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چکیده
پایداری تقاضا محور ،رقابت جهانی و سیاستهای دولتی در خصوص تغییرات آب و هوایی ،صنایع را مجبور به اتخاذ شیوههای
پایدار کرده است .ششسیگمای سبز ناب (شسنا) یک رویکرد سازگار با محیط زیست است که پیامدهای انتشار آلودگی زیست
محیطی را کاهش داده و محصوالتی با مشخصات برتر تولید میکند .برای پیاده سازی برنامه شسنا ،ترکیب رویکردهای سبز،
ناب و ششسیگما در روش منحصر به فرد شسنا ضروری است .عالوه بر این ،چارچوب شسنا را نمیتوان صرف نظر از اندازه،
نوع و فرهنگ سازمان اعمال کرد .بنابراین ،پژوهش حاضر به ترکیب و توسعه چارچوب شسنا میپردازد .ترکیب شسنا بر اساس
عناصر نظری و توسعه چارچوب بر اساس رویکرد دیمائیک1انجام شده است .فعال کنندهها ،مجموعه ابزارها و روشهای پیاده
سازی ،ترکیب شسنا را تکمیل میکنند و چارچوب پیشنهادی ،مسیر پیاده سازی شسنا را از طریق انتخاب مناسب پروژه فراهم
میکند .عالوه بر این ،شاخصها و مجموعه ابزارهای منحصر به فرد شسنا برای برآورد اقدامات مختلف پایداری و اجرای پروژه-
های منتخب مورد نیاز است .مطالعه حاضر ،با ایجاد درک دقیق از چارچوب ترکیبی شسنا ،آمادگی سازمانها را برای اجرای
این رویکرد در راستای توسعه پایدار فراهم میآورد.
کلمات کلیدی :شش سیگمای سبز ناب ،شسنا ،سیاستگذاری ،پایداری
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 .1مقدمه
افزایش آگاهی در مورد پایداری و تقاضا برای محصوالت سازگار با محیط زیست ،سازمانهای صنعتی را مجبور به تجدید نظر
در فعالیتهای تجاری خود کرده است (سیگل و همکاران .)2019 2،صنایع در اکثر نقاط جهان از روشهای سنتی تولید و
سوختهای فسیلی استفاده میکنند (سیگل و همکاران .)2019 ،صنایع تولیدی در کشورهای توسعه یافته چهار برابر دی
اکسید کربن نسبت به کشورهای در حال توسعه آزاد میکنند (هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوا .)2018 3،سیاستهای
موجود در مورد تغییرات آب و هوایی نشان میدهد که متوسط دمای سطح زمین تا پایان قرن حاضر تا  3درجه سانتی گراد
افزایش مییابد (هیئت بین دولتی تغییرات آب و هوا .)2018 ،این افزایش دما با هدف بلندپروازانه توافق پاریس که هدف آن
محدود کردن افزایش دما تا  2درجه سانتی گراد است ،فاصله دارد (کسوان و راثی .)2019 4،به دلیل افزایش تعداد اتفاقات و
آسیب پذیری جمعیت ،خطرات مرتبط با آب و هوا در آینده افزایش مییابد .بنابراین برای رفاه جامعه و حفاظت از محیط
زیست ،صنایع باید فناوریهای سبز را در فعالیتهای خود بگنجانند .به وجود آمدن صنایع مدرن بستگی به شایستگی آنها
برای انطباق با محیط خارجی دارد (کسوان و راثی .)2020 ،بنابراین ،برای پایدار ماندن در بازار ،سازمانهای صنعتی باید
فناوریهای کاهش انتشار کربن را توسعه داده و پیاده سازی کنند .در نتیجه ،سازمانها سرمایه هنگفتی را برای تدوین روش -
های پایدار تولید و مصرف هزینه میکنند (باند و دوساک2019 5،؛ دوارته و کروز ماچادو .)2019 6،از چند دهه گذشته ،ایدهها
و رویکردهای زیادی مانند ناب ،سبز ،شش سیگما و غیره برای تولید محصوالت با کیفیت باال توسعه یافتهاند (بات و همکاران7،
2014؛ گارزاریس و همکاران.)2018 8،
یک رویکرد به تنهایی قادر به پرداختن به همه مسائل مربوط به پایداری نیست (پاندی و همکاران .)2018 9،بنابراین ،یک
رویکرد یکپارچه الزم است که ضایعات ،تغییرات و کاهش اثرات منفی زیست محیطی را کاهش دهد (کسوان و راثی.)2019 ،
شسنا یک رویکرد جامع است که اثرات منفی زیست محیطی را از طریق کاهش مصرف ،استفاده مجدد و بازیافت کاهش می -
دهد (سریداران و راجو .)201610،شکل 1یک مدل شسنا را نشان میدهد.
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شکل :1مدل ششسیگمای سبز ناب (شسنا)
شسنا شامل سه رویکرد منحصر به فرد است ،سبز ،ناب و ششسیگما که از طریق کاهش انتشار آلودگی ،ضایعات و بهبود
مستمر ،پویایی سودآوری را افزایش میدهد (کومار و همکاران .)201611،ناب ،از حذف نظاممند ضایعات از طریق ارتقاء در
تمام سطوح درونی سازمان حمایت میکند (پانوار و همکاران201812،؛ ژو و همکاران .)201813،فناوری سبز با حفاظت از
محیط زیست ،اثرات منفی زیست محیطی آن را کاهش میدهد (دیف201114،؛ گارزاریس .)2015 ،ششسیگما ،تغییرات
فرآیند را کاهش میدهد که منجر به کاهش رد محصوالت میشود (کوماراوادیول و ناتاراجان .)201315،اما ،ترکیبی از
رویکردهای سبز ،ناب و ششسیگما قادر به تولید محصولی است که نه تنها از کیفیت باال و هزینه کم برخوردار است بلکه با
محیط زیست نیز سازگار است (حسین و همکاران .)201916،شسنا ،ضایعات مربوط به رویکردهای ناب و سبز را در مرحله
تعریف روش دیمائیک ششسیگما ترکیب میکند .مرحله سنجش شسنا ،ضایعات و وضعیت فعلی سیستم اندازهگیری میشود.
پس از آن ،دالیل ایجاد ضایعات و انتشار آلودگی مشخص شده و مورد بررسی قرار میگیرد .پس از آن ،راه حلهای ممکن برای
بهبود ابعاد مختلف پایداری سازمان یافت میشود .سپس ،بهترین راه حل اجرا شده و نحوه عملکرد آن برای توسعه بیشتر ثبت
میشود .مطالعات کمی در مورد چارچوب شسنا وجود دارد ،اما سازمانهای مربوطه به دلیل ماهیت کلی این چارچوب برای
اجرای مشابه با چالش هایی روبرو هستند (سونی و نایک .)201917،عالوه بر این ،در ادبیات پیشین ،هیچ مطالعهای در مورد
چارچوب شسنا وجود ندارد که بتواند صرف نظر از اندازه ،نوع و فرهنگ سازمانی ،مورد استفاده قرار گیرد .برای این منظور،
مطالعه حاضر ترکیب و چارچوبی از شسنا را برای دستیابی به برتری در بهرهوری و پایداری محیطی ارائه میدهد.
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مطالعه حاضر شامل شش بخش می باشد :مقدمه ،مرور ادبیات و شکافهای تحقیق ،مدل یکپارچه شسنا ،چارچوب شسنا،
بحث و بخش پایانی مقاله که نتیجه پژوهش فعلی را نشان میدهد.
 .1.1اهداف پژوهش
اهداف پژوهش حاضر را میتوان به شرح زیر خالصه کرد:


ترکیب رویکردهای سبز ،ناب و ششسیگما از طریق شباهتهای مفهومی و ویژگیهای مشترک.



ارائه چارچوب شسنا و مجموعه ابزارهای مرتبط با هر مرحله از اجرای آن.



تسهیل درک پرسنل صنعتی برای پیاده سازی تدریجی شسنا از طریق درک نظاممند از آن.

 .2مرور ادبیات
تاریخچه شسنا به توسعه فلسفه ناب باز میگردد .مفهوم ناب در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم برای رقابت با سیستم تولید
انبوه ایاالت متحده طراحی شد (بامو و سینگ سنگوان201418،؛ دوارته و کروز ماچادو .)2019 ،مفهوم مدرن تولید ناب از
سیستم تولید تویوتا 19ناشی شد که توسط مهندسین ژاپنی تاییچی اونو20و شیگو شینگو 21مطرح شد (کسوان و همکاران22،
 .)2019روش ناب ،ضایعات را کاهش میدهد اما قادر به کاهش اثرات زیست محیطی نامطلوب نیست (آگوگری201423،؛
عبدالملک و راجگوپال .)200724،اجرای فناوریهای سبز میتواند بر این محدودیت رویکرد ناب غلبه کند .فناوری سبز به
رویکرد ناب میافزاید زیرا اثرات منفی زیست محیطی و سایر ضایعات مرتبط را کاهش میدهد (دیس و همکاران.)201325،
این یک فناوری پایدار است که گرمایش جهانی ،اسیدی شدن و غیره را در کل زنجیره تامین کاهش میدهد (سینگ و
باساک201826،؛ سوریاتاناپاس و همکاران  .)201827،فناوری سبز ،گرچه انتشار گازهای گلخانهای محیطی را کاهش میدهد،
اما قادر به کاهش ضایعات رویکرد ناب نیست (سیگل و همکاران .)2019 ،بنابراین ،نیاز به یک رویکرد ترکیبی سبزناب28وجود
دارد که نه تنها ضایعات رویکرد ناب را به حداقل برساند بلکه انتشار کربن را نیز کاهش دهد .شباهتهای زیادی بین این دو
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روش بر اساس شیوههای کاهش ضایعات و شیوههای مدیریت وجود دارد (برگمیلر و مک کریت .)200929،جدول 1نمای
رویکردهای ناب و سبز را نسبت به انواع ضایعات نشان میدهد.

جدول :1دیدگاه مفهومی ناب و سبز نسبت به ضایعات و اتالف.
شماره نوع ضایعات و اتالف
کاال
1

نمای ناب
افزایش موجودی ،پنهان کردن
مشکالت و کاهش ارتباطات

2

حمل و نقل

افزایش فرایند را نتیجه می-
دهد

3

عیبها

هر چیزی که مطابق
مشخصات نباشد

4

تولید بیش از اندازه

به عنوان موجودی در فروشگاه
باقی میماند

5

در انتظار (اتالف زمان) عدم استفاده از ظرفیت کامل

6

تولید با منابع بیش از حد نیاز

فرایند اضافی

استناد
نمای سبز
موجودی نیاز به ذخیرهسازی دارد فریتاس و
،)201730
و ذخیرهسازی به گرما یا سرما نیاز همکاران (
)201631
ساندر (
دارد که انرژی مصرف میکند
منجر به استفاده بیشتر از سوخت وریر و همکاران
فسیلی یا سایر اشکال انرژی می)2014( -
شود
گیجو و رائو،
مواد اولیه مصرف شده به فضایی
( ،)2005فریتاس و
برای کار مجدد و بازیافت نیاز
دارند که منجر به افزایش مصرف همکاران ()2017
انرژی میشود
،)201432
ممکن است در اثر فساد احتمالی چیارینی (
وونگ و وونگ 33
منجر به محیط ناسالم در صنعت
()2014
شود
آزودو و همکاران 34
انرژی مصرفی در گرمایش،
( ،)2012مارکو فریرا
سرمایش و روشنایی در زمان
و همکاران35
انتظار ،هدر میرود
()2019
ساندر ( ،)2013راتی
تولید محصوالت با منابع بیش از
حد نیاز منجر به اتالف انرژی می -و همکاران ()2017
29
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پرسنل کم استفاده

از ظرفیت کامل تیم استفاده
نشده است

شود
از خالقیت کارکنان برای کشف راه کودنی و
(،)2010
های جدید برای کاهش ضایعات
نوردین و همکاران 37
استفاده نشده است
()2012
الرود36

برخی از محدودیتهای روش ترکیبی سبزناب در ادبیات گزارش شده است (فاریاس و همکاران .)201938،رویکرد سبزناب از
ابزارهای آماری برای کاهش تغییرات در فرایند استفاده نمیکند ،اگرچه ضایعات و انتشار آلودگی را کاهش میدهد (شارما و
همکاران .)201739،رویکرد سبزناب قادر به تولید محصول با ویژگیهای باال نیست هر چند که ضایعات و آالیندهها را کاهش
دهد (گارزاریس2015 ،ب) .بنابراین ،نیاز مبرم به رویکردی است که شامل ابزارها و تکنیکهایی برای غلبه بر این محدودیتها
باشد (سگناک و کازانچوغلو201640،؛ سان و همکاران .)201741،ششسیگما یک رویکرد آماری مبتنی بر داده است و دارای
ابزارهایی است که میتواند متدولوژی سبزناب را تکمیل کند (سریداران و همکاران .)201842،موتوروال در سال  1987پیشگام
ششسیگما بود و از آن زمان به بعد به طور گستردهای توسط سازمانهای تولیدی و خدماتی پذیرفته شد (آنتونی و همکاران43،
2012؛ راثی و همکاران201644،ب) .ایده اصلی پشت ششسیگما این است که اگر میتوان نقصها را اندازه گیری کرد ،می-
توان راه حلی را برای از بین بردن آنها برنامهریزی کرد (سیلیچ و همکاران201245،؛ سینگ و خاندوجا .)201446،این یک
روش آماری است که فرصت کاهش نقصها را فراهم میآورد (رامانان و همکاران201447،؛ راثی و همکاران2016 ،الف) .روش
ششسیگما ،اگرچه تغییرات را کاهش میدهد ،اما ضایعات و انتشار آلودگی را کاهش نمیدهد (گارزاریس2015 ،الف) .بنابراین،
از بحث جامع در مورد رویکرد سبز ،ناب و ششسیگما ،میتوان نتیجه گرفت که هر رویکرد دارای برخی ویژگیهای منحصر به
فرد و برخی از محدودیتها است .هر یک از رویکردهای سبز ،ناب و ششسیگما ،دیگری را تکمیل میکنند و همین نکته منجر
به تکامل ششسیگمای سبز ناب (شسنا) میشود (گارزاریس و همکاران .)2016 ،شسنا ،یک رویکرد توسعه پایدار است که
محصوالت دوستدار محیط زیست با کیفیت باال را از طریق کاهش ضایعات ،کاهش انتشار آلودگی و کاهش عیب ارائه میدهد
(کسوان و راثی .)2019 ،با وجود تکامل شسنا ،تالشهای بسیار کمی برای تحقق این رویکرد پایدار در سازمانهای صنعتی
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انجام شده است .دالیل اصلی این امر را میتوان فقدان چارچوبهای پیاده سازی و اجرای رویکردهای سبز ،ناب و ششسیگما
دانست .عالوه بر این ،در ادبیات ،هیچ چارچوبی وجود ندارد که صرف نظر از اندازه ،نوع و فرهنگ سازمان قابل اجرا باشد.
جدول 2یافته های مهم و محدودیتهای مربوط به اجرای شسنا تا به امروز را نشان میدهد.
جدول :2مطالعات عمده مربوط به رویکرد ششسیگمای سبز ناب است.
شماره
1

نویسنده
زمری و

)201348
همکاران (

یافتههای اصلی
مدل پیشنهادی برای ترکیب شش
سیگمای سبز ناب با عملکرد مالی
توسعه چارچوب ماژوالر شش سیگمای
سبز ناب برای معماری

2

)201449
بانوای و بیلک (

3

گارزاریس ()2015

نویسندگان نیاز به همگرایی سبز و
شش سیگمای ناب را تشخیص دادند

4

)201650
کومار و همکاران (

5

سانگاک و کازانچوغلو ()2016

6

)201751
چرفی و همکاران (

7

سریداران و همکاران ()2018

8

پاندی و همکاران ()2018

موانع موجود در فرآیند توسعه محصول
شش سیگما با استفاده از مدلسازی
ساختاری تفسیری شناسایی شد
این مدل را برای تعبیه رویکرد سبزناب
در ششسیگما پیشنهاد کرد
این مدل را برای ترکیب رویکردهای
ناب ،سبز و ششسیگما پیشنهاد کرد
یک مدل ششسیگمای سبز ناب برای
بخش عمومی ایجاد کرد
فعال کنندههای ششسیگمای سبز ناب
برای سازمانهای تجاری شناسایی شد

9

کسوان و راثی ()2019

10

حسین و همکاران ()2019

فعال کننده های ششسیگمای سبز
ناب از طریق مدلسازی ساختاری
تفسیری و میکمک52مدلسازی شدهاند
موانع اجرای ششسیگمای سبز ناب در

محدودیتهای اصلی
ترکیب و چارچوب شش سیگمای
سبز ناب نشان داده نشده است
این مدل برای همه بخشهای
صنعتی کاربرد نداشت و زمان قابل
توجهی طول کشید
چارچوب پیشنهادی فاقد کاربرد
ابزارهای ارزیابی در مراحل مختلف
است
مدل با استفاده از تکنیکهای دیگر
تأیید نشده است
چارچوب اجرای ششسیگمای سبز
ناب ارائه نشده است
شباهت مفهومی و چارچوب پیاده
سازی ارائه نشده است
این مدل فاقد تحقق مدل و ارزیابی
ضایعات مختلف سبز است
فعال کنندهها برای بخش خاصی
تعیین نشدهاند و هیچ چارچوبی
ارائه نشده است
مدل با استفاده از تکنیکهای دیگر
تأیید نشده است
چارچوب ششسیگمای سبز ناب و
48

Zamri et al.

49

Banwai & Bilec

50

Kumar et al.

51

Cherrafi et al.

52

)Matriced Impacts Croise's Multiplication Appliquée a UN Classement (MICMAC
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بخش ساخت و ساز مشخص شده است

مدل سازی ارائه نشده است

 .2.1شکافهای تحقیقاتی
مطالعات کمی در مورد چارچوب شسنا وجود دارد ،اما سازمانهای مجری به دلیل ماهیت کلی چارچوبها ،برای اجرای مشابه
با چالشهایی روبرو هستند (سونی و نایک .)2019 ،ادبیات فاقد شواهدی از چارچوب جامع شسنا است که برای فرایندها،
فرهنگهای سازمانی و بخشهای مختلف کاربرد داشته باشد .در این تحقیق ،هیچ شواهدی مبنی بر ترکیب رویکردهای شبز،
ناب و شش سیگما بر اساس ویژگیهای مشترک وجود ندارد .بنابراین ،گرایش به شیوههای پایدار ،همراه با عدم وجود پایگاه
دانش از فناوریهای سبز ،انگیزه و جهت را برای پژوهش حاضر فراهم میآورد.

 .3ترکیب ششسیگمای سبز ناب

8

شسنا در سالهای اخیر به دلیل توانایی خود در افزایش بهرهوری ،سودآوری و کاهش نگرانیهای زیست محیطی ،مورد توجه
قرار گرفته است (سونی و نایک .)2019 ،رویکردهای سبز ،ناب و ششسیگما ،سه رویکرد مجزا هستند ،اما به صورت مشترک
عمل میکنند زیرا به طور مشترک بر کاهش ضایعات و استفاده موثر از منابع تمرکز میکنند (کومار و همکاران .)201553،در
نتیجه ،اصول و مجموعه جهانی این رویکردها را میتوان زیر چتر یک رویکرد واحد به نام ششسیگمای سبز ناب ترکیب کرد.
شسنا یک رویکرد جامع است که هدف آن دستیابی به بهبود در روند ،امور مالی ،عملیات و انتشار گازهای گلخانهای است
(پاندی و همکاران .)2018 ،ترکیب رویکردهای سبز ،ناب و ششسیگما را میتوان به عنوان چشمانداز جدیدی برای سازمان-
های صنعتی برای بهبود پایداری در نظر گرفت .بانوی و بیلک ( )2014دریافتند که سازمانهایی که از رویکرد ترکیبی شسنا
استفاده کردهاند ،عملکرد بهتری نسبت به رویکردهای جداگانه اجرا شده داشتهاند.
در ادبیات ،هیچ روش ساختار یافته و کاملی برای ترکیب رویکردهای سبز ،ناب و ششسیگما پیدا نشده است .پژوهش حاضر
یک مدل ترکیب نظری شش سیگمای سبز ناب را بر اساس ترکیب عناصر نظری پیشنهاد میکند .شکل 2یک مدل شش -
سیگمای سبز ناب یکپارچه را نشان میدهد .هدف اصلی این مدل یکپارچه ،توصیف حقایق اساسی مورد نیاز سازمانهای
صنعتی برای بهبود عملکرد پایدار است .مدل ارائه شده شباهتهای مفهومی بین سه رویکرد را نشان میدهد .عملکرد فعال-
کنندهها به عنوان ورودیهای کلیدی ،ترکیب شسنا را تحریک میکند در حالی که عملکردهای جایگزین به عنوان خروجی
عمل میکنند .چالشهای ترکیب شسنا محدودیتهایی است که پیگیریهای سازمانی را برای بهبود پویایی پایداری ،محدود
میکند .ابزارها و چارچوبهای مرتبط شسنا به عنوان راهکار حمایتی در نظر گرفته میشود که از ترکیب و اجرای شسنا
پشتیبانی میکند.

53

Kumar et al.
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شکل :2مدل ترکیبی ششسیگمای سبز ناب

9
 .4چارچوب ششسیگمای سبز ناب
شیوههای ناب و ششسیگما به طور گستردهای توسط سازمانهای صنعتی برای کاهش ضایعات و تغییرات فرآیند استفاده می-
شود .اما به دلیل افزایش آگاهی در مورد پایداری و سیاستهای دقیق دولتها ،صنایع مجبورند پویایی عملکرد را به سمت
پایداری سوق دهند .این تقاضا برای گنجاندن فناوری سبز در ششسیگمای ناب ،منجر به توسعه یک رویکرد جدید میشود:
ششسیگما سبز .اما برای اجرای شسنا به طور فراگیر ،نیاز به یک چارچوب اختصاصی وجود دارد که دستورالعملهای گام به
گام را برای دستیابی به پایداری ارائه دهد .در ادبیات ،هیچ مطالعهای در مورد چارچوب شسنا که بتواند توسط سازمانهای
خدماتی و تولیدی پذیرفته شود ،یافت نشده است .پژوهش حاضر یک چارچوب شسنا مبتنی بر دیمائیک یعنی (تعریف ،اندازه
گیری ،تجزیه و تحلیل ،بهبود و کنترل) را ارائه میدهد که میتواند توسط همه سازمانهای تجاری پذیرفته شود (شکل .)3
چارچوب پیشنهادی شسنا در پنج مرحله زیر اجرا شده است:
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شکل :3چارچوب ششسیگمای سبز ناب

 .4.1مرحله  :1شناسایی پروژه ششسیگمای سبز ناب
اولین گام از چارچوب شسنا این است که یک پروژه مناسب را بر اساس میزان ضایعات ،عیوب ،انتشار آلودگی در محیط زیست
و نظر مشتریان انتخاب کنید .شسنا یک رویکرد مبتنی بر پروژه است و با پوشش هر بخش به صورت جداگانه ،بخش به بخش
به صورت افزایشی اجرا میشود .برای اعمال رویکرد شسنا ،بخشهای مختلف پروژه طبقهبندی و مستند سازی میشوند .ادبیات
همچنین نشان میدهد که  40درصد از شش پروژه سیگما به دلیل انتخاب نامناسب پروژه شکست خورده است (گوپتا و
همکاران .)201954،اجرای شسنا مستلزم سرمایه گذاری قابل توجه و تغییرات ساختاری در سازمان است .بنابراین انتخاب یک
پروژه مناسب جهت اعمال رویکرد شسنا ،که باالترین زمینه را برای بهبود پایداری نشان دهد ،ضروری است .برای این منظور
مطالعه جامعی از بخشهای مختلف پروژه انجام میشود .مطالعه دقیق کل پروژه ،ضایعات ،نقصها و سطوح انتشار آلودگی
محیطی مربوط به بخشهای مختلف پروژه را ارائه میدهد .فهرست منشاء ضایعات ،نقصها و انتشار آلودگیهای مختلف مربوط
به بخشهای گوناگون مشخص میشوند .در مرحله بعد اولویت بندی فهرستهای مختلف انجام میشود تا پروژهای انتخاب شود
که باالترین احتمال را برای بهبود پایداری نشان دهد .سازگاری با محیط زیست ،نقش مهمی در پایداری تقاضای مشتری ایفا
کرده و شناسایی ویژگیهای فنی و محیطی مربوط به این سازگاری ،به عنوان یک ابزار حیاتی برای انتخاب پروژه عمل میکند.
بنابراین ،یک پروژه مناسب بر اساس نیازهای فعلی مشتریان و با مالحظه حساسیتهای تجاری و زیست محیطی انتخاب می-
شود .پس از شناسایی یک پروژه مناسب ،یک منشور بر اساس محدوده ،برنامه و اعضای تیم پروژه تهیه می شود.

54

Gupta et al.
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 .4.2مرحله  :2ارزیابی وضعیت فعلی پروژه
مرحله دوم چارچوب شسنا ،برآورد سطح فعلی سیستم یا پروژه مورد بررسی است .در اینجا عملکرد پروژه انتخاب شده با
شاخصهای رویکردهای سبز ،ناب و ششسیگما اندازهگیری میشود .بر اساس دادهها و حقایق جمعآوری شده ،انحراف اهداف،
سطح سیگما و شاخص قابلیت پردازش55پروژه با استفاده از ابزارهای آماری برآورد میشود .عالوه بر این ،برآورد انتشار دی
اکسید کربن ،ضریب انرژی سبز ،مصرف مواد و غیره با استفاده از ابزارهای فناوری سبز مانند ارزیابی چرخه حیات56انجام می-
شود .برای ارزیابی سطح فعلی ضایعات مختلف ،از نگاشت جریان ارزش57به عنوان یک ابزار مفید استفاده میشود .نگاشت
جریان ارزش برآوردی از زمان چرخه و مصرف مواد را در مراحل مختلف ارائه میدهد و بررسی مصرف زمان و هزینه را ارائه
میدهد .از ویژگیهای قابل توجه در جدول دادهها ،دادههای مربوط به فرایند مانند زمان ،مواد و هزینه است .عالوه بر این،
ارزیابی چرخه حیات در فرایند اندازهگیری برای ارزیابی تأثیر زیست محیطی هر زیر فرایند مورد استفاده قرار میگیرد .نتایج
ارزیابی چرخه حیات و نگاشت جریان ارزش ،منجر به تعیین میزان ضایعات میشود که به وسیله رویکردهای ناب و سبز اصالح
شده و بهبود بیشتر را فراهم میآورد.
 .4.3مرحله  :3ریشهکن کردن علل اصلی مشکل یا ناکارآمدی
مرحله بعدی چارچوب شسنا مربوط به یافتن علل اصلی به وجود آمدن ضایعات ،انتشار آلودگی و نقصهای سطح باال در پروژه
انتخاب شده است .در این مرحله ،ابتدا فعالیتهای با ارزش و بی ارزش از نظر مشتریان و کسب و کار مشخص میشود .پس از
آن ،کارایی چرخه فرآیند با معیارهای سطح جهانی مقایسه میشود تا مشخص شود که چقدر به بهبود نیاز دارد .در همین
حال ،تجزیه و تحلیل کامل پروژه برای شناسایی نقاط و محدودیتهای مهم در پروژه انجام میشود .پس از تجزیه و تحلیل
جامع و دقیق پروژه مورد بررسی ،دالیل احتمالی ایجاد ضایعات ،انتشار آلودگی ،تغییرات و نقصها مشخص میشود .ابزارهایی
مانند طوفان فکری58،تجزیه و تحلیل علت و معلولی59،تجزیه و تحلیل اثر و حالتهای شکست60،تجزیه و تحلیل پنج چرا61،
ارزیابی تاثیر چرخه حیات و غیره در این مقطع برای یافتن علل احتمالی نقصهای مشاهده شده استفاده میشود .پس از کشف
علل احتمالی ،اکنون دالیل برجسته ناکارآمدی پروژه مشخص شده است .ابزارهایی مانند نمودار پارتو62،آزمون فرضیه63،تجزیه
و تحلیل مولفههای اصلی64،تجزیه و تحلیل رگرسیون65و طوفان فکری در این مرحله برای یافتن علل ریشهای مهم مورد

55

)Process Capability Index (CPK

56

)Life Cycle Assessment (LCA

57

)Value Stream Mapping (VSM

58

Brainstorming

59

)Cause and Effect Analysis (C&E

60

)Failure Mode Effect Analysis (FMEA

61

Five Whys Analysis

62

Pareto Chart

63

Hypothesis Testing

64

)Principal Component Analysis (PCA

65

Regression Analysis
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استفاده قرار میگیرند .بنابراین ،این مرحله منجر به کشف علل اصلی ناکارآمدی میشود که باید برای بهبود پروژه مورد بررسی
قرارگیرند.
 .4.4مرحله چهارم :کشف و اجرای بهترین راه حل ممکن
هنگامی که علل اصلی ضایعات و ناکارآمدی مشخص شد ،راه حلهای بالقوه پیشنهاد و آزمایش شده و از میان آنها بهترین راه
حل به کار گرفته میشود .رابطه علت و معلولی تایید شده در این مرحله برای یافتن طیف وسیعی از راه حلهای بالقوه استفاده
میشود .راه حلهای ارائه شده در این مرحله ممکن است استفاده مجدد از ضایعات66،هضم بی هوازی67،سوخت مشتق شده
از ضایعات68،استفاده مجدد از پساب69و غیره باشد .در این مرحله ،خالقیت باالیی از پرسنل سازمان خواسته میشود .راه حل-
ها و جایگزینهای بالقوه ارائه شده ،معیارها تدوین شده و از آنها برای یافتن بهترین راه حل استفاده میشود .همه منابع
اطالعاتی مانند ذینفعان ،مشتریان ،حامیان پروژه و کارکنان برای تعیین معیارهای ارزیابی مورد استفاده قرار میگیرند.
معیارهایی مانند درخت کیفیت70،مقررات و سایر موارد در این مقطع مورد توجه قرار میگیرد .برای ارزیابی راه حلها در برابر
معیارها از ابزارهایی مانند ماتریس جواب71،ماتریس مقایسه72و طراحی آزمایشی73،ارزیابی چرخه حیات و غیره استفاده می-
شود .ماتریس مقایسه ،نقاط قوت و ضعف راه حلهای بالقوه را تعیین میکند تا بتوان نقاط قوت را حفظ کرده و کمبودها را
برطرف کرد .در اینجا ،متخصص باید برای تغییر یا ترکیب راه حلها برای انتخاب بهترین راه حل آمادگی داشته باشد .طراحی
آزمایشی در این مرحله برای یافتن تنظیمات بهینه برای ترکیب عوامل استفاده می شود .پس از انتخاب بهترین راه حل ممکن،
سیستم پایداری74موجود مورد تجدید نظر قرار میگیرد تا نشان دهد که عملکرد پس از اعمال تغییرات چگونه خواهد بود.
برآورد صرفه جویی در زمان ،بهبود کیفیت و سایر اقدامات مربوط به کیفیت نیز با بهبود سیستم پایداری انجام میشود .بهترین
راه حل ،اکنون به عنوان راه حل آزمایشی اجرا شده است .وظایف انجام شده مستند شده و مجریان در زمینههای مختلف
بهترین راه حل را آموزش می بینند.

 .4.5مرحله  :5حفظ بهترین راه حل

66

Upcycling

67

)Anaerobic Digestion (AD

68

)Refuse-derived fuel (RDF

69

Recirculation or Recycling of Water

70

)Critical to Quality (CTQ

71

)Solution Matrix (PM

72

)Pugh Matrix (PM

73

)Design of Experiments (DOE

74

)Vehicle Stability Management (VSM
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اگر بهبود قابل مالحظهای توسط سیستم یا فرآیند موجود ثبت شود ،این مرحله به حفظ یا کنترل بهترین راه حل میپردازد.
کل فرایند با استفاده از سیستم پایداری و ارزیابی چرخه حیات ،مجدداً مورد ارزیابی قرار میگیرد تا میزان ضایعات و کاهش
انتشار آلودگی را دریابیم .در این مرحله ،مشاهدات مختلف ،دادههای جمعآوری شده و نمودارهای کنترلی برای ارزیابی مجدد
سطح سیگما ،شاخص قابلیت پردازش ،آب ،برق ،مصرف مواد و غیره استفاده میشوند .اگر پارامترهای عملکرد بهتر از مرحله
اندازهگیری ارزیابی شوند ،راه حل انتخاب شده باقی میماند .در غیر این صورت ،برنامه اقدام خارج از کنترل75برای انتخاب راه
حل مناسب آغاز میشود .اگر راه حل بالقوه برای پروژه آزمایشی ،برای مدت طوالنی پایدار ماند ،در سایر بخشهای صنعت نیز
همین راه حل اعمال میشود .پیاده سازی جامع شسنا در صنعت ،منجر به بهبود پایداری و افزایش شهرت در سطح جهانی از
طریق ارائه محصوالت سازگار با محیط زیست میشود.
 .5نتایج و بحث
روش سبزناب به طور گسترده ای توسط سازمانهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است .در مقایسه ،اقدامات بسیار کمی
برای تحقق رویکرد شسنا انجام شده است (کومار و همکاران2016 ،؛ حسین و همکاران .)2019 ،شسنا در مرحله تکامل خود
قرار دارد و سازمانها به دلیل فرهنگ مقاومتی و ترس از تغییرات عملگرا در روشهای کار خود ،تمایلی به اتخاذ این رویکرد
ندارند .بحث جامع در مورد فعال کنندهها ،موانع و مجموعه ابزارها ،ترکیب رویکردهای سبز ،ناب و ششسیگما را تسهیل می-
کند .عالوه بر این ،چارچوب ارائه شده در این پژوهش ،به سازمانها در پیاده سازی شسنا در راستای پایداری ،بهبود بهرهوری و
سودآوری کمک میکند.
هنگامی که ترکیب شسنا به طور منسجم برقرار شد ،میتوان به راحتی عملکردهای مختلف این روشهای مدرن را با هم
مرتبط کرد .توانمندسازها ،اقدامات آمادگی در یک سازمان برای اجرای رویکرد جدید هستند (لورانی و آنتونی.)201276،
تسهیلگران روشهای تغییر را درنظر گرفتهاند که منجر به اجرای موفق استراتژی جدید میشود (ناسلوند .)201377،جدول3
توانمندسازی شسنا را نشان میدهد.
جدول :3فعال کنندههای ششسیگمای سبز ناب.
شماره
1

عوامل موفقیت
رضایت مشتری

2

یادگیری سازمانی

3

ترکیب مراحل چرخه
توسعه محصول

توضیحات
رضایت مشتری از اهمیت باالیی برای هر سازمانی
برخوردار است تا بتواند در بازار رقابتی باقی بماند.
هر کارمند باید با کل سیستم آشنا باشد تا بتواند تالش-
های شدید خود را برای موفقیت سازمانی به کار گیرد.
مفهوم مهندسی همزمان و ادغام در مراحل مختلف
توسعه محصول برای توسعه یک محصول قابل اعتماد

استناد
)201878
اسمیت و همکاران (
سریداران و همکاران (،)2018
)201779
بن روبن و همکاران (
،)201180
کاروالیو و همکاران (
کسوان و راثی ()2019
75

)Out of Control Action Plan (OCAP

76

Laureani & Antony

77

Näslund

78

Smith et al.

79

BenRuben et al.
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4

فرهنگ و ارتباطات

5

پشتیبانی مدیریت عالی

6
7

روابط راهبردی با تامین
کننده
داده ها و معیارها

8

کار گروهی

9

مدیریت ریسک

10

آمادگی سازمانی برای
پیاده سازی شسنا
پیوند شسنا با استراتژی
کسب و کار

11

ضروری است.
سازمانها باید فرهنگ بهبود مستمر ،همکاری و جریان
اطالعات دو طرفه را توسعه دهند.
پشتیبانی مدیریت عالی برای معرفی فناوری جدید و
هرگونه تغییر عمده در سازمان ضروری است.
تأمین کننده قابل اطمینان ضروری است تا مواد اولیه و
سایر اقالم در بازه زمانی تحویل داده شود.
جمعآوری دادهها و معیارهای عملکرد برای موفقیت
برنامه شسنا بسیار مهم است زیرا زمینهای برای مقایسه
فراهم میکند.
برای دستیابی به اهداف شسنا ،همه اعضای سازمانها
باید به صورت تیمی کار کنند.
قهرمانان هر شغلی ریسک میکنند و مفهوم جدیدی را
پیش از رقبا معرفی میکنند تا از هر فرصتی در بازار
استفاده کنند.
شرکت باید در موقعیتی باشد که بتواند شسنا را به
سازمان خود معرفی کند زیرا به تغییرات نیاز دارد.
ارتباط بین استراتژی سازمانی و رویکرد شسنا منجر به
دستیابی به پایداری سازمان میشود.

،)200281
آنتونی (

کرونادو و
)201682
دوبی و همکاران (
لورانی و آنتونی (،)2018
کسوان و راثی ()2019
سیگل و همکاران ()2019
،)201283
حابدین و یوسف (
آنتونی و همکاران ()2018
آنتونی و همکاران (،)2016
کسوان و راثی ()2019
سیگل و همکاران ()2019

14

)201784
چرفی و همکاران (
)201585
ابوبکر و همکاران (

مشخص شده است که پشتیبانی مدیریت عالی ،کار گروهی و آمادگی سازمانی ،مهمترین عوامل برای اجرای موفق شسنا
هستند (پاندی و همکاران2018 ،؛ کسوان و راثی .)2020 ،تعهد مدیریت ،درک کامل ابزارهای شسنا و جمعآوری دادههای
مفید منجر به بهبود پایداری از طریق اجرای موثر برنامه شسنا میشود.
موانع اجرا ،عوامل اساسی شکست86هستند که مانع پیشرفت شده و یا دستیابی به اهداف تعیین شده را برای سازمان دشوار
میکنند .اینها چالشهای مدیریتی و فنی مشخصی هستند که سازمانها را از دستیابی به اهداف مورد نظر باز میدارد (جمال

80

Carvalho et al.

81

Coronado & Antony

82

Dubey et al.

83

Habidin & Yusof

84

Cherrafi et al.

85

Abu Bakar et al.

86

)Critical Failure Factors (CFF
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ابولمجد .)2011 ،سازمان باید مشکالت یا موانع اساسی را در مسیر موفقیت خود شناسایی کند تا در یک بازه زمانی خاص
مزیت رقابتی نسبت به رقبا داشته باشد .جدول 4موانع اجرای برنامه شسنا را نشان میدهد.

جدول :4موانع ششسیگمای سبز ناب.
شماره موانع
شناسایی مناطق نامناسب با
1
رویکردهای ناب و سبز
2

مقاومت در برابر تغییر

3

عدم آگاهی از محیط زیست

4

انتخاب ابزار اشتباه

5

سیستم حمل و نقل
نامناسب
ناکارآمدی و عدم حمایت
مدیریت

6

استناد
توضیحات
،)201387
پیاده سازی موفقیت آمیز شسنا برای انتخاب یک الزعبی و همکاران (
فروشگاه یا منطقه خاص که حداکثر ظرفیت برای کومار و همکاران ()2016
بهبود پایداری را دارند ،مورد نیاز است
88
شیوههای سنتی تولید توسط اکثر صنایع در حال عبداهلل و همکاران (،)2016
)201989
باتاچاریا و همکاران (
اتخاذ است و آنها در برابر روش جدید مقاومت
نشان می دهند.
ماتیازهاگان و همکاران 90
دانش جامع زیست محیطی ،همراه با تاثیر
ویژگیهای فرایند بر محیط زیست ،برای موفقیت (،)2013
)201391
الزعبی و همکاران (
شسنا حیاتی است.
،)201492
البلیوی و همکاران (
موفقیت شسنا بستگی زیادی به انتخاب ابزار
گرین جونیور و همکاران 93
مناسب دارد.
(،)2012
حسین و همکاران ()2019
کومار و همکاران ()2016
سیستم حمل و نقل نامناسب منجر به انتشار
بیشتر آلودگی در محیط زیست میشود.
،)201694
کومار و همکاران (
پشتیبانی مدیریت عالی و مشارکت فعال آن،
95
برای موفقیت شسنا به عنوان مرجع مطلق جهت البلیوی و همکاران ()2014
صدور مجوزها ضروری است.

15

87

Al Zaabi et al.

88

Abdullah et al.

89

Bhattacharya et al.

90

Mathiyazhagan et al.

91

Al Zaabi et al.

92

Albliwi et al.

93

Green Jr et al.

94

Kumar et al.

95

Albliwi et al.
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7

عدم مهندسی مجدد

8

10

عدم آگاهی از راهبردهای
مختلف شسنا
عدم همافزایی بین بهبود
مستمر و اهداف راهبردی
سازمان
فرهنگ سازمانی ضعیف

11

محدودیتهای اقتصادی

12

عدم استانداردسازی و
استفاده از روشهای برنامه
ریزی غیر استاندارد

9

درک کامل رویکردهای مختلف مهندسی مجدد
برای اجرای موثر پروژه شسنا در یک سازمان
خاص بسیار ضروری است.
برای پیاده سازی شسنا ،درک کامل راهبردهای
مختلف شسنا و مزایا و معایب آنها ضروری است.
برای پروژه شسنا ،انسجام بین اهداف و پیشرفت
مداوم الزم است تا نتایج مطلوب در بازه زمانی
مورد نیاز به دست آید.
یادگیری ،آمادگی برای پذیرش و بهبود مستمر
فرهنگ سازمانی ،اجرای شسنا را تسهیل میکند.
پیاده سازی شسنا تغییرات پارادایمی را در
صنعت مربوطه به ارمغان میآورد ،بنابراین نیاز به
منابع مالی برای ایجاد تغییرات وجود دارد.
استانداردسازی ،یک تخصص را در سیستم به
وجود میآورد که منجر به کاهش دوباره کاری،
تولید ضایعات و انتشار آلودگی میشود.

الزعبی و همکاران (،)2013
،)201696
آگراوال و همکاران (
)201897
بن روبن و همکاران (
کومار و همکاران (،)2016
الزعبی و همکاران ()2013
آلبلیوی و همکاران (،)2014
چرفی و همکاران ()2019
حسین و همکاران ()2019
)201698
هنریک و کاتارینو (

بانوی و بیلک ()2014

16

مطالعه جامع مربوط به موانع شسنا نشان میدهد که شایع ترین چالش برای اجرای آن ،فقدان معیارهای استاندارد و روشهای
ارزیابی است .عالوه بر این ،عدم حمایت مدیریت ارشد توسط بسیاری از مطالعات به عنوان یکی از موانع مهم اجرای شسنا
گزارش شده است .یادگیری مشارکتی و پیوند شسنا با اهداف تجاری ،به عنوان ابتکارات اساسی برای موفقیت شسنا شناخته
شدهاند .مجموعه ابزارهای شسنا ،مکمل پیاده سازی و استقرار آن است .ابزارهای شسنا به عنوان اصول یا مفاهیمی هستند که
قابلیت شناسایی ،حذف ضایعات و استفاده بهینه از منابع را دارند .پس از تجزیه و تحلیل  13مقاله تحقیقاتی مربوط به شسنا،
مشاهده شد که سازمانهای صنعتی با توجه به نیازهای متنوع و اندازه آنها از ابزارهای مختلفی استفاده میکنند .اما ،ابزارهای
خاص بیش از سایر ابزارها مورد استفاده قرار میگیرند و بیشتر توسط سازمانهایی که از رویکرد یکپارچه شسنا استفاده می-
کنند ،مورد بهرهبرداری قرار میگیرند .همانگونه که در شکل 4نشان داده شده است ،استفاده از ابزارهای شسنا با نمودار راداری
 100بیش از  90درصد (11از)13
مورد بررسی قرار گرفته است .نمودار سیپک99و نقشه برداری جریان ارزش محیطی با
بیشترین کاربرد را داشته است .عالوه بر این ،سایر ابزارهایی که بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند عبارتند از :قابلیت پردازش،
تدارکات معکوس و نمودار علت و معلول101.از بین سیزده مقاله ثبت شده با موضوع شسنا ،اکثریت آنها برای دستیابی به
96

Agrawal et al.

97

Ben Ruben et al.

98

Henriques & Catarino

99

)Suppliers, Inputs, Process, Outputs, and Customers diagram (SIPOC

100

)Environmental Value Stream Mapping (EVSM

101

)Cause and Effect Diagram (C&E
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اهداف ناب و سبز به ابزارهای ناب تکیه میکنند .به این معنی که سازمانهای صنعتی عمدتا از ابزارهای کم هزینه برای رفع
نگرانیهای زیست محیطی استفاده میکنند .برای پرداختن به ابعاد اجتماعی پایداری ،تنها چند مورد محدود از مشارکت
اجتماعی و ابزارهای تامین منابع محلی یافت شده است.

17
شکل :4نمودار راداری استفاده از ابزارهای شسنا.
 102پایداری ،به طور مداوم در حال افزایش است.
اهمیت شسنا به دلیل اثرات مثبت آن بر کیفیت بهرهوری ،نظر مشتری و
ادبیات نشان میدهد که ترکیب شسنا نه تنها بهرهوری را افزایش میدهد بلکه تاثیرات منفی محیطی را نیز کاهش میدهد.
این حسن نیت در نهایت تصویر چهانی سازمان را ارتقا میدهد .اما ،ترکیب شسنا نیاز به پیگیریهای قابل توجهی برای
شناسایی ابزارهای استاندارد و همافزایی بین آنها دارد .در حال حاضر ،اکثر سازمانها میخواهند فناوریهای پاک را در روش-
های بهبود فرایند موجود خود برای داشتن محیطی سالمتر ادغام کنند .از مهمترین چالشهای مهم سازمانهایی که مایلند
مفهوم سبز را در شش سیگمای ناب ترکیب کنند ،عدم دسترسی به یک نقشه راه مناسب است .محققان دریافتند که سازمانها
برای پیاده سازی و ادغام رویکردهای سبز ،ناب و ششسیگما برای بهبود عملکرد با مشکل روبرو هستند (چرفی و همکاران،
 .)2017بانوای و بیلک ( )2014چارچوبی را برای بهبود کارایی و کاهش ضایعات مختلف ارائه دادند .اما چارچوب ارائه شده
فقط در یک صنعت خاص محدود بوده و چگونگی ارائه از طریق روش دیمائیک را بیان نکردند .چرفی و همکارانش ()2017
چارچوبی از شسنا را برای بهبود پایداری اقتصادی و زیست محیطی پیشنهاد کردند .اما تحقق چارچوب پیشنهادی برای صنایع
جدیدی که میخواهند شسنا را پیادهسازی کنند دشوار بود .کلوزل و همکارانش ( )2010یک روش سازگار با محیط زیست
برای ادغام ششسیگمای سبز و ناب ارائه دادند ،اما درک مراحل پیگیری آن دشوار بود .پژوهش حاضر ترکیب شسنا را بر
اساس عناصر نظری ارائه میدهد و یک چارچوب دقیق دیمائیک را ارائه میدهد .چارچوب پیشنهادی به عنوان یک چارچوب

102

)Voice of the Customer (VOC
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آزمایشی برای اجرا در بخش خاصی از سازمان عمل میکند .همچنین همین چارچوب را میتوان در کل سازمان پس از اجرای
موفق به عنوان یک پروژه آزمایشی گسترش داد .ترکیب مفهومی ششسیگمای سبز ناب ارائه شد تا متخصصان را به اتخاذ
فرهنگ شسنا در سازمانهای خود راهنمایی کند .چارچوب ارائه شده ترکیبی از ماتریس ناب و سبز را در هر مرحله نشان می -
دهد ،که در پژوهشهای قبلی نادیده گرفته شده است .اقدامات ناب و سبز به عنوان رویکردهای آیندهنگر برای انتخاب پروژه
در اولین مرحله از چارچوب شسنا عمل میکنند .برای ارزیابی وضعیت فعلی سیستم ،در مرحله دوم ابزارهای پیاده سازی شسنا
مانند نقشه برداری جریان ارزش محیطی ،از ارزیابی چرخه حیات استفاده می شود .علل احتمالی ضایعات در مرحله سوم
چارچوب با استفاده از ابزارهایی مانند ارزیابی چرخه حیات و ابزارهای آماری متداول یافت میشود .برای یافتن راه حلهای
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ممکن در مرحله بهبود ابزارهای چارچوب مانند ارزیابی چرخه حیات ،نگاشت جریان ارزش محیطی ،پنج چرا ،کایزن و
استفاده میشود .در آخرین مرحله از پیاده سازی شسنا ،نگاشت جریان ارزش و ارزیابی چرخه حیات برای اندازهگیری بهبودِ
ایجاد شده استفاده می شود .در صورتی که نتایج بدست آمده از وضعیت قبلی سیستم یا پروژه مورد نظر مقایسه شود ،روش
پیاده سازی شسنا برای مدت طوالنی تری پایدار میماند.
 .5.1داللتها
نیاز به افزایش واکنش جهانی به کاهش انتشار گازهای گلخانهای از طریق عملیات تجاری سازگار با محیط زیست و سیاست-
های زیست محیطی بین دولتی (کنفرانس سازمان ملل متحد برای تغییرات آب و هوا)104وجود دارد .راهبرد شسنا ضایعات و
انتشار گازهای گلخانهای را از طریق گنجاندن  3مفهوم پاالیش ،کاهش و جایگزینی مصرف در سازمانهای صنعتی کاهش می -
دهد .مطالعه حاضر متخصصان را تشویق میکند تا برنامه شسنا را از طریق درک جامع از اقدامات ترکیب شده و چارچوب
پیاده سازی اتخاذ کنند .بخش تولید مطابق مقررات زیست محیطی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای عمل میکند .ترکیب
شسنا دانش نظاممند را ارائه میدهد و چارچوب اجرای این رویکرد را ارائه میدهد .این چارچوب سازمانهای صنعتی را برای
استفاده مو ثر از منابع و مواد که منجر به کاهش انتشار آلودگی میشود ،تسهیل میکند .پژوهش حاضر دیدگاه انگیزشی را برای
مدیران صنعتی برای بازنگری منابع و دستیابی به پایداری از طریق مراقبتهای ویژه از جامعه و محیط زیست ارائه میدهد.
پژوهش حاضر صنعتگران و محافظان محیط زیست را برای پیگیری شیوههای تجاری پایدار مانند شسنا که منجر به کاهش
تخریب محیط زیست از طریق استفاده مجدد ،پاالیش ،کاهش و جایگزینی مصرف میشود ،یاری میکند.
 .6نتیجهگیری
شسنا به عنوان یک رویکرد فراگیر شناخته شده است که اثرات منفی زیست محیطی را کاهش داده و محصوالت با ویژگیهای
برتر را ارائه میدهد .سازمانها باید عناصر حیاتی و روشهای پیاده سازی شسنا را برای پاسخ به تقاضای پایدار مشتری ،درک
کنند .ترکیب شسنا بر اساس عناصر نظری ارائه شده است :فعال کنندهها ،موانع و مجموعه ابزارها .فعال کننده ها ترکیب شسنا
را تحریک میکنند و موانع از ترکیب شسنا جلوگیری میکنند .ابزارها و روشهای پیادهسازی ،رویکرد یکپارچه شسنا را تکمیل
میکند .پشتیبانی مدیریت عالی و کار گروهی به عنوان مهمترین عوامل برای آمادگی سازمان برای پیاده سازی شسنا شناخته
شده است .عالوه بر این ،برای اجرای شسنا در سازمانهای صنعتی ،یک چارچوب منحصر به فرد مبتنی بر دیمائیک در این
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 چارچوب پیشنهادی یک مسیر نظاممند برای اجرای شسنا از شناسایی پروژه تا ارزیابی بهبود سیستم.پژوهش ارائه شده است
 چارچوب گام به گام با ابزارهای شسنا تکمیل شده است که مدیران صنعتی را برای اجرای این رویکرد.مورد نظر فراهم میکند
. نوع و فرهنگ مستقر در صنعت تسهیل میکند،پایدار صرف نظر از اندازه
 این محدودیت انگیزهای.محدودیت اصلی پژوهش حاضر این است که چارچوب شسنا به صورت عملگرا آزمایش نشده است
 تحقیقات آینده همچنین میتوانند بر.برای تحقیقات آینده در پیاده سازی شسنا در بخشهای مختلف صنعتی فراهم میآورد
.شسناسایی نقش شسنا در افزایش پایداری و بررسی موانع اجرای شسنا از طریق مدلسازی متمرکز شوند
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