه بااه
ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و جیرافیاایی کشاور ناه تنهاا
اهمیت اقتصادی بسزایی دارد ،بلکه تحقا صادرات میرنفتی و
درآمدهای ارزی را نیز به دنبال خواهاد داشات ( .)18صانایع
فوالد در تماام قسامتهاای چرخاهی حیاات خاود ،اعام از
بهرهبرداری از منابع طبیعی ،ساخت ،تولید و استفاده و پاس از
استفاده با محیط زیست در تعامال اسات .همچناین باه دلیال
صادرات محصوالت فوالدی به بازارهای بینالمللی ،نیاز آن به
انطباق با قوانین زیست محیطی بینالمللی اجتنابناپذیر اسات
(.)17
هدف این پژوهش شناسایی عوامال داخلای و خاارجی و
نیز تدوین و رتبهبندی راهبردهای توساعهی پایادار و اقتصااد
سبز در شرکت فوالد خوزستان است.

مواد و روشها

این پژوهش از نظر ماهیت ،کاربردی؛ از نظر محیط انجاام
پژوهش ،کتابخاناهای و میادانی و از نظار شایوهی گاردآوری
دادهها مبتنی بر پرسشنامه میباشد .مشاارکتکننادگان در ایان
پژوهش خبرگان آشنا با راهبردهای توسعهی پایدار و اقتصااد
سبز در شرکت فوالد خوزستان هستند که به صورت هدفمناد
انتخاب شدند.
شناسایی راهبردهاای توساعهی پایادار و اقتصااد سابز در
صااانعت فاااوالد خوزساااتان باااا کماااک تجزیاااه و تحلیااال
ماااااتریس SWOT (Strengths Weaknesses
) Opportunities Threatsامکااانپااذیر اساات .تجزیااه و
تحلیل  SWOTفرآینادی شاامل  4حاوزه در  2بعاد اسات.
مؤلفااههااای  SWOTشااامل« :نقاااط قااوت ،نقاااط ضااعف،
فرصتها ،تهدیدها» میباشاند .نقااط قاوت و ضاعف عوامال
درونی و ویژگیهای سازمان هستند و فرصاتهاا و تهدیادها
عوامل خارجی و ویژگیهای محیط هستند ( .)19این تجزیه و
تحلیل بحث در مورد راهبردهای آینده را ساده میکند (.)20
برای تشکیل مااتریس ارزیاابی عوامال خاارجی ( EFE:
 )External Factor Evaluationابتدا باا مطالعاهی متاون
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علمی و اخذ نظر خبرگان مهمترین عوامل خارجی مارتبط باا
مدیریت پایدار و اقتصاد سبز که موجب فرصت میگردد و یاا
سازمان را مورد تهدید قرار میدهد ،فهرست گردید و با توافا
نظر مشارکتکنندگان در تحقیا براسااس اهمیات نسابی هار
عامل به آنها ضریب داده شد .این ضرایب از ( 0بایاهمیات)
تا ( 1بسیار مهم) میباشند .ضریب نشاندهندهی اهمیت نسبی
یک عامل (از نظر موفاا باودن ساازمان در صانعت مربوطاه)
میباشد .سپس از خبرگان خواسته شد به هر یاک از عاواملی
که موجب موفقیت میشوند ،رتبهی  1تا  4بدهناد .ایان عادد
بیانگر میزان اثربخشی راهبردهای شرکت فاوالد خوزساتان در
نشان دادن واکنش نسبت به عامل مزبور میباشد به این ترتیب
که به واکنش بسیار عالی رتبهی  ،4واکنش بیش از حد متوسط
رتبهی  ،3واکنش در حد متوسط رتبهی  2و واکانش ضاعیف
رتبهی  1داده شد .نمرهی نهایی از ضارب وزن هار عامال در
رتبهی مربوط باه هماان عامال باه دسات آماد و باا مجماوع
نمرههای متعلا باه هار یاک از متییرهاا ،مجماوع نمارههاای
سازمان تعیین شد .مجموع نمارههاای نهاایی باه بایش از  4و
کمتر از  1نمیرسد .میانگین این جمع  2/5میشود .اگار ایان
عدد به  4برسد ،بدین معناست که سازمان در برابر عواملی که
موجب تهدید و فرصت میشاوند ،باه صاورتی بسایار عاالی
واکنش نشان میدهد .به بیاان دیگار ،شارکت در راهبردهاای
خود به شیوهای موفقیتآمیز از فرصاتهاای موجاود اساتفاده
مینماید و اثر عاواملی را کاه موجاب تهدیاد مایشاوند ،باه
پایینترین میزان ممکن میرساند.
بارای تشاکیل مااتریس ارزیاابی عوامال داخلای ( IFE:
 )Internal Factor Evaluationمراحل همانناد مااتریس
عوامل خارجی تکرار گردید .مهمترین عوامل داخلی استخراج
و با اخذ نظر خبرگان ضریب ،رتباه و نمارهی نهاایی عوامال
مشخص شد (.)21
پس از ایجاد ماتریس  ،SWOTاین ماتریس برای تهیاهی
راهبردها براساس روابط بین تهدیدها ،فرصتها ،ضاعفهاا و
نقاااط قااوت ساااخته ماایشااود .راهبردهااا را ماایتااوان بااه 4
گروه WO ،ST ،SOو  WTتقسیم کرد ( .)20راهبرد WO

سعی در باه حاداکثر رسااندن فرصاتهاای ناشای از محایط
خارجی و از بین بردن نقاط ضاعف داخلای ساازمان دارد کاه
مانع رشد آن میشود .راهبرد  SOیک موقعیت ایادهآل اسات
که یک سازمان میتواند از نقاط قاوت و فرصاتهاا حاداکثر
بهره را ببرد .راهبرد  STاز نقاط قوت داخلی سازمان اساتفاده
میکند تا بتوانند تهدیادات رقباا ،صانعت و محایط را خنثای
نمایند .راهبرد  WTبدترین حالت است که یک سازمان بایاد
نقاط ضعف و تهدیدات خود را به حداقل برساند (.)22
تکنیک اولویتبندی براساس مشابهت باه راهحال ایادهآل
( )TOPSISیک روش تصمیمگیری چناد معیااره اسات کاه
اولین باار توساط هوانا و یاون ( )Hwang & Yoonدر
سال  1981مطرح شد .این روش سعی در رتبهبندی گزیناههاا
براساس محاسبهی فاصاله آنهاا از راهحال ایادهآل و راهحال
ناکارآمد دارد و گزینهی بهیناهای را کاه همزماان کوتااهتارین
فاصله از راهحل ایدهآل و دورترین فاصله از راهحال ناکارآماد
داشته باشاد ،انتخااب مایکناد ( .)23باه طاور کلای ،فرآیناد
الگوریتم  TOPSISبا تشکیل ماتریس تصامیمگیاری شاروع
میشود که بیانگر ارزش هر معیار با هار گزیناه مایباشاد .در
مرحلهی بعد ،ماتریس با یک طرح نرمالسازی مطلوب نرماال
میشود و مقادیر در وزن معیارها ضرب میشوند .پاس از آن،
راهحلهای مثبت ایدهآل و منفی ایدهآل محاسابه مایشاوند و
فاصلهی هر گزینه برای این راهحلها باا انادازهگیاری فاصاله
محاسبه میشود .سرانجام ،گزینههاا براسااس نزدیکای نسابی
آنها به راهحل ایدهآل رتبهبندی میشوند (.)24

یافتهها

بااا بررساای پیشااینهی پااژوهش و نظرخااواهی از خبرگااان
عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) و عوامل داخلی (نقااط
قوت و ضعف) توسعهی پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فوالد
خوزستان شناسایی و ماتریس عوامل خارجی و داخلی تشکیل
گردید .نتایج این مرحله در جداول شماره (1و )2قابل مشاهده
میباشد.

جدول  .1ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE
1
2
3
4
5
6

عوامل خارجی -فرصتها
ارتباط تنگاتن با دانشگاهها و مراکز پژوهش کشور در انجام پروژههای مورد نیاز
توسعه و تجهیز شرکت با فناوریهای جدید
پروژهی استقرار مدیریت انرژی براساس ایزو 50001
توسعهی فضای سبز در جهت مدیریت پایدار
ایجاد زیرساختهای مناسب برای حمایت از ابداعات و کارآفرینی کارکنان شرکت در
جهت توسعهی اقتصادی سبز
وجود سیستم تمام مکانیزه و برخط پایش آالیندههای صنعتی

تصوير سالمت1399 ،؛ 108-98 :)2(11

ضريب
0/055
0/16
0/077
0/072
0/083

رتبه
1/78
3/11
3
3
2/33

نمره
0/098
0/498
0/23
0/216
0/193

0/12

3/11

0/37

معارفی و همکاران

عوامل خارجی -تهديدها
1
2
3
4
5

نقص قوانین حفا ت از محیط زیست
هزینههای زیاد سرمایهگذاری برای توسعهی فناوریهای جدید
عدم پایبندی به اهداف ویژهی ساالنهی زیست محیطی در استان
شرایط جوی نامساعد و مواجهه با پدیدهی ریزگردها در استان
افزایش فشار از سوی نهادهای قانونی و نظارتی

همانطوری که در جادول  1مشااهده مایگاردد ،عوامال
خارجی شامل  6فرصت و  5تهدید اسات« .توساعه و تجهیاز
شرکت با فناوریهای جدید» با ضریب « ،0/16وجود سیساتم
تمام مکانیزه و برخط پایش آالیندههای صنعتی» و «هزینههاای
باالی سرمایهگذاری برای توسعهی فناوریهای جدید» هار دو
با ضاریب  0/12و «عادم وجاود قاوانین شافاف و مناساب و
تدوین قوانین بدون پشاتوانهی علمای» باا ضاریب  0/094باه
ترتیب مهمترین عوامل خارجی اثرگذار بر توساعهی پایادار و
اقتصاد سبز صنایع فوالد خوزساتان هساتند .واکانش شارکت
فوالد خوزستان به عوامل «توساعه و تجهیاز ایان شارکت باا
فناوریهای جدید» و «سیستم تماام مکاانیزه و بارخط پاایش

ضریب

رتبه

نمره

0/094
0/12
0/068
0/068
0/083

2/33
2/89
2/78
2/11
2/67

0/22
0/35
0/19
0/14
0/22
2/725
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آالیندههای صنعتی» هر دو با رتبهی  3/11و عوامال «پاروژهی
استقرار مدیریت انارژی براسااس ایازو  »50001و «توساعهی
فضای سبز در جهات مادیریت پایادار» باا رتباهی  3از حاد
متوسط باالتر است .ضعیفترین واکانش شارکت مرباوط باه
عامل «ارتباط تنگاتن با دانشگاهها و مراکز پژوهش کشور در
انجام پروژههای مورد نیاز» با رتبهی  1/78مایباشاد .نمارهی
نهایی  2/72بدین معناست که شرکت راهبردهایی را که بتاوان
بدان وسیله از فرصتها استفاده نماود و تهدیادات را کااهش
داد ،به کار میگیرد.

جدول .2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6

عوامل داخلی -نقاط قوت
تعهد و اراده مدیریت به مدیریت پایدار و اقتصاد سبز
توانایی سازمانی در استقرار مدیریت پایدار و اقتصاد سبز
وجود نیروهای مستعد و کارآزموده
مسئولیتپذیری و تعهد شرکت در زمینهی توجه به محیط زیست
مدیریت پسماند و کنترل آلودگی در جهت مدیریت پایدار
ممیزیهای ساالنهی زیست محیطی
فعالیت برای رسیدن به جایزهی تعالی سازمانی کشور (یکی از معیارهای دریافت
این جایزه فعالیت در زمینهی محیط زیست و مدیریت پایدار است)
ایجاد اشتیالهای جدید (مانند سیستمهای مدیریتی یکپارچه ،تیمهای ساماندهی و
برگزاری سمینارهای مختلف ،تیمهای ممیزی داخلی و) ...
عوامل داخلی -نقاط ضعف
قدمت ادوات و تکنولوژی مورد استفادهی سازمان و استهالس باال در مقایسه با
صنایع پیشرو جهان
طوالنی بودن مراحل اجرای مطالعات مهندسی و عقد قرارداد با پروژههای زیست
محیطی
عدم وجود راهحلهای قابل قبول در جهت پاسخگویی به قوانین و مقررات
زیست محیطی
عدم وجود برنامهی کافی و شیوهی کاری منظم در رابطه با نوسازی سازمان برای
پیوستن به اصول اقتصاد سبز در طراحی ،ساخت و اداره
ضعف در ایجاد آموزش کارا و اثربخش در حوزههای مدیریت پایدار و اقتصاد
سبز
ضعف در ایجاد رقابت درون سازمانی میان کارکنان در حوزههای مدیریت پایدار و
اقتصاد سبز

ضريب
0/073
0/068
0/073
0/077
0/097
0/08
0/105

رتبه
2/78
2/56
2/56
2/67
3/22
3
2/78

نمره
0/2
0/174
0/187
0/2
0/31
0/24
0/29

0/027

1/22

0/033

ضريب

رتبه

نمره

0/12

2/33

0/28

0/095

2/56

0/24

0/054

2/56

0/139

0/054

2/67

0/144

0/028

1/66

0/046

0/049

1/89

0/093
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همانطوری که در جادول  2مشااهده مایگاردد ،عوامال
داخلاای شااامل  8قااوت و  6ضااعف اساات« .قاادمت ادوات و
تکنولوژی مورد استفادهی شرکت» با ضاریب « ،0/12فعالیات
در جهت رسیدن به جایزهی تعالی سازمانی کشور» با ضاریب
« ،0/105مدیریت پسماند و کنترل آلودگی در جهت مادیریت
پایدار» با ضریب 0/097به ترتیاب مهامتارین عوامال داخلای
اثرگااذار باار توسااعهی پای ادار و اقتصاااد ساابز صاانایع فااوالد
خوزستان هستند .واکنش شرکت فوالد خوزساتان باه عوامال
«مدیریت پسماند و کنترل آلودگی در جهت مدیریت پایدار» با
رتبهی  3/11و «ممیزیهای ساالنه زیست محیطی» با رتبهی 3
از حد متوسط باالتر است .ضعیفترین واکنش شرکت مربوط

به عوامل «ایجاد اشتیالهای جدید» باا رتباهی « ،1/22ضاعف
در ایجاد آموزش کارا و اثربخش در حوزههای مدیریت پایدار
و اقتصاد سبز» با رتبهی  1/66و «ضعف در ایجاد رقابت درون
سازمانی میان کارکنان در حوزههای مدیریت پایادار و اقتصااد
سبز» با رتبهی  1/89میباشد .نمرهی نهاایی  2/57بیاانگر ایان
است که شرکت فوالد خوزستان از نظر عوامل داخلای از حاد
متوسط باالتر است.
در اداماااه باااا اساااتفاده از تشاااکیل مااااتریس SWOT
راهبردهای قابال اجارا در چهاار ناحیاهی  WT ،SO ،STو
 WOتعیین شدند که در جدول  3نشان داده شده است.

جدول  .3راهبردهای توسعهی پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فوالد خوزستان
اختصار
SO1
SO2
SO3
SO4
SO5
SO6
WO1
WO2
WO3
WO4
ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
WT1
WT2

راهبرد
عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز پژوهشی جهت انجام پروژههای مدیریت پایدار و اقتصاد سبز
برگزاری دورههای آموزشی پیشرفته برای نیروهای مستعد و کارآزمودهی شرکت به منظور توسعه و به کارگیری فناوریهای
جدید در خط تولید با توجه به مفاهیم اقتصاد سبز و ایجاد مدیریت پایدار
بهرهگیری از استانداردهای بینالمللی برای تدوین شاخصهای کارا و مناسب برای کنترل آالیندههای صنعتی پسماند
استفاده از حسن شهرت شرکت در قبال مسئولیت اجتماعی برای جذب فرصتهای محیطی
تعریف شاخصهای ممیزی ساالنهی زیست محیطی بر اساس قوانین ،مقررات و استانداردهای بینالمللی
بازنگری قوانین با تأکید بر به کارگیری فناوریهای جدید به منظور رسیدن به توسعهی پایدار
بازنگری قوانین با تأکید بر مسئولیتپذیری در برابر محیط زیست و پوشش نواقص حقوقی
بهرهمندی از توانایی شرکت در استقرار توسعهی پایدار و اقتصاد سبز و تدوین قوانین الزم برای جذب سرمایههای خارجی
به منظور توسعهی فناوریهای جدید مرتبط با اقتصاد سبز
استفاده از نیروهای مستعد و سایر توانمندیهای شرکت برای اصالح فرآیندها و ساختارهای اقتصادی و مدیریتی در استقرار
مدیریت پایدار و اقتصاد سبز
تشکیل تیمهای کارآزموده و متخصص برای بازنگری در قوانین با تأکید بر حفا ت محیط زیست و بررسی راههای اجرایی
آن و ارائهی گزارشهای ممیزیهای سالیانه زیست محیطی به نهادهای نظارتی
ایجاد تیمهای چند تخصصی متشکل از مدیران ،کارکنان و مراکز آموزشی و دانشگاهها برای تعریف پروژههای مناسب به
منظور به روزرسانی ادوات قدیمی و ورود تکنولوژیهای جدید به شرکت
عقد قراردادها و پروژههای زیست محیطی کوتاهمدت و تمدید این قراردادها در صورت برآورده کردن نیازهای اولیهی
شرکت در جهت فعالیتهای زیست محیطی (از قبیل قراردادهای خارجی ،قراردادهای داخلی با دانشگاهها ،قرارداد با
شهرداری در جهت توسعة فضای سبز)
تشکیل جلسه با مراکز پژوهشی و شرکتهای مشابه از نظر نوع فعالیت و تدوین سند قوانین و مقررات زیست محیطی و
اقدامات الزم برای اجرایی کردن آن
عقد قرارداد با شرکتهای خارجی برای مکانیزه کردن کل سیستمهای شرکت در جهت نوسازی سازمان برای رسیدن به
اصول اقتصاد سبز در طراحی ،ساخت و اداره
تشکیل کارگاههای آموزشی در شرکت با همکاری دانشگاهها به منظور ایجاد آموزش کارا و اثربخش در حوزههای مدیریت
پایدار و اقتصاد سبز
حمایت از خالقیت و نوآوری کارکنان برای ایجاد انگیزه در نیروهای مستعد شرکت در ارائهی طرحهای نوآورانه در زمینهی
توسعهی پایدار و اقتصاد سبز
بازنگری در مراحل مطالعات مهندسی و قراردادهای زیست محیطی برای تسهیل قرارداد با شرکتهای توانمند در زمینه به
کارگیری فناوریهای جدید زیست محیطی
ایجاد رقابت بین کارکنان با انگیزههای مالی و رفاهی برای تعریف و انجام پروژههایی به منظور بومیسازی اصالح فرآیندها
و ساختارهای اقتصادی و مدیریتی در شرکت با تأکید بر کاهش هزینههای این بخش
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معارفی و همکاران

راهبرد
ایجاد کارگروه متخصص به منظور ارائهی راههای پاسخگویی در برابر قوانین زیست محیطی و تعامل با نهادهای نظارتی
استفاده از مشاوران داخلی و خارجی مجرب و آشنا با مباحث و قوانین اقتصاد سبز و توسعهی پایدار
تدوین برنامهی مناسب برای محاسبه و کنترل هزینهها و اختصا بودجهی کافی برای اصالح فرآیندها و ساختارها در
جهت توسعهی پایدار

اختصار
WT3
WT4
WT5

همانطور که در جدول  3مشااهده مایگاردد ،تعاداد 21
راهبرد مادیریت پایادار و اقتصااد سابز بارای شارکت فاوالد
خوزستان تدوین گردید کاه از ایان تعاداد  6راهبارد 4 ،SO
راهبرد  6 ،WOراهبرد  STو  5راهبارد  WTمایباشاند .در
نهایت به اولویتبندی راهبردها پرداخته شد .در ایان مرحلاه،

خبرگان به هر یک از راهبردها عددی باین  1تاا  9اختصاا
دادند که این عدد نشاندهندهی درجهی اهمیت راهبرد از نظر
خبره میباشد .نتایج رتبهبندی راهبردهاا در جادول شاماره 4
نشان داده شده است.

جدول .4رتبهبندی راهبردهای مدیریت پایدار و اقتصاد سبز
راهبردها

فاصله از ايدهآل مثبت ()D+

فاصله از ايدهآل منفی ()D-

ST1

0/018

0/041

شاخص
نزديکی
0/700

رتبه
1

SO6

0/022

0/041

0/654

2

SO1

0/023

0/041

0/638

3

WO2

0/024

0/041

0/632

4

SO4

0/026

0/041

0/614

5

SO3

0/027

0/031

0/538

6

SO2
ST4

0/029

0/034

0/538

7

0/029

0/033

0/534

8

WT4

0/03

0/031

0/506

9

ST2

0/031

0/028

0/481

10

WO1
WT2

0/031

0/027

0/467

11

0/033

0/029

0/465

12

0/032

0/026

0/446

13

0/037

0/029

0/439

14

ST5

0/032

0/025

0/438

15

WT1

0/038

0/025

0/395

16

WO4

0/035

0/022

0/389

17

WO3

0/041

0/023

0/356

18

WT5

0/041

0/022

0/348

19

WT3

0/04

0/018

0/314

20

ST3

0/045

0/018

0/288

21

SO5
ST6
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راهبردهای زیست محیطی توسعهی پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فوالد خوزستان

بحث

در این پژوهش پس از شناسایی عوامل داخلی و خارجی،
راهبردهای توسعهی پایدار و اقتصااد سابز در شارکت فاوالد
خوزستان تدوین و رتبهبندی شدند .ابتادا باه منظاور تادوین
راهبردهای مناسب برای مدیریت پایدار و اقتصاد سبز شارکت
فوالد خوزساتان عوامال خاارجی (فرصاتهاا و تهدیادها) و
داخلی (قوتها و ضعفها) شناسایی و ماتریسهاای ارزیاابی
عوامل خارجی و عوامل داخلی تشکیل گردید که بر اساس آن
مهاامتاارین عاماال خااارجی «توسااعه و تجهیااز شاارکت بااا
فناوریهای جدید» با نمرهی  0/49و مهمتارین عامال داخلای
شرکت «مدیریت پسماند و کنترل آلودگی در جهات مادیریت
پایدار» با نمرهی  0/31میباشد.
با ترکیب و مقایسهی عوامل چهارگاناه تعاداد  21راهبارد
برای مدیریت پایدار و اقتصاد سابز شارکت فاوالد خوزساتان
تدوین گردید که از این تعداد  6راهبرد  4 ،SOراهبرد ،WO
 6راهبرد  STو  5راهبارد  WTمایباشاند .ساپس راهبردهاا
رتبهبندی شادند و مقادار شااخص نزدیکای بارای  5راهبارد
( WO2 ،SO1 ،SO6 ،ST1و  )SO4بیشااتر از  0/6بااه
دست آمد.
با توجاه باه نتاایج باه دسات آماده در میاان راهبردهاای
توسعهی پایادار و اقتصااد سابز «ایجااد تایمهاای متخصاص
متشکل از مادیران و کارکناان خباره و نیاز تعامال باا مراکاز
تحقیقاتی و دانشگاهها برای تعریاف پاروژههاای مناساب باه
منظور به روز رسانی ادوات قدیمی و ورود فناوریهای جدید
به شرکت (راهبرد ») ST1با شاخص نزدیکی  ،0/7رتبهی اول
را کسب نمود کاه نشاان از اهمیات باه روز رساانی ادوات و
استفاده از فناوریهای جدیاد از جملاه فنااوری اطالعاات در
این شرکت دارد .مدیران میتوانند ضمن اقدام برای شناساایی
نقاط ضعف فناوریهای موجود در شرکت ،با تشکیل تیمهای
خبره ،تعامل با دانشگاهها و الگوبرداری از شرکتهای موفاا،
راههای عملی در این زمینه را شناسایی و برای به روز رساانی
و بهبود فناوریها به نحوی کاه متناساب باا توساعهی پایادار
باشند ،اقدام نمایند .نتایج مطالعهی تقوا و همکاران هم با نتایج
پژوهش ما همسو است و بیانگر آن اسات کاه ساازمانهاای
کوچک و متوساط ایاران مایتوانناد از طریاا شااخصهاای
فناوری اطالعاات سابز ساازمان خاود را در جهات پایاداری
اقتصادی هدایت نمایند (.)9
رتبااهی دوم راهبردهااا را «بهاارهگیااری از اسااتانداردهای
بینالمللی برای تدوین شاخصهای کارا و مناسب برای کنترل
آالیندههای صنعتی پسماند و آلودگیهاا متناساب باا جاایزهی
تعالی سازمانی (راهبرد  ،»)SO6باا شااخص نزدیکای 0/654
کسب نمود که بیانگر لزوم اقدام در این زمینه میباشد .شرکت
فوالد خوزستان با هدف تضمین سالمت محیط زیست ،ساعی
در انجام اقدامات الزم در زمینهی کنترل آالیندهها و آلودگیها
تصوير سالمت1399 ،؛ 108-98 :)2(11

مانند نصب مبارگیر ،تصفیهی فاضالبهاای صانعتی ،حاذف
استفاده از گازهای مخرب الیاهی ازن ،جاایگزینی رومنهاای
حاوی آسکارل با مواد دوساتدار محایط زیسات ،سیساتمهای
مدیریت پسماند ،توسعهی فضای سبز ،بهداشت حرفاهای و...
نموده است .نتایج این پژوهش لزوم تأکید بار باه روز رساانی
شاخصهای کنتارل آالینادههاا بارای تکمیال و بهیناهساازی
اقدامات صورت گرفته توسط شارکت فاوالد خوزساتان را باا
توجه به قوانین و استانداردهای بینالمللی برای حفا محایط
زیست نشان میدهد .ایان راهبارد بار حفا ساالمت محایط
زیست برای دستیابی به اقتصاد سبز و توساعهی پایادار تأکیاد
دارد .مطالعهی ابراهیمزاده و کاشفیدوست هم نشان داده باود
که شاخص سالمت محیطی بیشاترین نقاش را در پایشبینای
تحقاااا پایاااداری دارد ( .)10لوکاااانِن ( )Luukkanenو
همکاران نیز در مطالعهی خود تأکید کردند کاه هادف اصالی
توسعه ،حفا ت از محیط زیست میباشد .آنها بارای رسایدن
به توسعهی پایدار در اقتصاد ابزاری به نام پنجرهی پایداری را
معرفی نمودند (.)15
طبا نتایج تحقیا ،رتبهی سوم از میان راهبردها باه «عقاد
قراردادهای کوتاه مدت و بلند مادت باا دانشاگاههاا و مراکاز
آموزشی جهت انجام پروژههای توسعهی پایدار و اقتصاد سابز
با توجه به وجود نیروهای مستعد و کارآزموده و توانااییهاای
شرکت فوالد خوزستان (راهبرد »)SO1باا شااخص نزدیکای
 ،0/638اختصا یافت .با توجه به رسالت مراکز پژوهشای و
دانشگاهها در برقراری ارتباط با صنعت و توانمنادی آنهاا در
ارائهی راهکارهای جامع برای حل مشکالت صنایع مختلاف،
شرکت فوالد خوزستان میتواند از رفیات ایان مراکاز بارای
انجام پروژههای توسعهی پایدار و اقتصاد سبز در این شارکت
استفاده نماید .جرجسن ( )Georgesonو همکاران معتقدناد
باید تعاریف و روشهایی ابداع کرد تا یک نگاه همهجانبه باه
اقتصاد سبز داشته باشد ( .)14دانشاگاههاا و مراکاز پژوهشای
میتوانند تعااریف و روشهاای جاامعی در ایان زمیناه ارائاه
دهند .همچنین شرکت فوالد خوزساتان مایتواناد از تواناایی
سازمانی و وجاود نیروهاای کاارآزموده خاود بارای اساتقرار
طرحهای جدید به منظاور اجرایای نماودن نتاایج طارحهاای
تحقیقاتی بهره گیرد .به کارگیری این راهبارد مساتلزم ارائاهی
آمااوزشهااای تخصصاای بااه کارکنااان ماایباشااد .لباادف
( )Lebedevو همکاران نیاز معتقدناد تحقاا اولویاتهاای
اسااتراتژیک ماادیریت پایاادار ،نیازمنااد تربیاات و آمااوزش
کارشناسان میباشد تا بتوانند همگام باا تحاوالت در اقتصااد،
حفا ت از محیط زیست را تحقا بخشند (.)12
«بهرهمندی از توانایی شرکت در استقرار توسعهی پایدار و
اقتصاد سبز و تدوین قاوانین الزم بارای جاذب سارمایههاای
خارجی به منظور توسعهی فناوریهای جدید مرتبط با اقتصاد
سبز» (راهبرد  )WO2با شاخص نزدیکای  ،0/632در رتباهی

معارفی و همکاران

چهارم راهبردها قرار گرفت .باا توجاه باه هزیناههاای بااالی
ساارمایهگااذاری توسااعهی فناااوریهااای جدیااد و از طرفاای
توانمندی شرکت در استقرار مدیریت پایادار و اقتصااد سابز،
شرکت فوالد خوزستان میتواند قاوانین الزم را بارای جاذب
سرمایههای خارجی تدوین نمایاد .براسااس ایان راهبارد باه
کارگیری تواناییهای شرکت راهای بارای اساتقرار توساعهی
پایدار و اقتصاد سابز اسات .اسامیت و ماساانگو ( & Smit
 )Musangoدر سطحی فراتر از شرکت معتقدند اقتصاد سابز
میررسمی میتواند به اقتصاد سبز از نظر ارزش کماک کناد و
موجب توسعهی پایدار و ریشهکنی فقر شود ( .)13سییوکویو
( )Ciocoiuنیز معتقد است همافزاییها باین اقتصااد سابز و
دیجیتال میتواند راهحل مشترکی با تأثیرات بلند مادت داشاته
باشد و اقتصاد سبز را پاسخی به چالش تیییر اقلیم و تضامین
توسعهی پایدار میداند ( .)11از طرفی در این راهبرد به تاأثیر
منابع مالی در توسعهی فناوریهای اقتصاد سبز پرداختاه شاده
است .همگام با نتایج این پژوهش ایلیک ( )Ilićو همکاران به
بررسی پایداری تأمین ماالی اقتصااد سابز پرداختناد و نتیجاه
گرفتند که بازیگران اصلی برای تأمین و توساعهی ماالی سابز
بانکها ،سرمایهگذاران مؤسساتی ،نهادهای ماالی باینالمللای،
بانک مرکزی و قانونگذران مالی هستند (.)16
«حمایت از خالقیت و نوآوری کارکنان برای ایجاد انگیازه
در نیروهای مستعد شرکت در ارائهی طارحهاای نوآوراناه در
زمینهی مادیریت پایادار و اقتصااد سابز (راهبارد  »)SO4باا
شاخص نزدیکی  ،0/614رتبهی پنجم را کساب نماود .فاراهم
نمودن انگیزهی کافی برای کارکناان مساتعد شارکت فاوالد و
حمایت از طرحهای نوآورانه باعث بروز خالقیت و اباداعات
جدید در زمینهی توسعه پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فوالد
میگردد .مقدار شاخص نزدیکی و رتباهی ساایر راهبردهاا در
جدول  4قابل مشاهده است.

نتیجهگیری

عملکرد صنعت فوالد در بهرهبرداری از منابع طبیعی و نیز
در تولید محصول ،محیط زیست را متأثر ساخته و در معار
آسیب جدی قرار میدهد؛ بنابراین تدوین راهبردهای مناساب
در شرکت فوالد خوزستان برای کاهش اثرات زیانباار زیسات
محیطی و تقلیل آلودگی ناشی از عملکرد این صنعت ضروری
است.
مهمترین راهبرد برای دستیابی به این هدف ،به روز رسانی
ادوات قدیمی و ورود تکنولوژیهای جدید به شارکت بارای
بهبود عملکرد ادوات و کاهش آلودگی اسات .توفیاا در ایان
زمینه نیازمند بهرهگیری از نظرات متخصصان و تعامل با مراکز
تحقیقاتی میباشد .دومین راهبرد برای دستیابی به ایان هادف
تدوین شاخصهای مناسب برای کنترل آالینادههاای صانعتی
پسماند و آلودگیها و به روز رسانی این شاخصها مطاابا باا

اسااتانداردهااای بااینالمللاای اساات .راهباارد سااوم اسااتفاده از
طرحهای تحقیقاتی برای شناساایی و رفاع مشاکالت زیسات
محیطی و دستیابی به توساعهی پایادار اسات .شارکت فاوالد
خوزستان میتواند با عقد قرارداد با دانشگاهها از رفیت آنها
برای انجام طرحها و پروژههاای الزم اساتفاده نمایاد .راهبارد
دیگر استفاده از توانمندی شرکت در استقرار توساعهی پایادار
و اقتصاد سبز با توسعهی فناوریهای جدیاد اسات کاه بارای
توفیا در این راه نیازمند جذب سارمایههاای خاارجی اسات.
ارائهی طرحهای نوآورانه در زمینهی توسعهی پایدار و اقتصاد
سبز راهبرد بعدی است که دستیابی به آن نیازمند ایجاد انگیازه
در کارکنان و حمایت از طرحهای خالقاناهی آناان مایباشاد.
عالوه بر موارد فوق راهبردهای دیگری شناسایی شدهاناد کاه
تصمیمگیرنادگان و مادیران شارکت فاوالد خوزساتان باا باه
کارگیری آنها میتوانند گامی جدی برای حفا ات از محایط
زیست و دستیابی به توسعهی پایدار بردارند.

پیامدهای عملی پژوهش

این پژوهش راهبردیهای اقتصاد سبز و توسعهی پایدار را
در شرکت فوالد خوزستان شناسایی و رتبهبندی نموده اسات.
با توجه به تعامل صنعت فوالد با محیط زیست ،باه کاارگیری
این راهبردها اثرات زیانبار زیست محیطای ناشای از عملکارد
این صنعت را کاهش خواهاد داد و راهای بارای دساتیابی باه
توسعهی پایدار فراهم خواهد آورد.

مالحظات اخالقی

اطالعااات ایاان پااژوهش از طریااا ارائااهی پرسشاانامه بااه
خبرگان صنایع فوالد خوزساتان جماعآوری گردیاده اسات و
مشارکتکنندگان در پژوهش بر اساس تمایل شخصی نظارات
کارشناسی خود را در زمینهی شناسایی و اولویتبندی عوامال
تحقیا ارائه دادهاند.

تضاد منافع

نویسندگان مقاله هیچگونه تضاد مناافعی در ماورد چاا
مقاله با یکدیگر ندارند.

تقدیر و تشکر

این پژوهش حاصل پایاننامهی کارشناسی ارشاد مصاوب
دانشااگاه آزاد اهااواز بااا کااد  10621215962059ماایباشااد.
پژوهشگران از معاونت پژوهشای و گاروه مادیریت دانشاگاه
آزاد اهواز و نیز از کارکنان خبرهی شرکت فوالد خوزستان کاه
انجام این پژوهش بدون همکاری آنها امکانپذیر نبود ،تشاکر
و قدردانی مینمایند.
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