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 چکیده:

پایداری  درجه دهدهن توسعهی و نوآوری سازمانی بخصوص در مجموعه عملکردهای ریپذ رقابتسرعت 

ی مزایای اقتصادی، اجتماعی و نیب شیپ منظور بهی تولیدی ها شرکتو نیز فشار محیطی بر روی ها  شرکت

ی داشته است. درنتیجه، فراوانی اخیر افزایش چشمگیر و ها دهه، در محصوالتشانی فرآیندها و طیمح ستیز

ی تبدیل به یکی از طیمح ستیزای اجتماعی، اقتصادی و با حفظ مزای  دشدهیتولارتقای فرآیندهای تولید و محصوالت 

ی تولیدی سراسر جهان را به چالشی جدید کشیده است ها شرکتاهداف مهم هر شرکتی شده است. این وضعیت، 

را در بازار حفظ کنند و پیشرفت پایدار را که  شان یرقابتو ابزار تولید پایدار جایگاه  ها وهیشتا با توسعه و اجرای 

این پژوهش بر  ، دنبال نمایند.دنریگ یم موضوعات اجتماعی، اقتصادی و محیطی را در فرآیند پیشرفت نشانه مانز هم

با رویکرد نوینی از همزیستی صنعتی تمرکز داشته و سعی نمود ضمن شناسایی ابعاد تولید پایدار  وکار کسبپایداری 

سمنان، اقدام به طراحی مدلی از تولید پایدار نماید. بدین  ی تولیدی صنعتی موفق در استانها شرکتاز دیدگاه مدیران 

شرکت با حداقل  11ی آن با مدیران ها گامفن شبکه خزانه و پیمودن  بر هیتکمنظور با استفاده از ابزار مصاحبه و با 

 رمجموعدشبکه خزانه شخصی منفرد و  11ساله و موفق در سطح استان، مصاحبه و نسبت به ایجاد  4فعالیت پیوسته 

، شبکه جمعی تولید پایدار ها سازهبا واکاوی و تحلیل این  تیدرنها که سازه شخصی اولیه تولید پایدار اقدام شد، 394

ی بند طبقهمورد تحلیل و  SPSS افزار نرمی با ا خوشهتحلیل  بر اساسبخش ترسیم و  33سازه ثانویه در  99مشتمل بر 

 دیتولاستراتژی تولید یعنی  5بخش و ارائه  5سازه در  99رکن اصلی و  33قرار گرفت و مدلی از تولید پایدار با 
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 مقدمه

نگاه منفعلیی نسیبت بیه مباحی       دگان کاال و خدمات،تولیدکنن اتفاق به بیقر تیاکثرها،  تا سال

ای نسیبت بیه حیداکثر     بینانه محیطی، اجتماعی، اخالقی و نوآوری داشته و تمرکز باریك زیست

هیا   بود و تا زمانی که فعالیت وکارها کسبرساندن ارزش سهامداران حاکم بر مباح  مدیریت 

امیا   روبیه رشید بودنید     وکارهیا  کسیب  و دئالیی اچیز  گرفت، همه در چارچوب قانون انجام می

 واحیوال  اوضیاع جهت دگرگیونی خیود و تطبییق    ها با سرعت زیادی در  های اخیر سازمان درده

اند و به اقداماتی فراتر از مباح  اقتصادی و قیانونی در   برآمدهخود با شرایط محیطی اطرافشان 

. بررسیی  انید  نداشتهایجاد آن  نقش فعالی در گاه هیچشرایطی که شاید خود  اند. زده تولید دست

پیوسته در تیالش   ها آنبا عمر باال بیانگر این واقعیت است که  هایی شرکتتاریخ و سرگذشت 

پاییداری و  شیر    رسید  میی بیه نظیر   انید و   بیوده برای بقا و انطباق بیشتر خود با محیط اطرافشان 

ا با تغییرات اجباری وفق ماندگاری در این است که با اعمال تغییرات تدریجی اختیاری، خود ر

توسیعه ابزارهیای    روز روزبیه مطرح و  وکارها کسبپایداری در  موضوع نیز ریمسدر این  .ندده

، امییا یییك نیییاز مهییم و روزافییزون بییرای 3عملییی در اییین حییوزه گسییترش پیییدا کییرد. پایییداری

ی بشری است و ایجاد پیشرفت پایدار یك هدف کلییدی در پیشیرفت بشیری اسیت.     ها تیفعال

ی و طیورکل  بیه پیشرفت پایدار، منظری است که موضیوعات اجتمیاعی، اقتصیادی و محیطیی را     

شیامل مهندسیی،    هیا  نیه یزم. پاییداری در بسییاری از   ردیی گ یمدر فرآیند پیشرفت نشانه  زمان هم

ی  دربیاره در حال درگیر شیدن   شیازپ شیباست و تولیدکنندگان  شده پراکندهطراحی و تولید 

ی بییین  رابطییهتند. بییرای مثییال، در میییان اجتماعییات صیینعتی، تشییخی   موضییوع پایییداری هسیی

عملکردهای تولیدی و محیط طبیعی، یك فیاکتور مهیم و کلییدی بیوده و شیاید انبیوه اجنیاس        

بفهمییم   میتیوان  ینمی  گیاه  چیهی پنهانی بوده و ما ها متیقدر اطراف ما دارای  ها شرکتتولیدی 

ی دیگیری را بیا   هیا  نیه یهز تا چه انیدازه  میکن یمستفاده کاالها و خدماتی که روزانه دریافت و ا

ی و طی یمح سیت یز، محییط اجتمیاعی و   ها انسانیی به زمین، سالمت ها خسارتو چه  خوددارند

ی نییز  طیورکل  بیه . آورنید  یمی ، وارد کننید  یمخود رفاه و ملزومات ما را فراهم  باکارافرادی که 
 

1. Sustainability 
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کیه بیا فاکتورهیایی نظییر تکنولیوژی و       ایجاد پیشرفت پاییدار، چیالش و درپ پیدییده ایسیت    

ی وزندگکه در آن کار   یا جامعهمهندسی، اقتصاد، نظارت محیطی، آسایش و سالمت مردم و 

درگییر   هیا  اسیت یسو  هیا  دکننیده یتولی دولیت و  هیا  یاستراتژ ی اجتماعی،ها خواست، کنند یم

چگی مییان اقتصیاد و   مشخ ، ایجیاد تولییدی پاییدار نیازمنید تعیادل و یکپیار       طور به. باشد یم

اسیت. مفهیوم تولیید پاییدار، در      کننیده  تیی حمای هیا  اسیت یسی اجتماعی، محیطیی و  ها هدف

ظهور یافته است   3882و توسعه، در سال  ستیز طیمحسازمان ملل متحد در خصوص  اجالس

 Veleva & Ellenbecker).داردو ارتبا  بسیار نزدیکی با مفهوم توسعه پایدار 

، الگیوی  سیت یز طیمحی به این نتیجه رسید که علت اصیلی از بیین رفیتن     اجالساین  (2001

مصرف پاییدار،   که یدرحال. باشد یمناپایدار تولید و مصرف، به ویژگی در کشورهای صنعتی، 

 دکننیده یتولی هیا  سیازمان و  هیا  شیرکت ، تولید پایدار با دهد یمرا هدف قرار  کنندگان مصرف

رتبا  است. اگرچه مفهوم پایداری، هنیوز هیم مفهیومی    خدمات در ا دهنده ارائهمحصوالت یا 

در حال گسترش بر سر این امر وجود دارد که حرکیت از تیالش    نظر اتفاقمبهم است، اما یك 

برای تعریف آن، به سمت توسعه ابزارهای واقعی و عملی جهت ترویج و سنجش دسیتاوردها،  

ی پاییدار و   ای بیه توسیعه   هیا، عالقیه   بینیی  زمان از ایین پییش   طور هم بهالزم و ضروری است لذا 

 3881ی  عنیوان فرصیتی بیرای پیشیرفت در دهیه      بیه  شید کیه  ایجیاد   مرتبط با آن درونیچالش 

(Erkman 1997) و همزیسیتی صینعتی نییز بیه حیوزه تولیید وارد        صینعتی  اکولیوژی ، مفهوم

اقیداماتی  تیوان   را میی  و همزیسیتی صینعتی   صنعتی اکولوژی. هرچند اقدامات پیوسته با گردید

 بیا  یتقر ،این مفهوم به دلییل بیار دانشیی کیه در بیردارد     اما در نظر گرفت، حوزه تولید در  جدید

از  و همزیسیتی صینعتی   صینعتی  اکولیوژی کیه   ، زیراگردد یمنیز تعریف عنوان علم پایداری  به

کننیدگان   هیا، لجسیتیك و مصیرف    تشابه میان طبیعتی که بایید تحلییل شیود و بهبیود مجموعیه     

 :Cohen-Rosenthal, 2000) گیردد  های انرژی و مواد ایجاد میی  تی و همدنین جریانصنع

245), (Costa et al, 2010: 815).  تمرکز کیرده و سیعی    وکار کسباین مقاله بر پایداری

تفسیری و مبتنی بر نظریه سازه شخصی با احصا و ترسییم   –دارد تا با اتخاذ رویکردی توصیفی 

ی تولییدی  ها شرکتآرای مدیران به درپ بومی از سازه تولید پایدار در ی برخاسته از ها سازه
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ی شخصیی میدیران   هیا  سیازه اصلی که  سؤالصنعتی استان سمنان بپردازد و از این طریق به این 

ی بیه میدلی عملییاتی    ابی دستی تولیدی صنعتی برای فهم بخشی به تولید پایدار برای ها شرکت

دهد. در این راستا، پس از بررسیی مبیانی و پیشیینه پیژوهش و      را، پاسخ از تولید پایدار چیست

ی هیا  سیازه عملیی تشیریح و    طیور  بیه تبیین روش پژوهش، اسلوب اجراییی روش شیبکه خزانیه    

ی تولیدی صنعتی در ارتبا  با پاییداری تولیید، در قالیب ییك شیبکه خزانیه       ها شرکتمدیران 

و ارائه مدلی جیام  از تولیید پاییدار    ی بند بخشی به بند خوشهتکنیك  بر اساس جمعی بیان و

 پرداخته خواهد شد.

 مباني و پیشینه پژوهش

ی مالی ها شاخ خود،  وکار کسبی طوالنی، برای تعیین موفقیت ها سالتا  ها شرکت 

تعداد روزافزونی از  سرعت بهی اخیر و ها سالاما در   دادند یم قرار مورداستفادهاستاندارد را 

و حفاظت و  (3و، اینترفِیسک، شِل، آموام یتربرای مثال، ) یاجتماع یها شاخ ، از ها شرکت

 :Veleva & Ellenbecker, 2001)اند  کرده، استفاده 2(EHS)ی طیمح ستیزسالمت 

ی پایداری در ادبیات و مقاالت، در حال افزایش است، ها شاخ علیرغم اینکه تعداد  (519

عملیاتی، کمکی  صورت بهایداری شرکتی ، به افزایش درپ ما از پها آناز  كی چیهاما 

 ,Sustainability) . مطالعات صورت گرفته بر روی پنجاه گزارش پایداری شرکتیکنند ینم

Team Spotlights Top 50 Corporate Sustainability Reports GreenBiz, 

November 15, 2000) قادر به کنترل و مدیریت کامل  ها شرکتکه  دهد یمنشان  نیز

توافق بر سر برخی  گونه چیهی و اجتماعی خود نیستند. لذا در عمل، بدون طیمح ستیزرات اث

، متناقض، ناق  کننده جیگاصول پایداری در تولید، همدنان سرگردان در دریایی از اطالعات 

مان   دهنده نشان، «معیارهای سنجش استاندارد»و غیرقابل مقایسه، هستیم. عالوه بر این، فقدان 

پایدار،  وکار کسبی ها یاستراتژجهت اجرای  وکارها کسبی آینده ها تالشبر سر راه اصلی 

ی پایداری، ها شاخ ی از ا مجموعهاستدالل نمود که نیل به  گونه نیا توان یملذا  .باشد یم

 

1. 3M, Shell, Amoco, Interface 
2. Environment, health and safety 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjwbPuiMbSAhVFXiwKHUzqDQcQFggfMAE&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnvironment%2C_health_and_safety&usg=AFQjCNH9bVYRxjcanSAaPeBD1jMAU61xbg&sig2=DgLgiDYXk7b8Fdj-E3fcvQ&bvm=bv.148747831,d.bGg
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کاربردپذیر و قابل انطباق در هر شرکت یا سازمان، آسان نبوده و نیازمند است تا ضمن بررسی 

، به مجموعه ها شرکتی هر شرکت و تجربیات موفق مدیریتی در حفظ پایداری مسیر پایدار

یك مدل کلی به توسعه مفهوم  صورت بهاقدامات هر شرکت در قالب مدلی جام  پرداخته و 

ایجاد کاالها »ماساچوست، تولید پایدار را  3دانشگاه الول تولید پایدار پرداخت. در این راستا،

نیستند  در مصرف انرژی و مناب   کننده آلودهیی که ها ستمیسفرایندها و و خدمات با استفاده از 

اقتصادی مناسب هستند  خطری برای کارکنان، جوام  و  ازلحاظ  کنند یمیی جو صرفهطبیعی 

سالم و ایمن هستند(  و به لحاظ اجتماعی و خالقانه برای همه افراد در حال ندارند )مشتریان 

عریف نمود. این تعریف با درپ فعلی از توسعه پایدار، همگام و ت« باشند بخش تیرضاکار، 

را  ها شرکتی ها تیفعالو اقتصادی  ی، اجتماعیطیمح ستیزی ها جنبهسازگار است، زیرا 

و مؤثرتر است، زیرا بر شش جنبه اصلی تولید  تر یاتیعمل. همدنین 2دهد یممورد تأکید قرار 

طبیعی *  ستیز طیمح * مناب () یانرژفاده از مواد و *است :کند یم دیتأکپایدار به شرح ذیل 

الزم به ذکر . محصوالت *کارکنان * * عملکرد اقتصادی توسعه اجتماع و عدالت اجتماعی

روزانه خود پایدارتر باشند، باید هرکدام از  یها در روشیی که تمایل دارند ها شرکتاست 

ی ها جنبهه باشند و نباید ریسك بین توجه داشت ها آناین شش جنبه را مدیریت کنند و به 

و  ستیز طیمحبرای مثال، بین حفاظت نمایند )مختلف تولید پایدار را در فرآیندها منتقل 

 ها سازمانو  ها شرکتتوسط تعداد روزافزونی از دیگر  ها تالشاین  سالمت و امنیت کارکنان(.

ی الملل نیببه سازمان  توان یم اه آن نیتر مهمتوسعه دانش پایداری ادامه داشته که  منظور به

GRI) یجهاندهی( گزارش )، سازمان ISO 14031ی ایزو استانداردساز
(، شورای تجارت 1

WBCSD) داریپاجهانی )برای( توسعه 
5
CWRT) عاتیضای کاهش ها یفناورو مرکز  (

4 )

و  یی، اقتصادطیمح ستیزبر روی مسائل  ها مدلاکثر  ، تأکید اصلیحال نیباا. نموداشاره 

 

1. Lowell 
2. Lowell  Center   for   Sustainable  Production.   Sustainable  Production: A Working 

Definition. Informal Meeting of the Committee Members,  1998. 
3. Global Reporting Initiative 
4. World Business Council for Sustainable Development 

5. Center for Waste Reduction Technologies 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.globalreporting.org%2F&ei=tWGXVfeYHIHxUtuMgcgJ&usg=AFQjCNFejgyrGspwBPhQiRzFuwZJQg-nBQ
http://www.wbcsd.org/


 89، پاییز 45 ، شمارههمسال هفد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 399

 

  و به توسعه و پیشرفت جامعه، عدالت اجتماعی و محصوالت، توجه کمتری باشد یمکارکنان 

، شده یبررسی ها چارچوب، در تمام ستیز طیمحشده است. استفاده از مواد و حفاظت از 

و  اما مسائل اجتماعی، کارکناناند   قرارگرفتهو تأکید  تیموردحماو  شده دادهی پوشش خوب به

و در چند  اند شده واق کمتری  موردتوجهی موجود، ها شاخ ی ها چارچوبدر محصوالت، 

مورد که به مسائل کارکنان توجه شده است، بیشتر سالمت و ایمنی کارکنان در نظر گرفته 

عملکرد اقتصادی را  کنند یمنیز سعی  ها چارچوباکثر  .ها آناست و نه رفاه و امنیت شغلی 

برای مثال، سهم بازار، فروش، ) یمیقدی اقتصادی ها شاخ هم از مدنظر قرار دهند، اما هنوز 

که معیارهای سنجش واقعی و درستی از پایداری  کنند یمقیمت سهام، سوددهی( استفاده 

ی ها شاخ ی استاندارد، یعنی ها شاخ نیستند. لذا گرایش و روند واضحی به سمت توسعه 

، معیارهای سنجش CWRT و GRI ،WBCSDکاربردپذیر در هر سازمان، وجود دارد. 

برای مثال، استفاده از آب، استفاده از وکار ) کسبمشترکی برای ارزیابی عملکرد پایداری 

نیز در تالش برای  ها چارچوبانرژی، سهم بازار، قیمت سهام( پیشنهاد نمودند که اکثر 

برای مثال، د )باشن یمی طیمح ستیزرسیدگی و کنترل مسائل جهانی هستند، اما معموال  تنها 

 منظور ، بهنیز (2111چرتوف ) فستیمان ی(.دشدگیاکسگرم شدن کره زمین، تخریب الیه ازن، 

استفاده های عملکرد  سه سطح متفاوت ازنظر مقیاس در 3اکولوژی صنعتیتحقق تولید پایدار از 

 نیز (2133، گیورکو و همکاران )جهیدرنت .(Chertow, 2000: 313) (3کند )شکل  یم

ترین کاربرد  گستردهنیز از  ،(3شکل  )سطح میانی 2کنند که همزیستی صنعتی دالل میاست

 نیهای ب فقط شامل مبادله هایش نه است که فعالیت در بح  تولید پایدار اکولوژی صنعتی

 ،ی مناب  انسانی شود بلکه مبادله مواد، محصوالت، آب، انرژی و ضایعات می یسازمان

در این راستا نیز  .(Posch, 2010: 242) ردیگ یانش را هم در برمها و تجربه و د تکنولوژی

را  ها آنو تمایزهای  ها تفاوتتولید پایدار و  نهیدرزم شده مطرحی ها شهیانداگر بخواهیم 

 نشان دهیم: 3را در قالب جدول  ها آن میتوان یمی و خالصه نماییم، بند طبقه

 

1. Industrial Ecology 

2. Industrial Symbiosis 
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 های عملکرد اکولوژی صنعتی مقياس .2شکل

 

و  محصوالتشانی مزایای اقتصادی فرآیندها و نیب شیپبرای  ها شرکتی اخیر نیز، ها دههر د

. درنتیجه، ارتقای فرآیندهای تولید اند بوده فشار تحتی و اجتماعی طیمح ستیزبررسی اثرات 

ی را طیمح ستیزی که ضمن حفظ مزایای اجتماعی و اقتصادی اثرات ا دشدهیتولو محصوالت 

 ، همدنان تأکید اصلیحال نیبااتبدیل به یك هدف کلیدی شده است.  ،سانندر یمبه حداقل 

و کارکنان  ی، اقتصادیطیمح ستیزبر روی مسائل  و تحقیقات در این حوزه ها مدلاکثر 

پیشرفت جامعه، عدالت اجتماعی، محصوالت، تکنولوژی توجه  ازجملهو به مسائلی  باشد یم

عی گردید ضمن استفاده از روش پژوهشی نوین در کمتری شده است. لذا در این پژوهش س

هایی که در عمل موفقیت زیادی در  حوزه مدیریت با بررسی اصول پایداری در شرکت

پرداخته و  اند، محیطی داشته های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست های اخیر در حوزه سال

ی پایداری تولید را ها و تسهیلگرها ای یکپارچه و عملیاتی از محرپ سعی شود مجموعه

 شناسایی نمود.
  

 توسعه پایدار

 تولید پایدار

 اکولوژی صنعتی

 منطقه ای و جهانی میان سازمانی درون سازمانی

 اکودیزاین

 جلوگیری از آلودگی

 حسابداری سبز

 همزیستی صنعتی

 اکوپارک صنعتی

 ل چرخه حیاتتحلی

 تحلیل جریان مواد و انرژی

 و برنامه پایداری هاتوسعه سیاست

 حسابداری سبز
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 درزمينه توليد پایدار شده مطرحی ها اندیشه. 5جدول

 

 ها شهیاند

 مرحله اول

مدیریت مبتنی بر 

 کسب حداکثر سود

 (3821تا  3911)دهه 

 مرحله دوم

 مدیریت مبتنی بر اعتماد

 (3811تا اوایل دهه  3821)

 مرحله سوم

 مدیریت کیفیت زندگی

تا حال  3811)اواخر دهه 

 حاضر(

 

 ها شیگرا

 مناف  شخصی -3 تنها مناف  شخصی -3

 ربط یذمناف  افراد ذینف  و  -2

 سازمان

 مناف  شخصی -

 مناف  افراد ذینف  سازمان -2

 مناف  جامعه -1

 

 

 

ی ها ارزش

 اقتصادی

برای من  آنده-3

خوب است، برای 

جامعه هم خوب 

 است.

حداکثر کردن -2

 سود.

پول و سالمتی -1

 مدار مهم هستند.سها

خریدار چیزی  -5

 نفهمد.

نیروی کار به مانند -4

 یك کاالست .

حساب پس دهی -1

مدیریت تنها نسبت 

 به مالکان است.

 الزاما برای من خوب است،  آنده-3

 برای جامعه خوب نیست.

 سود در حد کفایت.-2

 پول مهم اما مردم هم مهم. -1

 مشتری را فریب ندهیم-5

 نونی دارد کارگر، حقوقی قا-4

حساب پس دهی مدیریت  -1

 نسبت به مشتریان، مالکان،

و سایر  کنندگان عرضهکارکنان، 

 افراد ذینف  در جامعه است.

برای من خوب است  آنده-3

که برای همه ذینفعان خوب 

 باشد.

 سود الزم است.-2

 تر مهممردم، از پول -1

 هستند.

 ی نماییمآگاهمشتری را  -5

حرمت کارکنان باید -4

 حفظ شود.

 مدیریت نسبت به مالکان -1

و جامعه و همه ذینفعان 

 .باشد یمپاسخگو 
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 ی مرتبط با توليد پایدارها پژوهش. 6 جدول

 تأکید اصلی پژوهش سال پژوهشگر/ پژوهشگران

 ی تولید پایدارها شاخ  2113 ولوا و الن بکر

 رویکرد گهواره تاگور 2135 چترچی

 و پایدارتولید سبز  2135 چی آرینی

 تئوری ذینفعان و تولید پایدار 2134 باسمر و همکاران

 های تولید با رویکرد پایداری توسعه استراتژی 2134 تاساچا و همکاران

 ارزیابی تولید پایدار در صنعت سیمان 2134 امرینا و لوتیفا

 ی تولید پایدار در طراحیها شاخ  2134 گوتینا و همکاران

 ی توسعه تولید پاپها محرپ 2131 نسزمارتینز و همکارا

 تولید پایدار دهنده توسعهمفاهیم  2131 گارستون و همکاران

 چارچوب تولید پایدار در صنعت سیمان 2139 الو و همکاران

 ارزیابی تولید پایدار در صنای  نفت و گاز 2139 الهانی و همکاران

 مدیریت سبز در صنعت شیر 3182 کاظمی و همکاران

 های طبیعی در صنعت سازی چرخه شبیه 3182 سینی و شوکتیغالمح

 محیطی و ایمنی در فوالد استاندارهای زیست 3182 کوشك باغی

 گرایی با رویکرد پایدار مصرف 3181 نکونام و چوپان کاره

 ردپای اکولوژیك 3181 سردارآبادی و همکاران

 تولید چابك و سبز 3181 خالد و آراسته

 ی توسعه انسانی و تولید ناخال  سبزها شاخ  3181 عزیزی و همکاران

 ها شرکتی در طیمح ستیزحسابداری مدیریت  3185 پور زمانی و مشایخی فرد

 ها سازمانفشارهای محیطی بر نحوه عملکرد  ریتأث 3184 محمد نژادمحمد لو و 

 

 الگوهاي مطرح در تولید پايدار

 توان ی و دانشگاهی در حوزه تولید پایدار میها و اقدامات مراکز علم با مروری بر پژوهش

 1شده در جدول  ترین الگوهای معتبر جهانی با ابعاد مشخ  صورت مشخ  به برخی از مهم به

 .(Joung et al, 2012: 148) اشاره نمود
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 ابعاد الگوهای مشهور و معتبر جهانی در حوزه توليد پایدار .7 جدول

 نام الگو ابعاد مورد تأکید الگو

 -عملکرد اقتصادی -پیشرفت جامعه -کارکنان –محصوالت 

 انرژی و مواد. -زیست محیط

 دانشگاه ماساچوست

 -رشد اقتصادی -رفاه اجتماعی-پیشرفت صنعتی -عملکرد اجرایی

 زیست. محیط

موسسه ملی علم و فناوری 

 ژاپن

 زنجیره تأمین، اثرگذاری در آینده، محصوالت، مناب  انسانی، عملکرد در

 زیست، نیروی کار. عه، حقوق بشر، محیطجام

 GRIالگوی 

مناف  اجتماعی، اخالق تجارت، زمین، سالمت و ایمنی، رهبری، حقوق 

 زیست، نیروی کار. بشر، محیط

 SEDEXالگوی 

 EFQMمدل تعالی سازمانی  زیست، محیط کار، جامعه، بازار و صنعت، رهبری. محیط

ن، فنّاوری، مناب  انسانی، رهبری کنندگا لجستیك، بازار و خدمات، تأمین

 سازمانی.

 زنجیره ارزش پورتر

ی پایداری محصول ها شاخ  محیطی، سالمت. حوزه اجتماعی، اقتصادی، زیست

 فورد

محیطی  ی زیستها شاخ  اکوسیستم، هوا، آب، سالمت.

 دانشگاه یال

 ی پایداری داوجونزها شاخ  محیطی. زیست -اقتصادی -اجتماعی

 روش پژوهش

های خود را  تفسیری برای تحمیل خود بر فرآیند تولید علم، روش میپارادای اخیر ها سالدر 

عنوان  ( به3844) کارگیری نظریه سازه شخصی کِلی . پژوهش حاضر نیز با به3توسعه داده است

گرایی  طور خاص، ساخت مبنای نظری روش اجرای پژوهش در حوزه پارادایم تفسیری و به

توانند به  لی در نظریه خود جهت تبیین اینکه چگونه رویدادهای مشابه میواردشده است. کِ

بروز رفتارهای کامال  متفاوت در افراد مختلف منجر شوند، بر مطالعه شخ  و فرآیندهای 
 

؛ 1811فرد و همکاران، ؛ دانايي1811فرد و همکاران، ؛ دانايي1831 فرد و همکاران، براي مثال مراجعه كنید به دانايي.  1

 .1811فرد و نوري،  ؛ دانايي1831فرد و كاظمي،  دانايي
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 .(Ma & Norwich, 2007: 213)جهان متمرکزش پرداخت  شناختی تفسیر هر فرد از روان

اساس احتماالت و انتظاراتی است که او در  هان، بروی باور داشت نگرش انسان نسبت به ج

شود که  کند. در نظریه سازه شخصی فرض می ذهن خود برای حل مسائل زندگی تصور می

و از  (41: 3199کیمیایی، کند ) های ذهنی خود نظاره می هر فرد، جهان را از دریده سازه

ق به خود را برای های ذهنی، روش متعل طریق ساخت سیستمی شخصی متشکل از سازه

بنابراین، بنیان نظریه . (Bourne & Jenkins, 2005: 411)کند  مشاهده جهان خلق می

و  (Niu & Easterbook, 2007: 57) بنا شد« انسان دانشمند»سازه شخصی بر پایه استعاره 

ا  پردازی صرف برای انسان نقشی پویا و کنشگر در ساخت دانش قائل شد، با این تعبیر که نظریه

پردازان و عالمان قرار ندارد و هر فرد عادی قابلیت دارد که نه دقیقا  مشابه،  در انحصار نظریه

های  ها و رویدادهای پیرامون و تجربه هایی درباره پدیده پرداز، فرضیه بلکه متناظر با یك نظریه

 های عینی خود در زندگی واقعی، ، سپس، باتجربه(ها سازه)روزمره خود ایجاد کند 

ای علمی در صورت تائید  ها را آزمایش کند. درنهایت مانند فرضیه وسقم این فرضیه صحت

بر . (Wright, 2008: 754) وتعدیل کند آن، آن را ابقا و در غیر این صورت رد و یا جرح

ای است درباره  عنوان یك فرا نظریه، نظریه مبنای این دیدگاه، نظریه سازه شخصی کِلی به

 & Ma)کنند  افراد برای معنا بخشی به جهان پیرامون خود خلق میهایی که  نظریه

Norwich, 2007: 213). تراز با  توانند هم های شخصی می رو، از دیدگاه کِلی نظریه ازاین

های علمی در نظر گرفته شوند. بنابراین، در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن چنین  نظریه

عنوان فن کاربردی نظریه سازه شخصی،  نه بهکارگیری روش شبکه خزا دیدگاهی و با به

فرد و همکاران،  داناییشد )های شخصی مدیران درباره تولید پایدار احصا و واکاوی  نظریه

3185 :125.) 
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 شبکه خزانه

طورکلی و یا  ، هر فرد درزمینه تفکر درباره جهان پیرامون خود به3بر پایه نظریه سازه شخصی 

های ذهنی و شخصی است که  از سازه «ای خزانه»طور خاص، حامل  بهای از آن  های ویژه جنبه

افتد را  بخشد و آنده در هر زمان اتفاق می های خود انتظام می ها و تجربه از طریق آن به اندیشه

های ذهنی مستلزم  دست یافتن به چنین کیفیت. (Senior, 1997: 34)کند  معنا بخشی می

بتوان دنیا را از نگاه دیگران مشاهده کرد و از این طریق به  ابزاری است که با استفاده از آن

گیری انتظارات  ها و رویدادهای جهان پیرامون که منجر به شکل درپ تفسیرهای آن از پدیده

 :Fransella et al, 2004)شود نائل شد  ها می ها، عقاید و افکار آن تب  آن نگرش ها و به آن

را بر اساس شکل خاصی از یك مصاحبه ساختاریافته و  2( روش شبکه خزانه3844کِلی ) .(5

گیری شبکه خزانه از  ها و شکل مساعی ارائه کرد. فرآیند انجام دادن مصاحبه مبتنی بر تشریك

. اتصال 1ها،  . استخراج سازه2. انتخاب عنوان و عناصر، 3گام اصلی شامل:  طریق پیمودن سه

ها  که در ادامه هر یك از گام (Tan & Hunter, 2002: 43)گیرد  ها انجام می عناصر سازه

 گردد. طور خالصه تشریح می به

گیرد اصطالحا   انتخاب عنوان و عناصر(: هر آنده شبکه خزانه حول آن شکل می) گام اول

یعنی همان چیزی که پژوهشگر قصد دارد بفهمد، دیگران چه معنا  شود  عنوان شبکه نامیده می

یك موضوع  رو هر شبکه، همواره بر پایه اند. ازاین خودساخته و مفهومی برای آن در ذهن

های ذهنی که شخ   شود و پژوهشگر نیز صرفا  به استخراج آن دسته از برساخته خاص بنا می

پردازد  کند می ها استفاده می های خود در آن موضوع خاص از آن برای معنا بخشی به تجربه

که هدف پژوهش حاضر فهم شناختی تولید  ظر به این(. ن121: 3185دانائی فرد و همکاران، )

گیرند. همدنین در یك  های خزانه حول عنوان تولید پایدار شکل می پایدار است لذا شبکه

های عینی خاصی هستند که قلمرو موضوعی پژوهش را  ها یا نمونه شبکه خزانه، عناصر، مثال

عناصری که در  (Tan & Hunter, 2002: 43)کنند  دهند و آن را بازنمایی می پوشش می

 

1. Personal Construct Theory 

2. Repertory grid 
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توانند هر چیزی باشند، این امر کامال  به بستری بستگی دارد  شوند می کاربرده می شبکه خزانه به

توانند در قالب  عناصر می .(Fransella et al, 2004: 18)که مورد واکاوی قرارمی گیرد 

های انتزاعی بیان  موجودیت ها و یا حتی اشکال گوناگونی از اشیاء، افراد، رویدادها، فعالیت

اول، عناصر بر اساس پیشینه  درروششوند. دو روش عمده برای انتخاب عناصر وجود دارد. 

پژوهشگر و هدف او از اجرای مصاحبه شبکه خزانه، توسط خود پژوهشگر از پیش  علمی

اب در انتخ شوندگان مصاحبهدوم،  درروش شود یمارائه  شونده مصاحبهانتخاب و به افراد 

 ,Tan & Hunter) شوند یمها استخراج  شده و عناصر به طرقی از آن عناصر مشارکت داده

و ابزارهای  ها كیتکن. در پژوهش حاضر نیز، بر اساس پیشینه پژوهش و مرور (43 :2002

حوزه مدیریت تولید، ضمن درج وضعیت فعلی سازه در شرکت و اهمیت آن در تحقق 

ی صورت گرفته و ها پژوهشپیشینه  بر اساسعنصر دیگر نیز  5ر، عناص عنوان بهپایداری تولید 

عناصر بازنمایی کننده موضوع این پژوهش و به این شرح تعریف  عنوان بهشش عنصر  جمعا 

گردیدند: تولید رقابتی، تولید ناب، تولید سبز، تولید پایدار و دو عنصر در ارتبا  با خود 

وضعیت مطلوب تولید شرکت  نیتر دئالیاکت و ها که، وضعیت کنونی تولید در شر شرکت

 دهد. می را نشان

داند و معتقد  را سنگ بنای معنا بخشی می« سازه» (،3844) ها(: کِلی استخراج سازه) گام دوم

اند برای فهم و تفسیر  های خود خلق کرده اساس تجربه های شخصی که بر است افراد از سازه

 :Tan & Hunter, 2002)) کنند دهد استفاده می می ها رخ رویدادهایی که در پیرامون آن

 های پیرامون، داند که برای معنا بخشی به واقعیت کلِی سازه را الگویی می دیگر، بیان . به43

شود  نامیده می« سازه»توصیف آنده  .(Jankowicz, 2004: 134)شود  توسط افراد خلق می

هایی است که سبب شده کِلی  گیزیرا سازه دارای ویژ سادگی توصیف عنصر نیست  به

دوقطبی بودن آن است  ترین ویژگی یك سازه، تعاریف متعددی از آن ارائه دهد. مهم

(Fransella, 2004: 15). اساس همین ویژگی است که کِلی معتقد است معنا بخشی  بر

رگز گیرد. ازنظر وی، افراد ه ها صورت می افراد به جهان پیرامون بر اساس تشابهات و تفاوت

تنها در کنار « خوب»که مفهوم  کنند چنان چیزی را بدون تکذیب چیز دیگر، تصدیق نمی
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تایی مبتنی بر  ها روش سه کند. در پژوهش حاضر، برای استخراج سازه معنا پیدا می« بد»مفهوم 

ها بود، به کار گرفته شد. در این روش،  تفاوت که روش اصلی کِلی برای استخراج سازه

ای سه عنصری از میان همه عناصر موجود در شبکه  ها از طریق انتخاب مجموعه هاستخراج ساز

 1از میان  که یطور بهگردد  ها انجام می های میان آن خزانه و پیدا کردن تشابهات و تفاوت

شونده  طور تصادفی سه عنصر به مصاحبه شده بر روی سه فرم مجزا، در هر مرتبه به عنصر نوشته

شود که از میان سه عنصر، در چه چیزی دو عنصر مشابه یکدیگر و  استه میارائه و از او خو

شونده به  کند که مصاحبه متفاوت از عنصر سوم هستند و این فرآیند تا به آنجا ادامه پیدا می

گونه شباهت یا  شونده دیگر قادر به شناسایی هیچ نقطه اشباع برسد. بدین معنا که مصاحبه

های او تکراری  اصر نباشد و نتواند سازه جدیدی مطرح کند و یا سازهتفاوت معناداری میان عن

گرفته بر  مصاحبه انجام 11 نیز در در پژوهش پیشرو .(Wilson & Tagg, 2010: 73) باشد

 سازه شخصی شناسایی گردید. 394این اساس، درمجموع 

های شخصی، هدف  ها(: پس از انتخاب عناصر و استخراج سازه پیوند عناصر به سازه) گام سوم

 های شخصی مدیران درباره ارکان پایداری تولید، تأمین شد  پژوهش یعنی دستیابی به نظریه

ها  ها، اتصال عناصر به سازه ی سازهبند تیاولوهای آماری ازجمله  اما برای انجام برخی تحلیل

در  ضروری است. در این روش برای ارزیابی عناصر برحسب هر سازه به هر عنصر، ارزشی

شود و هر یك از دو کران مقیاس توسط دو قطب سازه تعیین  مقیاس لیکرت نسبت داده می

 ,Von) هایی است ترین طول مقیاس ای که یکی از متداول شود. مقیاس هفت نمره می

 :Wilson & Tagg, 2010) شده ری از مطالعات به کار گرفتهدر بسیا که (2009:72

73;Ralley et al, 2009: 150) ،ر این پژوهش به کار گرفته شد.د 

 

 جامعه آماري پژوهش

سیال تولیید مسیتمر کیه در      4های فعال با حداقل سابقه بییش از   جامعه آماری پژوهش، شرکت

سامانه بهین ییاب وزارت صینعت، معیدن و تجیارت، تولیید خیود را ثبیت و گیزارش کیرده و          

مانند واحد نمونه صینعتی،   انی بههای ملی و است همدنین کسب یك یا چند رتبه برتر در ارزیابی
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کننیدگان، نمونیه صیادرکننده و نمونیه      نمونه استاندارد، کارآفرین برتر، حامی حقوق مصیرف 

 اند، انتخاب گردید. ایمنی را در کارنامه عملکرد خود داشته
 

 گیري و حجم نمونه روش نمونه

و نیه معیرف    موضیوع ها بیر   در پژوهش حاضر، تناسب افراد با موضوع و قدرت اثرگذاری آن

ها، مبنای شیوه انتخاب افراد موردمطالعه قیرار گرفیت. لیذا     پذیری یافته ها جهت تعمیم بودن آن

گیری هدفمند مدیران کیه بیرای کسیب اطالعیات در بهتیرین موقعییت قراردادنید         روش نمونه

ای انتخاب گردید. لذا گروه اصیلی میوردپژوهش، اع ی    ،(129: 3199فرد و همکاران،  دانایی)

هیا تعییین شیدند.     ها، مدیران عامل، نماینیدگان میدیریت و میدیر کارخانیه     شرکت رهیمد ئتیه

ماهیت روش شبکه خزانه طوری است کیه معمیوال  حجیم انیدکی را بیرای نمونیه موردمطالعیه        

متشکل از  ای با نمونه (Tan & Hunter, 2002: 39) طوری اغلب اوقات کند به پیشنهاد می

های کافی به دست آورد. بیرای تعییین حجیم نمونیه شیبکه خزانیه        توان سازه نفر می 24الی  34

شیده اسیت، بیدین معنیا کیه بعید از اسیتخراج سیازه از تعیداد معینیی از            نیز مطیرح  3نقطه اشباع

شده از مصیاحبه بیا افیراد     های استخراج کنندگان، هیچ سازه جدیدی به فهرست سازه مشارکت

 Van)عناست که حجم نمونه به نقطه اشیباع رسییده اسیت    شود و این بدان م دیگر اضافه نمی

de Kerkhof et al, 2009: 427). 11اسیاس نقطیه اشیباع، بیا بییش از       در این پژوهش، بر 

 ها قرار گرفت. بندی و تفسیر سازه شرکت مصاحبه و مبنای طبقه 11مدیر از 

 

 هاي پژوهش يافته

هیا مشیابه بیود، بیا اسیتفاده از روش       سیازه  سازه اولیه، ازآنجاکه ماهییت برخیی   394با توجه به 

های مشابه اقدام شد. الزم بیه ذکیر اسیت در راسیتای      بندی و ترکیب سازه تحلیل محتوا به جم 

نفییر از اسیاتید و خبرگییان   1هییا توسیط   تقلییل سییوگیری احتمیالی عییالوه بیر پژوهشییگر، سیازه    

ی دانشگاه، علم ئتیهاز اع ای های پایداری سازمانی نیز بررسی و در انتها توسط دو نفر  حوزه

 

1. Saturation Point 
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تیر   ها و سنخیت، در فرآیندی استقرایی، حیول سیازه کلیی    اساس تشابه تحلیل محتوای نهایی بر

سیازه ثانوییه تحیت عنیاوینی      99اسیاس مییزان سیازگاری، در     مورد بازبینی و بیر  (سازه ثانویه)

هیای   خی نمونیه سیازه  بر) ی شدندبند طبقه( 1شکل عنوان ) 33با  تیدرنهای و بند دستهمناسب 

آورده شده است( و شبکه خزانه جمعی نییز در قالیب ماتریسیی     5ثانویه به شرح جدول شماره 

 شبکه منفیرد میدیران بیود    11هایی که برآیند  بندی عنصر و درجه 1سازه ثانویه،  99متشکل از 

 ، شکل گرفت.(4جدول )
/ سازه اعالمی  ی:کدگذار) راهنمای  اوليهی ها سازهاز  شده استخراجی ثانویه ها سازهنمونه . 8 جدول

 کد مدیر یا شرکت / ( -از مدیر 

 ردیف

 سازه ثانویه

-)مناسب 

 نامناسب(

 توصیف قطب

 سازه ثانویه 
 ی اولیه هر سازه ثانویهها سازهکد 

فراوانی 

ی ها سازه

 اولیه در 

هر سازه 

 ثانویه

49 

 طراحی پایدار

بدون ساختار 

 در طراحی

طراحی مواد، 

 و  انرژی

ی با ریپذ هیتجز

رویکردهای 

DFAی،ساز هیشب

&DFM
3

 

8-5/34-5/351-12/311-12/ 

92-1/18-4/1-32/41-32/53-

33/ 

28-8/15-8/33-33/34-33/ 

8-21/22-31/52-31/31-29/ 

39-31/28-39/22-29/11-11 

23 

49 

آنالیز چرخه 

 عمر

تمرکز بر زمان 

 فروش

تحلیل چرخه عمر 

و اقدامات در پایان 

 چرخه

19-3/9-1/4-12/41-12/31-5/ 

11-1/8-32/31-32/51-8/ 

21-31/51-31/4-38/1-11/ 

31 

 

 

 

 

1. Design for Manufacturing (DFM) and Design for Assembly (DFA) 
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 شبکه خزانه جمعی .9جدول
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ن

 

ت سازه تولید 
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و
 

ت
در شرك

 

جايگاه سازه در تحقق 
تولید رقابتي

 (
رويکرد ني 

 
ص

و اقت
ي

اد
) 

جايگاه سازه در تحقق 
ب 

تولید نا
(

رويکرد قانوني 
و سیستمي

) 

جايگاه سازه در تحقق 
تولید سبز

 (
رويکرد 

زي
ت

س
 

مح
طی

(ي
 

جايگاه سازه در تحقق 
تولید 

پايدار
 (

رويکرد 
انساني و بشردوستانه

ت سازه در تولید  (
اهمی

پايدار و 
يا

دئال
 

ت
در شرك

 

رعايت قوانین 

ملي و 

 يالملل نیب

 يزيگر قانون 1 1 8 4 4 2

مديريت 

 عملیات

 مديريت سنتي 2 2 8 2 8 8

استقرار 

ي ها ستمیس

 مديريتي

بدون سیستم و  2 1 2 8 5 2

 نظام

رعايت و الگو 

بودن در 

و  ها ارزش

 اخالقیات

ي در ا رحرفهیغ 2 2 8 5 5 2

 اصول اخالقي

مديريت 

 ريسك

 يريپذ سكيرعدم  2 1 8 4 4 2

عضويت در 

نهادها و 

 ها انجمن

ي ریگ گوشه 2 1 2 4 4 2

 صنعتي

كسب 

تصديقات و 

 تشويقات

عدم قرارگیري  8 8 4 5 5 8

سازمان در 

 ي رسميها يابيارز

 حال نگر 1 1 2 4 4 2 نگر ندهيآ
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 رعاملیغپدافند 

و مديريت 

 بحران

اقدام در زمان  2 2 8 4 5 8

 بحران

بدون ساختار در  8 2 8 4 5 8 مديريت پروژه

 پروژه

د ساختار ض

 فساد و تقلب

بدون ساختار ضد  2 2 8 4 4 2

 فساد و تقلب

مديريت منابع 

 آب

 آب كننده مصرف 2 1 2 4 5 8

استفاده صحیح 

 شده تيريمدو 

 از مواد اولیه

بدون برنامه در  2 1 2 4 5 8

خريد و مصرف 

 مواد اولیه

سنجش و 

مديريت بازده 

 تجهیزات

عدم پايش بازده  2 2 2 4 5 8

 تجهیزات

اده از استف

 ي پاكها يانرژ

بدون برنامه در  2 2 2 4 5 4

 حوزه انرژي

استفاده صحیح 

 از زمین

بدون برنامه براي  2 1 2 2 4 2

 استفاده از زمین

دورريز نمودن  1 1 2 4 5 4 بازيابي منابع

 منابع

سنجش و 

پايش بازده 

 زيستي

عدم پايش و  2 1 1 5 5 4

سنجش بازده 

 زيستي

سنجش و 

پايش تراكم 

 انتشار گازها

عدم پايش و  1 1 1 8 4 8

سنجش گازهاي 

 تولیدي

عدم پايش و  2 1 2 4 5 8سنجش و 
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پايش بازده 

 تولید

 سنجش بازده تولید

مديريت كاهش 

 آلودگي آب

 آلودگي آب 2 1 2 4 5 8

پايش آلودگي 

 هوا

عدم سنجش و  2 2 2 5 5 8

 پايش آلودگي هوا

پايش آلودگي 

 خاك

يش آلودگي عدم پا 2 2 2 8 4 8

 خاك

اثرات تولید بر 

زندگي 

جانوري / 

 گیاهي

مضر براي بر  2 2 2 5 6 4

 جانوران و گیاهان

تفکیك و 

كاهش تولید 

 پسماند

عدم تفکیك و  8 2 2 4 5 2

كاهش تولید 

 پسماند

كاهش 

ي ها مزاحمت

 ناشي از تولید

ايجاد مزاحمت  2 2 8 5 5 2

ناشي از فعالیت 

 تولیدي

مديريت 

 سالمت

بدون ساختار در  1 1 8 4 5 2

 بحث سالمت

عدم اجبار در 

 كار

 اجبار در كار 1 1 4 4 5 1

ساختار كار 

گروهي و 

 مشاركت

يي و فردگرا 2 1 4 8 5 2

تصمیمات قائم به 

 شخص

مديريت و 

جديت در 

بحث ايمني 

بدون ساختار در  1 1 4 4 5 2

 مباحث ايمني
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 كاركنان

ي ها انجمن

 كارگري

آزادي به عدم  1 1 5 6 7 2

 ي كارگريها گروه

 وجود تبعیض 8 8 5 5 5 8 نبود تبعیض

مسیر مشخص 

گردش و 

 پیشرفت شغلي

ي ها برنامهبدون  2 2 5 4 5 2

شغلي و  پیشرفت

 رشد

منابع انساني 

شايسته و 

 متخصص

استخدام بدو  2 1 4 4 5 2

 ساختار

رضايتمندي 

 كاركنان

 كاركنان ناراضي 2 1 4 4 5 8

حقوق و 

 مناسب دستمزد

حقوق و دستمزد  2 2 4 5 5 2

 نامناسب

آموزش و 

تحصیل 

 كاركنان

ي به ا نهيهزنگاه  2 1 8 4 4 2

آموزش و منع 

 تحصیل

رفع دغدغه 

 مسکن كاركنان

بدون اقدام در  8 8 5 5 6 8

 حوزه مسکن

حداقل قوانین كار  2 2 4 4 5 2 رفاه كاركنان

 در حوزه كاركنان

كاهش عوامل 

محیط  آور انيز

 تولید

عدم شناسايي و  2 1 8 4 5 2

مديريت عوامل 

 آور انيز

آموزش زنجیره 

 نیتأم

عدم آموزش در  2 2 4 4 5 8

 نیتأمزنجیره 

تدوين و 

 قوانینرعايت 

بدون ساختار در  2 2 4 5 5 2

بحث 
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و اخالق 

 تجارت

 كنندگان نیتأم

توسعه 

 كنندگان نیتأم

 داخلي

از خارج از  نیتأم 8 2 5 5 5 8

 كشور

نوع ت

 كنندگان نیتأم

انحصار در  2 2 8 4 4 2

 كنندگان نیتأم

ارزيابي 

 كنندگان نیتأم

عدم ارزيابي  2 2 4 4 5 8

 كنندگان نیتأم

ي گذار هيسرما

 باال وپايین 

 نیتأمزنجیره 

بدون اقدام در  1 1 4 8 4 2

توسعه مالکیت در 

 نیتأمزنجیره 

بدون ساختار در  2 2 5 4 6 8 يسپار برون

 يسپار برونفرآيند 

مواد  ونقل حمل

 و محصول

 تمركز بر تولید 2 2 4 8 4 2

ي زير برنامه

منابع سازماني 

ERP 

ساختار سنتي  1 1 8 2 4 2

 مواد نیتأم

كیفیت 

 محصول

 تیفیك يبمحصول  1 1 4 8 4 2

تحويل و 

ي بند بسته

 محصوالت

بدون ساختار در  2 1 4 4 4 2

تحويل و 

 يبند بسته

مصرف ايمن 

 تمحصوال

مصرف ناايمن  1 1 4 4 4 2

 محصوالت

بازار سنجي و 

 بازاريابي

 بازاريابي سنتي 2 2 4 4 4 2
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ي ريپذ كیتفک

اجزايي 

 محصوالت

ي بخش كساختار ي 2 1 8 5 5 2

 محصول

استانداردهاي 

ملي و 

 يالملل نیب

بدون استاندارد  2 1 4 5 5 2

 محصول

ي گذار برچسب

 يرسان اطالعو 

ي رسان ياهآگبدون  2 1 4 4 4 2

 به مشتري

بدون ساختار در  1 1 8 8 4 2 طراحي پايدار

 طراحي

آنالیز چرخه 

 عمر

تمركز بر زمان  1 1 2 4 8 8

 فروش

 نوآوري

 محصوالت

بدون نوآوري در  1 1 8 4 8 8

 محصول

ي شناس ييبايز

 محصوالت

ثبات در طرح  1 1 4 4 5 2

 محصول

تنوع و تولید 

 سفارشي

سان و تولید يک 2 1 4 5 5 2

 تکراري

عملکرد مالي 

 مطلوب

ساختار نامنظم  1 1 8 8 4 2

 مالي

مديريت 

 ها نهيهز

بدون ساختار در  2 1 4 4 4 2

 ساختار بودجه

ي و ور بهره

سودآوري 

 پايدار

سودآوري مقطعي  1 1 4 4 4 2

 و گذرا

ي گذار هيسرما

ناملموس و 

 مديريت برند

عدم اهمیت  1 1 8 8 4 2

ي ها ييدارا

 نامشهود
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فناوري 

پیشرفته در 

 تولید

ي فناوري ریكارگ به 2 1 8 8 4 8

مستهلك و منسوخ 

 در تولید

بدون ساختار در  2 1 4 4 5 2 مديريت دانش

 مديريت دانش

 مهندسي

 كیفیت

بازرسي و رفع  1 1 4 8 4 2

 عیب

تحقیق و 

 توسعه

بدون ساختار  2 1 4 8 4 8

 تحقیق و توسعه

ي ریكارگ به

ي فنّاور

و اطالعات 

 ارتباطات

ي ریكارگ بهعدم  1 1 8 8 4 8

ي اطالعات فنّاور

 و ارتباطات

همکاري با 

 برتر ها شركت

 تمركز بر خود 2 2 8 4 5 2

رفاه اجتماعي 

 در جامعه

عدم مشاركت در  2 2 4 5 5 8

رفاه اجتماعي 

 جامعه

رفاه اجتماعي 

 مشتريان

 بدون اثر حوزه 1 1 4 8 2 2

 رفاه مشتريان

پرداخت منظم 

 مالیات

 فرار مالیاتي 1 1 5 5 5 1

سرمايه 

 اجتماعي

بدون توجه به  8 2 4 5 5 8

 اثرگذاري اجتماعي

میراث صنعتي 

و بازگشت 

 مواد به طبیعت

بدون ساختار در  8 8 8 5 6 8

جبران كسري 

 محیط

 كننده مصرف 2 2 4 4 5 8ي ساز يبوم
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 تکنولوژي تکنولوژي

كاهش حوادث 

منجر به جرح 

 يا فوت

بدون ساختار در  1 1 5 4 5 8

كاهش جرح يا 

 فوت

 عدم صادرات 2 1 4 4 4 8 صادرات

 مصرف عام 8 8 4 5 5 4 تولید علم

اثرگذاري 

 فرهنگ صنعتي

بدون ساختار  8 8 4 6 6 8

 فرهنگي

تدوين مالیات 

 سبز

محاسبه  عدم 2 1 2 4 5 8

 مالیات سبز

بدون رويکرد در  6R1 8 5 5 8 2 2اقدامات 

 يعاتزنجیره ضا

حسابداري 

 سبز

عدم استفاده  2 1 2 5 5 4

 حسابداري سبز

خريد پسماند 

 و پساب

خريد محصوالت  2 2 8 5 6 4

 نهايي

فروش پسماند 

 و پساب

دور ريختن  1 1 8 5 5 8

 پسماند و پساب

منافع و 

رضايت 

 سهامداران

عدم رضايت  2 2 8 4 4 2

 سهامداران

 

  

 

1. The 6Rs : Reduce, Reuse, Recycle, Respect, Replenish and Refuse . 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwi1rZ7kgufSAhWDPZoKHQq5AH0QFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.greenlanediary.org%2Fdiary-chapters%2Fthe-6-rs.aspx&usg=AFQjCNGlxapqWZnYcFVZ8JZwTJNTCokaBA&bvm=bv.150120842,d.bGg


 101 ...با نگرشی بر رویکردهای   الگویی یکپارچه از تولید پایدار

 

 

 

 جج

 ایداربخشی از توليد پ 11مدل  .3 شکل

  



 89، پاییز 45 ، شمارههمسال هفد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 219

 

 يا خوشهتحلیل 

بنیدی   هیایی بیرای گیروه    هیا و روش  )کالستر( دربردارنیده الگیوریتم   یا اصطالح تحلیل خوشه

باشید. تحلییل    موردهای مشابه )شامل افراد، اشیاء، روییدادها و ...( درون طبقیات مختلیف میی    

 خوشیه ییك   یع یا کند  بنیابراین ا  بندی می موارد را بر اساس میزان ارتباطشان دسته یا خوشه

هیا   خوشیه دارای بیشترین میزان ارتبا  با یکدیگر و کمتیرین مییزان ارتبیا  بیا اع یای دیگیر       

کیه بیه تشیریح چراییی      بدون آن ای خوشهتوان فهمید که تحلیل  باشند. ازآنده گفته شد می می

بیزاری  تحلیل ااین نوع رود  بنابراین  ها بکار می ها بپردازد، برای کشف ساختار داده وجود داده

ها را که قبال  مشهود و محسوس نبودنید   تواند ارتباطات و ساختار بین داده اکتشافی است که می

هیا در نظیر    هیا ییا سیاختمان آن    در این روش هیچ فرضی در مورد تعداد گروه را آشکار نماید.

 دتعیدا  اگیر  .شیود  ها و یا فواصل انجام می بندی کردن بر اساس مشابهت شود. دسته گرفته نمی

 متغیرهیا  تبیدیل  ها، خوشه یده سازمان مختلف روش چندین بین انتخاب و باشد کم مشاهدات

 3ای سلسیله مراتبیی   روش تحلییل خوشیه   باشید،  مطرح ها خوشه بین شباهت عدم گیری اندازه و

 مییزان  اسیاس  بیر  نهیایی  هیای  خوشیه  بیه  مراتبیی،  سلسیله  بندی خوشهدرروش  .شود می پیشنهاد

 ایین  بیه . شیود  می داده نسبت درختیصورت  به معموال  مراتبی،  سلسله ریساختا ها آن عمومیت

در ایین   موردمطالعیه ی ها قطبی بند طبقه منظور . بهگویند می 2دندوگرام مراتبی سلسله درخت

نمیاییم.   اسیتفاده میی   1روش پیونید وارد  بیر اسیاس  ی سلسیله مراتبیی   ا خوشیه پژوهش از تحلیل 

ی کنییم کیه درون هیر    بنید  دسیته ی ا گونیه  بهرا  ها قطباریم به کمك این تحلیل قصد د درواق 

ایین مقیادیر بیین     کیه  یدرحیال به یکدیگر نزدیك بوده  گانه ششدسته مقادیر هریك از عناصر 

ی آمیاری مناسیب،   هیا  روشاین تحقیق بیا اسیتفاده از    در تفاوت معناداری داشته باشند. ها دسته

تحلییل و میورد    22نسیخه   SPSSافزار آماری  نرم با استفاده ازموردمطالعه ی ها قطبعناصر و 

 ی قرار گرفت.بند خوشه

 

1. Hierarchical Cluster Analysis 

2. Dendrogram 

3. Ward Linkage 



 101 ...با نگرشی بر رویکردهای   الگویی یکپارچه از تولید پایدار

 

 

 

 هاي توصیفي تحقیق مشخصه

متغیر  99و  شش عنصر(عنصر ) نام کیفی ی، شامل یك متغیربند خوشهاطالعات الزم جهت 

مدیریتی،  یها ستمیس عملیات، استقرار ی، مدیریتالملل نیب و ملی قوانین از کمی پیروی

 و نهادها در ریسك، ع ویت اخالقیات، مدیریت وها  ارزش در بودن الگو و رعایت

بحران،  مدیریت و رعاملیغ ، پدافندنگر ندهیآتشویقات،  و تصدیقات ، کسبها انجمن

 آب، استفاده از شده تیریمد و صحیح تقلب، استفاده و فساد ضد پروژه، ساختار مدیریت

 سمت به تجهیزات، حرکت بازده ریتمدی و اولیه، سنجش مواد از شده تیریمد و صحیح

 و مناب ، سنجش زمین، بازیابی از صحیح استفاده برای یزیر برنامهپاپ،  یها یانرژ از استفاده

 تولید، مدیریت بازده پایش و گازها، سنجش انتشار تراکم پایش و زیستی، سنجش بازده پایش

 خاپ، اثرات گیآلود پایش و هوا، سنجش آلودگی پایش و آب، سنجش آلودگی کاهش

 پسماند، کاهش تولید کاهش و تفکیك گیاهی، مدیریت،/  جانوری زندگی بر تولید

کار،  در اجبار کارکنان، عدم( روان و بهداشت) سالمتی تولید، مدیریت از ناشی یها مزاحمت

 ساختار کارکنان، وجود ایمنی بح  در جدیت و مشارکت، مدیریت و گروهی کار ساختار

 مناب  یریکارگ بهشغلی،  پیشرفت و گردش مشخ  تبعیض، مسیر گری، نبودکار یها انجمن

 شایسته، اهمیت و مناسب دستمزد و کارکنان، حقوق متخص ، رضایتمندی و شایسته انسانی

 عوامل کارکنان، کاهش کارکنان، رفاه مسکن دغدغه کارکنان، رف  تحصیالت و آموزش به

 اخالق و اصول، قوانین رعایت و ، تدویننیتأم زنجیره تولید، آموزش محیط آور انیز

، کنندگان نیتأم ، ارزیابیکنندگان نیتأم داخلی، تنوع کنندگان نیتأم تجارت، توسعه

محصول،  و موادونقل  حملی، سپار برون، نیتأم زنجیره باال درو  پایین روبه یگذار هیسرما

3سازمانی مناب  ریزی برنامه
ERPیبند بسته و ویلمحصول، تح از رضایت و ، کیفیت 

 اجزایی یریپذ كیتفکبازاریابی،  و یبازار سنجمحصوالت،  ایمن محصوالت، مصرف

رسانی،  اطالع و یگذار برچسبمحصوالت،  یالملل نیب و ملی محصوالت، استانداردهای

 

1. Enterprise resource planning 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip99j88f7XAhXMJZoKHd8EDtUQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEnterprise_resource_planning&usg=AOvVaw0-yobEYqjE_Z45vDGiDQZB
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 و محصوالت، تنوع یشناس ییبایزمحصوالت،  عمر، نوآوری چرخه پایدار، آنالیز طراحی

پایدار،  سودآوری و یور بهره، ها نهیهز مطلوب، مدیریت مالی ردسفارشی، عملک تولید

 تولید، مدیریت در پیشرفته فناوری یریکارگ بهبرند،  مدیریت و ناملموس یگذار هیسرما

 ارتباطات، همکاری و اطالعات یفنّاور یریکارگ بهتوسعه،  و کیفیت، تحقیق دانش، مهندسی

 منظم مشتریان، پرداخت اجتماعی جامعه، رفاه در اجتماعی معظم، رفاه یها شرکت با مشترپ

تکنولوژی،  سازی طبیعت، بومی به مواد بازگشت و صنعتی اجتماعی، میراث مالیات، سرمایه

 بر فرهنگ علم، اثرگذاری فوت، صادرات، تولید یا جرح به منجر حوادث کاهش و مدیریت

پساب،  و پسماند سبز، خرید ، حسابداریR 1 سبز، اقدامات مالیات محاسبه و محیط، تدوین

ی نیز موردبررسباشد. شش عنصر  سهامداران می رضایت و پساب و مناف  و پسماند فروش

از: وضعیت سازه تولید در شرکت، جایگاه سازه در تحقق تولید رقابتی، جایگاه  اند عبارت

تولید  سازه در تحقق تولید ناب، جایگاه سازه در تحقق تولید سبز، جایگاه سازه در تحقق

( عناصر 5در نمودار دندوگرام )شکل  شرکت. دئالیاپایدار و اهمیت سازه در تولید پایدار و 

 اند شده میتقسگروه  5ی سلسله مراتبی به ا خوشهروش تحلیل  بر اساسکه  ها قطبی بند خوشه

 توان مشاهده نمود. را، می
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 ها نمودار دندوگرام قطب .4 شکل

 

یی که در سمت چپ نمودار با خط به یکدیگر متصیل  ها خوشهیا  ها قطبدر نمودار دندوگرام 

 هیا  خوشهشود، تفاوت بین  اند، بسیار شبیه هم هستند و هرچه طول خطو  اتصالی بیشتر می شده

بیرای   SPSS افیزار  نرمی ا خوشهتحلیل  بر اساس ها سازهی بند خوشه ازآنجاکه یابد. افزایش می

ی بنید  خوشیه نیز شیهود پژوهشیگر متفیاوت بیود، پژوهشیگر      با منطق نظری و  ها سازهاندکی از 

 بیر اسیاس  کیه   قیرارداد ی نظرسینج نفیر از خبرگیان در معیرض     12در اختییار   نا یعرا  شده انجام

دو معیار، معیار اول: تطابق و تناسب قطب سازه با گروه مربوطیه   بر اساسی و ا دوجملهآزمون 

قیرار   لیی وتحل هیی تجزی سازه موجیود در آن گیروه، میورد    ها قطبو معیار دوم: تناسب با سایر 

 ی گردید.بند طبقه 1جدول  بر اساسخوشه  5در  تیدرنهاگرفت و 
  

3 2 

1 

5 
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 شبکه خزانه .6 جدول

 مثبت سازه قطب ردیف ها خوشه

 اول

-  

 رویکرد فنی و اقتصادی 

در جهت تحقق تولید  

 رقابتی

 یالملل نیبپیروی از قوانین ملی و  3

 یت عملیاتمدیر 2

 ی مدیریتیها ستمیساستقرار  1

 مدیریت ریسك 5

 ها انجمنع ویت در نهادها و  4

 ی برای استفاده صحیح از زمینزیر برنامه 1

 ی مناب  انسانی شایسته و متخص ریکارگ به 9

 اهمیت به آموزش و تحصیالت کارکنان 9

 محیط تولید آور انیزکاهش عوامل  8

 مواد و محصول لونق حمل 31

 کیفیت و رضایت از محصول 33

 عملکرد مالی مطلوب 32

 ها نهیهزمدیریت  31

 ی پایدارسودآوری و ور بهره 35

 ی فناوری پیشرفته در تولیدریکارگ به 34

 رفاه اجتماعی مشتریان 31

 ی تکنولوژی اطالعات و ارتباطاتریکارگ به 39

 

 دوم

-  

 ستمیرویکرد قانونی و سی 

 تحقق تولید ناب در جهت

 ساختار کارگروهی و مشارکت 3

 سنجش و پایش بازده تولید 2

 کنندگان نیتأمتنوع  1

 مهندسی کیفیت 5

 ERPی مناب  سازمانی زیر برنامه 4

 کسب تصدیقات و تشویقات 1

 تنوع و تولید سفارشی 9

 یسپار برون 9

 ی محصوالتبند بستهتحویل و  8

 رضایتمندی کارکنان 31

 پرداخت منظم مالیات 33

 نبود تبعیض 32
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 داخلی کنندگان نیتأمتوسعه  31

 مدیریت پروژه 35

  
  

 سوم

-  

 یطیمح ستیزرویکرد  

 در جهت تحقق تولید سبز 

 سنجش و پایش آلودگی خاپ 3

 سنجش و پایش تراکم گازها 2

 از آب شده تیریمداستفاده صحیح و  1

 از مواد اولیه شده تیریمدتفاده صحیح و اس 5

 ی پاپها یانرژحرکت به سمت استفاده از  4

 آنالیز چرخه عمر 1

 بازیابی مناب  9

 سنجش و پایش بازده زیستی 9

 سنجش و مدیریت بازده تجهیزات 8

 مدیریت کاهش آلودگی آب 31

 سنجش و پایش آلودگی هوا 33
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 گیري بحث و نتیجه

 اصال ادامه حیات و بقا  دیگر عبارت بهمجبور به تغییر نیستند،  تولیدکنندگان کاال و خدمات

 تب  بهو  ها انسانو بسیاری از  است ماندگاریاری نیست. تردیدی نیست که تغییر، رمز بقا و اجب

 واحوال اوضاع، همواره در جهت دگرگونی خود و تطبیق ها شرکتو  مؤسساتآن جوام ، 

نقش فعالی در  گاه هیچ. شرایطی که شاید خود اند برآمدهخود با شرایط محیطی اطرافشان 

با عمر باال بیانگر این واقعیت  هایی شرکت. بررسی تاریخ و سرگذشت اند نداشتهایجاد آن 

به اند و  بودهپیوسته در تالش برای بقا و انطباق بیشتر خود با محیط اطرافشان  ها آناست که 

ماندگاری در این است که با اعمال تغییرات تدریجی اختیاری، پایداری و شر   رسد مینظر 

با توجه به تغییرات سری  تکنولوژی و  هرحال بهری وفق دهیم. خود را با تغییرات اجبا

و در سطح باالتر، فرایندهای تولید پایدار کاری در دنیای رقابتی امروز، نیاز به فرآیندهای 

لذا در این مقاله ابعاد تولید پایدار مشخ  و  .شود میاحساس  خوبی به وکارهای پایدار کسب

های این مطالعه در  تعریف گردید. همدنین آنده در یافته های موردنیاز برای هر بعد سازه

ی ها سازهپایدار مشخ  گردید، ضمن گستردگی  مقایسه با دیگر مطالعات حوزه تولید

ی مرتبط با موضوعات توسعه و پیشرفت صنعتی، ها سازهشده نسبت به مطالعات قبل،  شناسایی

میراث صنعتی و  ری سازمانی،اکولوژی صنعتی و همزیستی صنعتی، زنجیره تأمین، رهب

ارکان مهم و حیاتی جهت دستیابی به تولید پایدار تعیین گردیدند.  عنوان بهمحصوالت نیز 

های حاصل از این پژوهش با  دهد یافته مروری بر متون نظری و پیشینه پژوهش نیز نشان می

های و تحقیقات  ر نظریههای مرتبط با تولید پایدار منطبق بوده و اهمیت این ابعاد در اکث نظریه

دهنده سازگاری بیرونی عالوه بر انسجام درونی و  نیز منعکس گردیده بود که خود نشان

نتایج این پژوهش همدنین ضمن انطباق باالی ابعاد مدل با مطالعات  ها است. جامعیت سازه

با اکثر ی مرتبط با کارکنان، تطابق باالیی ها سازهصورت گرفته در پیشینه تحقیق، در بعد 

زیمنس  2121سال انداز  جمله گزارش تحقق چشم ها من های پایداری شرکت گزارش

(Vision 2020 )ی مرتبط با محصول و موضوعات زنجیره تأمین با ها سازهابعاد  در

، در ابعاد مرتبط با (Nambiar, 2010: 3)دستاوردهای پژوهش نامبیار در دانشگاه کالیفرنیا 
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، (Feng & Joung, 2009: 2) های فنگ و جانگ با پژوهشمحصول، رهبری سازمانی 

 ,Loures) الروسهای  ی اثرگذاری بر آینده و میراث صنعتی با پژوهشها سازهدر بعد 

 ی مرتبط با توسعه و پیشرفت صنعتی با پژوهش چیارینیها سازهدر ابعاد  ،(687 :2008

(Chiarini, 2014:226)،  تی و میراث صنعتی بای مرتبط با اکولوژی صنعها سازهدر 

زیست و استفاده از  محصوالت، محیط یها سازهدر  ،(Erkman, 1997:2)پژوهش ارکمن 

ی محیط ها سازهدر ، (Chatterjee, 2012: 261) مناب  با پژوهش چاتارجی و همکارانش

های اولیه محصوالت و اکولوژی صنعتی با دستاوردهای  و برخی سازه زیستی، استفاده از مناب 

 ,Bhattacharya et al)( در موسسه گروه مشاوران بوستون 2133و همکارانش ) 3تاچاریابا

( 3881منر )ها های زیست و اکولوژی نیز با پژوهش مرتبط با محیط یها سازهو در  (7 :2011

، نیز دیده شد. برد یمنام « پلکان»ی کلیدی با عنوان یك طیمح ستیزکه از روابط میان مفاهیم 

استراتژی تولید به  5برنامه در  99و  4بخشی تولید پایدار نیز به شرح شکل  33 مدل تیدرنها

 آمد. به دست 1شرح شکل 

 

1. Bhattacharya 
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 بخشی توليد پایدار 11مدل .5شکل 

 

 
 شده بندی سازه خوشه 87اساس  گونه استراتژی توليد پایدار بر چهار .6شکل
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ی در ا ژهیی وییز، از اهمییت   این تحقیق اما به دلیل مسائل محیطیی و مجموعیه قیوانین کشیوری ن    

ی هیا  بخشی تولید پایدار از نگاه مدیران و مالکان ها سازهسطح کشور برخوردار بوده و احصا 

بیه درجیه    اکثیرا  و  دنباشی  یمی ا دار راتولیدی صنعتی کشور کیه سیهم مهمیی از اقتصیاد کشیور      

ی سیازی اجیرای   عملییات  توانید  یمی ، خیود  انید  افتیه ی دستی اخیر ها سالپایداری مناسبی نیز در 

در این پژوهش را در کشور، تسهیل و اصول نوینی از جنبه تولید پایدار را  افتهی دستی ها سازه

ارزیییابی  منظییور بیه و ضییمن اسیتفاده از اییین مییدل   نمییوده دیی تولوارد ادبییات حییوزه صیینعت و  

بیه  ی، نسبت ریپذ رقابتی درجه پایداری باال و افزایش قدرت سو به ها آنو حرکت  ها شرکت

ی بنیادین از فرآیند تولید محصوالت و خدمات، رویکرد نوینی از ارزییابی  ساز شفافموضوع 

 استفاده از محصوالت و خدماتی پایدار را نیز ترویج نمود. منظور بهمشتریان 
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