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 چکیده
 ،پایدار در حوزه تولید و خدمات وکار کسببه اقدامات  اندیشیدنتولیدی صنایع مختلف برای  یها شرکت     

 بررسی .خارجی و داخلی شده است ینهزمپایداری در  یاین فشارها باعث ارتقاکه  ؛اند گرفتهقرار  باال فشار تحت
 بار یانزپاسخی مناسب جهت کاهش اثرات  به آن، مربوط یها شاخصتولید پایدار و شناسایی  یها مدل

در حوزه  شده انجام یها پژوهشهدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی نتایج  .استعملیات صنعتی 
قرار گرفت.  یموردبررسمقاله  33ترکیب  فراروش  یریکارگ بهبا  ،منظور بدینتولید پایدار است.  های یاستراتژ

کد  228از متدولوژی کسپ، اسناد فیلتر شدند. در پژوهش حاضر  یریگ بهرهپیش از کدگذاری متون، با 
 حیث این بود، از فراوانی چندین دارای شده ییشناسا از کدهای برخی است ذکر به الزم ارجاعی شناسایی شد،

مقوله( بعد ) ،شده ییشناسا کدهای میان در شد. استخراج فراوانی با کد 714درمجموع  ،فراوانی گرفتن نظر در با
جمله  شد. از شناسایی بعد ینتر مهم زمره در کد 217گرفتن فراوانی  نظر درکد ارجاعی و با  82اجتماعی با 

از روش پژوهش  یریگ بهرهو ابعاد استراتژی تولید پایدار با  ها شاخص شناسایی ،پژوهش حاضر های ینوآور
 تولید پایدار است. های یاستراتژترکیب و در حوزه  فراکیفی 

 

 .فراترکیب ؛ کسپ؛صنعت ؛استراتژی تولید پایدار :ها کلیدواژه
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 . مقدمه1

پدید آمد و  1992ملل متحد در سال سازمان مفهوم استراتژی تولید پایدار در کنفرانس محیطی      
عامل اصلی محیطی، اقتصادی و اجتماعی را  یطورکل بهکه  استکلیدی از توسعه پایدار مفهوم 
در اثرات  تأملبرای  ای یندهفزاتولیدی با فشارهای  یها شرکتاخیر  یها سالدر  .[22]کند  یممتوازن 

پایداری در زمینه  یفشارها باعث ارتقا این .اند شدهمحیطی و اجتماعی عملیات صنعتی خود روبرو 
اهداف استراتژیک، ) یداخل( و یرانتفاعیغو  یانتفاع یها سازمانقوانین و مقررات حکومتی، ) یخارج

 استو کیفیت( شده  یور بهرهو  ها ینههزدیدگاه مدیران ارشد، امنیت کارکنان، رفاه اجتماعی، کاهش 
 .[47] هستند کیفی و کمی متعدد معیارهای اساس بر شرکت پایدار تولید های شاخص .[16]

این که  ،اند کرده پیشنهاد ها شاخص برخی اساس بر را ارزشمندی ساختارهای های پیشین پژوهش     
قرار  مدنظر نیز را محیطی یستز و اجتماعی مسائل سازمان، سودآوری الزامات بر عالوهشاخص ها 

 و معیارهایی پایداری با مرتبط مسائل پیرامون جامع دیدی فاقد ها صنعت از بسیاری اما ؛دهند یم
 پایدار وجود تولید ضرورت و نیاز درک به توجه با حال .دهد قرار موردسنجش را ها آن بتواند که هستند

 شده انجام های پژوهش عصاره ترکیبی که یها پژوهش انجام که آید یم پیش مهم این ،ها سازمان در
 و ها شاخص و دهد قرار فراروی پژوهشگران علمی و مند نظام شیوه به خاص موضوع یک در را

 در سعی پژوهش این، رو ینازا .استضروری  ،کند مشخص را پایدار تولید های استراتژی زیرشاخص
 و راهبردهای تولید پایدار مبانی نظریموجود در  یها مدلپایدار،  استراتژی تولید معرفی توسعه پایدار،

 مبانی مرور  به ه،ادام در .دارد فراترکیب رویکرد از استفاده با آن یها شاخص و شناسایی ابعاد همچنین
 بعدیبخش  در .گرفت است قرار موردبحث پژوهش یشناس روش سپسشده،  پرداخته پژوهش نظری

و  علمی یشنهادهایپ و نتایج نیز خاتمه در .پرداخته شده است پژوهش های یخروج بررسی به
 .است شده ارائه تولید پایدار توسعه راستای در کاربردی

 
 پژوهشو پیشینه . مبانی نظری 2

پیشرفته  یورافناز توسعه  یمند بهرهحرکت جهانی فرآیند رشد و توسعه که با . 1توسعه پایدار
 های یستگاهزشدن کره زمین، انهدام  گرم، با پیامدهایی چون نوردید یدرمانسانی، سطح کره زمین را 

 یسو بهجریان رشد و توسعه را از مسیر اصلی یعنی حرکت  غیرهشهرها و  رویه یبطبیعی، گسترش 
انسان تحمیل ساخته است و  زیست یطمحو جریان ناپایداری را بر بستر  پایداری منحرف کرده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Sustainable Development 
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صورت  یا چارهناپذیر  التیامبه بار آورد که چنانچه در آالم این زخم  محیطی یستز یا فاجعه، یجهدرنت
این بود که رهبران و حامیان حیات انسانی، با  .بشر به خطر خواهد افتاد زیست یطمحنگیرد، آینده 

جهت جلوگیری از روند ناپایداری توسعه جهان، الگوها و  ییها کنفرانسو  ها ییگردهماتشکیل 
خاطر، مجمع عمومی سازمان  همین به. اند دادهارائه  محور انسان یا توسعهراهبردهایی برای رسیدن به 

آن، در  دنبال بهگرفت.  زیست یطمح المللی ینباری کنفرانس ، تصمیم به برگز1968ملل متحد، در سال 
برگزار شد. حاصل کار کنفرانس، صدور بیانیه  1972به سال  زیست یطمحاستکهلم سوئد کنفرانس 

ها وابستگی انسان به محیط  بود که در تمام آن نامه یهتوص 106انسانی و برنامه عملی و  زیست یطمح
پیرامون و چگونگی تغییر کاربری آن بیان شده است. کوشش جهت ارتقای مفهوم توسعه پایدار 

ا ـ ر زیست یطمحشروع شده بود، کمیته  1970که از سال  «یشناس بوم»متناسب با  یا توسعه عنوان به
، گزارشی 1978آن داشت که در سال  بر ـبرعهده داشت ریاست این کمیته را خانم هارلم برانت لند 

، مفهوم یادشدهرا به سازمان ملل ارائه دهد که با انتشار گزارش  «آینده مشترک ما»عنوان  تحت
 د.شدر مقابل توسعه، در کانون توجه واقع  زیست یطمحمربوط به  توسعه پایدار

 

. است (2003) 1مدل اول متعلق به کرانس و گاوس. مختلف استراتژی تولید پایدار یها مدل
پایداری  استراتژی تولید پایدار بود که بتواند برای ارزیابی سطوح یها شاخصها معرفی  هدف آن

ها روی  پیشنهادی آن یها شاخصشرکت و همچنین شناسایی پایداری بیشتر در آینده مناسب باشد. 
که برای رسیدن به استراتژی تولید پایدار باید بعد اقتصادی و  هرچندبعد محیطی تمرکز دارد، 

استراتژی تولید پایدار  یریگ اندازهشاخص برای  89 درمجموعها  اجتماعی را نیز در نظر گرفت. آن
 .(1 شکلکردند )معرفی 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Krajnc & Glavic 
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 (2003گاوس ) . مدل کرانس و1شکل 

 
مورد خود ساختارهای پیشنهاد شده در های پژوهشدر  (2008)1 فنگ و جانگ. مدل فنگ و جانگ

راهبردهای تولید پایدار را بررسی کرده و ساختار پیشنهادی خود را ارائه دادند. ساختار شامل اجزاء 
 و بررسی و  ها گزارش، رهنمودها، یریگ اندازه یها روشاز پارامترها،  یا انبارهپایداری،  یها شاخص
ها در مدل خود  . آناست گیری یمتصم. این ساختار برای توسعه ابزارهای استعملکرد پایداری  تحلیل

 )شکل نظر گرفتند  در، اثرات محیطی و رفاه اجتماعی یاقتصادتولید پایدار را متشکل از سه بعد منافع 
2.) 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Feng and Joung 
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 (2008. مدل فنگ و جانگ )2شکل 

 

( OECD) یجهانسازمان توسعه و همکاری . 1(OECD) یجهانمدل سازمان توسعه و همکاری 
استراتژی تولید پایدار برای کاهش میزان » :کند یمتعریف  گونه یناتولید پایدار را  های یاستراتژ

ارزش  آنکه حال ؛است بدون توجیهتولید محصوالتی استفاده مواد، مصرف انرژی، دفع مایعات و 
و در ادامه مدلی را برای  ؛«بهبود دهدیا حفظ کرده  ها سازمانرای جامعه و محصوالت را ب

 .نشان داده شده است 3شکل تولید پایدار ارائه داده است که در  های یاستراتژ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Organization for Economic Co-operation and Development 
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 نی. مدل سازمان توسعه و همکاری جها3شکل 

 
به جانگ و متعلق  ،این مدل که در زمینه پایداری ارائه شده است. مدل جانگ و همکاران

 طور بهبوده و  سنجش قابلکه  ییها شاخصجامعی از  یبند طبقه ها آن. است (2012)1 همکارانش
 یها شاخصبه این مهم مجموعه  یافتن دستبرای  و ارائه دادند ،هستندمشخص با تولید در ارتباط 

 .اند دادهها را در قالب مدلی ارائه  و آن کردند موجود در این زمینه را بررسی

تولید پایدار از پنج بعد نظـارت محیطـی، رشـد     های یاستراتژ کهنتیجه گرفتند جانگ و همکاران      
مـدل خـود را    واقتصادی، رفاه اجتماعی، پیشرفت تکنولوژیکی و مدیریت عملکرد تشکیل شده اسـت  

تعداد  ،درمجموعهر بعد اصلی از چندین زیر بعد تشکیل شده است.  ،مطابق شکل(. 4دادند )شکلارائه 
شاخص، بعد رشـد   77 یطیمحتفکیک بعد نظارت  که به استعدد  212در مدل  شده ارائه یها شاخص

شـاخص و بعـد    12 یکیتکنولـوژ شاخص، بعـد پیشـرفت    70 یاجتماعشاخص، بعد رفاه  23اقتصادی 
 .استشاخص  30 مدیریت عملکرد شامل

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Jang et al. 
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 (2012مدل جانگ و همکاران ) .4شکل 

 

 .دشو می بیاندر حوزه تولید پایدار  شده انجام های پژوهش ینتر مهمدر این بخش .  پژوهشپیشینه 
تولید پایدار با استفاده از  بینی یشپارزیابی و » با عنوان یا مقاله( در 1395و صفایی ) پور خطیر ولی

 یها جنبه، بر این باورند که پایداری بر «و شبکه عصبی مصنوعی یا درجه چندرویکرد ترکیبی فازی 
این مقاله عالوه بر  در .تأکید دارد محیطی یستزمختلف سازمانی از حیث اقتصادی، اجتماعی و 

فازی و شبکه  یا درجه چندبا استفاده از رویکرد ترکیبی  ،استراتژی تولید پایدار یها شاخصشناسایی 
عصبی مصنوعی عالوه بر ارزیابی وضعیت فعلی پایداری، وضعیت آینده تولید پایدار شرکت لبنی کاله 

 اند. کرده بینی یشپرا 

تدوین کرده « در صنعت نفت و گاز محیطی یستزخطرات »با عنوان  یا مقاله( 1393خواه ) نیک     
 و گازنفت  و استخراجاکتشاف  یعدر صنا محیطی یستز مسائل یها شاخصاین مقاله به بررسی  .است

 تر پرداخته است. مناسب محیطی یستزو بهترین رویکردها در دستیابی به عملکرد 
عملکرد کلیدی برای ارزیابی  یها شاخص»با عنوان  یا مقاله( 2017)1الهونی و منیر احمد      

کردن  مشخصهدف از این مطالعه  .اند کردهتدوین  «محصوالت پایدار در بخش نفت و گاز
گانه  سهعملکرد کلیدی برای ارزیابی پایداری محصوالت نفت و گاز بر اساس پایداری  یها شاخص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Elhuni & Munir Ahmad  

http://www.ensani.ir/fa/168814/profile.aspx
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عملکرد  یها شاخص بندی یتاولوتحلیلی بر اساس  مراتب سلسلهاز روند برای روش پژوهش . است
سبب  ها شاخصبا این هدف که این  شده است؛ استفاده از نظرات کارشناسان امر یا خالصه یلهوس به

  و درنهایت ایجاد پایداری شوند. اجرای حداکثری در این بخش

 یحاتترجتولید پایدار با استفاده از  یها شاخص یساز مدل»با عنوان  یا مقاله 1(2013سنگ )تی      
تولید پایدار همیشه مبتنی بر ادراکات ذهنی و  یها شاخصگیری  اندازه ،ارائه داد. وی بیان کرد «زبانی

. در مقاله وی رویکرد جدیدی پیشنهاد شده است که در آن تئوری مجموعه هستندروابط متقابل 
انتها کاربردهای  در .اند رفتهکار  هب وتحلیل یهتجزدادن اهداف  نشانفازی، مدل ساختاری تعاملی برای 
 مدیریتی آن نشان داده شده است.

کاربرد فرآیند تحلیل شبکه برای ارزیابی اقدامات »ای با عنوان مقاله 2(2012همکاران )وی نود و      
را بررسی نمودند. در این مقاله با  آن تدوین کرده و «تولیدی هند یها سازماندر  پایدار وکار کسب

 است. شدهبهترین گزینه )شرکت( از دیدگاه پایداری انتخاب  یا شبکهتحلیل استفاده از فرآیند 

ارائه ، «انتخاب مفهوم پایداری با استفاده از الکتره»با عنوان  یا مقاله 3(2012) یروبهاگوی نود و      
ها در مقاله  ند. آنا پرداختهالکتره انتخاب مفهوم پایداری با استفاده از  به بررسی که در آن مقاله کردند
 ـ2 ؛محیطی، اقتصادی و اجتماعی ـ1 :شود یمکه مفهوم پایداری از دو منظر بحث  کنند یمبیان 

منظر دوم از روش الکتره استفاده  بندی یتاولوها برای  رویکرد موادگرا، فرآیندگرا و محصول گرا. آن
« پایداری بر اساس روش پرومتیانتخاب مفهوم »با عنوان  یا مقاله (2012) یروبهاگوی نود و  کردند.

 ،کنند یمبیان  ها آن اند و مفهوم پایداری را با استفاده از روش پرومتی انتخاب کردند.تدوین کرده
محور و  محور، طراحی محصول مواد تواند یمتولیدی  یها شرکتمورد مفهوم پایداری در یبند طبقه

اولین گزینه برای رسیدن به پایداری  عنوان بهها نتیجه گرفتند که تغییرات مواد  محور باشد. آن فرآیند
 .است

هدفه انتخاب مواد برای تولیدات  چند سازی ینهبه»ای با عنوان ( مقاله2012همکاران )نود و وی      
مورد که در اند کردهتدوین  و الگوریتم ژنتیک یا شبکهتحلیل ، با استفاده از روش فرآیند «پایدار

 LCAروش . اثرات محیطی با استفاده از استچند هدفه انتخاب مواد برای تولیدات پایدار  سازی ینهبه
چند معیاره  سازی ینهبه. یکپارچگی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک برای اند شدهمحاسبه  4

 است. شده  ارائهانتخاب مواد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Tseng 

2. Vinodh et al. 

3. Vinodh and Girubha 
4. Life cycle analysis 
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تدوین  «برای تولید پایدار ها شاخصاز  یبند طبقه»با عنوان  یا مقاله( 2012همکاران )جانگ و      
مشخص با تولید در  طور بهبوده و  سنجش قابلکه  ییها شاخصجامعی از  یبند طبقهکه  اند کرده

 انتها نتیجه گرفتند که استراتژی تولید پایدار از پنج بعد نظارت محیطی، در را ارائه دادند. هستندارتباط 
 تکنولوژیکی و مدیریت عملکرد تشکیل شده است. یشرفتپ اجتماعی، فاهر اقتصادی، رشد
تولید پایدار در شرایط عدم  یها شاخصارزیابی »با عنوان  یا مقاله (2009همکاران )تی سنگ و      

برای شناسایی معیارهای  1یا شبکهتحلیل . نتایج نشان دادند که روش فرآیند اند دادهانجام  «اطمینان
معیارهای  که یهنگام خصوص به، است مؤثرتولید پایدار شرکت مناسب و  یها شاخصدر  یرگذارتأث

 .هستندارزیابی روابط تعاملی داشته و وابسته 

انجام « برای تولید پایدار ها شاخصاز  یبند طبقه»با عنوان  یا مقاله 2(2008جانگ )فنگ و      
مورد تولید پایدار را بررسی کرده و ساختار  در یشنهادشدهپخود ساختارهای  های پژوهشکه در  اند داده

 یها روشاز پارامترها،  یا انبارهپایداری،  یها شاخصپیشنهادی خود را ارائه دادند. ساختار شامل اجزاء 
. این ساختار برای توسعه استعملکرد پایداری  وتحلیل یهتجزو  ها گزارش، رهنمودها، یریگ اندازه

 .است گیری یمتصمابزارهای 
 یها شاخص برکه در آن  اند کردهتدوین را  «تولید پایدار یها شاخص» (2003گاوس )کرانس و      

برای تولید پایدار بود که بتواند برای ارزیابی  ییها شاخصها معرفی  . هدف آندندارتولید پایدار تمرکز 
 یها شاخصسطوح پایداری شرکت و همچنین شناسایی پایداری بیشتر در آینده مناسب باشد. 

تولید پایدار  های یاستراتژکه برای رسیدن به  هرچندها روی بعد محیطی تمرکز دارد،  پیشنهادی آن
 .گرفتباید بعد اقتصادی و اجتماعی را نیز در نظر 

 

 پژوهش یشناس روش. 3

 شده چاپ پژوهشی ی ـعلم های مقاله از متشکل پژوهش این در آماری جامعه. آماری نمونه و جامعه
 تولید در حوزه دایرکت ساینس و پژوهشگر گوگل مانند معتبری های یگاهپا در 2017تا  1990سال از 

 است. به این معنی که با بررسی نظریکفایت  ،مالک اندازه نمونه آماری در این پژوهش .است پایدار
الک کفایت نمونه اشباع بنابراین م؛ دیگر شاخص و معیار جدیدی در این حوزه نباشد ،بیشتر های لهمقا

 نظری است.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. ANP 
2. Feng and Joung 
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د. ابزار گزینش غیر تصادفی دار یتماه ،شده انتخاب یها نمونهترکیب  فرادر روش  یریگ نمونه     
در  یریگ نمونهبنابراین فرایند ؛ کسپ( است) یاتیحاسناد علمی منتخب با روش ارزیابی و انتخاب 

 یتکفا بهو با رسیدن  شود می اولویت باالتر در متدولوژی کسپ آغاز های دارای هترکیب با مقال فرا
 .پذیرد یمخاتمه  نظری

 

. است ها داده یآور جمع گیری یمتصمهر  یها بخش ترین یاصلیکی از  .ها دادهابزارهای گردآوری 
با  ها دادهاز  گیری یجهنتو  وتحلیل یهتجزکار  انجام شود،چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح 

گردی  وبو  یا کتابخانهسرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. در این پژوهش از ابزارهای مطالعه 
 ت:استفاده شده اس

در زمینه تولید پایدار  شده انجام یها پژوهشرویکرد متداول در شناسایی و نقد  یا کتابخانهمطالعه      
هشی داخلی و منابع علمی معتبر نظیر نشریات علمی پژو یریکارگ بهدر عرصه داخلی و خارجی است. 

جمله عواملی است که بر غنای مطالعه  و رجوع به انتشارات معتبر از ها هخارجی، مطالعه مقال
در این پژوهش روش  ها دادهمورداستفاده برای گردآوری  یها روش. یکی از افزاید یم یا کتابخانه
 های هو مقال نامه یانپا، پژوهشگر باید با مراجعه به کتب، پژوهشاست. در راستای این  یا کتابخانه

پژوهشی در این زمینه پرداخته و با گردآوری و  مرتبط با موضوع تولید پایدار به بررسی سوابق
 .علمی برسد گیری یجهنتو  یبند جمعبه یک  ها پژوهشاین  های یافته وتحلیل یهتجز
ی، روندها و اطالعات آمارهای جهان ،ها دادهدسترسی به جدیدترین  منظور بهابزاری  کاوی وب     

 شده چاپ های هستفاده روزآمد از جدیدترین مقالهمچنین ا؛ علمی منتشرشده است های هآخرین مقال
است با توسعه روزافزون فناوری اطالعات  ذکر یانشاکاوی است.  جمله محاسن وب الکترونیکی از
این مالک  ینبنابرا؛ رسد یمبه چاپ  یدارپا یدخصوص مسائل تولدر شماری یبو  مطالب متنوع

 .موثق است یها دادهمعتبر و  های هرجوع به مقال ،مطالب ینشاز گز پژوهش

 
جمله واژگان متداول در روش پژوهش محسوب  از یاییو پا ییروا. پژوهش یاییاعتبار و پا

 یمتفاوت است. اصوالً برخ یو کم یفیواژگان در روش پژوهش ک ینا یفو تعر یت؛ اما ماهشوند یم
 .[12] است یتموضوع فاقد یاییپا و ییروا یممفاه یفیک پژوهش در که باورند یناز پژوهشگران بر ا

 یمعنا به غالباً اعتبار واژه .اند داده ارائه یاییپا و ییروا از یمتفاوت یفتعار یگرد یبرخ این،وجود با
 ابزار که دارد اشاره امر ینا به یاییپا ،آنکه حال ت.اس یریگ اندازه ابزار از حاصل یجهنت وسقم صحت
 ت.ساآزمون  تکرار در یجنتا کسب یتقابل یدارا اندازه چه تا یریگ اندازه
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 به اعتماد و یریپذ وثوق یری،باورپذ همچون یمیمفاه اعتبار واژه از مراد یفیک یها پژوهش در     
 یجنتا و ابزار بر اعتبار دال یادعا یفیک پژوهشگران اصوالً که است ذکر به الزم .است مدنظر یجنتا

 در نیست. خود یجنتا اثبات اعتبار یپ در پژوهشگر غالباً یفی،ک پژوهش یها روش در .ندارند پژوهش
 از یشترب یمقدار یبضر یناگر ا .است شده یریگ بهره کاپاکوهن یبضر از یاییپا یبرا پژوهش ینا

 .است قبول قابل و اعتبار یدارا مقدارش ،دباش داشته 6/0
 

 گذشـته  های پژوهش شناسی یبو آس یبترک و یبررس منظور به که ییها روش از کیی .پژوهشنوع 
 یکارها از یقعم تحلیلی و بررسی  فرامطالعه،. است مطالعه فرا است، شده یمعرف سال گذشته چند در

 شـده  بـرده  نام یلفراتحل از یشترب گذشته یها سال در. است خاص حوزه یک در شده انجام یپژوهش
 متفاوت و فراروش یهفرانظر ،(فراسنتز) یبفراترک یل،فراتحل همچون ییها واژه با فرامطالعه یاست؛ ول

 هـای  یـه نظر یـل تحل را یـه فرانظر تـوان  یمـ . [12] گیـرد  یبرمدر را یممفاه ینا همه فرامطالعه .است
 یفیک یلتحل را یبترک فرا گذشته، های پژوهش یشناس روش یلتحل را فراروش گذشته، های پژوهش

 .[7] دانست گذشته های پژوهش های یافته یکم یلتحل را یلفراتحل و گذشته های پژوهش های یافته

 های یافتهشده است. فراترکیب اطالعات و  کار گرفته بهدر این پژوهش روش فراترکیب      
  نمونه. درنتیجه، کند یمکیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی  های همطالعاز  شده استخراج

ها با سؤال پژوهش تشکیل  کیفی منتخب و بر اساس ارتباط آن موردنظر برای فراترکیب، از مطالعات
 یها داده تحلیل و بررسی کیفی موضوع موردنظر و  مبانی نظری. فراترکیب، مرور یکپارچه شود یم

عبارتی،  است. بهها  همطالعاین  های یافتهمنتخب نیست، بلکه تحلیل  های هثانویه و اصلی از مطالع
 منتخب است. های همطالعاصلی  یها دادهفراترکیب، ترکیب تفسیر 

 

 هایافته ها و داده . تحلیل4

 را یقیعم و یقدق یبازنگر پژوهشگر که است آن مستلزم یبترکافر .یبفراترک انجام مراحل
 گذر در. کند یبترک یکدیگر با را یقبل یها پژوهش های یافته و دهد انجام موردمطالعه سند به نسبت

 ییبازنما به یبفراترک ینبنابرا شود؛ می ییبازنما بهتر مسئله در مکنون یها مؤلفه و ابعاد ی،بررس ینا
 هفت یالگو 1(2007) باروسو و یسندلوسک. کند یم کمک یقبل های همطالع از یک هر از یشب یجینتا

 .[39] اند داده ارائه منظور ینا به را یا مرحله هفت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Sandloski & Baroso  
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 در .است یزیچ چه یبفراترک شروع یبرا سؤال یننخست .پژوهش سؤال یمتنظ :نخست گام
 ،ادامه در. است گرفته قرار موردسؤال یدارپا یدتول های یاستراتژ یها شاخص و ابعاد حاضر پژوهش

 .شود یم طرح چگونه و وقت چه ی؟کس چه یرنظ ییها سؤال
 

 یستماتیکس یجستجو به پژوهشگر مرحله ینا رد .مند نظام صورت به متون یرسبر :دوم گام
 ینشگز را مرتبط یدیکل کلمات یو .کند یم تمرکز مختلف یعلم های همجل در منتشرشده های همقال

 یابیارز دوباره مستمر طور بهرا  یزمان چهارچوب یا جستجو یها واژه یفتعار پژوهش در سرتاسر و
 .شود مشخص منتخب های همطالع تا شده انجام خط بر یجستجوها از یا مجموعه انتها، در. دکن یم

 .دشو یم دانلود منابع تمام از یفهرست با همراه مقاله متن کامل از یا نسخه مشخص، مقاله هر یبرا
 یزن یدیجد یجستجو یها واژه ینهمچن .دشو یم یبررس یبازنگر یبرا یگرید منتخب منابع سپس،

 .دشو یم ییشناسا ینترنتا در جستجو یبرا
 

مشخص  پژوهشگر جستجو یندفرا یابتدا در .مناسب های همقال انتخاب و جستجو :سوم گام
 های همقال، منظور ینبد. یرخ یا هستند پژوهش سؤال با متناسب شده یافت های همقال یاآ که کند یم

 را ها هاز مقال یتعداد ینیبازب هر در پژوهشگر گام، ینا در .گیرد یم قرار ینیبازب مورد بار ینچند منتخب
 .کند یم رد

 یابیروش ارز ،شود یم استفاده یفیک پژوهش یهاول مطالعه یفیتک یابیارز یبرا معموالً که یابزار     
 پژوهش، پژوهش، طرح منطق پژوهش، اهداف کسپ شاخص اساس بر .است کسپ یاتیح

 روشن یانب ،وتحلیل یهتجزدر  دقت ی،اخالق مالحظات ،یریپذ انعکاس ،ها داده یآور جمع ،یبردار نمونه
 با استفاده از ها همقال یلترف از حاضر پس پژوهش در .گیرد یم قرار یموردبررس پژوهش ارزش ،ها یافته
 .یدرس عدد 33به  ها مقاله یینها تعداد یکتئور اشباع به یدنرس اساس بر و کسپ ابزار
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 .کسپ با ابزار ها مقاله غربالگری. 5شکل 

 

 استخراج کدها به نوبت یده،برگز یها گزارش و اسناد ینشگز از پس .یجنتا استخراج :گام چهارم
 :از اند عبارت ها پرسش. است بوده موردنظر پژوهش های سؤال ،کدها استخراج یبرا .است متون از

 هستند؟ یلدخ یدارپا یدتول های یدر استراتژ ییها شاخص و عوامل چه. 1
 ؟اند کدم یدارپا یدتول های یاستراتژ یاقتصاد ارکان. 2
 ؟اند کدم یدارپا یدتول یاستراتژ محیطی یستز ارکان. 3
 ؟اند کدم یدارپا یدتول یاستراتژ یاجتماع ارکان. 4

 نظرگرفتنرد با ،یثح ینا از .شد ییشناسا یارجاع کد 228 حاضر پژوهش در که است ذکر به الزم
  .استخراج شد یفراوان با کد 714درمجموع یفراوان

 

عوامـل   تمـام  ابتـدا  حاضـر،  پـژوهش  در .یفیک های یافته یبترک و تحلیل و: بررسی پنجم گام
 یـک  درکدها  ،یکمفهوم هر درنظرگرفتن با سپس .ندشد گرفته نظر در کد در قالب و شده  استخراج

د. شو یم داده شکل پژوهش یها تم یممفاه ترتیب ینا به .ندشد یبند دسته تم به صورت مشابه مفهوم
 5تـا   1 جداول در .است یکدیگر مختلف با یکدها تشابه یزانم برحسب کدها ینا یبند دسته یمبنا

 .تاس شده ارائه نمونه برای کد یتعداد تم هر در .دشو یم مشاهده یکدگذار از یا نمونه
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Reefke et al., 2013;…. 

 

نگهداری 

 بوم ستیز

ــه، ــاهش زبال ــدیریت  ک ــتیزم ــوم س  ب
کـاهش مصـرف منـابع     (،ستیز طیمح)

تولیـد محصـول    کمیاب محیط زیستی،
 یهــا اســتیس ســازگار بــا محــیط،  

 دولتی،..... یطیمح ستیز

48 11 

(AZAPAGIC, 2003; Vesela Veleva et 

al., 2001; Valentina Carbone et al., 

2012; Hendrik Reefke et al., 2013; 

Mohsen Varsei et al., 2014; 

DorliHarms et al., 2013 …. 

منابع 

 مصرفی

طراحـی محصـولی کـه     مصرف انرژی،
ــرار داد،   ــت ق ــورد بازیاف ــوان آن را م بت
ــذیر    ــرژی تجدیدپــ ــتفاده از انــ اســ

ــازدهی  یور بهـــره )خورشـــیدی(، و بـ
 انرژی، .....

36 6 

(AZAPAGIC, 2003; Vesela Veleva et 

al., 2001; Valentina Carbone et al., 

2012; Payman Ahi et al., 2014; 

Hendrik Reefke et al., 2013; Mohsen 

Varsei et al., 2014; DorliHarms et al., 

2013; …. 

 ونقل حمل

و 

 لجستیک

، یالمللــ نیبــ ونقــل حمــل، ونقــل حمــل
لجستیک، انتخاب وسایل نقلیه سـازگار  

 ستیز طیمحبا 
22 6 

(Craig R Carter et al., 2008; Hendrik 

Reefke et al., 2013; Craig R Carter et 

al., 2002; Joëlle MORANA et al., 

2014; Tasseda Boukherroub et al., 

2014; AZAPAGIC, 2003; Julia Wolf, 

2011; Paolo Taticchi et al., 2013; 

Hendrik Reefke et al., 2013;….. 

 مدیریتی

 

 

 

توجه به  رفتگی و آلودگی، مدیریت هدر
، یطـ یمح سـت یز  تیمسئولتوسعه فنی، 

 مدیریت اتالف
19 8 

(AZAPAGIC, 2003; Oguz Morali et 

al., 2012; Hendrik Reefke et al., 2013; 

Cristina Gimenez et al., 2011; Joëlle 

MORANA et al., 2014; Hendrik 

Reefke et al., 2013; N. Yakovleva et 

al., 2010; David J. Closs, 2010; Arni 

halldorsson et al., 2009; ….. 
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 و مقوله اقتصادی ها تمکدها به  یبند طبقه .2جدول 

 
 

 و مقوله اجتماعی ها تمکدها به  یبند طبقه .3جدول 
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 و مقوله تکنولوژی ها تمکدها به  یبند طبقه. 4جدول 

 
 

 و مقوله مدیریتی ها تمکدها به  یبند طبقه. 5جدول 

 
 

 قرار خبرگان از یکی یاراخت در یجنتا یفیت،ک یابیارز جهت ششم گام در .یفیتک کنترل :ششم گام
 یانم یتوافق جدول معرف 6 جدول .یردگ قرار ی( موردبررسkappa) کاپا شاخص یلهوس بهتا  گرفت

  0/000یمعنادار عدد به توجه با و است؛ متون از یکی خصوص در نگارنده و خبرگان از یکی ینگکد
 کاپا یباز ضر است ذکر یانشا .گیرد یم قرار یرشموردپذ شاخص ین( ا662/0) کاپا یبضر مقدار و
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 یبضر ینا باورند چنانچه ینا بر پژوهشگران .شود یم یاد یزن یدرون یاییپا یابیارز مالک عنوان تحت
 05/0 از کمتر یمعنادار یبضر ینهمچن .است دارا را یخوب مقدار یبضر ینا باشد، باالتر 6/0 از

  .است شده یبررس سند دو یانم یکدگذار رابطه وجود یایگو
 

 متون از یکی کدگذاری در خبرگان از یکی و پژوهشگر میان توافق آزمون. 6جدول 

تعداد مشاهدات 

 معتبر
 مقدار

انحراف مقدار 

 برآوردی
 𝑻𝒃برآورد 

برآوردی  یمعنادار

(Sig) 

 000/0 439/4 157/0 662/0 درجه توافق کاپا

 

 در .است شده ارائه 8شکل  قالب در یبفراترک از حاصل یجنتا، خاتمه در ها. یافته ارائه :هفتم گام
 یدنرس یبرا ،دشو یم مشاهده مدل در کهطور همان .است شده یانب ها تم به همراه ها همقول 6 شکل
 و تمرکز شود توجه زمان هم طور به یاجتماع و محیطی یستز ی،اقتصاد بعد سه هر به یدبا یداریبه پا

 .شود ینم یداریپا به یدنرس به منجر بعد، دو یا یک یرو به
 

 
 برای استراتژی تولید پایدار شده ارائهمدل . 6شکل 

 
 پیشرفت تکنولوژی

 پیشرفت تکنولوژی
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 و پیشنهادها گیری یجهنت .5

توسعه  یممفاه به ر، در مبانی نظری موضوعیداپا یدتول های یاستراتژبحث  یتاهم به توجه با     
 جهت جامع یمدل ارائه به درنهایتو  شد پرداختهر یداپا یدتول یها مدلو  یدارپا یدتول یاستراتژ یدار،پا

 در کهشود  مشخص می موضوع مبانی نظری یبررس و مرور با .شد پرداخته یدارپا یدتول یابیارز
 یگرد طرف از .هستند یداریپا ابعاد ،محیطی یستز و یاجتماع ی،اقتصاد بعد سه موجود، یها مدل

 مقاله تعداد هر .اند یدهنرس اجماع یک به یدارپا یدتول یابعاد استراتژ و ها شاخص یینتع در ها پژوهش
 ینا در ینبنابرا ؛است کرده مشخص را یدارپا یدتول های یابعاد استراتژ و ها شاخص از یمحدود

 یبررس با یدارپا یدتول یها شاخص ابعاد و یآور جمع و یبررس به یبفراترک روش از استفاده با پژوهش
 .ه استشد پرداخته یکتئور اشباع به یدنرس و همقال 33
 شده ییشناسا یاز کدها یبرخ است ذکر به الزم .شد ییشناسا یارجاع کد 228 پژوهش حاضر در     
 یانم در شد. استخراج کد 714درمجموع  یفراوان درنظرگرفتن با ،یثح ینا از .بود یفراوان ینچند یدارا

 زمره در کد 217 یگرفتن فراوانو با درنظر یکد ارجاع 82با  ی، بعد اجتماعشده ییشناسا یکدها
 یپژوهش یشینهپ به با توجه (یرهامتغ) کدها ییاز شناسا بعد شد. ییشناسا )مقوله( بعد ینتر مهم

 .شدند یبند طبقه تم 20 کدها در و انجام شد ها تم به کدها یبند طبقه یفرد یقهسل و موضوع
 یدتول موضوع و الگو قراردادن مدل جانگ و همکارانش، یشینهپ یبررس با و پژوهشگر نظر به     

 یریتی،عملکرد مد ،یکیتکنولوژ، پیشرفت یاجتماع ،محیطی یستز ی،اقتصاد (مقوله) بعد 5از  یدارپا
 .شد ارائه یدارپا یدتول های یاستراتژ یمدل برا یک یزن یانپا در و است؛ شده یلتشک

 
 از یآت یها پژوهش در توان یم یب،ترکافر بر عالوه. ها شرکت و یعصنا یبرا یشنهادهاپ

 یا فراروش، و یبفراترک به طور مثال، ها مقاله به توجه با زمان هم طور به فرامطالعه یگرد یها روش
 .استفاده کرد نیز یهفرانظر و یبفراترک
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