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 مقدمه .1

ز دهد تا بتواند اهایی را برای الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه میحلتوسعه پایدار راه
تغییرات آب و هوایی، افزایش  های زیستی، آلودگی،بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه

در راستای . [1] های حال و آینده جلوگیری کندعدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسانرویه جمعیت، بیبی
از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی،  مفاهیم توسعه و دستیابی جوامع انسانی به یک شکل پایدار

واسطه پیامدهای منفی محیط زیستی و اجتماعی ناشی از رویکردهای توسعه  توان گفت که مفهومی است که بهمی
یک جانبه اقتصادی بعد از انقالب صنعتی و تغییر نگرش بشر به مفهوم رشد و پیشرفت پدید آمده است. این مفهوم 

ه و متوازن را بای همه جانتالش دارد که با نگاهی جدید به توسعه، اشتباهات گذشته بشری را تکرار نکند و توسعه
ه جلب کرد متخصصان را به خود توجه زیادی از محققان و دو دهه گذشته، موضوع توسعه پایدارر د .[11] رقم بزند

جایگزین  غیرقابل و منابع محدود منوط به حفظ و استفاده بهینه از رهر کشو امروزه تضمین توسعه پایدار .[۵۲] است
ها به بنابراین سازمان ها انجام گرفته است.اقدامات گوناگونی توسط دولتاین راستا  شده است و در کشور آن در

 .[۵۵] با موضوعات پایداری نیاز دارند های خودتلفیق همه فعالیت به هماهنگی و حفظ و تقویت توان رقابتی منظور
 توانندنمی شرکتها باره، این در دولتی هایگیریهتج و پایداری مسئله با رابطه در ای جهانیهآگاهی افزایش دلیل به

 . [6] دباشن داشته غفلت کار ب وکسرد پایداری مسائل با رابطه در
ابع طبیعی ، مبتنی بر منمحورمنبع، چرا که این صنعت استصنعت فوالدسازی از صنایع بسیار با اهمیت کشور 

طبیعی کشور را فرآوری و در آن ارزش . این صنعت قادر است این منابع استمند است که ایران به وفور از آن بهره
های مهم اقتصاد کشور، مانند صنایع فلزی و فعالیت ساخت و ساز به محصوالت سایر فعالیت افزوده خلق نماید.
فلزی و های فلزی و غیروابستگی باالیی دارند. با وجود اینکه کشور دارای انواع کانی فوالدسازیحاصل از صنعت 

ی است، ولی بر اساس توسعه پایدار، استفاده از آنها در صنایع منبع محور، باید همراه با همچنین منابع غنی انرژ
وری است. در مجموع رشته فعالیت تولید صیانت از آنها باشد که این مهم تا اندازه زیادی در گرو بهبود بهره

های فعالیت پیوند باالیی با فعالیتمحصوالت آهن و فوالد جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد چرا که این 
های آن و زغال سنگ دارد. محصوالت آنها را به محصوالت صنعتی با ارزش استخراجی سنگ آهن و کنسانتره

کشور  یک اجتماعی و اقتصادی در توسعه را مهمی نقش همیشه فوالد صنایع .[۵۰] کندافزوده باالتر تبدیل می
ک ارتقای معیشت کم و شغلی یهاو در مرتبه بعدی به ایجاد فرصت بیشتر نقرو افزایش به اول درجه دارند. در

 با جهانی و ایمنطقه آلودگی محیط و ضعیف فسیلی یهاسوخت در مصرف تسریع به متهم صنایع یند. ایننمامی
 مدرن جوامع رفاه هایستون از یکی فوالد .باشندمی اطراف محیط به گاز و مایع یهایندهذرات جامد، آال انتشار

، در این 1کربن دی اکسیدانتشار  داشت. خواهد بازی این در را مهمی نیز همچنان نقش ۵1در قرن  قطعا است و
 هایسوخت کربن به دی اکسیدای جهان در قالب درصد از گازهای گلخانه 6 با تولیدو  صنعت بسیار باالست

طلبد و این انرژی باالیی را می فوالد و آهن صنعت. نیاز دارد اکسید آهن برای تصفیه آهک سنگ و انرژی  فسیلی
. چه به لحاظ مصرف سوخت و اکسیژن و چه به لحاظ ورود انواع شودرویه منجر به فشار حداکثری به محیط می

وری زیست محیطی و حرکت به سمت توسعه پایدار گازهای آلوده ناشی از ذوب فلز. در این رابطه، موضوع بهره
 کارآمد یهافناوری طریق بکارگیری از وریبهره . در این زمینه، افزایششودکم کردن تولید فوالد مطرح می بدون

 .تاسنیز مطرح  اجتماعی توسعه اهداف و زیست اقتصادی، محیط یهابخش تولید و ارتقای در بخش پاکیزه و
ابع برداری، تخریب منمراحل ساختمانی و بهرههای ناشی از فعالیتهای صنایع )بویژه فوالد و ذوب آهن( در آلودگی

های ا در محیطهدر این صنایع و یا تخلیه پساب آنسازی منابع آب به دلیل مصرف باالی منابع طبیعی، بویژه تهی
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د توسعه پایدار آینفروند. که تبعات جبران ناپذیری بر رترین پیامدهای زیست محیطی صنایع به شمار میآبی، عمده
ی اند، اما با انجام ارزیابنقش موثری داشته هاهای جدید و پیشرفته در کاهش و کنترل آالیندهرچند فناوریدارد. ه

ی هاها شناسایی شده و با ارائه برنامهچرخه حیات صنایع بویژه صنعت فوالد، پیامدهای سوء و مهم این طرح
توان پیامدهای احتمالی در یبرداری، مبهرهمراحل ساختمانی و اهش اثرات منفی و پایش آنها در ک اصالحی و

 . [1۱] محیط زیست را تقلیل داد
 
 پژوهشپیشینه مبانی نظری و  .2

های رشد صنعتی هر کشور، میزان تولید و مصرف فوالد است. صنعت فوالد نقش اساسی در یکی از شاخص
صادی، های اقتتوسعه سایر بخش اقتصاد ملی و رفاه جوامع دارد، بنابراین توسعه این صنعت عاملی اثربخش در

آهن و شناسی سنگمیلیارد تن ذخایر زمین ۵/۵رود. ایران با داشتن شمار می صنعتی، علمی و اجتماعی کشور به
المللی، وجود نیروی کار متخصص های بیندرصد ذخایر گاز طبیعی جهان، مرزهای طوالنی با آب 1۲/ ۰۵دارا بودن 

های عظیم فوالدی، های متعدد و کارخانهارزان و دانش و تجربه حاصل از اجرای پروژه نقل و و ارزان، امکان حمل
 [. ۵۲المللی آهن و فوالد مزیتی عظیم در تولید این محصول دارد ]به تایید انجمن بین

 ثر بر افزایش ظرفیت فوالد و همچنین مصرف آن میتوان به میزان ظرفیت فعلی وؤدر واقع از دالیل مهم و م
های توسعه صنعتی کشور، های انرژی )آب، برق و گاز(، سنگ آهن، مواد افزودنی، استراتژییمت تمام شده حاملق

 صادرات کشور، سطح تخصص و وفور نیروی انسانی مقررات واردات و قوانین و مقررات زیست محیطی، قوانین و
ر لل موثر بع بایست عوامل، پارامترها وهای توسعه پایدار میهرکشور اشاره نمود. لذا جهت شناسایی آسیبر د

سب و محیط ک توسعه و ایجاد آسیب بر این صنعت شناسایی و در شرایط همیشه متغیر داخلی و خارجی کشور و
گر، بستر حاکم بر اقتصاد و صنعت فوالد، راهبردهای مدیریت کرد. از جمله متغیرهای علی، مداخله کار پایش و

موجودی  ، سطحهستند لهمقاتوسعه درکشور مجهوالت و ابهامات مسئله که موضوع این  توسعه و پیامدهای ناشی از
بینی در آینده، قوانین و مقررات حاکم بر محیط کسب و کار، نوسانات ارز در منابع انرژی در شرایط فعلی و پیش

ه پایدار های توسعیهای زیست محیطی، الگوی توسعه، استراتژهای بین المللی، محدودیتکشور،  شرایط تحریم
در طی بیست سی سال آینده و برنامه جامع تولید فوالد در ز ف آب، برق ، گابینی مصارهای پیشو همچنین برنامه

با توجه به ابعاد سه گانه توسعه پایدار مبنی بر محیط زیست، اجتماعی و اقتصادی؛ امروزه بعد چهارم  . استکشور 
 . [۵۲] مقوله فرهنگ استنیز به آن افزوده شده است و آن 

های فوالد یکی از مهمترین کاال اثر گذارترین شاخص در توسعه پایدار است.، لفه اقتصادؤبا این حال هنوز هم م
اقتصادی در جهان است. بیشترین قابلیت بازیابی را داشته و خواص فیزیکی، شیمیایی و گاه منحصر به فرد آن، آن 

د، نقش زیست وارد نکن تبدیل کرده است. فوالد تا زمانی که آسیبی به محیطی مهندسی ترین مادهرا به شاخص
 نندگانکتولیدهر چند،  ی پایدار جهان، از راه افزایش کیفیت سطح زندگی مردم دارد.گذاری در توسعهربسیار تأثی

صنعت فوالد اذعان دارند که این صنعت نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار از طریق افزایش سطح استاندارد زندگی 
حال توسعه همراه با آسیب نرساندن به محیط زیست دارد. اما با این وجود،  افراد در کشورهای توسعه یافته و در

آیند. از های جامد، مایع و گازی به محیط زیست به شمار میصنایع تولید آهن و فوالد منبع ایجاد و انتشار آالینده
توان به مواردی مانند کاهش منابع روی صنایع آهن و فوالد جهت توسعه پایدار میهای پیشجمله چالش

 ی آن برای سالمت و امنیت کارگران اشاره نمودهای اسیدی و تهدیدات بالقوهتجدیدناپذیر، گرمایش جهانی، باران
[۵۵] . 

ین یک زنجیره تام «طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته صنعت فوالد»ان در پژوهش پور مهدی و همکار
شده در  . مدل ریاضی ارائه[۵6] استت در نظر گرفته با بازگشت محصوال ای چند محصولیحلقه بسته چند الیه
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ی هازمینه صنعت فوالد است و هدف مدل پیشنهادی بیشینه سازی سود کل زنجیره با تعیین جریان بهینه بین بخش
. محیطی منفی استمختلف و انتخاب بهترین فناوری به منظور تولید شمش فوالدی با کمترین تاثیرات زیست

سازی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته صنعت فوالد با انتخاب ارائه یک مدل ریاضی برای بهینههدف این پژوهش 
فناوری تولید با چندین نوع محصول و مشتری ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که سود حاصل از 

کسب کرده اند. فروش محصوالت عمومی، محصوالت سفارشی و سرباری تولیدی بیشترین درآمد را به خود 
ه اکسید کربن منتشر شده از فرآیند تولید شمش در نظر گرفتمحیطی میزان انتشار گاز دیهمچنین در بخش زیست

 پایدار عهتوس مدل ارائه»دهقان نیری و شاپوری در . شده است که یکی از دالیل اصلی تغییر فناوری تولید است
اقدام به خوشه بندی عوامل زیر بنایی پایداری « 1آی اس ام و ترکیبی ای ان پی رویکرد کشور با فوالد صنعت

 . [۵۵] اندکردهزنجیره تامین فوالد 
اختاری اند. با بکارگیری مدلسازی سگذار شناسایی شدهای از عناصر تاثیر، مجموعههپیشین عهبا مصاحبه و مطال

اوزان و اهمیت عوامل و پارامترها در قالب یک مدل ساختاری منسجم بدست   MICMACو نرم افزار تفسیری
گذارترین عناصر در پایداری رفاه کارکنان از تاثیر عوامل حداقل موجودی، کاهش حوادث کارکنان و ایمنی و لذامد. آ

 دیمتل با رویکرد طراحی مدل زنجیره تامین پایدار» در پژوهشعندلیب  عارفی و آیند.زنجیره تامین به شمار می

ه از نظرات با استفاد های پیشین موضوع وبا مطالعه پژوهش «فوالد استان یزد عدر صنایو پویایی سیستم  ۵فازی
، مدل هاخبرگان این صنعت در استان یزد و دانشگاهی و بکارگیری تکنیک دیمتل فازی و رویکرد پویایی سیستم

کاهش ورود قراضه به زنجیره تامین صنایع فوالد به همراه افزایش . نتایج حاکی از آن است که شدنهایی طراحی 
 نیاز بازار به محصوالت دوستدار محیط زیست، بیشترین تاثیر را در پایدارسازی زنجیره تامین صنایع فوالد دارند

[۵]. 

 فوالدی )مطالعهارزیابی آثار و پیامدهای محیط زیستی طرحهای توسعه » ایمطالعهدر  [۵۲] پیکانپور و همکاران
هوا  ی محیط زیستی، آلودگیهانتایج تحقیق ایشان نشان داد که آلودگی« موردی: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان(

محیطی اثرات زیستارزیابی »در بررسی  .[۵۰] مده صنعت فوالد بر محیط زیست استو آب به عنوان اثرات ع
اثرات  بینیال شناسایی و پیشبدنه ب «اصالح شده  RIAMکارخانجات فوالد تیام گیالن با استفاده از روش

های کاهش اثرات زیانبار ارایه روش و محیطی ناشی از احداث کارخانجات فوالدسازی و نورد بیستونزیست
در دوران  کهنشان داد  صورت گرفتهتحلیل  ز تجزیه ونتایج بدست آمده ا. استمحیطی و اقدامات اصالحی زیست

ات فیزیکی، شیمیایی، ناشی از فعالیتهای احداث و برچیدن کارگاه، عملی ساز بیشترین اثرات منفی در محیط ساخت و
ط . در محیاستپارامترهای کیفیت هوا، تراز صوتی، فرسایش خاک و منابع آب سطحی  خاکی و احداث کمپ بر

نماید. همچنین یمدر اثر فعالیت تسطیح و خاکبرداری  بیشترین اثر را دریافت  یز تراکم پوشش گیاهین بیولوژیکی
تماعی اج –ی بهداشتی از بارزترین اثرات منفی طرح در محیط اقتصادیهااهش شاخصک اراضی و تغییر کاربری

ی توسعه پایدار برای هاشاخصانتخاب »  در پژوهش [1۵] ۱شعبان و شفراننتایج تحقیق  .شناخته شده است
عدد تحقیق قبلی استفاده شده است  ۵۰ز آن، ا مینشان داد که در رویکرد مفهو «ارزیابی تولید برق درکشور مصر

معیار  و . از بین لیست شاخصاندهد دارند انتخاب شدرکشور مصرکاربیی که درهاکه با بررسی همگی آنها، شاخص
  .دگزینش شمدیران  برایاتخاذ تصمیم  های تولید وگذاری در ایستگاهبرای سرمایهمهم معیار  1۵انتخاب شده، 

 «برداری از انرژی تجدید پذیر در صنعتتوسعه پایدار با تمرکز بر بهره» در پژوهش [6۵] ۵و همکاران تاو الی
نعت در سطح صرا  موضوعگیری چند معیاره، این های تصمیمبکارگیری روش تحقیق جامع و با استفاده از یک
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 هایانرژی زا استفاده و توسعه فسیلی، هایانرژی مداوم مصرف به توجه تحلیل قرار داد. با مورد بررسی وفوالد چین 
 این هدف. تاسیافته  بیشتری اهمیت انرژی، مصرف کننده بزرگ کشور عنوان یکه ب چین، در کشور تجدیدپذیر،

 و ایدارپ توسعه منظر از چین در انرژی برداریبهره و توسعه اولویت ارزیابی برای جدید چارچوب یک توسعه مقاله
 1بکهروش تحلیل ش از معیارها از یک هر وزن تعیین برای. است تجدیدپذیر انرژی مدیریت در مشارکت نتیجه در

 ارزیابی جهت ،۱و ویکور، ۵، الکترو۵تاپسیس  مانند معیاره چند گیریتصمیم هایروش این، بر عالوه .شد استفاده
 پشتیبانی ار یکدیگر مختلف هایروشاین  نیز مورد استفاده قرار گرفته است، تا پذیرتجدید انرژی هایگزینه کمی
 ستانداردهاا میان تمامی در انرژی های پایداریکه شاخص دهدمی نشان نتایج. آورند دست به تریجامع نتایج و کنند

 در یک .است انتخاب بهترین آبی انرژی برق چین، در پذیرتجدید انرژی منابع میان در. دارد را اولویت باالترین
 یمرکز چین چین، انرژی خورشیدی، غربی شمال و شرق چین، انرژی بادی، شرق شمال و شمال ای،نگاه منطقه

 اثربخشی ،ساسیتح تحلیل دو از حاصل نتایج در .باشندهای مناسبی میگزینه بیآبرق تولیدی گزینه انرژی جنوبی و
 .هستندی باالیی هادارای نسبت اقتصادی تخصیص و انرژی تغییرپذیری ،انرژی

 یستیز محیط عد اقتصادی،بُ سه عملکرد بر را سبز تأمین زنجیره مدیریت از عدبُ ۸ تأثیر [۵۵] ۲سیزن و اکانکاو
 حداقل با مورد یک بجز 6تمام ابعاد جی اس سی ام گرفتند نتیجه آنها. کردند بررسی سازمانی پایداری اجتماعی و

 تأمین زنجیره مدیریت هایشیوه [1۰] ۲جون وینگ جون وانگ ارتباط دارد. سازمانی پایداری عملکرد ابعاد از یکی
 پایداری عملکرد بر  ۸تأثیرات اس اس سی ام بررسی برای مفهومی مدل یک و دهکر بررسی آن را عملکرد و پایدار

حیط م عملکرد بر مثبتی تأثیر ام شرکت سی اس داخلی اس هایاقدام که داد نشان نتایج. ایجاد کردند شرکت
 صادیاقت عملکرد اجتماعی با عملکرد و زیستی محیط عملکرد این، بر عالوه. دارد آنها اجتماعی عملکرد و زیست
 است روریض اجتماعی و های محیطیکه اس اس سی ام شیوه میدهد نشان تحقیق این نتایج. دارند مثبتی ارتباط

 است. مناسب رو کا کسب برای و
لیستی  ،«های انرژی در صنعت آهن و فوالدبررسی استفاده از انرژی و فناوری» در پژوهش [۰] ۰ونگ وهی 

دهد که شامل مطالعات میانرژی و مقررات مربوط به صنعت فوالد را ارائه  در مصرف وری بهرههااز تکنولوژی
لونگ  .ددهمیرا ارئه  آنهاهزینه میزان انرژی و ی مصرف هاشاخصاطالعات مربوط به  موردی در سراسر جهان و

ده این ش سعی بر« رای صنعت آهن و فوالد کشور چینسیستم ارزیابی پایداری ب» در پژوهش [1۰] و همکاران
است که با استفاده از اطالعات مالی و گزارشات چهار شرکت راهبر و مهم در این کشور، سیستمی متناسب با 

 . شودو شرایط آنها طراحی و ارائه  هاویژگی
که شرکت مورد بررسی در بلند مدت  ندنشان داد« ارزیابی پایداری صنعت فوالد چین»در  [۵۱] پان و همکاران

 ها، انتشار گاز و آلودگیهاتوان به وابستگی شدید به ورودیمی. از دالیل مهم آن ستااز پایداری الزم برخوردار 
ی آن بایست در اولویت سیاستگذارلذا در جهت تثبیت پایداری این صنعت، موارد ذکر شده می اشاره کرد. به محیط

« انتشار کربن از صنعت انرژی در چین: شواهدی از صنعت آهن و فوالد» در پژوهش [۰] لین و وانگ قرار گیرد.
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 1۱۰1بهار  -۲۵شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی ۵۰۵

 

د در صنعت آهن و فوال اکسیدکربندی اهش احتمال انتشار ک و ایهمیزان انتشار گازهای گلخانکه  دندنشان دا
 این یرد،میگ صورت خاصی اهداف به دستیابی برای تحقیقی هر تاثیر بسیاری زیادی بر پایداری آن دارد.چین 
 . شوندمی آشکار آن، بیان طریق از و سازندمی نمایان تحقیق، مسأله قالب در را خود اهداف
 های زیر است:قیق حاضر درصدد پاسخگویی به سؤالمدل، تحهای منظورسنجش روابط میان ابعاد و مولفه به
فوالد  تبیین توسعه پایدار در صنعتبه مبتنی بر نظریه داده بنیاد جامع  یک مدل ارائه باتوان گونه میچ (1

 ؟و آهن کشور پرداخت
 پایدار  صنعت آهن و فوالد شامل چه ابعاد و مفاهیمی است؟ مدل مطلوب توسعه (۵

ای، پدیده محوری، راهبردها و پیامدهای توسعه پایدار گر، زمینهعلی، عوامل مداخلهمهمترین شرایط  (۵
 کدامند؟ ایجاد توسعه پایدار در صنعت آهن و فوالد کدامند؟

 

 پژوهششناسی روش .3

به دو روش کیفی و کمی صورت گرفت. در بُعد کیفی، با  و 1این تحقیق با استفاده از روش ترکیبی یا آمیخته
، مدلی جهت توسعه پایدار برای صنعت آهن و فوالد کشور ۵بنیاددادهاستفاده از منابع مورد استفاده و به روش 

ه های مورد نظر، صورت گرفتتبیین ارتباط مولفه ساختاری معادالت روشطراحی شد. در بُعد کمی با استفاده از 
ار است. ابز )جهت تدوین مدل( و روش پیمایشی انجام گرفته ایبه دو روش کتابخانهها دادهآوری روش جمع است.
ی، و برای آزمون مدل ها در مرحله کمّبرای تجزیه و تحلیل داده .استپرسشنامه  ، مصاحبه وهادادهآوری جمع

کتب، مقاالت، مطالب ارائه شده  ای ازخانهدر روش کتابسازی معادالت ساختاری استفاده شد. تحقیق، از مدل
موضوع جهت استخراج مفاهیم و مبانی  پیشینۀهای اینترنتی و مرور ها، جستجوها، کنفرانسدرسمینارها، همایش

ها، عمده مطالب و مفاهیم و ویرایش آنها، با اتکا به اساتید دانشگاه و . در بخش مصاحبهشودمیتحقیق استفاده 
 .شوندمیخبرگان مرتبط با این صنعت  استخراج و بکارگرفته 

ها، اکتشافی بوده و از بُعد گردآوری داده نوع پژوهش از بُعد هدف، به دلیل عدم دخل و تصرف محقق در
دلیل استفاده از تحقیقات قبلی در این  کننده، بهمخاطب استفاده . نوع پژوهش از بُعداستاطالعات، پیمایشی 

. نوع شودمیای محسوب ، از نوع توسعهاستهای اجرایی که محقق بدنبال بهبود روشتحقیق، و با توجه به این 
محقق  هاز بعد مخاطب استفاده کننده، و با توجه به این ک پژوهش از حیث موضوعی در حوزه مدیریت صنعتی است.

شود. نوع پژوهش از بعد زمان، مقطعی و از حیث از نوع کاربردی محسوب می استهای اجرایی بدنبال بهبود روش
قلمرو موضوعی پژوهش، مباحث مختلفی از جمله موضوعات  گیرد.قرار می موضوعی در حوزه مدیریت توسعه پایدار

عبارتی برای اجرای این پژوهش از آخرین ه . بشودمیمدیریتی، صنعت آهن و فوالد و زیست محیطی را شامل 
ها ارائه خواهد شد. مکان اجرای این نتایج آن نیز به این حوزه های فوق الذکر استفاده وها و دستاوردهای حوزهداده

 . استد کشور پژوهش صنعت آهن و فوال
 سان و همچنین اساتید خبره انجامکارشنا مذکور در سطح کشور و میان مدیران و تدر صنععبارتی پژوهش ه ب

ش به روش تحقیق آمیخته در بخ هبا توج ح صنعت مذکور بکار گرفته خواهد شد.سطگرفته، سپس نتایج آن در 
ۀ آماری برای بودن نمون های کیفی متکی بر تصورات معرّفمانند انواع دیگر پژوهش دبنیا پردازی دادهکیفی، نظریه

د پژوهش ینآ. در فرشوندمیها به صورت هدفمند انتخاب ها نیست و عموماً نمونهها و اصالت یافتهپذیری دادهتعمیم
اقع یکی از و در برفی گلولهگیری استفاده شده است. نمونه برفی گلولهگیری یند نمونهآدر بخش کیفی از فر
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ها تا جایی تداوم یافته است که کفایت و اشباع است. انتخاب نمونه دبنیا زی دادهپرداای اساسی نظریههویژگی
د دهنهای بعدی، اطالعات متمایزی در اختیار آنها قرار نمیها پیش آمده است و محققان دریافته باشند که نمونهداده

بود. همچنین با مشورت چند تن از جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد صنعت فوالد کشور  .[۵1]
ی تحقیق در نظر گرفته شد. هاعنوان نمونهه نفر ب 1۲ارشناسان پژوهشی در بخش کیفی تعداد ک متخصصین و

  .[۵]استتا رسیدن به مرحله اشباع  و ۵۲تا  ۲های کیفی بین تعداد افراد خبره در پژوهش
گلوله  گیریی این منظور از روش نمونهو برا استر بخش کیفی از نوع غیر احتمالی نمونه تحقیق دانتخاب 

ورد نیاز م هایدادهآوری . برای جمعه استانتخاب خبرگان در زمینه توسعه پایدار استفاده شد در شناسایی و برفی
 های اولیه ولفهتحقیق از دو روش مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شد. حاصل این بخش مشخص کردن مؤ

در روش میدانی ابتدا برای انجام  .استهایی در زمینه توسعه پایدار بر اساس مبانی نظری و عملی شاخص
از خبرگان دانشگاهی و مدیران صنعت فوالد کشور انتخاب شده نفر  1۲صورت هدفمند  های اکتشافی بهمصاحبه

بخش  در عمل آمده است.مصاحبه به انور یافته و با آنهای الزم در محل کار آنها حضو پس از اعمال هماهنگی
نفر جامعه  ۱۰۵از . شدستفاده ا  Smart pls3افزاراز تکنیک معادالت ساختاری و نرم کمی جهت اعتبار سنجی مدل

عدد از آنها تکمیل  1۵1که از این تعداد،  شدسؤالی برای مخاطبین ارسال  ۱6عدد پرسشنامه ۵11تعداد به آماری، 
های الزم در محل پژوهشگر پس از هماهنگیو به محقق عودت داده شده است. در مرحله اول پژوهش)کیفی(، 

به را شونده مکالمات مصاححبهصوت و با کسب اجازه از مصا شونده حضور یافته و با استفاده از ضبطکار مصاحبه
 1۱این عمل بعد از هر بار مصاحبه صورت گرفت و پژوهشگر در مصاحبه پایانی)  .ودشتا کدها استخراج  ضبط

بعدی ادامه  شوندهبنابراین فرایند مصاحبه را با مصاحبه .( دریافت که کد جدیدی به کدهای قبلی اضافه نشد1۲و
ن مصاحبه حیر نظر دادند. د انشگاه درباره کدهااز پژوهشگر یک متخصص آمار و یکی از اساتید د غیر نداد، البته به

های مناسب توسعه پایدار پرداخته شد و عوامل اصلی و فرعی موردنظر بررسی آوری نظرات در مورد شاخصبه جمع
کدگذاری  هاروش تحلیل داده .دقیقه بود ۰۰تا  ۵۰بین  کر است که مدت زمان انجام مصاحبهشایان ذ. شد و نهایی

 «هامقوله» ، «مفاهیم»روش سه رکن اصلی کدگذاری نظری زی داده بنیاد بود. در پردانظری برگرفته از روش نظریه
در این تحقیق از نرم افزار  گیرند.شکل می «های خامداده»وجود دارند. در این شیوه نظریه بر اساس  «هاقضیه»و 

Maxqda2007  .جهت کدگذاری استفاده شده است 
به  ۸۲۱/۰پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که این ضریب در بخش کمّی برای ارزیابی پایایی 

توان است، می ۲/۰های پژوهشی به این که حداقل ضریب پایایی الزم در پرسشنامه توجه دست آمده است؛ با
ز یتک متغیرها ننین برای تکهمچ .برخوردار است قابل قبولیپرسشنامۀ تحقیق از پایایی  که چنین نتیجه گرفت

است که نشان از پایایی سؤاالت  ۲/۰کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شده است که مقدار همگی بیشتر از  آلفای
هر عامل دارد. برای تخمین اعتبار، پرسشنامۀ تحقیق در میان جمعی از خبرگان توزیع شد و سپس با استفاده از 

وا در مطالعۀ حاضر برای سنجش اعتبار محت .شدید سنجش شاخص روایی محتوا و نسبت روایی محتوا بررسی و تأی
و  ۱۰/۰با این تعداد ارزیاب براساس جدول الوشه « آرویسی»ارزیاب استفاده شد. حداقل مقدار پذیرفتنی  1۲از 

بوده است.  ۲۰/۰یشتر از ب  CVI و مقدار ۱۰/۰رای تمام متغیرها بیش از ب CVR است که مقدار ۲۰/۰آی ویسی
های خبرگان، پرسشنامۀ نهایی تنظیم و تأیید شد. همچنین برای سنجش روایی همگرا و روایی پس از تحلیل پاسخ

میانگین  همینطور. مقدار کلیۀ بارهای عاملی سؤاالت و استفاده شد اسمارت پی ال استشخصی از تحلیل عاملی در 
 . همچنین میزان جذرتهمگرا سبوده که نشان از وجود روایی  ۲/۰تر از گشدة هر مفهوم بزر واریانس استخراج

AVE ها بوده که نشان از وجود روایی تشخّصیهر سازه در حالت تخمین استاندارد بیشتر از همبستگی میان سازه 
 ودنال بنرممعناداری آماری، نخست توزیع نمرات به لحاظ  راز نظبررسی پاسخ سؤاالت تحقیق  به منظوردارد. 

 زیشتر اببه  توجه کولموگروف استفاده شد که با -ها از آزمون اسمیرنفتوزیع نرمال بودنآزمون شد. برای بررسی 
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کلیۀ متغیرهای پژوهش مشخص شد که کلیۀ متغیرها از توزیع غیر نرمال  بودن سطح معناداری، خروجی ۰۲/۰
-: الف[۵1]و [ ۵۲] ایج تحقیق کیفی استفاده شده استبه مدل و نت اعتباربخشیهای زیر برای روش .برخوردارند
اجماع پژوهشگران: در مراحل مختلف این پژوهش،  الف(ها: در این پژوهش با افراد مختلف مصاحبه شد. اجماع داده

سازی در ها: در این پژوهش پس از مدلاجماع روش ب(های تحقیق با همکار پژوهش بازنگری شده است. یافته
های تحقیق : در مراحل مختلف پژوهش یافتهءکنترل اعضا( ج .روش کیفی، مدل مذکور در روش کمّی آزمون شد
 . با افراد مطلع و خبرگان صنعت بازبینی شده است
. براساس استفاده شد [۵۲] نبنیاد استراوس و کوربی داده نظامنددر بخش کیفی در این پژوهش از رهیافت 

. در کدگذاری باز پس از شدانجام  آنها در سه مرحلۀ اصلی پردازی فرایند تحلیل دادهنظریه نظامندرویکرد 
دگذاری متمرکز با غربالگری ک گیرد و درها انجام میها، استخراج مفاهیم و مقولهکدگذاری اولیۀ متن مصاحبه

دها و ینآبسترها، فر یرهبندی درباکدگذاری محوری یک صورت. در شوندمیه کدهای اولیۀ مفاهیم تشخیص داد
های مختلف و تعیین ها از جنبهپس از بررسی مقوله .[۵۱]یابد ای پژوهش انسجام میهپیامدها و ارتباط بین مقوله

ها در سطوح مختلف و مسیریابی شرطی، مرحلۀ کدگذاری محوری به پایان رسیده تا در گام نهایی ارتباط بین مقوله
در بخش کمّی برای آزمون روابط بین  .[۰]ظریه و مدل نهایی انجام شود تحلیل، کدگذاری گزینشی و خلق ن

اده سازی معادالت ساختاری استفبه دلیل در نظر گرفتن همزمان تأثیرات کلیۀ متغیرها از روش مدل متغیرهای مدل
افزار مکسدا و در بخش کمّی از ها از نرمشده است. باید گفت که در بخش کیفی برای تحلیل مصاحبه

 .استفاده شده است  Smart PLSافزارنرم
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 کیفی و ترکیبیتحقیق  اینهای و تحلیل دادهای برای تجزیه افزاری حرفهنرم MAXQDA2007افزار نرم
مقوالت استخراج شده از مطالعه مقدماتی  بر مبنایهای کیفی شامل کدگذاری باز است. مراحل کدگذاری پژوهش

یق بندی پدیده از طر. هدف کدگذاری باز دستهاستکدگذاری انتخابی  مبانی نظری تحقیق، کدگذاری محوری و
 مدارک براساس اسناد و ،هاهیم درون مصاحبهعبارت بهتر، در این نوع کدگذاری مفا به ها است.بررسی دقیق داده

ها حبهانبوه اطالعات کسب شده از مصا تلخیص. نتیجه این مرحله،  شوندمیبندی ارتباط با موضوعات مشابه طبقه
االت مشابه هستند. هدف از کدگذاری محوری ایجاد ؤهایی است که در این سدیبنو اسناد به درون مفاهیم و دسته

کدگذاری باز( است. این عمل، معموالً براساس الگوی پاردایمی انجام  هدر مرحلهای تولید شده )رابطه بین مقوله
 دهی درپردازی را به سهولت انجام دهد. اساس ارتباطکند تا فرایند نظریهکمک میز پردابه نظریه و شودمی

 ها قرار دارد. و گسترش یکی از مقوله طبر بسکدگذاری محوری 
ها، تائید بندیآن با دیگر دسته نظامند مرتبط کردنبندی اصلی، دسته ،فرآیند انتخاب حاصلکدگذاری گزینشی 

انتخابی بر  دگذاریککه نیاز به اصالح و توسعه بیشتری دارند. است هایی بندیل دستهاعتبار این روابط و تکمی
پردازی است. به این ترتیب که مقوله محوری اساس نتایج کدگذاری باز و کدگذاری محوری، مرحله اصلی نظریه

ه هایی را که کرده و مقولهها ربط داده و آن روابط را در چارچوب یک روایت ارائبه دیگر مقوله نظامندرا به شکل 
ا آوری شده در فرمت مصاحبه که بهای جمعبا توجه به داده کند.به بهبود و توسعه بیشتری نیاز دارند، اصالح می

ه( که برای )مصاحب یند تطبیق مستمر به نقطه اشباع نظری رسیده است بعد از تعریف سؤاالت اصلی پژوهشآفر
عاد ها و ابآوری شده را با تعریف ویژگیهای جمعتوان کدگذاری مصاحبهمیآنها مقیاس کمی تعریف شده است، 

 لوله برفیگکارگیری نمونه گیری ب است که با شایان ذکر ها شروع کرد.آن و نمودارهای توصیف کننده این ویژگی
سؤال  ۲ ار یافته باخبره در این زمینه بر اساس مصاحبه نیمه ساخت 1۲نهایت تا رسیدن به مرحله اشباع نظری با در 
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سؤال  ۲به این  MAXQDA2007افزار مصاحبه صورت گرفت. با استفاده از رویکرد گراندد تئوری و استفاده از نرم
شده برای هر سؤال پس از تحلیل محتوا و کدگذاری توسط پژوهشگر و دو نفر  های ارائه. پاسخشودمیپاسخ داده 

 .استی اصلی پژوهش هاو مؤلفه هااست که این جداول، بیانگر شاخصاز متخصصین آمار در جدولی آورده شده 
 تخراجاس نیعناو« سهیمقادسته بندی و »محقق در این مرحله،  فهیوظ. (محوری)کدگذاری  مفاهیم گیریشکل

آشکار  چنـدان ،هااسـت. این کار مستلزم صرف وقت و حوصله بسیار است، چرا کـه در ابتـدا ارتبـاط بـین آن هاشـده از داده
بیند که چنـدان بـه هـم ربطی ندارند اما به زودی پیوندهای ی خام روبرو میهادر واقع محقق خود را با انبوهی از داده .نیست

ت و مقوال جادیمرحله منجر به ا نینامرئی هویدا خواهد شد و زیبـایی روش نظریه داده بنیـاد در این مرحله نهفته است. ا
دهند. یبوده و سطحی باالتر را نشان م ترانتزاعیها در مقایسه با مفاهیم، ، مقولهشودیمباز  یصل از کدگذارخرده مقوالت حا

برای تولید  ترپایینها که در سطح ها و تفاوتسازی شباهتاز طریق همان فرآیند تحلیلی انجام مقایسه برای برجسته هاآن
 مجزا بلوک 1۵ تعداد به یمحور یکدگذار با میپژوهش، مفاه یهاافتهیساس . بر اشوندیم جادیمفاهیم استفاده شد، ا

و  هایژگیدرسطح و هامقوله دادن وندیپو  ها،رمقولهیها به زمقوله یدهربط ندیفرآ ،یمحور یکدگذار واقع در. شدند کیتفک
مقوله تحقق  ـکی« حورمـ»حـول  یاست که کدگذار شده دهینام «یمحور» لیدل نیبه ا ،یکدگذار نیابـعاد اسـت. ا

ا ت ردیگیقـرار مـ خود یجا سر و شده نیتدو باز یکدگذار از حاصل ابعاد و هایژگیو ها،مقوله مرحله، نی. در ا[16] ابدییم
 .شود جادیروابط ا مورد در یاندهیدانش فزآ
مفهوم   ۱۲بلوک،  مفاهیم اصلی مدل را تشکیل داده و سایر مفاهیم استخراج شده که شامل  1۵ ،بعد مرحلۀدر 

ان توکامالً محسوس نیست، اما نمی رو کا ها در مدل کسب، دارای اهمیت کمتری بوده و هرچند که نقش آناست
الد در فوآهن و های تشکیل دهنده مدل صنعت بندی بلوکدرجه اهمیتی را برای آنها در نظر نگرفت. نتایج جمع

دل ای برای تبیین منویس اولیهتواند پیشبندی میخالصه کرد، این تقسیم 1توان در جدول توسعه پایدار را می
فوالد در راستای توسعه پایدار باشد. بطور کلی، با استفاده از تکنیک مقایسه پایدار،  آهن و مطلوب توسعه صنعت

 .شدپذیر ابعـاد مشـترک مفـاهیم کـه همـان کدگـذاری محوری است، امکانزمینه ظهور 

مهم به  میو انتخاب مفاه هامقوله یریگشکل بواسطه مرحله نیدر ا. (انتخابیکدگذاری ها )مقوله گیریشکل

رک مشت یمحورها گر،ید میهر مفهوم با مفاه سهیمقا قیاز طر رایمعروف است. ز یانتخاب یمحقق، به کدگذار صیتشخ
ی هامؤلفه خابانت سیستماتیک روش از است عبارت انتخابی کدگذاری. ردیگیمکه عنوان مقوله به خود  شودیم افتی یگرید

، اعتبار بخشیدن به روابط و پرکردن جاهای خـالی بـا مقـوالتی که نیاز به اصالح هااصـلی و ارتباط دادن آنها با سایر مؤلفه
در آخرین مرحله از کدگذاری، که به کدگذاری انتخابی معروف است، پژوهشگـر بـا توجـه به . [۵۵] دارندو گسترش بیشتر 

 ی سازماندهیهاتر، دادهبنـدی کلیمی پردازد. در این مرحله در یک دسـته هامراحل قبلی، به استحکام بیشتر مفاهیم و مؤلفه
. در مرحله کدگذاری انتخابی، وجوه [1۰] بنـدی می شوندودتری دسـتهی گوناگون و در ابعاد محـدهاشده در قالب مؤلفه

تـر و بنـدی کلـیی سـرآمده از مراحـل قبلـی، شناسـایی شدند و با توجه به اشتراکات آنها در دستههامشترک مؤلفـه
طراحی مدل مفهـومی  مورد رسید. بدیهی است 1۵دهـی شـدند. بـا وجود این، تعداد این ابعاد به محـدودتری سـامان

شـده در فراینـد نظریه داده بنیـاد،  مـیمشـتمل بـر ایـن میزان متغیر، کار دشواری خواهد بود. بر اساس مراحل معرفی
بایسـت پـس از پایـان مرحلـه کدگذاری انتخابی، چارچوب نظری هویدا می شد ولی چنین اتفاقی رخ نداد. ابعاد حاصـله از 

مشـخص گشـته و نقش، جایگاه و  هااجزای پراکنده یک سیستم بودند که الزم بود روابـط بـین آن ایـن مرحله، بسان
 عملکرد هر خورده سیستم تعریف شود. 

و  یمحور ،باز یمقوله در سه مرحله کدگذار و میدر قالب مفاه هاشاخص لیتحل و نییتب. پردازیمرحله نظریه

 ،ی/فنیقتصادا مقوله سه در دیبا ادیبن داده یتئور قالب در آهن و فوالد صنعت داریاتوسعه پ یهانشان داد که شاخص یانتخاب
ر د قیتحق یاصل یهالفهؤبه م یابیدست منظور به مقالهبخش از  نیدر ا. ردیگلشک ی/فرهنگیو اجتماع یطیمح ستیز

 هالفهؤم ه،نیزم نیا در مطلوب یالگو کی به دنیرس و داریفوالد در چارچوب توسعه پاو  آهنعملکرد صنعت  یابیارز یراستا
ساله کشور، برنامه ششم توسعه،  ۵۰فوالد، سند چشم انداز توسعه و  آهنمتعدد  یهاومیاز جمله سمپوز یو منابع متعدد

 کردیرو نیا ی. خروجشد لیو تحل یمرتبط بررس یو خارج یداخل نیشیپ قاتیو مطالعات و تحق یاقتصاد مقاومت یهااستیس
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و  یجتماعا ،یفن /یاقتصاد هیتوج بر یمبتن یهالفهؤو م هااز مالک یاهمجموع بر یمبتن دیبا  مطلوب یالگو که داد نشان
-یاجتماع و یطیمحستیز یفمن یامدهایپ ،ی/فنیاقتصاد مدت بلنداهداف  به یابیدست رتا عالوه ب .باشد یطیمح ستیز

 زین یبعد یهانسل قیطر نیتا از ا .دینما جادیا را جامعه و طیحداکثر آثار مثبت بر مح نیو همچن حداقل به زین یفرهنگ
استخراج شده از منابع بکار  میمفاه و هامقوله تعداد خالصه 1 جدول در. مند گردندبهره صنعت نیا توسعه ثمرات از بتوانند
الزم به ذکر است   .است شده ارائه ادیبن داده یسه مرحله اصل یخالصه اجرا ۵در جدول  نیهمچن .است شده داده نشانرفته 

 .اندداده شده شیبا عالمت * نما ۵پژوهش در جدول  نیدر ا دیعوامل جد ریعوامل و ز
 

 و مفاهیم استخراج شده هاقولهتعداد م  .1 جدول

 درصد مفاهیم تعداد مفاهیم هاتعداد مقوله دیدگاه ردیف

 ۱1% 1۵۰ 11 مبانی نظری 1

 1۲% ۲۰ ۸ تحقیقات پیشین ۵

 1۰% ۵۱ 1۰ اسناد باالدستی ۵

 ۵۱% 11۱ 1۵ نظرات خبرگان ۱

 1۰۰% ۵۵۲ ۱1 جمع

 

 مفاهیم استخراج شدهمقوالت، زیر مقوالت و  شرح .۵ جدول

 )شاخص( کد مفهوم اهیممف هامقولهزیر  ی اصلیهامقوله

 اقتصادی/فنی

تامین مواد اولیه *
 واستراتژیک

ظرفیت کارخانجات استخراج سنگ  قطعی سنگ آهن ودخیره *
 1S قراضه در کشور آهن و

 2S ظرفیت کارخانجات تولید کنسانتره و گندله*
 3S افزودنی در کشور ظرفیت تولید کاالهای استراتزیک و*

های اجرای پروژه
 توسعه

 4S کنسانتره، گندلهظرفیت کارخانجات در حال احداث 
 5S فوالد خام تولیدظرفیت کارخانجات در حال احداث 

 6S قطعات یدکی ظرفیت ساخت تجهیزات و*
 7S گذاریمیزان سرمایه

مدیریت بکپارچه *
های  منابع، حامل

انرژی و مواد 
 استراتژیک

 8S های انرژیحامل
 9S مواد استراتژیکمصرف *

 10S مصرف مواد افزودنی*
 11S نیروی انسانیوری بهره*

 مدیریت بازار

 12S بهینه صادرات و واردات
 13S فروش داخل

 14S کیفیت محصول و ارتباط با مشتریان
 15S قوانین و مقررات کشور در خصوص صادرات و واردات

لجستیک و زیر *
 ساخت

 16S ریلی و ایهای جادهراه*

 17S دریایی هایراه*
 18S هواییهای راه*

 19S هاساختزیر*

 مدیریت مالی
 20S بهای تمام شده
 21S مدیریت فاینانس

تکنولوژی و فناوری و 
 پژوهش

 22S تکنولوژی بکار رفته  پذیریانعطاف
 3S بکار رفته تکتولوژی سطح بومی

 24S سازگار ی تکنولوژی صنعت با محیط زیست
 25S سطح اتواسیون صنعتی و اطالعاتی

 26S صنعت و دانشگاهارتباط 
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 تولید فوالد*

 32S میزان تولید فوالد خام در کشور*

 33S جهاندر میزان تولید فوالد خام *
 34S میزان نیاز فوالد*

 کالن صنعت فوالد*

 44S کالنمدیریت صنعت فوالد درسطح *
 45S مدیریت صنعت فوالد درسطح سازمانها*

 46S های سازمانارزش چشم انداز وتبیین ماموریت، *

سیاسی *شرایط 
 واقتصادی کشور

 30S ثبات اقتصادی

 31S هاتحریم و سیاسیثبات * 

 محیط زیست وایمنی محیط زیست

 35S ایمیزان انتشار گازهای گلخانه
 36S میزان انتشار ذرات گرد وغبار

 37S کاشت فضای سبزسرانه 
 38S صنعتی و پسماندها بازیافت فاضالب، پساب*

 39S های زیست محیطیرعایت استانداردها و دستور العمل
 40S ایمنی

اجتماعی 

 وفرهنگی

منابع انسانی و 
 آموزش

 27S رضایت کارکنان
 28S هاپیشنهادنظام *

 29S آموزش

 جامعه

مات ها و خدرضایت و پشتیبانی مسئولین منطقه از فعالیت*
 41S صنعت

 42S زایی در منطقه و کشوراشتغال
 43S های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در منطقهفعالیت*

 

   باشد.می ۵( به قرار جدول هاو مفاهیم)شاخص هاهمقول تعداد زیرهمچنین 
            

 ها و تعداد مفاهیم استخراج شدهمقوله .۵جدول 

 تعداد مفاهیم مقوله ردیف

 ۵ مواد افزودنی و استراتژیک تامین مواد اولیه، 1

 ۵ های توسعهاجرای پروژه ۵

 ۱ های انرژی و مواد استراتژیکمدیریت یکپارچه منابع، حامل ۵

 ۱ مدیریت بازار ۱

 ۵ مدیریت کالن صنعت فوالد ۲

 1 شرایط اقتصادی وسیاسی 6

 ۵ آموزش-منابع انسانی ۲

 ۵ لجستیک وزیر ساخت ۸

 ۵ مدیریت مالی ۰

 ۱ تکنولوژی وفناوری و پژوهش 1۰

 ۲ محیط زیست 11

 ۵ تولید 1۵

 ۵ جامعه 1۵

 
ی اصلی تحقیق جهت شناخت عوامل موثر هابعد از مشخص شدن مفاهیم و مقوله. پژوهشمدل مفهومی 

س نوع و براسا هادستیابی به یک الگوی مطلوب، مفاهیم و مقوله به منظوربر توسعه پایدار صنعت فوالد و آهن 
، عوامل ایهمحوری، عوامل زمین علی، عوامل پدیده مقوله شرایط 6رچگونگی تاثیر و روابط علی با یکدیگر د



 1۱۰1بهار  -۲۵شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی ۵۰۸

 

دهد که مهمترین منابع مینشان  1. بدین ترتیب، جدول [۵۲] گردندمی بندیگر، راهبردها و پیامدها دستهمداخله
های تعداد شاخصکدام بوده است.  بنیاددادهبراساس رویکرد نظریه  هاو مقوله هااطالعاتی برای گردآوری شاخص

دهی و تکراری بودن ساس درجه وزنبرا ها. این شاخصاستشاخص  ۵۵۲جمعاً  استخراج شده در این فرآیند
ر صنعت فوالد اعتبا کارشناس 1۵1نامه و نظرسنجی از ده از پرسش. خروجی مدل داده بنیاد با استفااندشدهپاالیش 
  .شودمیمشاهده  1و نتیجه آن در شکل  شدسنجی 

 دیبندستهه اهمیت و تکراری بودن و همچنین براساس درج هادر این مرحله بعد از پاالیش مفاهیم و مقوله
 .شدشاخص استخراج  ۱6مقوله و  1۵طبقه و  6آنها از نظر نحوه تاثیرگذاری و روابط علی، جمعا 

ومی بنیاد، مدل مفهبراساس رویکرد نظریه داده هاو تعداد طبقات شاخص هالفهؤبا توجه به نحوه روابط بین م
با عالمت  1ذکر است عوامل و زیر عوامل جدید در این پژوهش در شکل ه الزم ب .باشدمی 1تحقیق به شرح شکل 

 اند.* نمایش داده شده
 

 
 اصلی( زیر معیارهای در بخش کیفی ) معیارها و پژوهشمدل مفهومی  .1شکل 

 
متغیرهای یابی معادالت ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیات، درباره روابط مدل. آزمون مدل

ی و ئیابی معادالت ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جز. در این پژوهش از مدل[۱]مشاهده شده است 
انس سازی کواریو صحت مدل استفاده شده است. نگرش لیزرل بر بیشینه تست روابط وجهت آزمون  Pls افزارنرم

نگرشی مبتنی بر واریانس است که در مقایسه با  PLS. [۰]زی واریانس تمرکز دارد سابر بیشینه Plsیابی و مدل
. مزیت اصلی [1۰]د نیاز به شرط کمتری دار AMOSو  LISRELهای مشابه معادالت ساختاری همچون تکنیک

Pls یابی نسبت به لیزرل به تعداد کمتری از نمونه نیاز دارد، در واقع در این است که این نوع مدلPLS  محدودیت
 معتبر است نتایجاین صورت نیز  باشد، که در ۵۰حجم نمونه ندارد و نمونه انتخاب شده می تواند برابر یا کمتر از 

در دو مرحله انجام  PLSیابی . مدل[۲]ست ابه فرض نرمال بودن جامعه نبودن  متکی روش. مزیت دیگر این [1۵]
 شود:می

 های روایی و پایایی و تحلیل عامل تأییدی بررسی شود. گیری از طریق تحلیلمدل اندازه (1
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  .های برازش مدل بررسی شودمدل ساختاری به وسیله برآورد مسیر بین متغیرها و تعیین شاخص (۵
 ۵و  ۵ی هاشکل روابط مرتبط با مسیرهای مدل در tنتایج آزمون مدل در قالب ضرایب مسیر همراه با آماره 

 نشان داده شده است. 
 

 
 معادالت ساختاری مدل مفهومی بر اساس ضرایب استاندارد شده .۵شکل 

 
با اخذ نظرات  و ی پژوهشکه در مرحله کمّ استرویکرد داده بنیاد  در واقع همان مدل مفهومی ۵ شکل

  های آن مورد تایید واقع شد.مخاطبین، اعتبار آن مورد سنجش قرار گرفت و سنجه
ن آ تبیینو در واقع میزان  است نتعیی،ضرایب تبیین یا  2R ها(، همان ضرایبضرایب داخل متغیرها ) دایره

مشخص است که رابطه  ۵ شکلاز  .است. برای متغیرهای مستقل این ضریب صفر استتوسط متغیرهای مستقل 
عبارتی درصد باالیی از متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل قابل ه متغیرهای وابسته با مستقل قوی است ب

 (.استقوی  6۲/۰متوسط و  ۵۵/۰تبیین ضعیف،  1۰/۰) تبیین است.
ابسته بر متغیر و مستقل میزان تاثیری که یک متغیردر واقع ضرایب روی مسیرها یا همان بتای استاندارد، 

 متغیرهایبا و پدیده محور دارای رابطه قوی  گربا توجه به ضرایب مسیرها، عوامل علی، مداخله .بعدی میگذارد
ای رابطه متوسط با متغیر مکنون پدیده محوری دارد.) دامنه ارتباطات بین و متغیر عوامل زمینه هستندمکنون 

نامه ها در خصوص سؤاالت پرسشبررسی نتایج دیگر تحلیل داده و در زیر به تفسیر است(. 1تا  -1متغیرهای مکنون 
 .شودمی( پرداخته ۵ شکل) لزیر عوامو 

1S 46 تاS که پس از اخذ نظرات مخاطبین و وارد کردن آنها در نرم  سؤاالت پرسشنامه مرحله کمی است
 نوشته شده است.  فوق شکلدر  و محاسبه( t-valueضرایب معناداری آنها ) smart plsافزار

 ۰6/1مربوط به یک مسیر از  tآماره  سازی معادالت ساختاری، چنانچه مقداربا توجه به الگوی تفسیری در مدل
مربوط به آن مسیر تأیید رابطه و  استدرصد معنادار  ۰۲توان گفت که مسیر مربوطه در سطح بزرگتر باشد می

از مسیرهای تحقیق به طور  مهر کداعات حاصل از آزمون مدل )جدول مذکور( ادامه با توجه به اطال . درشودمی
 .گردندجداگانه بررسی می
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 ) در مرحله کمی پژوهش( مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب استاندارد شده. ۵شکل 

 
 مستقل و وابسته یرهایارتباط متغ بیضرا .۱جدول  

سطح 

  اداریمعن

ضرایب 

  داریمعنا

ضرایب 

 استاندارد شده
 متغیر مستقل متغیر وابسته

 مدیریت مالی لجستیک و زیر ساخت ۱۲۲/۰ 1۲/۱ تائید رابطه

 ۰6۵6۵ ۲۸/۵ تائید رابطه
میزان تامین و تولید مواد 

 اولیه
 مدیریت مالی

 میزان تامین و تولید مواد اولیه میزان تولید فوالد ۰6۲۲۵ ۲۰/1۰ تائید رابطه

 لجستیک و زیر ساخت میزان تولید فوالد ۰6616 1۲/۲ تائید رابطه

 سالمت محیطی میزان تولید فوالد ۵۵۵/۰ 16/۵ تائید رابطه

 صنعت کالن میزان تولید فوالد ۲۵۰/۰ ۵۲/6 تائید رابطه

 تکنولوژی و فناوری میزان تولید فوالد 11۰/۰ ۵1۵/6 تائید رابطه

 جامعه صنعت کالن ۱۵۲/۰ ۵۰/۱ تائید رابطه

 کشور و اقتصادیشرایط سیاسی  صنعت کالن ۲۵۰/۰ ۵۲/6 رابطهتائید 

 میزان تولید فوالد ۵۵۰/۰ 1۵/۵ تائید رابطه
ی  انرژی هامنابع، حامل یکپارچهمدیریت 

 و مواد استراتژیک

 آموزش میزان تولید فوالد ۱۲۲/۰ ۱۵/۱ تائید رابطه

 اقتصادی کشور شرایط سیاسی و مدیریت بازار 6۰۰/۰ ۵6/۲ تائید رابطه

 مدیریت بازار میزان تولید فوالد ۵۰۵/۰ 6۰/۵ تائید رابطه

 مدیریت بازار مدیریت مالی ۲1۰/۰ ۵۵/۲ تائید رابطه

 
( )عدد تی ضرایب استاندارد شده و ضرایب معناداری از محاسبات نرم افزارحاصل و ضرایب  ۱با توجه به جدول 

توان می ۰۲. لذا در سطح اطمینان استبزرگتر  ۰6/1مربوط به رابطه متغیرهای مستقل و وابسته، همگی از عدد 
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 .شودیمرابطه بین آنها تایید  ، رابطه معناداری وجود دارد ومرتبطگفت که بین تمامی متغیرهای مستقل و وابسته 
انجام شده مقدار این معیار  محاسباتستفاده شده است که با ا  GOFبرای آزمون نیکویی برازش مدل از معیار

  VOFی مهم دیگری مانندها. شاخصاستبدست آمده که نشان میدهد مدل از برازش قوی برخوردار  6۰۰/۰
 شودیموجود دارد که برای محاسبه ضرایب تاثیر یک متغیر میانجی بر متغیر وابسته بکار گرفته   Sobel Testو

ای برای متغیرهای میانجی هبررسی روابط بوده و فرضیات جداگان چون هدف ارائه مدل و ژوهش حاضرلیکن در پ
 تا محقق به تحلیل آن بپردازد بکار گرفته نشدند. شدمطرح ن

نیز  قمرحله دوم تحقی در مرحله اول تحقیق) مرحله کیفی(، مدل مفهومی استخراج و مورد تایید قرارگرفت. در
دهند، صحت بارها را نشان می که ضرایب مسیرها و ۵و ۵ هایشکلجی شد و نسشده اعتبارمدل مفهومی ذکر 

دهند. با استفاده از این عوامل، زیر عوامل را نشان می اتاثیر آنهضرایب اهمیت و  ها وعوامل، زیر عوامل، شاخص
توان وضعیت ها میشده است. در این جدول و روبروی هریک از شاخص ۲ها اقدام به طراحی جدول شاخص و
صنعت  وضعیت کلی کل در پیشنهادات بهبود الزم را ارائه نمود و بررسی، ارزیابی و را در صنعت فوالد مربوطه هاآن

های توسعه، وضعیت تولید، پروژه مانندهای مختلف صنعت جنبه ،در واقع با بررسی این سیستم .مزبور را سنجید
راه کار ارائه داد تا صنعت در  و یابی کردزارهای استخراج شده مدل را مؤلفهمابقی  نقل، مصارف انرژی و حمل و

در تحقق توسعه پایدار  یاهمیت و وزن خاص ،هامسیر توسعه پایدار به پیشرفت خود ادامه دهد. هر یک از مؤلفه
 تحقق توسعه بهبود و یایهاستراتژی راه کارها وبا اتخاذ  توانمی دارد و لذا با توجه به این ارزش و اهمیت آنها،

 پایدار را تضمین نمود.

 
 و پیشنهادها گیرینتیجه   .5

م و مفاهیشامل پایدار صنعت فوالد و آهن بمنظور دستیابی به یک الگوی مطلوب، عوامل موثر بر توسعه
محوری، عوامل مقوله شرایط علی، پدیده  6براساس نوع و چگونگی تاثیر و روابط علی با یکدیگر درست که هامقوله
شینه یمنابع نظری، پاز  هاشاخص .[۵۵] گردندمی بندیگر، راهبردها و پیامدها دسته، عوامل مداخلهایهزمین

ی های صنعت فوالد و آهن در قالب سمینارها و سخنرانیهاسمپوزیومی مشابه، اسناد باالدستی، هاپژوهش
تعداد . استشاخص  ۵۵۲استخراج شده است. که جمعا  دانشگاه مصاحبه با خبرگان متخصص صنعت و و تخصصی

 1۵مفهوم، نظرات خبرگان  1۵۰مقوله و  11مفاهیم نظری  :و مفاهیم استخراج شده تحقیق به ترتیب هالفهمؤ
با . استمفهوم  ۵۱مقوله و  1۰مفهوم، و اسناد باالدستی  ۲۰مقوله و  ۸مفهوم، تحقیقات پیشین  11۱مقوله و

براساس درجه اهمیت و تکراری  هابعد از پاالیش مفاهیم و مقولهگان، ر مکسدا و نظرات خبرگیری نرم افزابکار
شاخص  ۱6مقوله و  1۵طبقه و  6به  اًگذاری و روابط علی، جمعرها از نظر نحوه تاثیآن بندیبودن و همچنین دسته

 .اندهخالصه شد
ارزیابی آثار و پیامدهای »با عنوان  ایهدر مقال، [۵۲] و همکارانفرد با نتیجه تحقیقات پیکانپور  هااین یافته

 گروه تحقیق و توسعه و« محیط زیستی طرحهای توسعه فوالدی )مطالعه موردی: مجتمع فوالد مبارکه اصفهان(
ارزیابی اثرات » ، در بررسی تحت عنوان [۵۰] مدنی و  همکاران المللی فوالد،زیست، شرکت مهندسی بینمحیط
مطالعه موردی فوالد تیام  -اصالح شده RIAMکارخانجات فوالد تیام گیالن با استفاده از روش محیطی زیست

ارزیابی عملکرد صنایع تولید آهن و فوالد براساس »، در پژوهشی تحت عنوان [۱] پرور، درون«در استان گیالن
 [۵۰]، رن و همکاران «مراتبی در محیط فازیسلسه گیریی موثر بر توسعه پایدار آن به روش تصمیمهاشاخص

مسیر توسعه بهینه تکنولوژیک جهت کاهش آلودگی و بازسازی صنعت آهن و فوالد »در پژوهشی تحت عنوان 
ی توسعه پایدار برای ارزیابی هاانتخاب شاخص»در پژوهشی تحت عنوان  [۵1]، شعبان و شفران «برای انتقال پایدار

سیستم ارزیابی پایداری برای صنعت آهن و فوالد » شناختدر  [۵۰]، لونگ و همکاران «مصر ردر کشوتولید برق 
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، «ادغام شده متدلوژیارزیابی پایداری صنعت فوالد چین با استفاده از »در  [۵۱]، پان و همکاران «کشور چین
 فوالد صنعت پایدار توسعه مدل ارائه» تحقیقدر  [۵۵]همچنین با تحقیق دهقان نیری و شاپوری  .شباهت دارد

یقات ذکر تحقی دیگر دارد. هاترکیبی ای ان پی و آی اس ام شباهت بیشتری نسبت به پژوهش رویکرد کشور با
چنین گیرد همنمی بر و مفاهیم توسعه پایدار صنعت آهن و فوالد در کشور را در هاجامع تمامی مؤلفهشده بصورت 

ج اند و لذا نتایهشدرت جداگانه در برخی از استانهای کشور اجرا های مذکور بصورت مطالعه موردی و بصوپژوهش
 در حالی شده است. هدر مدل در نظر گرفت هاو فقط برخی از مقوله استاص آن استان و صنعت موجود در آن خ

 شکل مشخص یکی از صنایع مهم توسعه کشور که همان صنعت هدر مدل ارائه شده عالوه بر جامعیت آن، ب که
ی هارا از جنبه ی گذشتههاوهش جاری و پژوهشژپ  ۲ لدر جدو است. دادهمورد بررسی قرار را  استفوالد  آهن و

 مختلف مقایسه کرده است.
 

 های مختلف مدل پژوهشهای گذشته در خصوص توسعه پایدار از جنبه. مقایسه پژوهش جاری و پژوهش۲جدول 

 پارامترهای مدل
 پژوهش

 های گذشتهپژوهش پژوهش جاری

 معیارهای اصلی مدل
و مطالعه منابع و مراجع مرتبط،  تبا مصاحبه با خبرگان دانشگاه و صنع

ها و پارامترهای اصلی توسعه پایدار صنعت آهن و فوالد اغلب مؤلفه
 شناسایی شده اند

در مطالعات صورت گرفته برخی از 
معیارهای اصلی توسعه پایدار در 

استخراج  شده صنعت آهن و فوالد 
 است

زیر معیار معیارهای 

 اصلی
های اصلی در بخش قبلی، زیر معیارها با با توجه به استخراج مؤلفه

 سهولت و با پوشش حداکثری مدل شناسایی شده اند.

 تبا توجه به عدم شمول و جامعی
معیارهای مرحله پیشین، زیر عوامل 

آنها نیز به طبع کامل پیش بینی نشده 
 بودند

مفاهیم یا 

 های مدلشاخص
شاخص مهم این صنعت استخراج و بکار گرفته شد. و اکثریت  ۱6

 فعالیتهایی که در زمینه توسعه پایدار صنعت باید انجام شود را در بر دارد

های استخراج شده تعداد شاخص
محدود و مرتبط کامل با این صنعت 

 است

روش پژوهش بکار 

رفته جهت 

 استخراج مدل

در دو مرحله کیفی و کمی انجام گرفته است در مرحله  این پژوهش
کیفی از رویکرد بسیار قدرتمند داده بنیاد استفاده شده است. در این 

گیری از منابع در دسترس، با افراد خبره دانشگاه خصوص عالوه بر بهره
) مدیران ارشد صنعت با سابقه مرتبط و همچنین اساتید  تو صنع

عمل آمد. همچنین در در صنعت ( مصاحبه به دانشگاه که سابقه کار 
مرحله کمی که بمنظور اعتبار سنجی مدل انجام شد، از نظر و اطالعات 

تاثیر گذار و تصمیم گیرنده بر صنعت آهن و فوالد  دتعداد کثیری از افرا
 استفاده شد.

روش پژوهش جامع و کامل و 
همچنین مرتبط کامل با صنعت فوالد 

 استخراج نشده است.

میزان ارتباط 

پژوهش با صنعت 

 آهن و فوالد

پژوهش انجام شده و مدل بدست آمده بطور کامل با صنعت آهن و 
 فوالد مرتبط است و در همین صنعت نیز به کار گرفته خواهد شد.

های استخراج ارتباط و کاربرد مدل
ها نیمه مرتبط و شده در این پژوهش

 یا غیر مرتبط با این صنعت  بوده است

 تمامی صنعت آهن و فوالد کشور) بخش دولتی و خصوصی( امعه آماریج
محدودتر و در حد افراد خبره یا 

 کارکنان یکی از صنایع غیر فوالدی

 
 و پیشنهادها هامحدودیت

 :شودمی اشاره ها در بخش کیفی و کمی پژوهش وجود داشته که در زیر به اهم آنهامحدودیت
 مرتبط با موضوع توسعه پایدار در صنعت آهن و فوالد کشورهای تخصصی کمبود پژوهش -

 مشغله بسیار باالی متخصصین و خبرگان حوزه صنعت و دانشگاه و دسترسی محدود به آنان -
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 تخصص غیر جامع مصاحبه شوندگان به تمامی موضوعات توسعه پایدار -

 چیدگی و وسعت صنعت مورد مطالعهیباال بودن تعداد متغیرها و پ -

 که جهت بهتر کردن پژوهش و مدل پیشنهادی: شودپیشنهاد می .اهپیشنهاد
مدل استخراج شده را برای صنایع مختلف آهن و فوالد کشور جداگانه بررسی و الگوی متناسب با آنها را  -

 سازی برای شرکتهای خاص فوالدی صورت پذیرد.عبارتی دیگر بومیه ارائه نمود. ب

های مهم زنجیره کنندگان مواد استراتژیک که  از بخشنیز برای صنعت معدن و تولید تحقیقالگوی  -
 بومی کرد. آیند لیکن موضوع پژوهش نبوده، را نیز میتوان اصالح ومی به حسابتامین فوالد 

ی که وظایف تخصص شود انجامارائه مدل مطلوب جهت توسعه پایدار زنجیره تامین فوالد  برایپژوهشی  -
 .باشدی تامین داختن به مقولهآن، پر
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