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تحقق اهداف حقوق بینالملل محیطزیست درجهان امروز با سازکارهایی که به منظور
پیشگیری از تخریب وآلودگی زیستمحیطی طراحی شده است میسرمیشود .در این رابطه یکی
از رویکردهای مهم و اثرگذار ،بکارگیری مدیریت یکپارچه ناب است که با تاکید بر
استانداردهای بینالمللی نه تنها میتواند بسترساز تحقق توسعه پایدار ودر ادامه حفظ محیطزیست
در کشورها به شمار رود .در این مقاله ،تالش نویسندگان ارائه مدل در راستای دستیابی به توسعه
پایدار درسطح بینالمللی با تاکید بر بعد زیستمحیطی با طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب
میباشد .روش تحقیق مقاله کنونی از نوع کیفی (گرندد تئوری) و جامعه آماری تحقیق شامل 80
نفر از نخبگان و خبرگان صنایع استان قزوین میباشد .روش نمونه گیری از نوع گلوله برفی بوده
است و یافتههای مقاله نشان گر این موضوع بوده است که روند دستیابی به توسعه پایدار در سطح
بینالمللی دارای چهار بعد کالن میباشد :بعد برنامه ،بعد اجرا ،بعد کنترل و بعد اصالح .ابعاد
مذکور در نهایت مبتنی بر پنج محور اصلی مدیریت یکپارچه ناب ،عوامل زمینهای ،عوامل
مداخلهگر ،پیامدها و راهبردهای بهبود مستمر میباشند .یافتههای تحقیق در نهایت ازسوی نخبگان
صنایع استان قزوین اعتبارسنجی و مورد تائید واقع شدند.
کلیدواژگان :مدیریت یکپارچه ،بینالمللیسازی ،مدیریت زیستمحیطی ،توسعه پایدار
*
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مقدمه
اصوال یکی از مهمترین تالش دولتها درقبال زیستمحیط درگام نخست بهرهبرداری بهینه و
درگام دوم ،حراست وعدم زوال آن میباشد اما متاسفانه یکی از رویکردهای بحثبرانگیز و
بحران ساز کشورها ،عدم توجه به مسأله چالش های زیستمحیطی به ویژه در بعد بینالمللی آن
میباشد .وقتی در سپتامبر سال  2000بیش از  1890تن از سران دولتهای جهان ،گردهم آمدند تا
اهداف هزاره سوم راتصویب کنند ،مشخص گردیدکه ما درحال ورود به دورانی هستیم که اساسا
مفهوم ونگرش به توسعه ،دستخوش تحول ساختاری شده است زیرا دوران توجه یک بعدی به
مقوله توسعه که به تولید ناخالص ملی الویت میبخشد ،به سرآمده و باید به کیفیت زندگی مردم
و پایداری در محیطزیست اندیشید( .)Mehara, et.al, 2018: 105نکته مهم در این میان تببین مسأله
توسعه پایدار ،تحقق و راهکارهای مدیریت آن میباشد .اصوال توسعه پایدارسعی دارد به پنج نیاز
اساسی تلفیق حفاظت و توسعه ،تامین نیازهای اولیه زیستی انسان ،دستیابی به عدالت اجتماعی،
خودمختاری و تنوع فرهنگی و حفظ یگانگی و حفظ اکولوژیکی پاسخ گوید (.)Zare, 2017:5
برخی از مهمترین اهداف مدنظر توسعه پایدار عبارتند از :تجدید حیات رشد اقتصادی؛
تغییرکیفیت رشد اقتصادی؛ برآورده ساختن نیازهای ضروری اولیه؛ اطمینان از سطح پایداری
جمعیت؛ حفاظت از منابع طبیعی وارتقاء منابع؛ اقدام در جهت مشارکتی ساختن توسعه؛
محیطزیست و تصمیمگیری اقتصادی؛ جهتگیری مجدد دانش فنی (دانش بومی) و جهتگیری
مجدد روابط اقتصادی و بینالمللی( .)Roorda, 2021: 32اهمیت توسعه پایدار ،این مفهوم را به
شدت بینالمللی ساخته تا جایی که همه کشورها اعم از صنعتی و غیرصنعتی ،مفهوم توسعه پایدار
را از چارچوب مرزهای ملی فراتر برده ودر قالب نظام حاکمیت جهانی ،قابل ارزیابی و تحلیل
میکنند( .)Naderi et.al, 2020: 8از طرفی ،از رویکردهای مهمی که میتوان از آن به مثابه ابزار
مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار در نظر گرفت ،حقوق محیطزیست بینالمللی است.
این حقوق ،درگام نخست ،مهمترین پیامدهای مخرب و منفی محیطزیست بشری و شرایط
اجتماعی ناشی از توسعه یک جانبه زندگی بشر را مورد بررسی قرار داده و درگام دوم به ارائه
راهکارهای حقوقی در عرصه بینالملل برای رفع و کاهش چالش های زیستمحیطی در عرصه
توسعه پایدار پرداخته است (.)Kerenyi & McIntosh, 2021: 17
از آنجایی که یکی از مولفههای اصلی توسعه پایدار بعد زیستمحیطی آن میباشد و از طرفی
دیگر ،در سیستم مدیریت یکپارچه نیز بعدمحیطزیست ملموس است ،مقاله حاضر تالش خود را
بر دستیابی به توسعه پایدار در سطح بینالمللی با طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب گذارده
است .به دیگر سخن ،نویسندگان مقاله حاضر ،درصدد ارائه پاسخ به این سوال اصلی اند چگونه
میتوان با استفاده از مدل مدیریت یکپارچه ناب و تاکیدبر بعدزیستمحیطی (که مولفه اصلی و

دستیابی به توسعه پایدار درسطح بینالمللی با تاکید بر بعد زیستمحیطی185  ...
مشترک میان توسعه پایدار و مدیریت یکپارچه ناب) میباشد ،به توسعه پایدار در سطح بینالمللی
دست یافت؟

 -1پیشینه
پژوهشی ( )2019معتقدندمدیریت یکپارچه درابعاد اقتصادی،
دی نادائه و دی
2
اجتماعی ،زیستمحیطی تاثیرات گستردهای برتوسعه پایدار میگذارند .باساران در پژوهشی
( )2018معتقد است تأثیرات سیستمهای مدیریت یکپارچه بر توسعه پایدار سازمان را میتوان به
طور کلی در شش دسته مدیریت ،مردم ،بازار ،تولید ،بهداشت و ایمنی محیطزیست و شغلی دسته
بندی کرد .احمد و همکاران )2018( 3در پژوهشی معتقدند تالشهای هماهنگ و مسئوالنه در
میان کاربران ،دولتها ،جوامع و محققان برای اطمینان از اجرای موفقیت آمیز ابزار ضروری
است .دسوزا و آلوز )2017(4در پژوهشی نسبت به ارایه سیستم مدیریت یکپارچه با ادغام کیفیت،
محیطزیست ،مسئولیت اجتماعی وسیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای با سیستم تولید
ناب ارایه دادهاند .سیدو و همکاران ( )2015در پژوهشی مزایایی شامل کاهش فعالیتهای موازی
وکاهش هزینهها ،ایجاد تعادل بین اهداف ایمنی و زیستمحیطی ،حذف پیچیدگی بین مسئولیتها
و اختیارات ،هموارسازی و بهینهسازی عملیات ،بهبودارتباطات ،تسهیل آموزش وتوسعه ،تسهیل
در یکپارچهسازی سیستمهای مدیریت رادربرخواهد داشت .اوالرو و همکاران ( )2014در
پژوهشی نتیجه میگیرند که سیستم مدیریت یکپارچه نه تنها سیستم مدیریت سازمان و کارایی
سازمان را افزایش میدهد بلکه در حفظ سرمایه سازمان نیز موثر است .فرشاد و دیگران()1385
معتقدند که ایمنی و محیطزیست سازمانها و تحقق توسعه پایدار منوط به تحقق سه بعد ایمنی،
بهداشت و زیستمحیطی بهبود یافته است .محمودی و دیگران ( )1395در پژوهشی کیفیت و
اثربخشی سیستمهای مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیطزیست را عامل حیاتی در تحقق اهداف می
دانند .محمدفام و دیگران ( )1392در مقالهای معتقدندکه شایستگی های فنی ،رفتاری و مفهومی
مدیران در سازمان نقش اساسی در بهبود فعالیتهای سازمان در تحقق توسعه پایدار با تاکید
برمدیریت یکپارچه میباشد .نوآوری مقاله کنونی همانگونه که در ابتدای مقاله عنوان گردید،
تالشی است در راستای طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب مبتنی بر توسعه پایدار در سطح
بینالمللی با تاکید بر بعد محیطزیست.
کاروالهو1در
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 -2مبانی نظری؛ مدل مدیریت یکپارچه ناب با تاکید بر توسعه پایدار در سطح بینالمللی

بی شک بکارگیری سیستمهای مدیریتی مبتنی بر استانداردهای ایزو در ابعاد کیفی ،ایمنی و
زیستمحیطی به صورت یکپارچه ناب مبتنی بر رویکردتوسعه پایدار در سطح بینالمللی نتایج
ودستاوردهای مفیدی را برای دولتها وسازمانها دربرخواهد داشت در ادامه به بررسی مفاهیم
این موضوعات می پردازیم:
 -1-2محیطزیست بینالمللی

محیطزیست به عنوان یک امانت عمومی است که باید برای نسلهای آینده حفظ شود
وکشورها و افراد برای استفاده از آن دارای حق و تکلیف هستند .درواقع توجه به اسنادحقوق
بشری نسل سوم درخصوص حق محیطزیست سالم تعهداتی دارند که موظف به انجام آن
میباشند.از طرفی در سند الگوی اسالمیآیرانی پیشرفت که برنامه 50سال آینده کشور در حال
تدوین است،بهرهبرداری و اجرای حق برمحیطزیست سالم موردتاکید قرار گرفته است( Amiri
 .)et.al., 2020:7تحقق اهداف حقوق بینالملل محیطزیست درجهان امروز ،باسازکارهایی که به
منظور پیشگیری ازتخریب وآلودگی زیستمحیطی طراحی شده است،میسر میشود .بسیاری از
این سازوکارها به دلیل ضعف ضمانت اجرای مستحکم در برخی از موارد نادیده گرفته میشود .با
این حال حقوق بینالملل محیطزیست سعی دارد تعهداتی از درجه نرم را به شکل قواعد قوام یافته
و سخت شناسایی کند که در صورت نقض ،جبران آن امکان پذیرشود( .)Shahbazi, 2018: 39از
طرفی ،رابطه بین حفاظت ازمحیطزیست و توسعه اقتصادی یکی از پایه های اصلی شکل گیری
مفهوم توسعه پایدار است .توسعه ،آشتی دادن نظام مند و هنجاری محیطزیست بینالمللی ،از یک
سو و اقتصاد بینالمللی از سوی دیگر است .حق توسعه باید به نحوی اعمال شود که نیازهای نسل
کنونی و نسل های آینده را در زمینه توسعه و حفط محیطزیست برآورده سازد ( PourHashemi
.)et.al., 2018: 114
-2-2توسعه پایدار در سطح بینالمللی

در زمینه مسایل توسعه ،یکی ازخصوصیات مشترک همه تجربه های موفق توسعه وجود
دولتهای توسعهگرا و دیوانساالر قدرتمند است .امروزه حفاظت از محیطزیست در پرتو
همکاریهای جهانی (به مثابه توسعه) درحالی از جمله مصادیق همگرایی بینالمللی به شمار
میآید که پایداری جهانی به طور چشمگیری تحت تاثیر رشد اقتصادی و تحوالت اجتماعی
قرارداردکه این مهم همگام با توسعه درپرتوتعامالت و همکاریهای بینالمللی ظهور پیدا میکند
که تحقق این موضوع در گرو ایجاد چارچوبهای دقیق و سازگار و تمرکز بر نوآوریهای
پایدار انجام پذیرد و رشدسبز بامحوریت حفاظت ازمحیطزیست ،رونقی دوچندان مییابد
( .)Mahootchian &Tayebi, 2020: 98نکته حائز اهمیت در خصوص توسعه پایدار این است که
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این مفهوم در حالی که الزمه بهبود و پیشرفت است ،اساس بهبود وضعیت و رفع کاستیهای
اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته را نیز فراهم میآورد و لذا بایستی موتور محرکه پیشرفت
متعادل ،متناسب و هماهنگ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورهای در
حال توسعه باشد(.)Hao, 2019: 41
-3-2استانداردهای بینالمللی

جهانی شدن داد و ستدها و بازارها بدین معنی است که نقش استانداردهای بینالمللی در
موافقتنامه سازمان تجارت جهانی در زمینه منافع فنی به رسمیت شناخته شده است .این موافقتنامه
اصرارداردکه دولتها برای پیشگیری از بروز موانع غیرضروری تجاری از استانداردهای
بینالمللی استفاده کنند(.)Salahi, et.al., 2009: 63
-4-2مدیریت یکپارچه استانداردهای بینالمللی

سیستم مدیریت یکپارچه 1،تمامی اجزا و ساختار یک کسب وکار را به صورت یک سیستم
واحد و هماهنگ درآورده تا فرآیند اجرای اهداف ،برنامهها و سیاستهای یک سازمان به بهترین
و سادهترین رویکرد محقق گردد( .)Yanez Leon, 2021: 36مدیریت یکپارچه از سه بخش اصلی
مدیریت کیفیت  ،مدیریت محیطزیست 3و 2
مدیریت ایمنی 4تشکیل میگردد که منفک از
یکدیگر نبوده بلکه با تاکید بر نقاط اشتراکی که با یکدیگر دارند در ارتباط با هم بوده و ازتحقق
دوباره کاری ها ممانعت به عمل میآورند( .)Graupp, et.al., 2019: 98نقاط اشتراک تمام این سه
قسمت شامل مواردی همچون نیروی انسانی ،فرآیندها ،تسهیالت و تجهیزات میباشد
( .)Olanrewaju, 2020: 131مسأله مهم در این میان تبیین این موضوع است اصوال با استفاده از
این سیستمهای مدیریت میتوان به سیستم مدیریت یکپارچه با ویژگی های زیر در سازمان نائل
شد :نخست؛ سطوح استاندارد  ISO 9001و ISO 14001که دراین سطح سیستم مدیریت کیفیت را
باسیستم مدیریت زیستمحیطی ،ادغام می نماید ( .)Breyfogle, 2020:113گذشته از مزیت باالی
مشتریمداری قوی و اجرای شیوههای کارآمد کسب وکار برای سازگاری و کیفیت ،هر دو به
نقش مدیران و نظارت و ارزیابی نیازمندند()Coronel & Morris, 2018: 219-220؛ دوم؛ سطوح
استاندارد  ISO 9001و  ISO 14001و ISO 45001که دراین سطح از مدیریت یکپارچه ،سیستم
مدیریت کیفیت را با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ترکیب می نماید در راستای نیل به
این دو نوع از مدیریت باید به روشنی تعیین شود که سازمان چگونه قصد بهبود پیادهسازی در
. Integrated Management System
. QMS
3
. EMS
4
. OHS
1
2
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عملیات اندازهگیری و بهبود سیستم مدیریتی و ارزیابی عملکردهای کسبوکار خود را دارد
(.)Silva, et.al., 2021: 6
استقرار م دیریت یکپارچه ناب در سازمان منوط به تحقق چند مرحله اصلی است .مراحلی کهه
برخی از آنها در تعامل کامل با مولفههای توسعه پایدار قرار دارند(.)Talapatra, et.al., 2019: 1044
نخسههت؛ تعیههین خههط مشههی و اهههداف ایمنههی و بهداشههت ،زیسههتمحیطی و کیفههی و برنامههههای
سازمان()Poltronieri, et.al., 2018:379؛ دوم؛ آموزش کاربردی پرسنل وتربیهت ممیهز ( & Souza
)Alvez, 2018:2670؛ سههوم؛ تحههت کنتههرل درآوردن ،یکپارچهسههازی ،بروزرسههانی و بهینهسههازی
مستندات و سوابق سازمان ()Pratt, et.al., 2020:22؛ چهارم؛ ارزیابی ادواری و دوره ای انطبهاق بها
اهداف و برنامهها و الزامات زیستمحیطی و ایمنی و بهداشهت ()Arauju, et.al., 2019:19؛ پهنجم؛
تدوین و تعیین معیارهای عملیاتی وکنترل عملیات شامل  :مخاطرات ،ریسهک ،حهواد ،،جنبههها،
پیامهدها()Bastas & Liyanage, 2019: 18؛ ششهم؛ شناسهایی الزامهات قهانونی و مقرراتهی فعالیتهها،
محصوالت یا خدمات مرتبط بها خطهرات و جنبههها ()Forbes & Ahmed, 2020: 197-198؛ هفهتم؛
تعیین ،شناسایی وکنترل ریسک ،جنبهها و خطهرات ایمنهی و بهداشهت ()Flick,2020: 59؛ هشهتم؛
ایجهاد مکههانیزمی بههرای تعیهین و پاسههخگویی بههه طرفهههای ذینفهع و ارتباطههات داخلههی و بیرونههی
سازمان( )Iansiti & Lakhani, 2020: 50تجزیهه و تحلیهل اطالعهات بها اسهتفاده از انهواع نمودارهها
( .)Nair, 2021: 37مهمتهرین مزایهای اسهتقرار یکپارچهه سیسهتمهای ایهزو شهامل کهاهش زمهان و
هزینههای استقرار،ممیزی و صدور گواهینامه؛ ایجاد یکنهواختی در فعالیهت زیرسیسهتمهای مهورد
نیاز؛ تمرکز سازمان اداره کننهده و مسهئولیتهای مسهتقیم اداره و بهبهود سیسهتمها؛ وجههه بهتهر و
نمایش استقرار حرفهایتر سیستم مدیریت؛ کاهش تعداد اجرای ممیزیها (.)Yiu, et.al., 2019: 25
نوع صنعت

اندازه شرکت
ISO14001

بعد زیستمحیطی

بعد اجتماعی

ISO 45001

توسعه پایدار

مدیریت
یکپارچه

بعد اقتصادی

ISO 9001

ناب بین
فرهنگالمللی
سازمانی
سیاستهای سازمانی

همکاری
مشترک

رفتار

) Development and management (Authors, 2021کارمندان
Figure 1. The Relationship between Lean Integrated
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 -3تاریخچه
شاخص ها ،مولفهها و رویکردهایتحقق آن را طبق تعریف آن بایستی
مفهوم توسعه
درهمسویی و قرابت معنایی و محتوایی زیادی باسیستم مدیریت یکپارچه مبتنی براستانداردهای
کیفیت ،ایمنی وبهداشت حرفه ای وزیستمحیطی دانست .نخستین بار تعریف توسعه پایدار از
سوی باربارا وارد2صورت پذیرفت و بهمثابه نگاهی نوین به توسعه پنداشته بود که سعی در ایجاد
توسعه ای همه جانبه و متوازن را دارد ( .)Balcerowicz-Szkutnik, et.al., 2020: 6شاخصههای
توسعه پایدار را میتوان در چهارمقوله کالن اجتماعی ،اقتصادی ،بنیادی و زیستمحیطی مطرح و
بررسی نمود ( .)Lee, 2019: 95همانطورکه پیشتر تبیین گردید ،توسعه پایدار سعی دارد به پنج نیاز
اساسی پاسخ گوید .نخست؛ تلفیق حفاظت و توسعه ،دوم؛ تأمین نیازهای اولیه زیستی انسان ،سوم؛
دستیابی به عدالت اجتماعی ،چهارم؛ خودمختاری و تنوع فرهنگی و در نهایت حفاظت از
یگانگی اکولوژیکی .توسعه پایدار ،رشد اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه یا اقتصادی
توسعهیافته ،سعی در تحصیل توسعه مستمر ،ورای توسعه اقتصادی دارد(.)Pandey, 2021: 70
مفهوم توسعه پایدار زمانی مطرح شدکه موضوعات زیستمحیطی سرلوحه کار بحثهای
سیاسی قرار گرفت و بدین ترتیب به جای اینکه ،این مفهوم به عنوان فشاری بر تغییرات محیطی
عمل کند ،به صورت ابزاری برای حمایت از محیطزیست مطرح شد .در سال  1992بزرگترین
کنفرانس محیطزیست و توسعه ،با عنوان «سران زمین» و با شرکت هیئتهای نمایندگی  180کشور
در کشور برزیل تشکیل گردید .در این اجالس ،براساس توافق سران کشورهای صنعتی
وغیرصنعتی در مورد روند توسعه کشورهای عقب مانده و نیز زدودن آالینده هایی که حاصل کار
کشورهای صنعتی است ،منشوری با نام «منشور زمین» انتشار یافت که گویا می بایست درراه
توسعه پایدارکشورهای جهان به کار رود.یکی ازنتایج کنفرانس تصویب دو معاهده مهم
بینالمللی به نامهای کنوانسیون تغییرات آب و هوا و کنوانسیون تنوع زیستی است که هدف
کنوانسیون اول جلوگیری از تغییرات غیرعادی اقلیم و گرم شدن فاجعه بار کره زمین و هدف
کنوانسیون دوم جلوگیری از نابودی منابع طبیعی و گونههای جانوری و گیاهی روی زمین
میباشد .جهت تحقق اهداف پیش بینی شده برای دستور کار  21که در واقع استراتژی های آینده
بشر (در قرن  )21را برای توسعه و محیطزیست تبیین کرده است ،کمیسیون توسعه پایدار با
حمایت سازمان ملل متحد تشکیل شده است .پس ازامضای توافقنامه ریودوژانیرو ،توافقنامه
کیوتومیان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه به امضاء رسید و بر اساس آن ،کشورها
متعهد شدند مواد سمی را در سالهای  2000-2013به مقدار 8درصد کاهش دهند .در آن
پایدار1،
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توافقنامهها متعهد شدند در هر سال یک میلیارد دالر به کشورهای درحالتوسعه پرداخت کنند
(.)Nishi, 2021: 34
-4روش پژوهش
روش تحقیق مقاله حاضر از نوع کیفی است .جامعه آماری پژوهش شامل  80نفر از خبرگان
صنایع استان قزوین است .به منظور نمونه گیری طیفی از آگاهان کلیدی در زمینه مدیریت
یکپارچه وتوسعه پایدار انتخاب شدند که از روش نمونه گیری گلوله برفی تا رسیدن به اشباع
نظری ،استفاده گردید .برای شناسایی مدل مدیریت یکپارچه ناب مبتنی بر توسعه پایدار در سطح
بینالمللی با تاکیدبر بعد زیستمحیطی در میان صنعتگران استان قزوین ،با انجام مصاحبه عمیق از
خبرگان و بکارگیری تکنیک گرندد تئوری ) (GTدر محیط نرمافزار مکس.کیو.دی.ای
) (MAXqda2018انجام 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
نرمافزار مکس.کیو.دی.ای ،مدل مورد نظرارائه شد.
-2-4آمار توصیفی

در بررسی توصیفی آزمودنی های تحقیق  80نفر شامل  73نفر متاهل و 7نفر مجرد بودهاند .در
ردههای سنی آزمودنیها  14نفر  40سال و کمتر و  66نفر بیش از  40سال بودهاند .در میزان
تحصیالت همگی دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر بودند .در سابقه خدمت هم 12 ،نفر
کمتر از  5سال 26 ،نفر بین  6تا  10سال و  42نفر بیشتر از  20سال داشتهاند.
-3-4آمار استنباطی

در این مرحله ابتدا روایی صوری پرسشنامه حاصل از مرحله کیفی ،طی نظرسنجی از چندین
خبره و انجام اصالحات مورد نظر آنها تائید گردید و بر اساس محاسبه  CVRو  CVIبرای هریک
از گویهها ،روایی محتوایی پرسشنامه ،مورد تایید یک گروه  80نفره متشکل از اساتیدونخبگان
صنعتی قرار گرفت ،بطوری که محدوده  CVRو  CVIبرای هریک ازگویهها بین  0/8تا 1/0
بدست آمد.
سوال ویژه اول :ابعاد مدیریت یکپارچه با تاکید بر توسعه پایدار کدامند؟
برای تشخیص این مسأله که تعداد داده های موردنظر(اندازه نمونه ها و رابطه بین متغیرها)
برای تحلیل عاملی مناسب هستندیا خیر؟ ازشاخص آزمون تناسب کایزر – مایر وآزمون بارتلت
استفاده گردید.آزمون تناسب کایزر– مایر شاخصی ازکفایت نمونه گیری است که کوچک بودن
هبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی میکند.

دستیابی به توسعه پایدار درسطح بینالمللی با تاکید بر بعد زیستمحیطی191  ...
سازه
برنامه/شرایط علی(سطوح کالن،
میانی و خرد)

شرایط زمینهای(ویژگیهای مدیریتی،
شرایط اقتصادی ،رفتار زیستمحیطی،
فرهنگ اجتماعی)
شرایط مداخلهای(عوامل سیاسی،
عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی،
عوامل زیستمحیطی)
راهبرد(بهبود مستمر)

پیامد(پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی)

عدد آزمون تناسب کایزر مایر و آزمون بارتلت

KMO
Barttlett
Df
P-Value
KMO
Barttlett
Df
P-Value
KMO
Barttlett
Df
P-Value
KMO
Barttlett
Df
P-Value
KMO
Barttlett
Df
P-Value

0/853
1878/272
120
0/0009
0/861
2017/364
120
0/0009
0/782
1314/198
55
0/0009
0/854
3792/804
496
0/0009
0/938
1613/066
105
0/0009

جدول  .1نتایج شاخص  KMOو آزمون بارتلت برای سازه پژوهش

Table 1. Results of KMO Index and Bartlett Test for Research Structure
)(Authors, 2021
جدول ( )1نشان میدهد ،مقدار (KMOکفایت نمونه برداری) برابر ،0/782 ،0/861 ،0/853
 0/854و  0/829برای هر یک از شرایط علی ،زمینه ای ،مداخله ای ،راهبرد و پیامد و سطح
معناداری آزمون کرویت بارتلت برابر  0/0009است .بنابراین ،عالوه بر کفایت نمونه برداری،
اجرای تحلیل عاملی بر پایه ماتریس همبستگی مورد مطالعه نیز قابل توجیه خواهد بود .جدول ()2
نتایج مربوط به عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط ابعاد شرایط علی ،زمینه
ای ،مداخله ای ،راهبرد و پیامد را نشان میدهد.

اجرا

برنامه

در صد از واریانس

درصد از واریانس
تجمعی

کل

در صد از واریانس

درصد از واریانس
تجمعی

کل
ارتقای سطح فرهنگی
ارتقای تکنولوژیکی
یکپارچهسازی
نظامهای مدیریتی
نگرش سیستمی،
توجه به اکولوژی
زیستی سازمان
ارتباطات هدفمند با
سایرصنایع
تدوین استراتژی های
یکپارچه
توجه به تغییرات
سازمانی
همسوکردن سازمان
برای رسیدن به اهداف
ایجاد تعلق سازمانی
پاسخگویی و تعهد
مدیریت
هدفگذاری
توانمندسازی نیروهای
انسانی
عدالت سازمانی
استقرارمدیریت دانش
مشارکت کارکنان
مدیریت عملکرد
بهبود مستمر
ویژگیهای مدیریتی
شرایط اقتصادی
فرهنگ اجتماعی
رفتار زیستمحیطی
عوامل سیاسی

کل

ابعاد

مولفه

در صد از واریانس

مقادیر ویژه اولیه

مجموع توان دوم
بارهای عاملی استخراج
شده

مجموع توان دوم
بارهای عاملی بعد از
چرخش واریماکس

درصد از واریانس
تجمعی
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5/64
1/74
1/64

35/27
10/90
10/26

35/27
46/17
56/44

5/64
1/74
1/64

35/27
10/90
10/26

35/27
46/17
56/44

3/38
3/17
2/46

21/15
19/84
15/36

21/15
41/00
56/35

5/39
2/33

33/71
14/56

33/71
48/27

5/39
2/33

33/71
14/56

33/71
48/27

3/71
3/02

23/22
18/85

23/22
42/07

1/83

11/46

59/74

1/83

11/46

59/74

2/80

17/49

59/56

3/60

32/70

32/70

3/60

32/70

32/70

2/76

25/13

25/13

2/49

22/68

55/38

2/49

22/68

55/38

2/55

23/14

48/27

1/49

13/58

68/95

1/49

13/58

68/95

2/28

20/69

68/95

7/98
2/71

24/94
8/46

24/94
33/40

7/98
2/71

24/94
8/46

24/94
33/40

4/56
3/81

14/26
11/91

14/26
26/17

2/53
3/28

7/91
4/08

41/31
46/38

2/53
2/44

7/91
5/08

41/31
42/38

3/61
2/86

11/27
8/94

37/44
41/09

3/18
3/97
3/58
4/41
4/20
3/61
3/49
3/32
2/82
2/66

4/92
8/31
5/60
6/55
12/19
8/78
15/19
8/78
8/46
8/35

42/88
38/36
40/41
44/10
39/23
48/84
37/23
47/84
51/03
32/14

2/29
2/14
1/99
1/90
2/84
2/18
2/44
1/96
1/21
1/74

5/26
12/18
9/39
14/24
9/36
6/63
8/46
12/91
05/98
11/01

43/07
44/41
44/95
45/66
47/31
48/84
47/31
48/84
47/31
48/84

3/24
3/04
2/92
2/22
2/01
3/06
2/01
3/06
2/01
3/06

12/74
14/66
12/30
16/14
23/57
18/38
22/57
19/91
18/56
20/34

42/45
42/79
43/23
44/19
46/36
47/94
49/80
49/70
50/85
50/50

اصالح

کنترل
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عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
عوامل زیستمحیطی
پیامدهای اقتصادی
پیامدهای
زیستمحیطی
پیامدهای اجتماعی
راهبردهای بهبود
مستمر

2/26
2/17
2/03
1/89
1/77

8/19
8/08
7/90
7/78
7/63

25/38
41/70
46/14
41/42
43/98

2/02
1/91
2/32
1/74
1/78

6/36
12/02
8/89
7/63
9/47

47/31
48/84
47/31
48/84
47/31

2/01
3/06
2/01
3/06
2/01

19/57
24/38
25/03
23/39
25/41

51/97
51/82
51/77
52/41
52/66

1/42
1/19

7/54
7/19

48/19
46/23

1/32
1/96

8/78
11/22

48/84
47/31

3/06
2/01

24/25
28/63

53/67
53/17

جدول  .2نتایج مربوط به عوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده

Table 2. Results Related to Extracted Factors and Percentage of Variance Explained
)(Authors, 2021
برای بررسی مدل پژوهش از تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم استفاده شده که نتایج در جدول 3
بشرح ذیل آمده است:
ابعاد سازه الگوی مدیریت یکپارچه با تاکید بر
توسعه پایدار

تحول تکنولوژیک
تعمیق فرآیند صنعتی شدن
افزایش رفاه
تحرک بخش خصوصی
نظارت جامع
تعمیق دانش محوری
ارتباطات هدفمند صنایع
آموزش کارکنان
امنیت اقتصادی
انسجام در سیاستگذاری و برنامهریزی
تعمیق حمایت های قانونی
افزایش سرمایه گذاری ها
انعطاف پذیری
عدالت سازمانی
استقرارمدیریت دانش
مشارکت کارکنان
مدیریت عملکرد
بهبود مستمر
ویژگیهای مدیریتی
شرایط اقتصادی

ضرایب
استاندارد

0/59
0/78
0/75
0/60
0/67
0/56
0/61
0/39
0/41
0/56
0/77
0/73
0/59
0/58
0/60
0/39
0/43
0/58
0/73
0/75

مقادیر t

P-Value

نتایج

6/715
8/347
8/224
6/013
6/692
6/179
5/847
3/820
3/654
6/807
8/866
9/833
7/421
6/214
5/613
3/660
3/680
6/787
8/698
9/673

0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009

معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
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فرهنگ اجتماعی
رفتار زیستمحیطی
:عوامل سیاسی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
عوامل زیستمحیطی
پیامدهای اقتصادی
پیامدهای زیستمحیطی
پیامدهای اجتماعی
راهبردهای بهبود مستمر

0/61
0/65
0/55
0/72
0/43
0/47
0/56
0/87
0/81
0/69

0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009
0/0009

7/519
7/479
6/668
5/759
3/684
3/596
6/683
8/992
9/613
7/541

معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.

جدول .3تحلیل عاملی مرتبه دوم ابعاد تبیینکننده مدل پارادایمی پژوهش

Table 3. Second-Order Factor Analysis of the Explanatory Dimensions of the Research Paradigm Model
)(Authors, 2021
با توجه به اینکه نتایج دارای دو بعد میباشد بنابراین انجام تحلیل عاملی مرتبه دوم برای آن
امکان پذیر نمیباشد .از دیگاه نمونه ها ،ابعادپانزده گانه مدل اکتشافی به عنوان سازه های مدل در
تبیین ارتقاء مدیریت یکپارچه با تاکید بر توسعه پایدار تاثیر معناداری دارد .برای اولویت بندی
ابعاد تبین کننده مدل ،با توجه ضرایب استاندارد تحلیل عاملی مرتبه دوم مالحظه میگرددکه بعد
الزامات تحول تکنولوژیک در اولویت اول و بعد تأسیسات و انعطاف پذیری در اولویت آخر قرار
میگیرد.
سوال ویژه دوم :روابط بین ابعاد مدیریت یکپارچه با تاکید بر توسعه پایدار ،چگونه است؟
برای بررسی سوال دوم پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر در مدل پژوهش به بررسی روابط
بین ابعاد ارتقاء مدیریت یکپارچه با تاکید بر توسعه پایدار پرداخته شد جدول  4تحلیل مسیر مدل
پارادایمی پژوهش را در حالت ضرایب استاندارد نشان میدهد:
ضرایب
استاندارد

مسیرها

شرایط علی بر مقوله اصلی
مقوله اصلی بر راهبردها (راهکارها)
شرایط زمینه ای بر راهبردها (راهکارها)
شرایط مداخله ای بر راهبردها (راهکارها)
راهبردها (راهکارها) بر نتایج (پیامدها)

0/59
0/22
0/57
0/49
0/70

مقادیر t

P-Value

نتایج

2/218
3/018
3/334
3/689
4/650

0/0009
0/0009
0/016
0/0009
0/0009

معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.
معنیدار است.

جدول  .4تحلیل مسیر مدل پارادایمی پژوهش

Table 4. Path Analysis of the Research Paradigm Model
)(Authors, 2021
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سوال ویژه سوم :اولویت بندی هر یک از ابعاد مدیریت یکپارچه با تاکید بر توسعه پایدار
چگونه است؟
با توجه به اینکه در بخش مربوط به تحلیل عاملی تاییدمرتبه دوم به اولویت بندی هریک از
ابعادتبیین کننده مدل مدیریت یکپارچه ناب مبتنی بر توسعه پایدار در سطح بینالمللی با تاکید بر
بعد زیستمحیطی پرداخته شد .در این بخش ،بررسی اولویت ها با استفاده ازآزمون فریدمن انجام
گردید .بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به متغیر نتایج با میانگین رتبه  ،4/27دومین
اولویت مربوط به مقوله اصلی بامیانگین رتبه  ،4/26سومین اولویت مربوط به شرایط مداخله ای با
میانگین رتبه  ،3/54چهارمین اولویت مربوط به راهبرد با میانگین رتبه  ،3/39پنجمین اولویت
مربوط به شرایط زمینه ای با میانگین رتبه  3/01و کمترین اولویت ازلحاظ عملکردی مربوط به
مقوله علی بامیانگین رتبه  2/53بوده است .درشرایط علی ،بیشترین اولویت ازلحاظ عملکردی
مربوط به بعد تحول تکنولوژیک بامیانگین رتبه  2/16و کمترین اولویت از لحاظ عملکردی
مربوط به تحریک بعد خصوصی با میانگین رتبه 1/76بوده است.درشرایط زمینه ای ،بیشترین
اولویت ازلحاظ عملکردی مربوط به بعد ویژگیهای مدیریتی با میانگین رتبه  2/28و کمترین
اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد انعطاف پذیری با میانگین رتبه  1/69بوده است .در
شرایط مداخله ای ،بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد بهبود نظام آموزشی با
میانگین رتبه  2/24و کمترین اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد کاهش عوامل
زیستمحیطی با میانگین رتبه  1/62بوده است .در راهبردها ،بیشترین اولویت از لحاظ عملکردی
مربوط به بعد توانایی باال ابداع و نوآوری با میانگین رتبه  2/99وکمترین اولویت از لحاظ
عملکردی مربوط به بعد تقویت زیرساخت ها با میانگین رتبه  1/94بوده است .در نتایج ،بیشترین
اولویت از لحاظ عملکردی مربوط به بعد توسعه پایدار با رتبه  1/58و کمترین اولویت از لحاظ
عملکردی مربوط به بعد همگرایی صنعتی با میانگین رتبه  1/42بوده است.

 -5یافتههای پژوهش
محور اصلی سؤاالت پژوهش مربوط به کاوش و اکتشاف عوامل متأثر در خصوص ابعاد،
مولفهها و شاخص های مربوط به طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب مبتنی بر توسعه پایدار در
سطح بینالمللی با تاکید در بر بعد زیستمحیطی به عنوان مفهوم اصلی بود .در مرحله اول،
مقولههای اصلی و مؤلفههای فرعی بر اساس کدگذاری باز و محوری دادههای حاصل از
مصاحبههای عمیق و اکتشافی با خبرگان کلیدی و انجام پاالیش کدهای مفهومی ارائه میگردد.
بر این اساس برای انجام کدگذاری باز و محوری در مرحله اول ،دادهها در سطح جمله و عبارت
برای هر یک از مصاحبهها موردبررسی قرار گرفت و کدهای مفهومی از رونوشت مصاحبهها
استخراج شدند .در مرحله بعدی با انجام پاالیش و عمل کاهش ،این مؤلفهها در قالب مقولههای

 196

فصلنامه مطالعات بینالمللی ،سال  ،18شماره  ،)70( 2پاییز 1400

فرعی سازماندهی و با بررسی مستمر نامگذاری شدند .بهمنظور اطمینان از سازماندهی مناسب هر
یک از مفاهیم و مقوالت ،مجددا رونوشت مصاحبهها وارسی شد و با مرور این مقولهها بهمنظور
رسیدن به اشباع منطقی برای مقولههای اصلی و مقولههای فرعی صورت گرفت .کدگذاری باز و
محوری ،زمانی متوقف گردید که یک طبقهبندی معنا دار پس از چندین بررسی درباره رونوشت
مصاحبهها حاصل شد .بهطور کلی از تحلیل دادههای کیفی پژوهش در مرحله کد گذاری ،428
کد مفهومی اولیه حاصل شد .یافتههای بخش کیفی در قالب یافتههای حاصل از نتایج کدگذاری
با رویکرد تحلیل و مفاهیم از دادهها است .ابتداییترین کار در این مرحله کدگذاری باز است .بر
این اساس مفاهیم مشترک از واحدهای ضبط احصا شد و کدهای مشترک شمارش شد .نتایج
کدگذاری باز و شماره کد مصاحبه شونده به هر یک از عوامل از نظر خبرگان ،مورد بررسی قرار
گرفت .جدول شماره  5فراوانی درصد پاسخدهندگان خبرگان در مصاحبهها به مهمترین
مقولههای حاصل از کدگذاری بازمیپردازد.
ابعاد (کدگزاری محوری)

شاخص(کدگزاری باز)

(سطح کالن) تحول
تکنولوژیک

تعمیق فرآیند صنعتی شدن
افزایش رفاه
تحرک بخش خصوصی
تعمیق دانش محوری
نظارت جامع

(سطح میانی)توسعه سازمانی
صنایع

ارتباطات هدفمند صنایع
آموزش کارکنان
امنیت اقتصادی
تخصیص بودجه کافی به برنامههای توسعه ای صنایع
انسجام در سیاستگذاری و برنامهریزی
توسعه فناورانه
بهرهگیری از پتانسیل دانشگاهها در اجرای پروژههای عملیاتی
افزایش حمایت های از نخبگان صنعتی
تعامالت برون سازمانی صنایع با شرکت های قدرتمند داخلی و خارجی
افزایش سرمایه گذاری ها
استفاده از جدیدترین سیستمهای روز جهان در تولید
ویژگیهای مدیریتی

(سطح خرد)توجه به فناوری

عوامل زمینه ای

انعطاف پذیری
عدالت
ثبات
رقابت های درون و برون سازمانی برای توسعه
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عوامل مداخله گر

برنامههای آموزش مدیران و کارکنان
توجه به عوامل زیستمحیطی
اجرای طرحهای تشویقی/تنبیهی برای صنایع تولیدی
ترسیم مصوبات قانونی

راهبردها

بهبود نظام آموزشی
راهبردهای توانایی باال ابداع و نوآوری

تقویت زیرساخت ها
استفاده از نخبگان صنعتی
استفاده از مشاوران با دانش روز
تغییر از گفتار به کردار درباره مسائل توسعه صنعت
تغییر نگرش بنیادی و اساسی در نگاه مدیران ارشد
اشتغال زایی
حرکت در جهت توسعه پایدار
رونق کسب و کار
توسعه مدیریت دانش
کاهش هزینههای جانبی
نخبه گرایی و شایسته ساالری
سرمایهگذاری در حوزه مدیریت تولید
ایجاد فضای ارتباطی باز درون و برونسازمانی در رسیدن به هدف
جدول  .5مهمترین مقولههای حاصل از کدگذاری باز

)Table 5. The Most Important Categories of Open Coding (Authors, 2021
توجه به نتایج تحلیل محتوای صورت گرفته ،نتایج حاکی از آن بوده که مدل مدیریت
یکپارچه ناب در سطح بینالملل مبتنی بر توسعه پایدار در  4بعد برنامه ،اجرا ،کنترل و اصالح
مبتنی بر  5محور است -1 :عناصر ارتقاء مدیریت یکپارچه ناب شامل سه سطح :الف)کالن:
ارتقای سطح فرهنگی ،ارتقای تکنولوژیکی ،یکپارچهسازی نظام های مدیریتی ،نگرش سیستمی،
توجه به اکولوژی زیستی سازمان ،ب) سطح میانی:ارتباطات هدفمند با سایرصنایع ،تدوین
استراتژی های یکپارچه ،توجه به تغییرات سازمانی در تصمیمات مدیریت مؤسسات ،همسوکردن
سازمان برای رسیدن به اهداف،ایجاد تعلق سازمانی ،پاسخگویی و تعهد مدیریت ،هدفگذاری،
پ) سطح خرد :توانمندسازی نیروهای انسانی ،عدالت سازمانی ،استقرارمدیریت دانش ،مشارکت
کارکنان ،مدیریت عملکرد ،بهبود مستمر -2 ،عوامل زمینهای :ویژگیهای مدیریتی ،شرایط
اقتصادی ،شرایط محیطزیستی سازمان ،فرهنگ اجتماعی  -3عوامل مداخلهگر:عوامل سیاسی،
عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل زیستی-4 ،پیامدها  :اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی
 -5راهبردهای بهبود مستمر.
در نهایت نیز مدل پارادایمی حاصل از تحلیل کیفی بصورت زیر نمایش داده میشود:
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شکل  .4مدل مفهومی نهایی مدل مدیریت یکپارچه ناب مبتنی برتوسعه پایدار در سطح بینالمللی با تاکید بر بعد
زیستمحیطی

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
مدل پارادیمی کدگذاری محوری از ارکان شش گانهای شامل عوامل موثر ،زمینهای
مداخلهگر ،پیامدها و راهبردها تشکیل شده است .دراین مرحله با استفاده از مقولههای استخراج
شده از مرحله کدگذاری باز ابتدا مقوله مدیریت یکپارچه با تاکید بر توسعه پایدار به عنوان پدیده
محوری در مرکز پارادیم ترسیمی کدگذاری محوری قرار داده شد و سپس سایر ارکان پارادیم
کدگذاری محوری شناسایی شدند که به ترتیب عبارتند از :
عوامل موثر :مقوله های عوامل سطح کالن ،سطح میانی و سطح خرد به عنوان عوامل موثر در
نظر گرفته شد .این عوامل به ایجاد و ارتقاء پدیده محوری میانجامد.
عوامل زمینهای :مقولهی ویژگی فردی به دلیل بستر و بافتی که درآن ارتقاء مدیریت یکپارچه
رصد و ظهور مییابد به عنوان شرایط زمینه ساز انتخاب شد.
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عوامل مداخلهگر :این عوامل میتوانند نقشی میانجیگر را در ارتباط با عوامل موثردر سطح
کالن ،میانی و خرد و عوامل زمینهای ایفاء نمایند و متعاقبا راهبردهای خاصی را مطالبه نمایند .در
بین مقوله های استخراج شده از فرایندکدگذاری باز ،سه مقوله به دلیل برخورداری از ماهیت نقش
میانجی گرانه به عنوان شرایط مداخله گرشناسایی شدند که عبارتند از:
.1توجه به عوامل زیستمحیطی .2 ،ترسیم مصوبات قانونی.3 ،بهبود نظام آموزشی
راهبردها :این رکن الگوی پارادیم کدگذاری محوری به مجموعه اقدامات و راهکارهای
مورد نیاز برای اتفاق افتادن پدیده محوری اشاره دارد .بر اساس یافتههای بدست آمده از فرایند
کدگذاری باز ،مقولههای توانایی باال ابداع و نوآوری ،تقویت زیرساخت ها ،و استفاده از نخبگان
صنعتی در نظر گرفته شد.
پیامدها :این رکن نیز به نتایج حاصل از بروز پدیدهی محوری تاکید دارد .بر اساس یافتههای
حاصل شده از فرایند کدگذاری باز ،مقولههای اقتصادی ،اجتماعی ،تکنولوژیکی و افزایش امنیت
شغلی ،تحقق توسعه پایدار به عنوان پیامد مدل مدیریت یکپارچه ناب مبتنی بر توسعه پایدار در
سطح بینالمللی با تاکید بر بعد محیطزیست انتخاب شد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف این مقاله طراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب مبتنی بر توسعه پایدار در سطح بینالمللی
با ناکید بر بعد زیستمحیطی بوده است که بدین منظور طی سه مرحله انجام مصاحبه ،انجام
تکنیک دلفی مرحله اول و انجام تکنیک مرحله دوم به این مهم دست یافته شد .با توجه به نتایج
بدست آمده ،نتایج حاکی از آن بوده که مدل مدیریت یکپارچه ناب در سطح بینالملل مبتنی بر
توسعه پایدار در  4بعد برنامه ،اجرا ،کنترل و اصالح مبتنی بر  5محور است -1 :عناصر ارتقاء
مدیریت یکپارچه ناب شامل سه سطح :الف)کالن :ارتقای سطح فرهنگی ،ارتقای تکنولوژیکی،
یکپارچهسازی نظام های مدیریتی ،نگرش سیستمی ،توجه به اکولوژی زیستی سازمان ،ب) سطح
میانی:ارتباطات هدفمند با سایرصنایع ،تدوین استراتژی های یکپارچه ،توجه به تغییرات سازمانی
در تصمیمات مدیریت مؤسسات ،همسوکردن سازمان برای رسیدن به اهداف،ایجاد تعلق
سازمانی ،پاسخگویی و تعهد مدیریت ،هدفگذاری ،پ) سطح خرد :توانمندسازی نیروهای
انسانی ،عدالت سازمانی ،استقرارمدیریت دانش ،مشارکت کارکنان ،مدیریت عملکرد ،بهبود
مستمر -2 ،عوامل زمینهای :ویژگیهای مدیریتی ،شرایط اقتصادی ،شرایط محیطزیستی سازمان،
فرهنگ اجتماعی  -3عوامل مداخلهگر:عوامل سیاسی ،عوامل اقتصادی ،عوامل اجتماعی ،عوامل
زیستی-4 ،پیامدها  :اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی  -5راهبردهای بهبود مستمر.
با توجه به نتایج بدست آمده ،میتوان بیان داشت مدل مدیریت یکپارچه ناب مبتنی بر توسعه
پایدار در سطح بینالمللی با ناکید بر بعد زیستمحیطی باید دستاوردهایی به همراه داشته باشند که
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در نتیجه آن بتوان مشکالت سازمانی در سطح بینالمللی موجود را تا حد امکان رفع نمود .در این
زمینه میتوان به دستاورهایی از قبیل بسترسازی مناسب در زمینه حفظ محیط زیست ،رهبری
محیطی صحیح ،برنامه ریزی های کالن در زمینه ایجاد توسعه پایدار ،پشتیبانی مناسب از مدیریت
یکپارچه ناب ،انجام فعالیتهای مرتبط با محیطزیست ،نقشه جریان ارزش مدیریت یکپارچه ناب،
ایجاد جریان ارزش مدیریت یکپارچه ناب ،عملیات صحیح اجرای مدیریت یکپاچه ناب،
نگهداشت مدیریت یکپارچه ناب ،بهبود مدیریت یکپارچه ناب و ارتقای مدیریت یکپارچه ناب با
رویکرد توسعه پایدار اشاره نمود.
پیشنهادها
با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میگردد:
 بسترسازی الزم در زمینه مدیریت یکپارچه ناب با روبکرد توسعه پایدار در سطح بینالمللیصورت پذیرد.
 بهره مندی از مدیران توانمند در سطح بینالمللی در سازمانها پشتیبانی الزم از برنامههای مدیریت یکپارچه ناب با روبکرد توسعه پایدار در سطحبینالمللی توسط سازمانهای باالدستی انجام شود.
 تدوین برنامهها و فعالیتهای مرتبط با محیطزیست توسط کارگروهی در سازمان با توجه بهمسایل بینالمللی
 تدوین برنامهها و فعالیتهای مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی توسط کارگروهی در سازمانبا توجه به مسایل بینالمللی
 تامین منابع مورد نیاز جهت اجرای مدیریت یکپارچه ناب با روبکرد توسعه پایدار در سطحبینالمللی.
 زمان انتظار اجرای طرحهای زیست محیطی کاهش یابد و فرآیندهای مدیریت زیستمحیطی ساده سازی شوند.
 اقدامات موردی جهت نظارت بر حواد ،مورد ارزیابی قرار گیرد و اندازه گیری های کمیو کیفی متناسب با نیازهای سازمان صورت پذیرد.
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