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 چکیده 

ه با كنند كبزرگ در كشور فعاليت می دهای صنعتیهای كوچک تا واحسازی در گستره وسيعی از كارگاهواحدهای مختلف كارتن
های ؤلفهها و زیر مكنند. معرفی مؤلفهزایی و توسعه بازارهای صادراتی نقش مؤثری ایفا میداشتن شرایط الزم در رشد اقتصادی، اشتغال

ین تحقيق ا هدف وكارها باشد.ن نوع از كسبمندان به ایهای تجاری عالقهتواند نقشه راه فعاليتمؤثر بر پایداری توليد در این صنعت می
سازی، تعيين جایگاه فعلی آنها با نگرش ارزیابی های پایداری توليد در صنایع كارتنها و زیر مؤلفهمؤلفه بندی شناسایی و اولویت

ی صنایع ری توليد واحدهاهای مختلف مدیریت عمليات و نظارت بر عملکرد توليد پایدار برای دستيابی به سطوح مطلوب پایدافعاليت
سازی به ی منابع در دسترس تعداد هفت مؤلفه اصلی تأثيرگذار بر پایداری توليد در صنعت كارتنو بررسباشد. با مطالعه سازی میكارتن

شدند با  زیر مؤلفه شناسایی 43و  محيطی، تکنولوژیکی، اجتماعی، انسانی، مواد و محصولقوانين و مقررات، اقتصادی، زیست هاینام
ه سازی باهدف تأثيرگذاری هر مؤلفه و زیر مؤلفای محقق ساخت و توزیع آن در بين مدیران و كارشناسان صنعت كارتنتنظيم پرسشنامه

ليه های مربوطه تحليل گردید. بر اساس یافته های تحقيق ، كبر پایداری توليد و نيز وضعيت فعلی آنها بررسی و نتایج حاصله با آزمون
بين تأیيد و كيفيت ساختاری و نيز معيار پيش هایههای مؤثر بر پایداری توليد بر اساس ضرایب استاندارد و معناداری معادلمؤلفه
بر اساس  هامؤلفهبندی بينی برخوردار هستند. اولویتاعتبار الزم جهت پيش افزونگی با روایی متقاطع از های ارائه شده با شاخصداده

محيطی، های زیستو مؤلفه های اقتصادی، مواد و محصول و تکنولوزیکی كمترین فاصلهفاصله تا پایداری  مؤلفه ای وميانگين رتبه
ر صنعت بنابراین برای نيل به پایداری توليد د سازی داشتندقوانين و مقررات بيشترین فاصله را برای نيل به پایداری در صنعت كارتن

های صنایع كارتن سازی میشركت .ازپيش مورد توجه قرار گيرندقوانين و مقررات باید بيشمحيطی، های زیستسازی مؤلفهكارتن
گيری نمایند. بنابراین  با بررسی  و تحليل وضعيت موجود گيری از نتایج این تحقيق در راستای  نيل به توليد پایدار جهتتوانند با بهره

های پایداری توليد تعيين نموده و سپس برای نيل به جایگاه بهتر، با تعيين و مولفه ها و زیرخود، موقعيت سازمان خود را از نظر مولفه
 هایی، كمبودها و مشکالت مرتبط را برطرف نمایند.  اجرای پروژه

 
 .سازیبندی، كارتنها ، اولویتتوليد پایدار، مؤلفه کلیدی: هایواژه 
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 مقدمه
ل الزامات امروزه بيشتر مدیران واحدهای صنعتی به دلي

های مناسب معيارها و توانمندی كسب استانداردهای فنی،
های مطلوب و حضور مؤثر در روابط برای رسيدن به موفقيت

بایستی عالوه بر كسب معيارهای اقتصادی به  تجاری،
محيطی و افزایش رفاه و توسعه اجتماعی های زیستشاخص

. ( et al.,Azar 1720)نيز توجه روزافزون داشته باشند 
هرچند واحدهای صنعتی مفاهيم و اهميت توسعه و توليد 
پایدار را با گسترش فرایندهای آموزش محور مرتبط با 

اند ولی در برقراری محيطی درک كردهموضوعات زیست
يطی محهای اقتصادی، اجتماعی و زیستتعادل بين پيشرفت

د رنببرای صنایع و اجرایی كردن آن در مراحل اوليه به سر می
(Tseng, 2013) .پایدار، وكاركسب نوین هایمدل كارگيریبه 

 كمک به صنعت پایدار هایفناوری و هاحلراه مؤثر توسعه در

ایجاد  سهامداران و مشتریان ی را برایبيشتر مزایای كرده و
. گسترش و اعمال ( et al.,Geissdoerfer 2018) كندمی

ندهای مختلف محيطی در فرایهای زیستالزامات و جنبه
طراحی و توليد محصول كه منجر به توسعه الگوها و 

شود ازجمله مفاهيم ناشی از درک تر میراهبردهای توليد پاک
 نقشكه  ( 2011et al., Herva)توسعه و توليد پایدار است 

 به دستيابی منظوربه را تکنولوژیکی و عملياتی انسانی، منابع

 (.ur & Mangula, 2019Thak)كند پایدار تأكيد می توليد
پایداری  مفاهيم سازییکپارچه بر متعددی هایپژوهش
، (Zobel, 2021 Baghersad &) برای نمونه، .تمركز دارند

د تنها باید بر بعهای مدیریت عمليات پایدار نهمعتقدند روش
 نقش باید بلکه كنند تمركز انسانی محيطی و منابعزیست

 (2015و همکاران ) chaltegger Sگيرند. دربر هم را ذینفعان
 و اجتماعی ارزش پایدار، وكارهای كسبمدل كه كردند بيان

 و اقتصادی اجتماعی، هایفعاليت ادغام با را مداری مشتری
و همکاران   Aganسوی دیگر از .كنندمی فراهم محيطیزیست

سازمان و  دررسيدن كاركنان را ( نقش تأثيرگذار2013)
 و Seuring د.اعالم كردن پایداری به واحدهای توليدی

Moller (2008) ابزار یک عنوانبه را پایدار زنجيره تأمين 

 كردن برآورده در را مهمی نقش كه كردند تعریف توسعه

و   Rashid-Abdul .برعهده دارد آینده هاینسل نيازهای
زمان بر سه بعد طور هم( بر مفهوم پایداری به2017همکاران )
اجرای  یبرا محيطی و اجتماعی تأكيد كردند.ستیز اقتصادی،

آميز توليد پایدار بایستی طراحی و توسعه پایدار موفقيت
محصوالت، فرایندهای توليد پایدار، مدیریت زنجيره تأمين 

و مدیریت پایدار محصوالت بعد از عمر مفيد را مدنظر  پایدار
با كاالها  ديتول بنابراین هدف از توليد پایدار،؛ قرار داد

، ردهكمحيطی را حداقل فرایندهایی است كه آثار منفی زیست
 ،برای كاركنان ،نمایندانرژی و منابع طبيعی كمتری مصرف 

كنندگان ایمن بوده و از نظر اقتصادی و مصرف افراد ،جوامع
 مقرون به صرفه باشند.

سازی ساختاری در بررسی توليد پایدار با رویکرد مدل
و  نظارت راهکارهایی مانند انجام تفسيری و دیمتل فازی،

 سازیبهينه باال، وریبهره با وریافن و منابع از استفاده كنترل،

 بهبود برای دستيابی به پایداری توليد و توليد را برنامه

 .( 2017et al., Azar)اساسی ارائه دادند  هایمؤلفه وریبهره
 Mohebbi ( 2017و همکاران)  در ارائه مدلی برای نيل

یش های افزاتوسعه پایدار در صنعت مبلمان كشور، شاخص به
مواد  كاهش های صنعتی مبلمان،خوشه توسعه ثبات اقتصادی،

لمان و مب افتیباز منسجم دانشگاه و صنعت، ارتباط آلی فرار،
سپاری داخلی و جذب منافع حاصل برون راهبردهایتوسعه 

برای  ترین فاكتورهای مؤثراز برون سپاری خارجی را مهم
رسيدن به توسعه پایدار صنعت مبلمان كشور معرفی كردند. 

Azizi ( نيز زیر مؤلفه2016و همکاران ) ،های ثبات اقتصادی
 وطه،های مربساختار تعرفه ميتنظ های صنعتی،توسعه خوشه

مواد آلی فرار، تقویت بازاریابی و تقویت محيط رقابتی  كاهش
 را در صنعت گزارش دادند.

 Chavooshi  ( در2012و همکاران ) نقش بررسی 

 توسعه برای دستيابی به كشور كاغذ و چوب صنایع مدیریت

 در كشاورزی پسماندهای از استفاده مقایسه ميزان پایدار، با

ترویجی  هایرهيافت یکدیگر، با ایران كاغذ و خمير صنایع
مناسبی برای استفاده از انواع پسماندهای كشاورزی 

رایندهای صنایع چوب و كاغذ ایران معرفی در ف استفادهقابل



 23         1، شماره 38فصلنامه تحقيقات علوم چوب و كاغذ ایران، جلد 

 مدیریت اوليه، مواد از بهينه استفاده در افراد كردند. آموزش

 ساخت در مواد نوع این از استفاده كشاورزی، پسماندهای

 هایگونه كاشت از دولت حمایت های چندسازه،وردهآفر

طریق  از باطله كاغذهای از استفاده تند رشد، جنگلی
 كشور، كاغذ صنایع در دوباره فرآوری و زیافتبا فرایندهای

 و زیستمحيط د فعال در زمينهنها مردم هایتشکل از حمایت
نيل به توسعه  برایازجمله راه كارهای مهم  سازی،فرهنگ

 پایدار معرفی شدند.
 Estegi ( در شناسایی شاخص2021و همکاران ) های

يری چند گمسازی با روش تصميتر در صنایع كارتنتوليد پاک
های كنترل فرایند، كنترل محصول و زیر معياره، شاخص

رای نيل ب شاخص اتوماسيون صنعتی را دارای اولویت بيشتری
های به پایداری توليد معرفی كردند با این وجود زیر شاخص

استفاده از مواد اوليه تأیيد شده و استاندارد، تركيب و 
 كمی و كيفی نترلك های توليد،بندی مناسب برنامهفرمول

 ،ترسازمانی با اهداف توليد پاکفرایندها، همسویی فرهنگ
های دریافتی، تطبيق محصوالت ریزی بهنگام سفارشبرنامه

توليدی با درخواست مشتریان و توانمندسازی مستمر نيروی 
ر تهای مؤثر در راهبرد توليد پاکانسانی ازجمله زیر مؤلفه

 شوند.داری توليد محسوب میو پای باهدف بهبود فرایندها
Pourmousa (2019در بررسی چالش ) ها و راهبردهای

سازی ایران اعالم كرد كه تأمين مواد اوليه توسعه صنعت كارتن
بندی های بستهمناسب، شتاب در جایگزینی سایر روش

های بر پایه كارتن، كمبود دانش تخصصی، بندیجای بستهبه
ناسب، فرسوده بودن تجهيزات و های نوین و مفقدان فناوری

 سازی وآالت مورد استفاده در واحدهای صنعتی كارتنماشين
های مالی محدودیت دليلآالت به عدم بروز رسانی ماشين

 .های پيش روی صنعت مذكور استین چالشترازجمله مهم
سازی در گستره وسيعی از واحدهای مختلف كارتن

نند كبزرگ فعاليت می یهای كوچک تا واحدهای صنعتكارگاه
 زایی وكه با داشتن شرایط الزم در رشد اقتصادی، اشتغال

 كنند. در حالتوسعه بازارهای صادراتی نقش مؤثری ایفا می
با  است،های متعددی روبرو حاضر این صنعت با چالش

های نگاهی به ظرفيت توليد واقعی و عملی ساليانه شركت

 تربيششود كه مشخص میو ظرفيت اسمی آنها  سازیكارتن
این واحدها با كمتر از نصف ظرفيت اسمی خود فعاليت 

(. در چنين شرایطی معرفی Roshanrou et al., 2016كنند )می
های مؤثر بر پایداری توليد در این صنعت ها و زیر مؤلفهمؤلفه

مندان به این نوع های تجاری عالقهتواند نقشه راه فعاليتمی
 این تحقيق شناسایی اصلی هدف اشد.وكارها باز كسب

ازی، سهای توليد پایدار در صنایع كارتنها و زیر مؤلفهمؤلفه
مختلف  هایتعيين جایگاه فعلی آنها با نگرش ارزیابی فعاليت

مدیریت عمليات و نظارت بر عملکرد توليد پایدار برای 
دستيابی به سطوح مطلوب پایداری توليد واحدهای صنایع 

 .استی سازكارتن
 

 روش تحقیق
 هایبندی مؤلفهاین تحقيق برای شناسایی و اولویت

 .سازی انجام شده استپایداری توليد در صنعت كارتن
نظر روش گردآوری  از بنابراین از نظر هدف از نوع كاربردی،

ها كيفی پيمایشی و از نظر نوع داده -ها از نوع توصيفی داده
توليدكنندگان و صاحبان باشد. جامعه آماری تحقيق را می

، مدیران، متخصصان دانشگاهی و كارشناسان صنعت،
های بازرگانی مربوط به اصناف و اتاق كاركنان غيردانشگاهی،

یمبخش كاغذ و كارتن در صنعت سلولزی كشور را تشکيل 
 .دهند

د برای باشتحقيق تصادفی ساده می این گيری درروش نمونه
در  كه وكران استفاده شده استتعيين حجم نمونه از فرمول ك

 ارابز وتحليل قرار گرفت.پرسشنامه مورد تجزیه 160نهایت 
رگرفته بو  مورد استفاده در این تحقيق پرسشنامه محقق ساخته

و متخصصان  محققاننظرات اطالعات منابع موجود، مقاالت،  از
باشد. پرسشنامه در دو حالت كلی ابتدا با نگاه ميزان مربوطه می

 عدبها در پایداری توليد و ثيرگذاری مؤلفهای اهميت و تِنسب
ا سازی در ارتباط بباهدف تعيين جایگاه فعلی صنعت كارتن

، ارزیابی گيریمنظور اندازهپایداری توليد تهيه و توزیع گردید به
آمده از طریق پرسشنامه از مقياس دستو مقایسه نتایج به

 ده شد.گانه استفاپنج ای طيف ليکرتفاصله
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 هاها و زیر مؤلفهمؤلفه
برای انجام این تحقيق از تعدادی مؤلفه اصلی و زیر مؤلفه 

 به شرح زیر استفاده شد.
د های ارزیابی توليیکی از شاخص ،مؤلفه تکنولوژیکی -

 ها وپایدار مؤلفه تکنولوژیکی است. با توجه به بررسی
یر رح زهای تکنولوژیکی به شمطالعات انجام شده زیر مؤلفه

ارائه شد. توانمندی تحقيق و توسعه، توانایی تکنولوژی 
 ،پذیریتر باهدف دسترسبا الگوهای توليد پاک راستاهم)

ها و اتوماسيون صنعتی باهدف ی و جلوگيری از آلودگیكاربر
كنترل ضایعات، بروز بودن كاليبراسيون و پایش اهداف كيفيت 

طح سرعت تغيير و س نو و جدید بوده، یافتگی باهدفو توسعه
 ؛قابليت و توانمندی طراحی  ،(انتقال

های پایداری، حمایتگری، قوانين و مقررات با زیر مؤلفه -
 ين و مقررات؛ثبات و اثربخشی قوان

های وضعيت و ميزان مؤلفه اجتماعی با زیر مؤلفه -
یری و اثربخشی پذهای ضمن كار، توسعه، مسئوليتآموزش

 فرایندهای اجتماعی؛
ن، اهای توان مالی، منابع ارزمؤلفه اقتصادی با زیر مؤلفه -

 پذیری؛سودآوری و وضعيت رقابت
ریزی های برنامهمحيطی با زیر مؤلفهمؤلفه زیست -

محيطی ی زیستابیارز محيطی،محيطی، مدیریت زیستزیست
 ؛محيطیو اثربخشی فرایندهای زیست

ینی، های مهارت آفرمؤلفه انسانی با زیر مؤلفه -
 افزایی و جانشين پروری؛دانش
باهدف )های مواد مؤلفه مواد و محصول با زیرمولفه -

محصول  و (مناسب تنوع توانایی تأمين پایدار، كيفيت پایدار،
راحی پایدار و ط لیتحو و پایش پایدار، كنترل )توليد پایدار،

 های مناسب نظرسنجی شدند.پایدار( ارائه و با طراحی پرسش
 هایسنجه بودن معقول و مناسب از اطمينان رمنظوبه

از روایی محتوی و پایایی با روش الفای كرونباخ  پرسشنامه
عدد  30برای محاسبه پایایی پرسشنامه تعداد  استفاده شد.

های فعال در شهر تهران پرسشنامه اوليه بين مدیران شركت
 SPSS افزاربا استفاده از نرم بعدآوری شد و توزیع و جمع

با توجه به  ،آمددستبه 914/0مقدار كل آلفای محاسبه شده 

آمده در كليه دستكه مقدار ضریب آلفای كرونباخ بهاین
 .شدنامه تأیيد بود، پایا بودن پرسش 7/0ها بيشتر از مؤلفه
 

 هاآوری دادهروش جمع
ها در تحقيق باید با توجه به اهداف تحقيق، آوری دادهجمع

 انجام شود؛های انتخاب شده های نمونهگیروش تحقيق و ویژ
های مورد نياز این تحقيق از بنابراین برای گردآوری داده

 ای و ميدانی استفاده شده است.های كتابخانهروش
 

 هاوتحلیل دادهروش تجزیه
شده در این تحقيق با استفاده از آوریهای جمعتحليل داده

 است. روش شده انجامدو روش آماری توصيفی و استنباطی 
آمار توصيفی، ميانگين و انحراف از معيار و ... با استفاده از 

تحليل و با استفاده از روش آمار  SPSS-24 افزارنرم
 گيری به كل جامعه تعميم داده شد كه دراستنباطی، نتایج نمونه
های آلفای كرونباخ برای بررسی پایایی این تحقيق از آزمون

عادالت ساختاری برای بررسی پرسشنامه و روش مدل م
روابط بين متغيرها و تأیيد یا رد فرضيات تحقيق استفاده شده 

های تحليل عاملی تأیيدی و پایان بر اساس آزمون در است.
 اب .شدها اقدام ها و زیر مؤلفهبندی مؤلفهفریدمن به رتبه

گيری از معادالت ساختاری و بر اساس ضرایب معناداری بهره
ها بر پایداری توليد مشخص گردید. رد، تأثير مؤلفهو استاندا

منظور درک درست از بازسازی متغيرها برای پایداری توليد به
بين استفاده و معيار آزمون مدل كلی از روش ارتباط پيش

 سازی محاسبه شد.معادالت ساختاری در صنعت كارتن
 

 نتایج
 دهد بر اساسنشان می 1در جدول طوری كه نتایجهمان

ها بر پایداری های دریافتی از درجه اهميت مؤلفهتحليل داده
 های مواد و محصول،سازی، شاخصتوليد بر صنعت كارتن

محيطی، انسانی، اقتصادی، قوانين و مقررات، اجتماعی زیست
نظر  و از دارای اهميت و تکنولوژیکی بر پایداری توليد مؤثر

 ان داد كه ميانگيننتایج آزمون تی نش دار هستند.آماری معنی
سازی در های مؤثر بر پایداری در صنعت كارتنعددی مؤلفه
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آمده ستدهای بهباشد زیرا كليه ميانگينحد متوسط به باال می
 3برای سؤاالت مربوطه بيشتر از ميانگين فرضی ما یعنی عدد 

به دست آمد. از نظر اهميت و نيل به پایداری توليد كليه 
 (.1جدول شدند )ها تأیيد فهها و زیر مؤلمؤلفه

 

 سازیهای توصیفی عوامل مؤثر بر پایداری در صنعت کارتنآماره-1جدول 

The descriptive statistics of the factors influencing sustainability in the courogated board industry Table1. 

 ميانگين های اصلیمؤلفه
انحراف 

 معيار
 یعدد ت خطای معيار

درجه 
 آزادی

 داریسطح معنی

Main Components Mean 
Standard 

Deviation 

Standard 

Eror 
Value-T 

Degree 

of 

Freedem 

Sig.Level 

 تکنولوژیکی

Technological 
4.40 0.451 0.078 55.158 159 

0.000 

 اجتماعی

ocialS 
4.50 0.383 0.028 35.625 159 

0.001 

 قوانين و مقررات

Regulations 
4.56 0.348 0.030 60.991 159 

0.000 

 اقتصادی

Economic 
4.60 0.268 0.020 60.348 159 

0.003 

 انسانی

Human 
4.66 0.230 0.024 61.139 159 

0.001 

 محيطیزیست

Environmental 
4.68 0.293 0.022 60.801 159 

0.004 

 مواد و محصول

Materials and products 
4.72 0.209 0.022 41.797 159 

0.002 

 

 هامؤلفه بندیاولویت
های تأثيرگذار بر پایداری توليد كه نتایج بر اساس داده

، نيز نمایش داده شده است بيشترین تأثير 1آن در جدول 
های مواد و محصول، را برپایداری توليد به ترتيب مؤلفه

و مقررات،  نيقوان اقتصادی، محيطی، انسانی،زیست
كه بر اساس دارند. درحالی یکیژاجتماعی و تکنولو

بندی آزمون فریدمن اندكی تغييرات ایجاد شده و رتبه
 و محيطیهای اقتصادی، مواد و محصول، زیستمؤلفه

های اوليه قرار گرفتند. با نگاهی قوانين و مقررات در رتبه
د ها مشخص شبه نتایج حاصل از وضعيت فعلی نظرسنجی

قتصادی و تکنولوژیکی های مواد و محصول، اكه سهم مؤلفه
در حال حاضر بيشتر از دیگر موارد است. برای رفع این 
ابهام محقق از الگویی به نام كمترین فاصله تا پایداری كه 

اده استفاز تفاضل وضعيت پایدار و وضعيت موجود است، 

 دها در پایداری توليكه تأثير برخی از مؤلفه. ازآنجاییكرد
فعلی آنها به هر دليلی  بيشتر از سایرین ولی وضعيت

تر ارزیابی و برآورد شد با اندكی نامناسب و ضعيف
های مواد و محصول، اقتصادی، جابجایی، مؤلفه

ارند دیکی و اجتماعی فاصله كمتری تا پایداری ژتکنولو
های مؤثر بر پایداری توليد در (. در كليه شاخص2جدول )

 خصبين وضعيت موجود و اهميت شا سازیصنعت كارتن
داری وجود داشت. بر اساس نتایج تحليل تفاوت معنی

ریب ضيد شدند ها تأیأیيدی كليه شاخص و مؤلفهعاملی ت
شدت و جهت این  ،كننده وجود رابطه علی خطیمسير بيان

رابطه بين دو متغير مکنون است. در حقيقت همان ضریب 
 ترهای سادهرگرسيون در حالت استاندارد است كه در مدل

 -1 بين عددی  شود.میون ساده و چندگانه مشاهده رگرسي
بود ن یدهندهنشان شوند، صفر با برابر اگر كه است 1+ تا
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در مدل مذكور  علی خطی بين دو متغير پنهان است. رابطه
 tو مقادیر  3/0بيشتر از  كليه ضرایب استاندارد شده

 ربه دست آمد بنابراین اعتبا 96/1آمده نيز بيشتر از دستبه
 .استيد أیها نيز مورد تداده

 
 در صنعت کارتن سازی های اصلی در پایداری تولیدبندی مؤلفهنتایج تحلیل عاملی تائیدی و اولویت -2-جدول 

Table 2. The results of confirmatory factor analysis and the ranking of the main factors underpinning 
manufacturing sustainability of courogated board industry 

 آزمون فریدمن

Freedman Test 

 

 ضرایب

Coefficients 

 بندیاولویت

Ranking 

فاصله تا 

 پایداری
Distance to 

sustainability 

 وضعيت

Status هامؤلفه  

Main 

Components 

  

 

 

 بندیاولویت

Ranking 

 

 ميانگين

Mean 

 معناداری

Sig. 

 استاندارد

Standard 

 

كمترین فاصله 

 تا پایداری

Least 

distance to 

sustainability 

 پایداری

Sustainability 

 فعلی

Current 

  

6     

 

4.22 6.69 0.75 
 

3 2.30- 4.40 2.10 
 تکنولوژیکی

Technological 
 

4 

 

4.76 8.12 0.58 
 

7 2.98- 4.50 1.58 
 و مقررات قوانين

Regulations 
 

7 

 

4.03 3.50 0.57 
 

4 

 

2.34- 4.56 2.18 
 اجتماعی

Social 
 

1 

 

5.23 15.10 0.43 
 

2 

 

2.17- 4.60 2.43 
 اقتصادی

Economic 
 

5 

 

4.69 8.46 0.44 
 

5 

 

2.57- 4.66 2.09 
 انسانی

Human 
 

3 

 

5.03 4.90 0.69 
 

6 

 

2.76- 4.68 1.90 
 محيطیزیست

Environmental 
 

2 

 

5.10 9.59 0.59 

 

1 

 

1.99- 4.72 1.73 

 حصولمو  مواد

Materials and 

products 

 

ها برای پایداری در صنعت بندی زیر مؤلفهاولویت
 سازیکارتن

نتایج آزمون فریدمن نشان داد كه در مؤلفه تکنولوژیکی 
های كنترل ضایعات، قابليت طراحی و سطح زیر شاخص

انتقال تکنولوژی از نظر ميزان تأثيرگذاری در پایداری توليد 
كه كاربری فناوری درحالی ،ل تا سوم قرار دارندهای اودر رتبه

های پایانی قرار دارد. با و جلوگيری از آلودگی در ردیف
 نیترشيب ها،توجه به سطوح فعلی بسيار متفاوت زیر مؤلفه

فاصله تا پایداری را كاليبراسيون، قابليت تحقيق و توسعه و 

 دولج)پذیری تکنولوژی به خود اختصاص داده است دسترس
ت سازی شایسته اس( كه برای بهبود وضعيت صنعت كارتن3

 ریزان و صاحبان صنایع قرار گيرند.مورد توجه خاص برنامه
رسد با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده در نظر می به

آالت جدید سرعت تغيير سازی و واردات ماشينصنعت كارتن
ری تطلوبهای متکنولوژی و نيز سطح انتقال آن در جایگاه

یافتگی این صنعت را در صورت تداوم قرار دارند كه توسعه
 داشتهای جدید و پيشرفته به همراه خواهد ورود تکنولوژی

 (.3جدول )
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 بندی زیرمولفه های تکنولوژیکی در صنعت کارتن سازینتایج تحلیل عاملی تائیدی و اولویت -3-جدول 

factors in the -ctor analysis and the ranking of the technological subTable 3. The results of confirmatory fa
courogated board industry 

 ضرایب

Coefficients 

 بندیاولویت

Ranking  فاصله تا

 پایداری

Distance to 

sustainability 

 بندیاولویت

Ranking 

 وضعیت

Status 
 هازیر مؤلفه

 
 -Sub

Components 

 

 ردیف
Item 

 ناداریمع

Sig. 

 استاندارد

Standard 

کمترین فاصله 

 تا پایداری

Least distance  

to 

sustainability  

اهمیت در 

 پایداری

Importance in 

sustainability 

 پایداری

Sustainability 

 فعلی

Current 

4.45 0.48 

 

 

13 
2.54- 

 

 

10 

 
4.30 1.76 

قابلیت تحقیق و 

 توسعه

R&D 

capabilities 

1 

329. 0.73 

 

 

10 

 

 

2.42- 

 

 

11 
4.27 1.85 

قابلیت 

 تکنولوژیکی

Technological 

capabilities 

2 

5.98 0.75 

 

8 

 

2.39- 

 

11 
4.27 1.88 

 ترتولید پاک

Cleaner 

production 

1-2 

6.28 0.57 
14 2.85- 6 

4.45 1.60 
 پذیریدسترسی

Availability 

2-2 

7.75 0.83 
11 2.44- 13 

4.14 1.70 
 کاربری 

Practicality 

3-2 

6.72 0.54 

 

 

3 

 

 

2.01- 

 

 

12 
4.21 2.20 

جلوگیری از 

 آلودگی

Pollution 

prevention 

4-2 

7.25 0.66 

 

 

9 

 

 

2.40- 

 

 

5 
4.53 2.13 

سطح اتوماسیون 

 صنعتی

Industrial 

automation 

level 

3 

6.15 0.63 
 

6 

 

2.33- 

 

1 4.63 2.30 
 کنترل ضایعات

Waste control 

1-3 

9.30 0.56 
12 2.51- 7 

4.41 1.90 
 کالیبراسیون

Calibration 

2-3 

6.65 0.56 

 

7 

 

2.35- 

 

4 
4.55 2.20 

 پایش کیفیت

Quality 

monitoring 

3-3 

9.22 0.73 

 

 

4 

 

 

2.02- 

 

 

9 
4.33 2.31 

سطح 

 یافتگیتوسعه

4 
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 ضرایب

Coefficients 

 بندیاولویت

Ranking  فاصله تا

 پایداری

Distance to 

sustainability 

 بندیاولویت

Ranking 

 وضعیت

Status 
 هازیر مؤلفه

 
 -Sub

Components 

 

 ردیف
Item 

 ناداریمع

Sig. 

 استاندارد

Standard 

کمترین فاصله 

 تا پایداری

Least distance  

to 

sustainability  

اهمیت در 

 پایداری

Importance in 

sustainability 

 پایداری

Sustainability 

 فعلی

Current 

Level of 

development 

5.24 0.83 
5 2.16- 8 

4.36 2.20 
 نو و جدید بودن

Novelty 

1-4 

6.90 0.65 

 

2 

 

1.96- 

 

14 
4.06 2.10 

 سرعت تغییر

Speed of 

change 

2-4 

6.86 0.58 

 

1 

 

1.94- 

 

3 
4.56 2.62 

 سطح انتقال

Transmission 

level 

3-4 

5.90 0.75 

 

5 

 

2.12- 

 

2 
4.57 2.45 

 قابلیت طراحی

Design 

capability 

5 

 
در صنعت کارتن  ی، اقتصادی و انسانیاجتماع های قوانین و مقررات،مؤلفه بندی زیرنتایج تحلیل عاملی تائیدی و اولویت -4-جدول 

 سازی 
Table 4. The results of confirmatory factor analysis and the ranking of the regulations, social, economical and 

factors in the corrugated boared industry-human sub 

 ضرایب

sCoefficient 

 بندیاولویت

Ranking  فاصله تا

 پایداری

Distance to 

sustainability 

 بندیاولویت

Ranking 

 وضعیت

Status 

 هازیر مؤلفه

-Sub

Components 

 

 مؤلفه اصلی
Main 

component معناداری 

Sig. 

 استاندارد

Standard 

کمترین فاصله 

 تا پایداری

Least 

distance to 

sustainability 

در  اهمیت

 ایداریپ

Importance 

in 

sustainability 

 پایداری

Sustainability 

 

 فعلی

Current 

8.11 0.66 
 

1 
 

2.82- 
 

2 4.52 1.70 
 پایداری

Stability 

 

قوانین و 

 مقررات
Regulations 

5.11 0.68 
 

2 
 

2.88- 
 

1 4.60 1.70 
 کاربری

Practicality 

7.25 0.68 
 

3 
 

3.10- 
 

1 4.60 1.50 
 حمایتگری

pportSu 

 

9.15 0.69 
 

4 
 

3.12- 
 

2 4.52 1.40 
 اثربخشی

Effectiveness 

4.90 0.69 
 

2 

 

2.05- 

 

1 4.61 2.56 
 آموزش

Education 
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 ضرایب

sCoefficient 

 بندیاولویت

Ranking  فاصله تا

 پایداری

Distance to 

sustainability 

 بندیاولویت

Ranking 

 وضعیت

Status 

 هازیر مؤلفه

-Sub

Components 

 

 مؤلفه اصلی
Main 

component معناداری 

Sig. 

 استاندارد

Standard 

کمترین فاصله 

 تا پایداری

Least 

distance to 

sustainability 

در  اهمیت

 ایداریپ

Importance 

in 

sustainability 

 پایداری

Sustainability 

 

 فعلی

Current 

7.89 0.67 
 

4 

 

2.73- 

 

4 4.43 1.70 
 توسعه

Development 

 اجتماعی

Scial 

7.58 0.71 
 

2 

 

2.24- 

 

2 4.53 2.29 
 پذیریمسئولیت

Responsibility 

6.39 50.7 
 

3 

 

2.35- 

 

3 4.51 2.16 
 یاثربخش

Effectiveness 

5.59 0.77 

 

2 

 

2.03- 

 

2 
4.63 2.60 

 مالی توان

Financial 

capability 

 

 اقتصادی

Economical 
6.80 0.66 

 

3 

 

2.58- 

 

1 4.68 2.10 
 حاشیه سودآوری

Profitability 

5.99 0.56 
 

1 

 

1.46- 

 

3 4.56 3.10 
 پذیریرقابت

sCompetitivenes 

6.78 0.63 
 

4 

 

2.93- 

 

4 4.51 1.60 
 ارزان منابع

Cheap resources 

7.36 0.44 
 

1 

 

2.46- 

 

1 4.72 2.26 
 آفرینی مهارت

Skill creation 

 

 انسانی

Human 
6.19 0.60 

 

2 

 

2.60- 

 

2 
4.65 2.05 

 افزاییدانش

Knowledge 

raising 

6.12 0.42 

 

3 

 

2.69- 

 

3 
4.64 1.95 

 وریپر جانشین

ccession Su

planning 

 

های بازنگری و در مؤلفه قوانين و مقررات، زیر مؤلفه
حمایت گری قوانين از نظر تأثير در پایداری در رتبه نخست 

كه اثربخشی قوانين برای نيل به پایداری درحالی ،قرار دارند
سازی از نظر فاصله تا پایداری در جایگاه در صنعت كارتن

باشد كه شایسته است قوانين مربوطه از نظر تری میپایين
 درنيگاثربخشی بر پایداری توليد مورد بازنگری قرار 

(. در مؤلفه اجتماعی به لحاظ ميزان تأثير و فاصله 4جدول)
های وضعيت كمی و كيفی رای نيل به پایداری، زیر مؤلفهب

صاحبان صنایع در  پذیریمسئوليتهای اجرا شده و آموزش

های اول و توسعه كارهای اجتماعی و اثربخشی اولویت
فرایندهای اجتماعی بيشترین فاصله را به خود اختصاص 

حاشيه سودآوری از نظر  ،(. در مؤلفه اقتصادی4جدولدادند )
پذیری از نظر كمترین فاصله تا پایداری يت و رقابتاهم
های مؤلفه انسانی، زیر شاخص در ها بودند.ترین زیر مؤلفهمهم

افزایی و جانشين پروری در هر دو مهارت آفرینی، دانش
روش، به ترتيب بيشترین اهميت و كمترین فاصله تا پایداری 

 (.4جدول كردند )را كسب 
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 محیطی، مواد و محصولهای زیستبندی زیر مؤلفهعاملی تائیدی و اولویت نتایج تحلیل -5-جدول 

Table 5. The results of confirmatory factor analysis and the ranking of the environmental, materials and 
factors in the corrugated boared industry-products sub 

 ضرایب

Coefficients 

 یبنداولویت

Ranking  فاصله تا

 پایداری

Distance to 

sustainability 

 بندیاولویت

Ranking 

 وضعيت

Status 

 هازیر مؤلفه

Components-Sub 

 

 مؤلفه اصلی

Main 

component معنادار

 ی

Sig. 

 استاندارد

Standard 

كمترین فاصله 

 تا پایداری

Least 

distance to 

ysustainabilit 

در  اهميت

 پایداری

tance Impor

in 

sustainability 

 پایداری

Sustainability 

 فعلی

Current 

5.30 0.48 
 

1 

 

2.64- 

 

4 4.59 1.95 
 ریزیبرنامه

Planing 

 

 محيطیزیست
Environmenta

l 
11.20 0.35 

4 2.97- 1 
4.82 1.85 

 مدیریت

Management 

8.25 0.48 
3 2.77- 2 

4.65 1.88 
 اثربخشی

Effectiveness 

4.75 50.7 
2 2.73- 3 

4.63 1.90 
 ارزیابی

Assessment 

5.12 0.61 
 

7 

 

2.10- 

 

6 4.68 2.58 
 اوليه مواد

Raw material 

 

 

 

 

 مواد و محصول

Materials and 

Products 

4.25 0.48 
 

9 

 

2.58- 

 

1 4.78 2.20 
 پایدار تأمين

Sustainable supply 

4.18 0.82 
 

3 

 

1.79- 

 

7 4.62 2.83 
 پایدار كيفيت

stainable qualitySu 

8.10 0.83 

 

6 

 

1.92- 

 

7 
4.62 2.70 

 پایدار تنوع

Sustainable 

diversity 

7.11 0.79 
 

5 

 

1.89- 

 

2 4.76 2.87 
 محصول

Product 

4.96 0.63 

 

4 

 

1.81- 

 

4 
4.74 2.93 

 پایدار توليد

Sustainable 

production 

6.88 0.76 

 

 

2 

 

 

1.70- 

 

 

5 
4.73 3.03 

 ش پایدارو پای كنترل
Sustainable control 

and monitoring 

5.80 0.58 

 

8 

 

2.43- 

 

1 
4.76 2.30 

 پایدار تحویل

Sustainable 

product delivery 

7.55 0.50 
 

1 

 

1.58- 

 

1 4.78 3.20 
 پایدار طراحی

Sustainable design 
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محيطی از نظر ميزان اهميت هر زیر در مؤلفه زیست
ی، اثربخش وليد به ترتيب، مدیریت،شاخص در پایداری ت

اولویت دارند ولی از  محيطیریزی زیستارزیابی و برنامه
محيطی ریزی و ارزیابی زیستبرنامه نظر فاصله تا پایداری،

ترین دليل این های برتر قرار گرفتند كه مهمدر جایگاه
ها نسبت تر بودن وضعيت فعلی این زیر مؤلفهبرتری مطلوب

 های خودها و نظرسنجیهای دیگر در ارزیابیهبه زیر مؤلف
 (.5جدول ) استدهندگان اظهاری پاسخ

در مؤلفه مواد و محصول از نظر ميزان اهميت هر زیر مؤلفه 
در پایداری توليد، طراحی و تحویل پایدار محصول و تأمين 

های نخست قرار گرفتند ولی از نظر پایدار مواد اوليه در رتبه

يت و كيف ری طراحی، كنترل و پایش محصولفاصله تا پایدا
تری قرار گرفتند. های مطلوبپایدار مواد اوليه در وضعيت

ها در شرایط موجود متغير شدن وضعيت فعلی زیر مؤلفه
ترین دليل تغييرات در فاصله تا پایداری توليد در ازجمله مهم

 (.5جدول شوند )سازی محسوب میصنعت كارتن
تحقيق و تحليل آماری صنعت فرضيه  نتایج آزمون

بر اساس خروجی نتایج معادالت ساختاری در  سازیكارتن
های اصلی تحقيق با دهد كه كليه مؤلفه، نشان می6جدول 

توجه به ضرایب مسير استاندارد شده و ضرایب معناداری بر 
ثير مثبت و معناداری داشته و مورد تأیيد قرار توليد تأپایداری 

 .(6گرفته است )جدول
  

 سازیهای مؤثر بر پایداری تولید در صنعت کارتننتایج معادالت ساختاری مؤلفه 6-جدول  
Table 6. The results of structural equations for the factors affecting manufacturing sustainability in the 

courrugated boared industry 

 نتيجه آماری

Statistical result 

 ایب معناداریضر

Sig. coefficient 

 

 مسير استاندارد شده ضرایب

Standardized path coefficient 

 مؤلفه

Compunent 

 0.654 14.35 تائيد
 اقتصادی

Economical 

 0.559 24.57 تائيد
 تکنولوژی

Technological 

 0.511 10.31 تائيد

 مواد و محصول

Materials and 

Products 

 0.506 10.21 تائيد
 محيطیزیست

Environmental 

 0.483 12.36 تائيد
 قوانين و مقررات

Regulations 

 0.342 10.74 تائيد
 انسانی

Human 

 0.322 6.97 تائيد
 اجتماعی

Social 

 

 سازیدر صنایع کارتن بینارتباط پیش
 مدل ارزیابی در دیگر شاااخصاای  بين،پيش ارتباط

ست  آن كيفيت و ساختاری  سی  آن هدف كه ا  توانایی برر

ساختاری  شم  روش به بينیپيش در مدل  شی چ  كردن پو
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معيار   رینت هشاااد شاااناخته   و ترینباشاااد. معروف می
ستون  2Q شاخص  توانایی، این گيریاندازه سلر  ا ست  گای  ا

ساس  بر كه شانگرهای متغيرهای  باید مدل مالک، این ا  ن

 صاافر باالی 2Q مقادیر كند. بينیپيش را زا درون مکنون

ند دمی نشاااان قادیر  كه  ه هده   م خوب  شاااده مشاااا
سازی   عبارتی به دارد. بينیپيش توانایی مدل و اندشده باز

 شاااخص برای آمدهدسااتبه مقادیر كليه كهدرصااورتی

طع              تقااا م یی  گی بااا روا ن فزو  Validated -(Crossا

Redundancy) شد،  مثبت  ساختاری  مدل گفت توانمی با

سبی  كيفيت از س   برخوردار منا ست نتایج برر شان داد  ا ی ن
های تحقيق مثبت به كه مقدار شاااخص مذكور برای مؤلفه 

 در متغيرها كه اساات مطلب این بيانگر دساات آمدند كه

سازی  تحقيق  دارند. بينیپيش توانایی و اندشده خوب باز
 به دست آمد. 595/0 برابرمقداری پایداری توليد نيز 

 

نایع معادالت ساختاری در ص کلی مدل آزمون معیارهای
 سازیکارتن
صی    ساختاری  معادالت سازی مدل در  برای شاخ

يل،   سااانجش مدل در تحل  برازش نيکویی نام  به  كلی 

شد می شنهاد  (2005) همکاران و  Tenenhausبا شده   پي
برای  مربوطه دیگر از معيار یا شاااخصعبارتبه .اساات

يل       توساااط كه  مدل در تحل يت  یا كيف بار   بررسااای اعت

كنيم. این اسااتفاده می تاریسااازی معادالت ساااخ مدل
ست كه هر چه    (GOF) شاخص  صفر تا یک ا عددی بين 

شان از اعتبار و كيفيت   مقدار آن به یک نزدیک شد ن تر با
ست   و گيریمدل اندازه هر دو شاخص  این .باالتر مدل ا

 برای معياری عنوانبه و دهدمی قرار مدنظر را ساختاری 

 شاخص  نیا .رودمی كار به مدل كلی عملکرد سنجش 

سبه  زیر صورت به شتراک معادل  شود ) می محا  294/0مقدار ا

 محاسبه گردید.( 993/0 برابر 2Rو مقدار 

 

GOF = √average (Commonality) × average (R2)= 0/540  

==================================================================== 

 

Henseler ( سه مق2009و همکاران ) و  2/0، 15/0دار
بينی كم، متوسط و قوی تعيين عنوان قدرت پيشرا به 35/0

برازش  ذكر شده. با توجه به مقدار حاصله از فرمول اندكرده
 مربوطه قوی تعيين شد.

 

 بحث
 پایداری توليد در صنایع موردتحقيقات بسيار اندكی در 

سازی انجام شده است اما صنایع كارتن ویژهمختلف به
كه برای رسيدن به توسعه پایدار به اجبار پایداری اییازآنج

توليد شرط اصلی است، بنابراین همسویی تحقيقات در دو 
های زیادی دارند. در حوزه توسعه و پایداری توليد همپوشانی

های تکنولوژیکی، اجتماعی، قوانين و این پژوهش مؤلفه
 مواد و محصول محيطی،ستیز مقررات، اقتصادی، انسانی،

زیر مؤلفه انتخاب شدند.  43های اصلی و تعداد عنوان مؤلفهبه

های ( در انتخاب شاخص2017و همکاران ) Aziziمطالعات 
های اصلی اصلی برای نيل به توسعه پایدار گویای تأیيد مؤلفه

 است.
ها برای نيل به پایداری توليد در یکی از بارزترین مؤلفه

یکی است. توانایی، ژلوسازی، مؤلفه تکنوهای كارتنشركت
تواند قابليت تحقيق و توسعه و توانمندی طراحی مهندسی می

با  كمک شایانی به این هدف نماید. همسویی فناوری
های مختلف تر، عدم ایجاد آلودگیهای توليد پاکبرنامه
محيطی، طراحی و قابليت دسترسی به چنين زیست
 ازپيشا بيشهای جدید رهایی، بکار گيری فناوریتوانایی

های كنترل ضایعات، به هنگام بودن برنامه كند.تأكيد می
ای هموقع بودن فرایندهای اجرایی كاليبراسيون و برنامهبه

پایش كيفيت نمادی از سطح اتوماسيون صنعتی را برای نيل به 
یافتگی و بروز بودن دهد. توسعهاهداف مذكور توسعه می
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ير سرعت تغينعت با توجه بههای مورد استفاده در صیژتکنولو
توانمندی فناوری، تغييرات بسيار شدید در سليقه و 

سازی های مشتریان، بسياری از صاحبان صنایع كارتنانتخاب
است كه خود را با تغييرات و الزامات  كردهرا وادار 

 تحقيقات مورد. در این كنند پذیری و پایداری همسورقابت
Buyukozkan  وBerkol(1201)،andhiG  و همکاران

(2017 ،)Azizi ( 2017و همکاران) وEstegi  و همکاران
دهنده حساسيت مؤلفه تکنولوژیکی و زیر ( نشان2021)

 .استهای مربوطه در پایداری توليد مؤلفه
برای حركت در مسير توليد پایدار، قوانين و مقررات 
جامعه و صنعت باید با اهداف توسعه و پایداری همسو و 

ا باشند برای این منظور ابتدا الزم است قوانين وضع همراست
شده در سطح بنگاه و صنعت قابليت اتکا داشته باشند 

دیگر قوانين وضع شده از قابليت اجرایی و سطح عبارتیبه
پایداری مناسبی برخوردار بوده و حامی موضوعات توليد و 

های اجرایی را توليدكننده باشند. این موضوع ثبات رویه
 و كند. با نگاهی به وضعيت قوانينازپيش آشکار میشبي

های مرتبط، ها و سازمانها، انجمنمقررات در سطح شركت
های بسياری در این خصوص نمایان ها و سردرگمیآشفتگی

امر لزوم توجه بيش از بيش را برای  نیا شود.می
نها ی آتگریحما ها،ها و دستورالعملتوانمندسازی، ثبات رویه

و همکاران  Aziziدر این خصوص  سازد.نمایان میرا 
نتایج مشابهی  ( به2017و همکاران ) Mohebbi ( و2017)

 در تحقيقات خود رسيدند.
 مورداجتماعی صاحبان صنایع در  هایمسئوليت

و  پذیریمسئوليتموضوعات مربوط به آموزش، توسعه، 
و  ری بکار گي اثربخشی در تقویت توانمندی منابع انسانی و

استخدام افراد متخصص آقا و خانم و نيز افراد كم توان باهدف 
ر دوستی حركت در مسيتقویت تفکرات انسان دوستانه و نوع

و  Susantyهای كند. بررسیپایداری توليد را هموارتر می
 (،2010و همکاران )  Mohebbi(،2016همکاران )

 Schaltegger( 2015و همکاران،) گویای این موضوع است 
های مناسب و پذیرش كه توسعه پایدار بدون توجه به نگرش

 .شدهای زیادی روبرو خواهد تعهدات اجتماعی با چالش

هدف مؤلفه اقتصادی در پایداری توليد بيشينه كردن 
پذیری و كاهش سودآوری، تقویت توان مالی، امکان رقابت

 تها با دسترسی به منابع ارزان است. این موضوع با تقویهزینه
های منابع انسانی با منابع مالی و فناوری و نيز زیرساخت

افزایی پروری و دانشهای مهارت آفرینی، جانشينروش
گردد. متأسفانه در حال حاضر صنایع پذیر میامکان
ها، ركود صادرات، سازی به علت شرایط و محدودیتكارتن

های مواد اوليه و كاهش تقاضا، قيمت افزایش روزافزون
های اقتصادی و نگهداشت های زیادی از نظر مؤلفهبآسي

و دسترسی پایدار  نيروی انسانی داشته است. امروزه تأمين
 وهایهای صنعتی با حفظ الگبرای فعاليت مواد اوليه با كيفيت

های مواد اوليه یکی از چالش موردمناسب تنوع در 
ار دسازی است كه امکان توليد پایكننده در صنعت كارتننگران

محصول را باهدف طراحی، كنترل و پایش پایدار و در نهایت 
زیر  موردسازد. در تحویل پایدار را با بحران مواجه می

های اقتصادی، منابع انسانی، مواد و محصول و كيفيت مؤلفه
و  Prajogoنتایج پژوهشگرانی  ارائه خدمات و محصول

و   ziAziو (2016و همکاران ) Susanty، (2016همکاران )
 این يدأی( در ت2021و همکاران )  Estegi(،2017همکاران )

 باشد.می هایافته
محيطی، كاهش یا جلوگيری نگرش اصلی به مؤلفه زیست

محيطی در كليه مراحل فرایندهای های زیستاز توليد آلودگی
های ریزیصنعتی است. برای این منظور انجام برنامه

های زی اهداف و برنامهسامحيطی، مدیریت در پيادهزیست
محيطی از اولویت تصميم گيران واحدهای صنعتی است زیست

محيطی با های زیستتا نتيجه و اثربخشی اجرای رویه
محيطی زیست خطرهایفرایندهای ارزیابی مانند تحليل 

محيطی وضعيت های زیستنمایان گردد. طبيعتاً ارزیابی
شان در این زمينه نموجود و نيز چگونگی كسب نتایج بهتر را 

دهد. در واحدهای توليدی كارتن، ميزان ذرات آالینده می
مانند گردوغبار، سروصدا، بخارات مواد شيميایی ناشی از 
پخت چسب و یا انواع مركب های مصرفی و نيز مقدار و 

كند. هایی را نمایان میكيفيت پساب توليدشده همواره نگرانی
نابع مختلف و بازگردانی این موضوع لزوم و اهميت مصرف م
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و تحليل  یابیارز .شودمیو بازیافت آنها را در صنعت یادآور 
محيطی لزوم خطرات ناشی از عدم رعایت مسائل زیست

و  زیستریزی، طراحی، توسعه پایدار و همسو با محيطبرنامه
مخرب فرایندهای صنعتی  هایكند تا اثراجتماع را تقویت می

و همکاران  Mohebbiتحقيقات  د.زیست كاهش یابدر محيط
لزوم رعایت  Berkol(1201)و  Buyukozkan و (2017)

 محيطی تأكيد شده است.كليه الزامات زیست
در فضای  خصوصيات مواد و محصول ،توجه به ویژگی

 وسعهسازی برای نيل به توليد و ترقابتی حاكم بر صنعت كارتن
ذیر ی انکارناپكنندگان ضرورتپایدار و تأمين نيازهای مصرف

(، 2016و همکاران ) Roshanrouاست. تحقيقات 
Pourmousa (2019 در )پذیری و وضعيت رقابت مورد

سازی مؤید این مطالب های پيش روی صنعت كارتنچالش
شرایط نامناسب تأمين مواد اوليه  دليلدر حال حاضر به  است.

وليد تهای انواع كاغذ برای كاغذ باطله برای كاغذسازان، قيمت
های كارتنی با شتاب روزافزونی در حال ها و جعبهانواع ورق

 سازیافزایش هستند كه در درازمدت پایداری صنعت كارتن
را به دليل حاشيه سود نامناسب توليد انواع كارتن و نيز 

به سمت سایر  كنندگانگرایش مشتریان و مصرف
 است. كردههای جایگزین با تهدید مواجه بندیبسته

 تربيشكه سهم مؤثر پایان نتایج نشان داد كه با این در
ها برای نيل به پایداری و توسعه ها و زیر شاخصمؤلفه
جانبه توليد در حد بسيار زیاد تعيين گردید اما ارزیابی و همه

رات سازی بر اساس نظهای كارتنوضعيت فعلی شركت تحليل
ه پایداری خود اظهاری جامعه آماری نشان داد كه تا رسيدن ب

های امهسازی برنو پياده توليد فاصله زیادی دارند كه با تعریف
ها و توسعه محور در راستای تقویت موقعيت فعلی كليه مؤلفه

های توان گامهای مؤثر بر پایداری توليد میزیرشاخص
 تری برای نيل به این هدف برداشت.مطمئن
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Abstract 

 Various corrugated board making units operate in a wide range from small workshops to large 

industrial units in the country. These units possess the necessary conditions to play an effective 

role in economic growth, job creation and development of export markets. Introducing the 

components and sub-components that affect the sustainability of production in this industry can 

be a roadmap for the business activities of those interested in this type of business. The purpose 

of this research is to identify and prioritize the components and sub-components of production 

sustainability in corrugated board making industries, to determine their current position by 

evaluating the different operations management activities and monitoring sustainable production 

performance in order to achieve the desired levels of production sustainability of carton 

manufacturing units. By studying and reviewing the available literature and sources, seven main 

components affecting the sustainability of production in the corrugated board making industry, 

namely regulations, economic, environmental, technological, social, human, material and 

product, and 43 sub-components were identified by setting up a researcher made questionnaire. 

The questionnaire construction and distribution among the managers and experts of the industry 

with the aim of influencing each component and sub-component on production stability and their 

current status were investigated and the results were analyzed with the relevant tests. Based on 

the findings of the research, all the components affecting the sustainability of production based 

on the standard coefficients and significance of the structural equations as well as the predictive 

criterion of verification and quality of the data presented with the redundancy index with cross-

validity have the necessary validity for prediction. The prioritization of components based on the 

rank average and the distance to the sustainability of the economic, material, product and 

technological components showed the lowest distance and the environmental components, rules 

and regulations showed the greatest distance to achieve sustainability in the carton industry. 

Therefore, in order to achieve the sustainability of production in the industry of environmental 

components, laws and regulations should be paid more attention. Corrugated board making 

companies can take advantage of the results of this research in order to achieve sustainable 

production. Therefore, by examining and analyzing their current situation, they determine the 

position of their organization in terms of the components and sub-components of production 

sustainability, and then to achieve a better position, they fix the deficiencies and related problems 

by determining and implementing projects. 
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