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بعد  بر دیبا تاک یالمللبین درسطح داریبه توسعه پا یابیدست
 * ناب کپارچهی تیریمدل مد یطراح با یمحیطزیست

 
 کنعانیقلی پوریوسفدکتر  -زادهمحمدرضا باقردکتر  -بیگیحمد سهرابم

             4.0http://creativecommons.org/licenses/by/(This is an open access article under the CC BY license/(.    چکیده 

که به منظور  ییدرجهان امروز با سازکارها زیستمحیط المللبینتحقق اهداف حقوق 
 یکیرابطه  نید. در اشومیسریشده است م یطراح یمحیطزیست یوآلودگ بیتخر از یریشگیپ

ر ب دیناب است که با تاک کپارچهی تیریمد یریمهم و اثرگذار، بکارگ یکردهایاز رو
 زیستمحیطظ ودر ادامه حف دارید بسترساز تحقق توسعه پاتوانمی نهانه ت یالمللبین یاستانداردها

وسعه به ت یبایستد یارائه مدل در راستا سندگانیمقاله، تالش نو نیدر کشورها به شمار رود. در ا
اب ن کپارچهی تیریمد مدل یبا طراح یمحیطزیستبر بعد  دیبا تاک یالمللبیندرسطح  داریپا

 80امل ش قیتحق یرو جامعه آما (ی)گرندد تئور یفیاز نوع ک یکنون الهمق قید. روش تحقباشمی
ه بود یرفبوع گلوله از ن یرید. روش نمونه گباشمی نیاستان قزو عینفر از نخبگان و خبرگان صنا

طح در س اردیسعه پابه تو یابیموضوع بوده است که روند دست نیمقاله نشان گر ا یهایافتهاست و 
عاد صالح. ابعد کنترل و بعد ابعد اجرا، ب د: بعد برنامه،باشمیبعد کالن  چهار یدارا یالمللبین

ل عوام ،یانهیناب، عوامل زم کپارچهی تیریمد یبر پنج محور اصل یمبتن تیمذکور در نها
ن نخبگا یوازس در نهایت قیتحق یهایافتهند. باشمیبهبود مستمر  یو راهبردها امدهایگر، پمداخله

 ع شدند.واق دیو مورد تائ یاعتبارسنج نیقزواستان  عیصنا
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 مقدمه
ی بهینه و برداربهرهست درگام نخ محیطزیستدرقبال  هادولتتالش  ترینمهم اصوال یکی از

 برانگیز وحثبا متاسفانه یکی از رویکردهای ام دباشمیدرگام دوم، حراست وعدم زوال آن 
ی آن المللبین عدبی به ویژه در محیطزیستچالش های  مسألهبحران ساز کشورها، عدم توجه به 

 تا آمدند گردهم جهان، یهادولت سران از تن 1890 از بیش 2000 سال سپتامبر در د. وقتیباشمی
 اساسا که هستیم دورانی به ورود درحال ما گردیدکه مشخص کنند، راتصویب سوم هزاره اهداف

 به یبعد یک توجه دوران است زیرا شده ساختاری تحول دستخوش توسعه، به ونگرش فهومم
 مردم زندگی کیفیت به باید و سرآمده به د،بخشمی الویت ملی ناخالص تولید به که توسعه مقوله

 مسألهمیان تببین  نکته مهم در این .(Mehara, et.al, 2018: 105)اندیشید زیستمحیط در پایداری و
ز پنج نیا به سعی داردتوسعه پایدار د. اصوالباشمیسعه پایدار، تحقق و راهکارهای مدیریت آن تو

 جتماعی،ادالت عاساسی تلفیق حفاظت و توسعه، تامین نیازهای اولیه زیستی انسان، دستیابی به 
 .(Zare, 2017:5) خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی و حفظ اکولوژیکی پاسخ گوید

؛ اقتصادی رشد حیات تجدیداز:  اهداف مدنظر توسعه پایدار عبارتند ترینمهماز  برخی
 پایداری حسط از اطمینان؛ اولیه ضروری نیازهای ساختن برآورده؛ اقتصادی رشد تغییرکیفیت

؛ سعهتو ساختن مشارکتی جهت در منابع؛ اقدام وارتقاء طبیعی منابع از حفاظت؛ جمعیت
 گیریجهت و (بومی دانش) فنی دانش مجدد گیریاقتصادی؛ جهت گیریتصمیم و زیستمحیط
، این مفهوم را به اهمیت توسعه پایدار (.Roorda, 2021: 32)المللیبین و اقتصادی روابط مجدد

ر ه پایدا، مفهوم توسعی ساخته تا جایی که همه کشورها اعم از صنعتی و غیرصنعتیالمللبینشدت 
تحلیل  ویابی تر برده ودر قالب نظام حاکمیت جهانی، قابل ارزرا از چارچوب مرزهای ملی فرا

ار از آن به مثابه ابز توانمیاز طرفی، از رویکردهای مهمی که  .(Naderi et.al, 2020: 8)ندکنمی
ی است. المللبین زیستمحیطنظر گرفت، حقوق  مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار در

بشری و شرایط  زیستمحیطپیامدهای مخرب و منفی  ترینمهماین حقوق، درگام نخست، 
ئه به ارا م دوماجتماعی ناشی از توسعه یک جانبه زندگی بشر را مورد بررسی قرار داده و درگا

ی در عرصه محیطزیستبرای رفع و کاهش چالش های  المللبینراهکارهای حقوقی در عرصه 
  .(Kerenyi & McIntosh, 2021: 17)توسعه پایدار پرداخته است 
د و از طرفی باشمیی آن محیطزیستی اصلی توسعه پایدار بعد هامولفهاز آنجایی که یکی از 

ملموس است، مقاله حاضر تالش خود را  زیستمحیطدیگر، در سیستم مدیریت یکپارچه نیز بعد
گذارده  ناب یکپارچه مدیریت مدل طراحی با یالمللبین سطح در پایدار توسعه به بر دستیابی

است. به دیگر سخن، نویسندگان مقاله حاضر، درصدد ارائه پاسخ به این سوال اصلی اند چگونه 
ی )که مولفه اصلی و محیطزیستناب و تاکیدبر بعد یکپارچه مدیریت با استفاده از مدل توانمی
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 یالمللبین سطح در پایدار توسعه د، بهباشمیمشترک میان توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه ناب( 

  دست یافت؟
 

 پیشینه -1
 اقتصادی، درابعاد ( معتقدندمدیریت یکپارچه2019پژوهشی ) در 1دی نادائه و دی کاروالهو

در پژوهشی  2باساران گذارند.ای برتوسعه پایدار میتاثیرات گسترده یمحیطزیست اجتماعی،
به  توانمیپایدار سازمان را ی مدیریت یکپارچه بر توسعه هاسیستممعتقد است تأثیرات ( 2018)

و شغلی دسته  زیستمحیططور کلی در شش دسته مدیریت، مردم، بازار، تولید، بهداشت و ایمنی 
های هماهنگ و مسئوالنه در ( در پژوهشی معتقدند تالش2018) 3بندی کرد. احمد و همکاران

قیت آمیز ابزار ضروری ، جوامع و محققان برای اطمینان از اجرای موفهادولتمیان کاربران، 
نسبت به ارایه سیستم مدیریت یکپارچه با ادغام کیفیت، ی در پژوهش( 2017) 4است. دسوزا و آلوز

ی مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با سیستم تولید هاسیستم، مسئولیت اجتماعی وزیستمحیط
 موازی یهافعالیت کاهش شامل مزایایی یدر پژوهش( 2015)همکاران  و سیدو .انددهناب ارایه دا

 مسئولیتها پیچیدگی بین حذف ی،محیطزیست و ایمنی اهداف بین تعادل ایجاد ،هاهزینه وکاهش
 تسهیل وتوسعه، آموزش تسهیل بهبودارتباطات، عملیات، یسازبهینه و هموارسازی اختیارات، و

 در (2014) نهمکارا اوالرو و .داشت رادربرخواهد مدیریت یهاسیستم یسازیکپارچه در
 کارایی و سازمان مدیریت سیستم تنها نه یکپارچه مدیریت سیستم ند کهگیرمیپژوهشی نتیجه 

( 1385)فرشاد و دیگران است. موثر نیز سازمان سرمایه حفظ در بلکه ددهمی افزایش را سازمان
 ایمنی، عدب سه منوط به تحقق پایدار تحقق توسعه و هاسازمان زیستمحیط و ایمنی معتقدند که

 و ی کیفیتدر پژوهش( 1395)دیگران  محمودی و .است یافته بهبود یمحیطزیست و بهداشت
 می اهداف تحقق در حیاتی عامل را زیستمحیط و ایمنی بهداشت، مدیریت یهاسیستم اثربخشی

 مفهومی و رفتاری فنی، های شایستگی معتقدندکه ایمقاله در( 1392)محمدفام و دیگران . دانند
تاکید  با تحقق توسعه پایدار ی سازمان درهافعالیتنقش اساسی در بهبود  سازمان در مدیران

 گردید، عنوان مقاله ابتدای در که گونههمان کنونی مقاله نوآوری د.باشمیبرمدیریت یکپارچه 
 سطح در پایدار توسعه بر مبتنی ناب یکپارچه مدیریت مدل طراحی راستای در است تالشی

 .زیستمحیط بعد بر تاکید با یللالمبین

                                                           
1. De Nadae & De Carvalho 
2. Burhan Basaran 
3. Shamraiz Ahamad& Est. 

4. Joao Palo Estevam de Souza, Joao Murta Alves 
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 یالمللبینبانی نظری؛ مدل مدیریت یکپارچه ناب با تاکید بر توسعه پایدار در سطح م -2

یمنی و اد کیفی، ی مدیریتی مبتنی بر استانداردهای ایزو در ابعاهاسیستمبی شک بکارگیری 
ی  نتایج المللنبیسطح  ی به صورت یکپارچه ناب مبتنی بر رویکردتوسعه پایدار درمحیطزیست

فاهیم ه به بررسی مدربرخواهد داشت در ادام هاسازمانو هادولتودستاوردهای مفیدی را برای 
 این موضوعات می پردازیم:

 یالمللبین زیستمحیط -2-1
به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود  زیستمحیط

توجه به اسنادحقوق  درواقع .ی حق و تکلیف هستنداده از آن داروکشورها و افراد برای استفا
سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن  زیستمحیطبشری نسل سوم درخصوص حق 

سال آینده کشور در حال  50رانی پیشرفت که برنامهآیمیند.از طرفی در سند الگوی اسالباشمی
 Amiri)سالم موردتاکید قرار گرفته است یستزمحیطی و اجرای حق بربرداربهرهتدوین است،

et.al., 2020:7  درجهان امروز، باسازکارهایی که به  زیستمحیط المللبین(. تحقق اهداف حقوق
د. بسیاری از شومیی طراحی شده است،میسر محیطزیستمنظور پیشگیری ازتخریب وآلودگی 

د. با شومیی از موارد نادیده گرفته این سازوکارها به دلیل ضعف ضمانت اجرای مستحکم در برخ
سعی دارد تعهداتی از درجه نرم را به شکل قواعد قوام یافته  زیستمحیط المللبیناین حال حقوق 

(. از Shahbazi, 2018: 39و سخت شناسایی کند که در صورت نقض، جبران آن امکان پذیرشود)
کی از پایه های اصلی شکل گیری و توسعه اقتصادی ی زیستمحیططرفی، رابطه بین حفاظت از

ی، از یک المللبین زیستمحیطمفهوم توسعه پایدار است. توسعه، آشتی دادن نظام مند و هنجاری 
ی از سوی دیگر است. حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که نیازهای نسل المللبینسو و اقتصاد 

 PourHashemiبرآورده سازد ) ستزیمحیطکنونی و نسل های آینده را در زمینه توسعه و حفط 
et.al., 2018: 114 .) 

 ی المللبینوسعه پایدار در سطح ت-2-2
زمینه مسایل توسعه، یکی ازخصوصیات مشترک همه تجربه های موفق توسعه وجود  در
در پرتو  زیستمحیط دیوانساالر قدرتمند است. امروزه حفاظت از گرا وی توسعههادولت

ی به شمار المللبینجمله مصادیق همگرایی  ه مثابه توسعه( درحالی از)ب ی جهانیهاهمکاری
رشد اقتصادی و تحوالت اجتماعی  که پایداری جهانی به طور چشمگیری تحت تاثیر دآیمی

د کنمیی ظهور پیدا المللبینی هاهمکاری قرارداردکه این مهم همگام با توسعه درپرتوتعامالت و
های دقیق و سازگار و تمرکز بر نوآوریهای ایجاد چارچوبق این موضوع در گرو که تحق

یابد ، رونقی دوچندان میزیستمحیطپایدار انجام پذیرد و رشدسبز بامحوریت حفاظت از
(Mahootchian &Tayebi, 2020: 98 نکته حائز اهمیت در خصوص توسعه پایدار این است که .)
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 هایکاستی رفع و وضعیت بهبود اساس ت،اس پیشرفت و بهبود الزمه که حالی این مفهوم در

 پیشرفت محرکه موتور لذا بایستی و آوردمی نیز فراهم را پیشرفته جوامع فرهنگی و اجتماعی
 در کشورهای ویژه به و جوامع تمامی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، هماهنگ و متناسب متعادل،

 . (Hao, 2019: 41باشد) توسعه حال
 یالمللبینای استاندارده-2-3

ی در المللبینجهانی شدن داد و ستدها و بازارها بدین معنی است که نقش استانداردهای 
تنامه ن موافقت. ایموافقتنامه سازمان تجارت جهانی در زمینه منافع فنی به رسمیت شناخته شده اس

نداردهای برای پیشگیری از بروز موانع غیرضروری تجاری از استا هادولتاصرارداردکه 
 .(Salahi, et.al., 2009: 63)ی استفاده کنندالمللنبی
 ی المللبینچه استانداردهای مدیریت یکپار-2-4

، تمامی اجزا و ساختار یک کسب وکار را به صورت یک سیستم 1یکپارچه مدیریت سیستم
های یک سازمان به بهترین سیاستو  هابرنامهواحد و هماهنگ درآورده تا فرآیند اجرای اهداف، 

مدیریت یکپارچه از سه بخش اصلی  .(Yanez Leon, 2021: 36)ترین رویکرد محقق گرددساده و
2مدیریت کیفیت د که منفک از گردمیتشکیل  4و مدیریت ایمنی 3زیستمحیط، مدیریت 

یکدیگر نبوده بلکه با تاکید بر نقاط اشتراکی که با یکدیگر دارند در ارتباط با هم بوده و ازتحقق 
نقاط اشتراک تمام این سه  (.Graupp, et.al., 2019: 98)آورندری ها ممانعت به عمل میدوباره کا

د باشمیقسمت شامل مواردی همچون نیروی انسانی، فرآیندها، تسهیالت و تجهیزات 
(Olanrewaju, 2020: 131.) مهم در این میان تبیین این موضوع است اصوال با استفاده از  مسأله

به سیستم مدیریت یکپارچه با ویژگی های زیر در سازمان نائل  توانمییریت ی مدهاسیستماین 
 را کیفیت مدیریت که دراین سطح سیستمISO 14001 و ISO 9001 نخست؛ سطوح استاندارد شد:

 گذشته از مزیت باالی(. Breyfogle, 2020:113)ادغام می نماید  ی،محیطزیست مدیریت باسیستم
 به دو هر کیفیت، و سازگاری برای کاروکسب  کارآمد هایشیوه یاجرا و قوی مداریمشتری

دوم؛ سطوح  (؛Coronel & Morris, 2018: 219-220)نیازمندند ارزیابی و نظارت و مدیران نقش
 سیستمدراین سطح از مدیریت یکپارچه، که  ISO 45001 و ISO 14001 و ISO 9001 استاندارد
می نماید در راستای نیل به  ترکیب شغلی بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم با را کیفیت مدیریت

 در سازیپیاده بهبود قصد سازمان چگونه که شود تعیینبه روشنی  باید مدیریت این دو نوع از

                                                           
1. Integrated Management System 
2. QMS 
3. EMS 
4. OHS 
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 دارد را خود وکارکسب عملکردهای ارزیابی و مدیریتی سیستم بهبود و گیریاندازه عملیات
(Silva, et.al., 2021: 6.) 

دیریت یکپارچه ناب در سازمان منوط به تحقق چند مرحله اصلی است. مراحلی کهه استقرار م
. (Talapatra, et.al., 2019: 1044)ی توسعه پایدار قرار دارندهامولفهبرخی از آنها در تعامل کامل با 

 یهابرنامههه و کیفههی و یمحیطزیسههت بهداشههت، و ایمنههی اهههداف و مشههی خههط نخسههت؛ تعیههین
 & Souza) ممیهز وتربیهت پرسنل کاربردی (؛ دوم؛ آموزشPoltronieri, et.al., 2018:379سازمان)

Alvez, 2018:2670)یسههازبهینه و بروزرسههانی ی،سههازیکپارچه درآوردن، کنتههرل ؛ سههوم؛ تحههت 
 بها انطبهاق ای دوره و ادواری ؛ چهارم؛ ارزیابی(Pratt, et.al., 2020:22)سازمان  سوابق و مستندات

؛ پهنجم؛ (Arauju, et.al., 2019:19) بهداشهت و ایمنی و یمحیطزیست الزامات و هابرنامه و اهداف
 ،هاجنبهه حهواد،، ریسهک، مخاطرات،:  شامل عملیات وکنترل عملیاتی معیارهای تعیین و تدوین

 فعالیتهها، مقرراتهی و قهانونی الزامهات ؛ ششهم؛ شناسهایی(Bastas & Liyanage, 2019: 18)پیامهدها
؛ هفهتم؛ (Forbes & Ahmed, 2020: 197-198) هاجنبهه و خطهرات بها مرتبط ماتخد یا محصوالت

(؛ هشهتم؛ Flick,2020: 59) بهداشهت و ایمنهی خطهرات و هاجنبه ریسک، وکنترل تعیین، شناسایی
بیرونههی  و داخلههی ارتباطههات و ذینفهع هههایطرف بههه پاسههخگویی و تعیهین بههرای مکههانیزمی ایجهاد

نمودارهها  انهواع از اسهتفاده بها اطالعهات تحلیهل و تجزیهه (Iansiti & Lakhani, 2020: 50)سازمان
(Nair, 2021: 37.) و  زمهان ایهزو شهامل کهاهش هایسیسهتم یکپارچهه اسهتقرار مزایهای تهرینمهم

 مهورد هایزیرسیسهتم فعالیهت در یکنهواختی گواهینامه؛ ایجاد صدور و ی استقرار،ممیزیهاهزینه
 و بهتهر ها؛ وجهههسیسهتم بهبهود و اداره مسهتقیم هایمسهئولیت و نهدهکن اداره سازمان نیاز؛ تمرکز

 (.Yiu, et.al., 2019: 25) هاممیزی اجرای تعداد کاهش مدیریت؛ سیستم ترایحرفه استقرار نمایش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. The Relationship between Lean Integrated Development and management (Authors, 2021) 
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 تاریخچه -3

و رویکردهایتحقق آن را طبق تعریف آن بایستی  هامولفه، شاخص ها، 1مفهوم توسعه پایدار
درهمسویی و قرابت معنایی و محتوایی زیادی باسیستم مدیریت یکپارچه مبتنی براستانداردهای 

 ی دانست. نخستین بار تعریف توسعه پایدار ازمحیطزیستکیفیت، ایمنی وبهداشت حرفه ای و
که سعی در ایجاد بود مثابه نگاهی نوین به توسعه پنداشته بهصورت پذیرفت و  2وارد سوی باربارا

 هایشاخصه. (Balcerowicz-Szkutnik, et.al., 2020: 6) توسعه ای همه جانبه و متوازن را دارد
 و مطرح محیطیزیست و بنیادی اقتصادی، اجتماعی، چهارمقوله کالن در توانرا می پایدار توسعه
 نیاز پنج به دارد سعی پایدار همانطورکه پیشتر تبیین گردید، توسعه (.Lee, 2019: 95) نمود بررسی
سوم؛  انسان، زیستی اولیه نیازهای دوم؛ تأمین توسعه، و حفاظت گوید. نخست؛ تلفیق پاسخ اساسی
 از فاظتدر نهایت ح و فرهنگی تنوع و چهارم؛ خودمختاری اجتماعی، عدالت به یابیدست

 یاقتصاد یا جامعه یک در بشری توسعه و اقتصادی رشد، پایدار توسعهاکولوژیکی.  یگانگی
  (.Pandey, 2021: 70دارد) اقتصادی توسعه ورای مستمر، توسعه تحصیل در سعی یافته،توسعه

 هایبحث کار سرلوحه یمحیطزیست موضوعات شدکه مطرح زمانی پایدار توسعه مفهوم
 محیطی تغییرات بر فشاری عنوان به مفهوم این اینکه، جای به ترتیب بدین و رفتگ قرار سیاسی

 بزرگترین 1992 سال در شد. مطرح زیستمحیط از حمایت برای ابزاری صورت به کند، عمل
 کشور 180 نمایندگی هیئتهای شرکت با و «زمین سران» عنوان با توسعه، و زیستمحیط کنفرانس

 صنعتی کشورهای سران توافق براساس اجالس، این در. ردیدگ تشکیل برزیل کشور در
 کار حاصل که هایی آالینده زدودن نیز و مانده عقب کشورهای توسعه روند مورد در وغیرصنعتی
 درراه بایست می گویا که یافت انتشار «زمین منشور» نام با منشوری است، صنعتی کشورهای

 مهم معاهده دو تصویب کنفرانس ازنتایج یکی.رود کار به جهان پایدارکشورهای توسعه
 هدف که است زیستی تنوع کنوانسیون و هوا و آب تغییرات کنوانسیون نامهای به یالمللبین

 هدف و زمین کره بار فاجعه شدن گرم و اقلیم غیرعادی تغییرات از جلوگیری اول کنوانسیون
 زمین روی گیاهی و جانوری هایگونه و طبیعی منابع نابودی از جلوگیری دوم کنوانسیون

 آینده های استراتژی واقع در که 21 کار دستور برای شده بینی پیش اهداف تحقق جهت. دباشمی
 با پایدار توسعه کمیسیون است، کرده تبیین زیستمحیط و توسعه برای را( 21 قرن در) بشر

 توافقنامه نیرو،ریودوژا توافقنامه ازامضای پس. است شده تشکیل متحد ملل سازمان حمایت
 کشورها آن، اساس بر و رسید امضاء به توسعه حال در کشورهای و صنعتی کشورهای کیوتومیان

 آن در. دهند کاهش درصد  8مقدار به 2000-2013 هایسال در را سمی مواد شدند متعهد

                                                           
1. Sustainable Development 
2. Ward 
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 کنند پرداخت توسعهدرحال کشورهای به دالر میلیارد یک در هر سال شدند متعهد هاتوافقنامه
(Nishi, 2021: 34.) 

 
 روش پژوهش-4

 خبرگان نفر از 80شامل  پژوهش آماری جامعه .است مقاله حاضر از نوع کیفی تحقیق روش
 مدیریت زمینه در کلیدی آگاهان از طیفی گیری نمونه منظور به. استان قزوین است صنایع

 اشباع به رسیدن برفی تا گلوله نمونه گیری روش از که شدند انتخاب پایدار وتوسعه یکپارچه
مبتنی بر توسعه پایدار در سطح  یکپارچه ناب مدل مدیریت شناسایی برای. گردید استفاده نظری،

 از عمیق انجام مصاحبه با ،ی در میان صنعتگران استان قزوینمحیطزیستبعد  تاکیدبر ی باالمللبین
 ای.دی.کیو.مکس ارافزنرم محیط در  (GT)تئوری گرندد تکنیک بکارگیری و خبرگان

(MAXqda2018)   انجام گرفت که مراحل کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری
انتخابی بر روی مصاحبه های عمیق انجام گرفته از خبرگان، انجام شد و با انجام تحلیل کیفی در 

 ای، مدل مورد نظرارائه شد..دی.کیو.مکس افزارنرم
 توصیفی آمار-4-2

 در. انددهد بومجر نفر7نفر متاهل و  73 شامل نفر  80تحقیق  مودنی هایآز توصیفی بررسی در
 میزان در. انددهبو سال 40 بیش از نفر 66و  کمتر و سال 40 نفر 14 هاآزمودنی سنی هایرده

 نفر 12 م،ه خدمت سابقه در. بودند باالتر و ارشد کارشناسی تحصیالت دارای همگی تحصیالت
 .اندتهداش سال 20 از بیشتر نفر 42 سال و 10 تا 6 بین نفر 26 سال، 5 از کمتر

 استنباطی آمار-4-3
 چندین زا نظرسنجی طی کیفی، مرحله از حاصل پرسشنامه صوری روایی ابتدا مرحله این در

 هریک برای CVI و CVR محاسبه اساس بر و گردید تائید آنها نظر مورد اصالحات انجام و خبره
 اساتیدونخبگان زا متشکل نفره 80 گروه یک تایید مورد پرسشنامه، اییمحتو روایی ،هاگویه از

 0/1 ات 8/0  بین هاگویهاز هریک برای CVI و CVR محدوده که بطوری گرفت، قرار صنعتی
 .آمد بدست

 کدامند؟ پایدار توسعه بر تاکید با یکپارچه مدیریت ابعاد: اول ویژه سوال
( متغیرها بین رابطه و نمونه ها اندازه)موردنظر های تعداد داده که مسأله این تشخیص برای

  بارتلت نوآزمو مایر – کایزر تناسب آزمون ازشاخص خیر؟ هستندیا مناسب عاملی تحلیل برای
 بودن ککوچ که است نمونه گیری ازکفایت شاخصی مایر –کایزر تناسب آزمون.گردید استفاده

 .دکنمی بررسی را متغیرها بین جزئی هبستگی
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 عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت ازهس

 
برنامه/شرایط علی)سطوح کالن، 

 میانی و خرد(
 
 

مدیریتی،  هاییژگیوای)شرایط زمینه
ی، محیطزیستاقتصادی، رفتار  شرایط

 فرهنگ اجتماعی(
 

ای)عوامل سیاسی، شرایط مداخله
عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، 

 ی(محیطزیستعوامل 
 

 رد)بهبود مستمر(راهب
 
 

ی و اجتماعی، اقتصادیامدهای پپیامد)
 ی(محیطزیست

KMO 853/0 
Barttlett 272/1878 

Df 120 
P-Value 0009/0 
KMO 861/0 

Barttlett 364/2017 
Df 120 

P-Value 0009/0 
KMO 782/0 

Barttlett 198/1314 
Df 55 

P-Value 0009/0 
KMO 854/0 

Barttlett 804/3792 
Df 496 

P-Value 0009/0 
KMO 938/0 

Barttlett 066/1613 
Df 105 

P-Value 0009/0 
 پژوهش سازه برای بارتلت آزمون و KMO شاخص نتایج .1 جدول

Table 1. Results of KMO Index and Bartlett Test for Research Structure 
(Authors, 2021) 

 
 ،782/0 ،861/0 ،853/0 برابر( برداری نمونه کفایت)KMO  مقدار د،دهمی نشان( 1) جدول

 سطح و مدپیا و راهبرد ای، مداخله ای، زمینه علی، شرایط از یک هر برای 829/0 و 854/0
 برداری، مونهن کفایت بر عالوه بنابراین،. است 0009/0 برابر بارتلت کرویت آزمون معناداری

( 2) جدول. بود دخواه توجیه قابل نیز مطالعه مورد همبستگی ماتریس پایه بر عاملی تحلیل اجرای
زمینه  علی، یطشرا ابعاد توسط شده تبیین واریانس درصد و شده استخراج عوامل به مربوط نتایج
 .ددهمی نشان را پیامد و راهبرد مداخله ای، ای،
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 مولفه ابعاد

 مقادیر ویژه اولیه

مجموع توان دوم 
بارهای عاملی استخراج 

 شده

مجموع توان دوم 
بارهای عاملی بعد از 
 چرخش واریماکس

کل
 

س
در صد از واریان

س  
درصد از واریان

تجمعی
 

کل
 

س
در صد از واریان

س  
درصد از واریان

تجمعی
 

کل
 

س
در صد از واریان

س  
درصد از واریان

تجمعی
 

برن
امه

 

 15/21 15/21 38/3 27/35 27/35 64/5 27/35 27/35 64/5 ارتقای سطح فرهنگی
 00/41 84/19 17/3 17/46 90/10 74/1 17/46 90/10 74/1 ارتقای تکنولوژیکی

ی سازیکپارچه
 های مدیریتینظام

64/1 26/10 44/56 64/1 26/10 44/56 46/2 36/15 35/56 

 22/23 22/23 71/3 71/33 71/33 39/5 71/33 71/33 39/5 نگرش سیستمی،
توجه به اکولوژی 

 زیستی سازمان
33/2 56/14 27/48 33/2 56/14 27/48 02/3 85/18 07/42 

ارتباطات هدفمند با 
 سایرصنایع

83/1 46/11 74/59 83/1 46/11 74/59 80/2 49/17 56/59 

تدوین استراتژی های 
 یکپارچه

60/3 70/32 70/32 60/3 70/32 70/32 76/2 13/25 13/25 

تغییرات توجه به 
 سازمانی

49/2 68/22 38/55 49/2 68/22 38/55 55/2 14/23 27/48 

همسوکردن سازمان 
 برای رسیدن به اهداف

49/1 58/13 95/68 49/1 58/13 95/68 28/2 69/20 95/68 

 26/14 26/14 56/4 94/24 94/24 98/7 94/24 94/24 98/7 ایجاد تعلق سازمانی
پاسخگویی و تعهد 

 مدیریت
71/2 46/8 40/33 71/2 46/8 40/33 81/3 91/11 17/26 

 44/37 27/11 61/3 31/41 91/7 53/2 31/41 91/7 53/2 هدفگذاری

اجرا
 

توانمندسازی نیروهای 
 انسانی

28/3 08/4 38/46 44/2 08/5 38/42 86/2 94/8 09/41 

 45/42 74/12 24/3 07/43 26/5 29/2 88/42 92/4 18/3 عدالت سازمانی
 79/42 66/14 04/3 41/44 18/12 14/2 36/38 31/8 97/3 استقرارمدیریت دانش

 23/43 30/12 92/2 95/44 39/9 99/1 41/40 60/5 58/3 مشارکت کارکنان
 19/44 14/16 22/2 66/45 24/14 90/1 10/44 55/6 41/4 مدیریت عملکرد

 36/46 57/23 01/2 31/47 36/9 84/2 23/39 19/12 20/4 بهبود مستمر
 94/47 38/18 06/3 84/48 63/6 18/2 84/48 78/8 61/3 مدیریتی هاییژگیو

 80/49 57/22 01/2 31/47 46/8 44/2 23/37 19/15 49/3 اقتصادی شرایط
 70/49 91/19 06/3 84/48 91/12 96/1 84/47 78/8 32/3 فرهنگ اجتماعی

 85/50 56/18 01/2 31/47 98/05 21/1 03/51 46/8 82/2 یمحیطزیسترفتار 
 50/50 34/20 06/3 84/48 01/11 74/1 14/32 35/8 66/2 عوامل سیاسی
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 97/51 57/19 01/2 31/47 36/6 02/2 38/25 19/8 26/2 عوامل اقتصادی 
 82/51 38/24 06/3 84/48 02/12 91/1 70/41 08/8 17/2 عوامل اجتماعی

 77/51 03/25 01/2 31/47 89/8 32/2 14/46 90/7 03/2 یمحیطزیستامل عو

کنترل
 

 41/52 39/23 06/3 84/48 63/7 74/1 42/41 78/7 89/1 یاقتصادپیامدهای 
پیامدهای 

 یمحیطزیست
77/1 63/7 98/43 78/1 47/9 31/47 01/2 41/25 66/52 

 67/53 25/24 06/3 84/48 78/8 32/1 19/48 54/7 42/1 پیامدهای اجتماعی

اصالح
ی بهبود راهبردها 

 مستمر
19/1 19/7 23/46 96/1 22/11 31/47 01/2 63/28 17/53 

 شده تبیین واریانس درصد و شده استخراج عوامل به مربوط نتایج .2جدول 
Table 2. Results Related to Extracted Factors and Percentage of Variance Explained 

(Authors, 2021) 
 3 جدول در یجنتا که شده استفاده دوم مرتبه تائیدی عاملی تحلیل از پژوهش مدل بررسی برای 

 :است آمده ذیل بشرح
بر  دیبا تاک کپارچهی تیریمدالگوی سازه  ابعاد

 داریتوسعه پا
ضرایب 
 استاندارد

 نتایج t P-Valueمقادیر 

 دار است.معنی 0009/0 715/6 59/0 تکنولوژیک تحول
 دار است.معنی 0009/0 347/8 78/0 شدن صنعتی فرآیند تعمیق

 دار است.معنی 0009/0 224/8 75/0 رفاه افزایش
 دار است.معنی 0009/0 013/6 60/0 خصوصی بخش تحرک

 دار است.معنی 0009/0 692/6 67/0 جامعنظارت 
 دار است.معنی 0009/0 179/6 56/0 تعمیق دانش محوری

 دار است.معنی 0009/0 847/5 61/0 فمند صنایعارتباطات هد
 دار است.معنی 0009/0 820/3 39/0 آموزش کارکنان
 دار است.معنی 0009/0 654/3 41/0 امنیت اقتصادی

 دار است.معنی 0009/0 807/6 56/0 ریزیبرنامه و سیاستگذاری در انسجام
 ر است.دامعنی 0009/0 866/8 77/0 قانونی حمایت های تعمیق

 دار است.معنی 0009/0 833/9 73/0 افزایش سرمایه گذاری ها
 دار است.معنی 0009/0 421/7 59/0 انعطاف پذیری
 دار است.معنی 0009/0 214/6 58/0 عدالت سازمانی

 دار است.معنی 0009/0 613/5 60/0 استقرارمدیریت دانش
 دار است.معنی 0009/0 660/3 39/0 مشارکت کارکنان
 دار است.معنی 0009/0 680/3 43/0 مدیریت عملکرد

 دار است.معنی 0009/0 787/6 58/0 بهبود مستمر
 دار است.معنی 0009/0 698/8 73/0 مدیریتی هاییژگیو

 دار است.معنی 0009/0 673/9 75/0 اقتصادی شرایط
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 دار است.معنی 0009/0 519/7 61/0 فرهنگ اجتماعی
 دار است.معنی 0009/0 479/7 65/0 یمحیطزیسترفتار 

 دار است.معنی 0009/0 668/6 55/0 :عوامل سیاسی
 دار است.معنی 0009/0 759/5 72/0 عوامل اقتصادی
 دار است.معنی 0009/0 684/3 43/0 عوامل اجتماعی

 دار است.معنی 0009/0 596/3 47/0 یمحیطزیستعوامل 
 دار است.معنی 0009/0 683/6 56/0 یاقتصادپیامدهای 

 دار است.معنی 0009/0 992/8 87/0 یمحیطزیستپیامدهای 
 دار است.معنی 0009/0 613/9 81/0 پیامدهای اجتماعی

 دار است.معنی 0009/0 541/7 69/0 ی بهبود مستمرراهبردها

 پارادایمی پژوهش مدلکننده تحلیل عاملی مرتبه دوم ابعاد تبیین. 3جدول
Table 3. Second-Order Factor Analysis of the Explanatory Dimensions of the Research Paradigm Model 

(Authors, 2021) 
 نآ برای مرتبه دوم ملیعا تحلیل انجام بنابراین دباشمی بعد دو دارای نتایج اینکه به توجه با
 در مدل سازه های عنوان هب یاکتشاف مدل ابعادپانزده گانه نمونه ها، دیگاه از. دباشمین پذیر امکان
 ندیاولویت ب برای. دارد معناداری تاثیر پایدار توسعه بر تاکید با یکپارچه مدیریت ارتقاء تبیین
 بعد دکهگردمی ظهمالح دوم مرتبه عاملی تحلیل استاندارد ضرایب توجه با مدل، تبین کننده ابعاد

 قرار آخر ویتاول در انعطاف پذیری و تتأسیسا بعد و اول اولویت در تحول تکنولوژیک الزامات
 د.گیرمی

 است؟ چگونه ،پایدار توسعه بر تاکید با یکپارچه مدیریت ابعاد بین روابط: دوم ویژه سوال
 روابط سیبرر به پژوهش مدل در مسیر تحلیل از استفاده با پژوهش دوم سوال بررسی برای

ر مدل تحلیل مسی 4ل پایدار پرداخته شد جدو توسعه بر تاکید با یکپارچه مدیریت ارتقاء ابعاد بین
 دهد:پارادایمی پژوهش را در حالت ضرایب استاندارد نشان می

ضرایب  مسیرها
 استاندارد

 نتایج t P-Value مقادیر

 دار است.معنی 0009/0 218/2 59/0 شرایط علی بر مقوله اصلی
 دار است.یمعن 0009/0 018/3 22/0 مقوله اصلی بر راهبردها )راهکارها(

 دار است.معنی 016/0 334/3 57/0 شرایط زمینه ای بر راهبردها )راهکارها(
 دار است.معنی 0009/0 689/3 49/0 شرایط مداخله ای بر راهبردها )راهکارها(

 دار است.معنی 0009/0 650/4 70/0 راهبردها )راهکارها( بر نتایج )پیامدها(
 می پژوهش . تحلیل مسیر مدل پارادای4جدول 

Table 4. Path Analysis of the Research Paradigm Model 
(Authors, 2021) 
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 پایدار وسعهت بر تاکید با یکپارچه مدیریت ابعاد از یک هر اولویت بندی: سوم ویژه سوال

 است؟ چگونه
 از هریک ندیباولویت  به دوم تاییدمرتبه عاملی تحلیل به مربوط بخش در اینکه به توجه با

ر ی با تاکید بالمللبینپایدار در سطح  ناب مبتنی بر توسعه یکپارچه مدیریت مدل ابعادتبیین کننده
 انجام فریدمن آزموناز استفاده با اولویت ها بررسی بخش، این در ی پرداخته شد.محیطزیستبعد 

 دومین ،27/4 بهرت میانگین با نتایج متغیر به مربوط عملکردی لحاظ از اولویت بیشترین. گردید
 با مداخله ای ایطشر به مربوط اولویت سومین ،26/4 رتبه بامیانگین اصلی مقوله به مربوط اولویت
 اولویت نجمینپ ،39/3 رتبه میانگین با راهبرد به مربوط اولویت چهارمین ،54/3 رتبه میانگین
به  مربوط ردیکعمل ازلحاظ اولویت کمترین و 01/3 رتبه میانگین با زمینه ای شرایط به مربوط
 عملکردی حاظازل اولویت بیشترین علی، درشرایط. است بوده 53/2 رتبه بامیانگین علی مقوله

 ملکردیع لحاظ از اولویت کمترین و 16/2 رتبه تحول تکنولوژیک بامیانگین بعد به مربوط
 ینبیشتر زمینه ای، درشرایط.است بوده76/1 رتبه میانگین تحریک بعد خصوصی با به مربوط

 کمترین و 28/2 رتبه میانگین مدیریتی با هایویژگی بعد به مربوط ازلحاظ عملکردی اولویت
 در . است دهبو 69/1 رتبه میانگین پذیری با انعطاف بعد به مربوط عملکردی لحاظ از اولویت
 آموزشی با نظام بعد بهبود به مربوط عملکردی لحاظ از اولویت بیشترین مداخله ای، شرایط

ل کاهش عوام بعد به مربوط عملکردی لحاظ از اولویت کمترین و 24/2 رتبه نگینمیا
 عملکردی لحاظ از اولویت بیشترین راهبردها، در. است بوده 62/1 رتبه میانگین ی بامحیطزیست
 لحاظ از لویتاو وکمترین 99/2 رتبه میانگین نوآوری با و ابداع باال توانایی بعد به مربوط

 بیشترین تایج،ن در. است بوده 94/1 رتبه میانگین با تقویت زیرساخت ها بعد به مربوط عملکردی
 لحاظ از ولویتا کمترین و 58/1 رتبه با بعد توسعه پایدار به مربوط عملکردی لحاظ از اولویت

 .است بوده 42/1 رتبه میانگین همگرایی صنعتی با بعد به مربوط عملکردی
 

 پژوهش یهایافته -5
 ابعاد، خصوص در متأثر عوامل اکتشاف و کاوش به مربوط پژوهش سؤاالت اصلی محور

پایدار در  توسعه یکپارچه ناب مبتنی بر مدل مدیریت طراحی به مربوط شاخص های و هامولفه
 اول، مرحله در. بود اصلی مفهوم عنوان به یمحیطزیستی با تاکید در بر بعد المللبینسطح 
 از حاصل هایداده محوری و باز کدگذاری اساس بر فرعی یهامؤلفه و اصلی هایمقوله

. گرددمی ارائه مفهومی کدهای پاالیش انجام و کلیدی خبرگان با اکتشافی و عمیق هایمصاحبه
 عبارت و جمله سطح در هاداده اول، مرحله در محوری و باز کدگذاری انجام برای اساس این بر

 هامصاحبه رونوشت از مفهومی کدهای و گرفت قرار موردبررسی هامصاحبه از یک هر برای
 هایمقوله قالب در هامؤلفه این کاهش، عمل و پاالیش انجام با بعدی  مرحله در. شدند استخراج



 

 

 

196    1400پاییز (، 70) 2، شماره 18المللی، سال بینفصلنامه مطالعات 
  

 هر مناسب دهیسازمان از اطمینان منظوربه. شدند گذارینام مستمر بررسی با و دهیسازمان فرعی
 منظوربه هامقوله این مرور با شد و وارسی هامصاحبه شترونو مجددا مقوالت، و مفاهیم از یک

 و باز کدگذاری. گرفت صورت فرعی هایمقوله و اصلی هایمقوله برای منطقی اشباع به رسیدن
 رونوشت درباره بررسی چندین از پس معنا دار بندیطبقه یک که گردید متوقف زمانی محوری،
 ،428 کد گذاری مرحله در پژوهش کیفی هایداده لتحلی از کلی طوربه. شد حاصل هامصاحبه

 کدگذاری نتایج از حاصل هاییافته قالب در کیفی بخش هاییافته .شد حاصل اولیه مفهومی کد
 بر. است باز کدگذاری مرحله این در کار ترینابتدایی. است هاداده از مفاهیم و تحلیل رویکرد با

 نتایج. شد شمارش مشترک کدهای و شد احصا ضبط واحدهای از مشترک مفاهیم اساس این
 قرار بررسی مورد خبرگان، نظر از عوامل از یک هر به شوندهمصاحبه  کد شماره و باز کدگذاری

 ترینمهم به هامصاحبه در خبرگان دهندگانپاسخ درصد فراوانی 5 شماره جدول. گرفت
 .پردازدبازمی کدگذاری از حاصل هایمقوله

 )کدگزاری محوری(ابعاد  از(شاخص)کدگزاری ب
 )سطح کالن( تحول شدن صنعتی فرآیند تعمیق

 رفاه افزایش تکنولوژیک
 خصوصی بخش تحرک
 محوری دانش تعمیق

 جامع نظارت

توسعه سازمانی )سطح میانی( صنایع هدفمند ارتباطات
 کارکنان آموزش  صنایع

 اقتصادی امنیت
 ی توسعه ای صنایعهابرنامهتخصیص بودجه کافی به 

 ریزیبرنامه و سیاستگذاری در انسجام
 توجه به فناوری)سطح خرد( فناورانه توسعه

 عملیاتی هایپروژه اجرای در هادانشگاه پتانسیل از گیریبهره
 از نخبگان صنعتی های حمایت افزایش

 جیتعامالت برون سازمانی صنایع با شرکت های قدرتمند داخلی و خار
 ها گذاری سرمایه افزایش

 ی روز جهان در تولیدهاسیستماستفاده از جدیدترین 
 عوامل زمینه ای مدیریتی هایویژگی

 پذیری انعطاف
 عدالت
 ثبات

 رقابت های درون و برون سازمانی برای توسعه
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 نهای آموزش مدیران و کارکنابرنامه

 گر عوامل مداخله یمحیطزیستتوجه به عوامل 
 ع تولیدیصنای های تشویقی/تنبیهی برایاجرای طرح

 قانونی مصوبات ترسیم

 آموزشی نظام بهبود
 راهبردها نوآوری و ابداع باال توانایی راهبردهای

 ها زیرساخت تقویت
 صنعتی نخبگان از استفاده

  استفاده از مشاوران با دانش روز
 توسعه صنعتئل تغییر از گفتار به کردار درباره مسا

 ارشد مدیران نگاه در اساسی و بنیادی نگرش تغییر

 حرکت در جهت توسعه پایدار اشتغال زایی
 رونق کسب و کار

 توسعه مدیریت دانش
 جانبیی هاهزینهکاهش 

 نخبه گرایی و شایسته ساالری
 تولیدگذاری در حوزه مدیریت سرمایه

 سازمانی در رسیدن به هدفبرون ایجاد فضای ارتباطی باز درون و
 باز کدگذاری از حاصل هایمقوله ترین. مهم5جدول 

Table 5. The Most Important Categories of Open Coding (Authors, 2021) 
دیریت نتایج حاکی از آن بوده که مدل م گرفته، صورت محتوای تحلیل نتایج به توجه

، اجرا، کنترل و اصالح بعد برنامه 4نی بر توسعه پایدار در مبت المللبینیکپارچه ناب در سطح 
ء مدیریت یکپارچه ناب شامل سه سطح:  الف(کالن: عناصر ارتقا -1است:   محور  5مبتنی  بر 

 ،نگرش سیستمی ی نظام های مدیریتی،سازیکپارچهارتقای سطح فرهنگی، ارتقای تکنولوژیکی، 
ین ، تدوح میانی:ارتباطات هدفمند با سایرصنایعتوجه به اکولوژی زیستی سازمان، ب( سط

همسوکردن  استراتژی های یکپارچه، توجه به تغییرات سازمانی در تصمیمات مدیریت مؤسسات،
ری، دفگذاهسازمان برای رسیدن به اهداف،ایجاد تعلق سازمانی، پاسخگویی و تعهد مدیریت، 

شارکت نش، مانی، استقرارمدیریت داپ( سطح خرد: توانمندسازی نیروهای انسانی، عدالت سازم
های مدیریتی، شرایط ای: ویژگیعوامل زمینه -2کارکنان، مدیریت عملکرد، بهبود مستمر، 

گر:عوامل سیاسی، هعوامل مداخل -3ی سازمان، فرهنگ اجتماعی زیستمحیطاقتصادی، شرایط 
ی محیطزیستاجتماعی،  یامدها : اقتصادی،پ-4عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل زیستی، 

 ر.راهبردهای بهبود مستم -5
 :دشومی داده نمایش زیر بصورت کیفی تحلیل از حاصل پارادایمی در نهایت نیز مدل
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ید بر بعد المللی با تاکپایدار در سطح بین یکپارچه ناب مبتنی برتوسعه مدیریت . مدل مفهومی نهایی مدل4شکل 

 محیطیزیست
Figure 4. Final conceptual model of lean integrated management model based on sustainable development 

at the international level with emphasis on the environmental dimension 
(Authors, 2021) 

ای ای شامل عوامل موثر، زمینهمدل پارادیمی کدگذاری محوری از ارکان شش گانه
های استخراج این مرحله با استفاده از مقولهیامدها و راهبردها تشکیل شده است. درگر، پمداخله

ه وان پدیدبه عن یدارپا توسعه بر تاکید با یکپارچه شده از مرحله کدگذاری باز ابتدا مقوله مدیریت
ادیم ن پارمحوری در مرکز پارادیم ترسیمی کدگذاری محوری قرار داده شد و سپس سایر ارکا

 ری محوری شناسایی شدند که به ترتیب عبارتند از :  کدگذا
وثر در های عوامل سطح کالن، سطح میانی و سطح خرد به عنوان عوامل معوامل موثر: مقوله

 انجامد.ایجاد و ارتقاء پدیده محوری میاین عوامل به نظر گرفته شد. 
 پارچهیک رتقاء مدیریتادرآن ی ویژگی فردی به دلیل بستر و بافتی که ای: مقولهعوامل زمینه

 یابد به عنوان شرایط زمینه ساز انتخاب شد.رصد و ظهور می
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ر سطح باط با عوامل موثردگر را در ارتتوانند نقشی میانجیاین عوامل میگر: عوامل مداخله

ند. در ماینایفاء نمایند و متعاقبا راهبردهای خاصی را مطالبه  ایکالن، میانی و خرد و عوامل زمینه
قش نز ماهیت های استخراج شده از فرایندکدگذاری باز، سه مقوله به دلیل برخورداری ابین مقوله

 میانجی گرانه به عنوان شرایط مداخله گرشناسایی شدند که عبارتند از: 
 آموزشی  نظام .بهبود3 قانونی، مصوبات . ترسیم2 محیطی،.توجه به عوامل زیست1

ای قدامات و راهکارهوی پارادیم کدگذاری محوری به مجموعه ااین رکن الگراهبردها: 
رایند ده از فهای بدست آممورد نیاز برای اتفاق افتادن پدیده محوری اشاره دارد. بر اساس یافته

 ننخبگا از استفاده و ها، زیرساخت تقویت نوآوری، و ابداع باال توانایی هایکدگذاری باز، مقوله
 .صنعتی در نظر گرفته شد

های ی محوری تاکید دارد. بر اساس یافتهبه نتایج حاصل از بروز پدیده این رکن نیزپیامدها: 
 امنیت افزایش و کنولوژیکیت اجتماعی، های اقتصادی،حاصل شده از فرایند کدگذاری باز، مقوله

ار در ایدتوسعه پ یکپارچه ناب مبتنی بر مدیریت پایدار به عنوان پیامد مدل  توسعه تحقق شغلی،
 زیست انتخاب شد.بر بعد محیط تاکید المللی باسطح بین

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه

المللی ح بینسط در پایدار توسعه بر مبتنی ناب یکپارچه طراحی مدل مدیریت مقاله این هدف
 انجام مصاحبه، انجام حلهمر سه طی منظور بدین که محیطی بوده استبا ناکید بر بعد زیست

 نتایج به توجه با. شد یافته دست مهم این به دوم مرحله تکنیک انجام و اول مرحله دلفی تکنیک
نی بر الملل مبتنتایج حاکی از آن بوده که مدل مدیریت یکپارچه ناب در سطح بین آمده، بدست

 عناصر ارتقاء -1 است:  محور  5بعد برنامه، اجرا، کنترل و اصالح مبتنی  بر  4توسعه پایدار در 
یکی، نولوژمدیریت یکپارچه ناب شامل سه سطح:  الف(کالن: ارتقای سطح فرهنگی، ارتقای تک

طح سزمان، ب( ی نظام های مدیریتی، نگرش سیستمی، توجه به اکولوژی زیستی ساسازیکپارچه
مانی رات سازتغیی میانی:ارتباطات هدفمند با سایرصنایع، تدوین استراتژی های یکپارچه، توجه به

ق یمات مدیریت مؤسسات، همسوکردن سازمان برای رسیدن به اهداف،ایجاد تعلدر تصم
های سازمانی، پاسخگویی و تعهد مدیریت، هدفگذاری، پ( سطح خرد: توانمندسازی نیرو

بود د، بهانسانی، عدالت سازمانی، استقرارمدیریت دانش، مشارکت کارکنان، مدیریت عملکر
زیستی سازمان، ط محیطی مدیریتی، شرایط اقتصادی، شرایهاای: ویژگیمل زمینهعوا -2مستمر، 

گر:عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل هعوامل مداخل -3فرهنگ اجتماعی 
 اهبردهای بهبود مستمر.ر -5محیطی تصادی، اجتماعی، زیستپیامدها : اق-4زیستی، 

 توسعه بر مبتنی ناب یکپارچه مدیریت مدل داشت بیان توانمی آمده، بدست نتایج به توجه با
 که باشند داشته همراه به دستاوردهایی باید محیطیالمللی با ناکید بر بعد زیستسطح بین در پایدار
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 این در. نمود رفع امکان حد تا را المللی موجوددر سطح بین سازمانی مشکالت بتوان آن نتیجه در
 رهبری  زیست،  محیط حفظ زمینه در مناسب رسازیبست قبیل از دستاورهایی به توانمی زمینه

 مدیریت از مناسب پشتیبانی پایدار، توسعه ایجاد زمینه در کالن های ریزی برنامه صحیح، محیطی
 ناب، یکپارچه مدیریت ارزش جریان نقشه زیست،محیط با مرتبط یهافعالیت انجام ناب، یکپارچه

 ناب، یکپاچه مدیریت اجرای صحیح لیاتعم ناب، یکپارچه مدیریت ارزش جریان ایجاد
 با ناب یکپارچه مدیریت ارتقای و ناب یکپارچه مدیریت بهبود ناب، یکپارچه مدیریت نگهداشت

 نمود. اشاره پایدار توسعه رویکرد
 هاپیشنهاد

 :گرددمی ارائه زیر شرح به پیشنهادهایی آمده بدست نتایج به توجه با
 المللیطح بینسپایدار در  توسعه روبکرد با ناب یکپارچه تمدیری زمینه در الزم بسترسازی -

 .پذیرد صورت
 هاالمللی در سازمانبهره مندی از مدیران توانمند در سطح بین -
ایدار در سطح پ توسعه روبکرد با ناب یکپارچه مدیریت یهابرنامه از الزم پشتیبانی -

 .شود انجام  باالدستی هایسازمان توسط المللیبین
ه با توجه ب سازمان در یکارگروه توسط زیستمحیط با ی مرتبطهافعالیتو  هابرنامهتدوین  -

 المللیمسایل بین
 نسازما در ارگروهیک توسط ایمنی و بهداشت شغلی با ی مرتبطهافعالیتو  هابرنامهتدوین  -

 المللیبا توجه به مسایل بین
ایدار در سطح پ توسعه روبکرد با ناب پارچهیک اجرای مدیریت جهت نیاز مورد تامین منابع -

 .المللیبین
 ستزی مدیریت فرآیندهای و یابد کاهش محیطی زیست هایطرح اجرای انتظار زمان -

 .شوند سازی ساده محیطی
 کمی های یگیر اندازه و گیرد قرار ارزیابی مورد حواد، بر نظارت جهت موردی اقدامات -

 .پذیرد صورت زمانسا نیازهای با متناسب کیفی و
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