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Abstract

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،323-341 ،)2(31 ،پیاپی  ،05بهار 3455
دلشاد ،زهرا؛ ربانی ،مژده؛ و دهقان دهنوی ،حسن ( .)0011ارائه الگوی مدیریت زنجیره تأممین سأز جهأت توسأهه پایأدار
محیط زیست با رویکرد مزتنی بر نظریه دادهبنیأاد و دیمتأ  .مطالعاا میانرشاه ای در علام انساان .020-001 ،)2(01 ،
شاپا2111-0400 :

 نویسندگان  /دسترسی به متن کام مقاله براساس قوانین کریتیو کامان

آزاد است.

)

ٔ
ٔ
زنجیره تأمین سبز جهت توسعه پایدار محیط
ارائه الگوی مدیریت
ٔ
زیست با رویکرد مبتنی بر نظریه دادهبنیاد و دیمتل
زهرا دلشاد  ، 1مژده ربانی * ،2حسن دهقان دهنوی

3

دریافت9900/90/90 :؛ پذیرش9900/99/90 :

چکیده

مدل مدیریتی زنجیره تأممین سأز  ،جهأت حتااأت از محأیط زیسأت اسأت و شأرکتها بأا اسأتتاده از
آن میتوانند با توجه به آیندهنگری تمثیرات منتی زیستمحیطی را کاهش داده و به استتاده مطلوب از منابع
و انرژی دست یابند .هدف از مقاله حاضر این است که با استتاده از روش کیتی دادهبنیأاد بأه شناسأایی و
تدوین الگوی زنجیره تممین سز در صنهت پتروشیمی استان فارس بپردازد و می ان اثرگذاری و اثرپذیریها
را با روش دیمت بررسی نماید .روش گردآوری دادهها ،مطالهه اسناد و مصاحزه با  21نتر از خزرگان آگأاه
از موضوع مورد بحث ،با بهکارگیری روش نمونهگیری گلولهبرفی است .برای تحلی دادههای کیتی ،از سه
مرحله کدگذاری باز ،محوری ،انتخابی استتاده شده است .همچنین اولویتبندی مهیارهأا بأا اسأتتاده از
روش دیمت و پرسشنامه صأورت گرفأت .نتأایط مطالهأه حاضأر ،نشأاندهنده اسأتخرا  20کدگأذاری
محوری و  01کدگذاری باز ،در روش کیتی دادهبنیاد است که در قالب مدل پارادایمی قرار گرفأت .سأپ
با استتاده از مقایسات زوجی در روش دیمت پأ از محاسأزه وزن ،جهأت رتزهبنأدی نهأایی مهیارهأای
انتخابی زنجیره تممین سز  ،نشان میدهد که مهیارهای محوری طراحی فرایندهای سز  ،مشأتریان و سأایر
نهادهای بیرونی ،نوآوری سز  ،رویکردهای مدیریت محیط زیستی ،االییتهتای أممی کننتداا بت ،
مدیریت منابع انسانی ،بهزأود مملکأرد محأیط زیسأت ،مأدیریت و بهینهسأازی مصأرف انأرژی (دارای
مقدارهای ب رگتر از حد آستانه) ،دارای درجه اهمیت (وزن) باالتری هستند.
کلیدواژهها :مدیریت زنجیره تممین سز  ،نظریه دادهبنیاد ،کدگذاری ،روش دیمت
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 .0گروه مدیریت صنهتی ،واحد ی د ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ی د ،ایران
 .2گروه مدیریت صنهتی ،واحد ی د ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ی د ،ایران (نویسنده مسئول)



 .1گروه مدیریت صنهتی  ،واحد ی د ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ی د ،ایران

 .1مقدمه

مدیریت زنجیره تممین سز بهمنوان یکی از متاهیم مدیریتی در سالهای اخیأر مأورد توجأه
محققان قرار گرفته است .در واقع ،مدل مدیریتی برای حتااأت از محأیط زیسأت اسأت.

توسهه پایدار 1به مهنی توسهه و پیشرفت نس آینده است .فرایندی است برای بهدستآوردن
پایداری در هر فهالیتی که نیأاز بأه منأابع و جأایگ ینی سأریع و یکپار أه آن وجأود دارد.
أروه اجتمأأامی ،اقتصأأادی ،بنیأأادی و
شاخصأأههای توسأأهه پایأأدار را میتأأوان در هأأار گأ ا

زیستمحیطی بررسی نمود .این متهوم کلی با استراتژی حتاات جهانی بهطور گستردهای
مطرح شد تا حتاات از منابع طزیهی و محیط زیست را در راسأتای ایتأای نقأش بهتأر در
جهت رفاه انسانی بهنحو مطلوب ،مدیریت نماید .در توسهه پایدار باید رشأد اجتمأامیای
فراهم شود که در آن نیازهای همه افراد برآورده شأود ،حتااأت مأرثری از محأیط زیسأت
انجام شود و در مصرف منابع طزیهی با دقت مم شود .همچنین باید رشد پایدار و رونأ
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اقتصادی را بههمراه داشته باشد (اسلیمان.)2102 ،2

در دهههای اخیر بهدلی پیدایش توسهه پایدار ،مردم جهان توجه بیشتری به حتاات از
محیط زیست و منابع زیستی دارند .بهمنظور دستیابی موفقیتآمی به مسائ محیط زیستی،
راهزردهای مدیریت محیط زیست شرکت بایستی در تمام مملیات یک سازمان نتوذ کرده و

پیادهسازی شوند (گرین ،اینمان ،سوور ،و زلزست .)0-20 ،2101 ،3سیستمهای مدیریت
محیط زیست و مدیریت زنجیره تممین سز مکمأ یکدیگرنأد و اجأرای آن ،نأهتنها بامأث
بهزود محیط زیست میشود بلکه میتواند بامث اف ایش پایداری و بهزأود مملکأرد محأیط
زیست شزکه تممین جهانی شود .مشارکتهای زیستمحیطی ،منجر به یکپار گی دانش و
اف ایش همکاریها بین سازمانها خواهد شد و در نتیجه ،آن سازمانهای موجود در زنجیره
تممین میتوانند قابلیتهای سازمانی خود را توسأهه دهنأد (فامیأه و کوارتانأ  ،آسأانته ،و
آتوو.)0-24 ،2102 ،4

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

.

زنجیره تممین سز  ،مملیاتها را با استتاده از راهح زیستمحیطی ،از جمله توسأهه و
بهزود سرمت ،افأ ایش سأازگاری ،سیاسأت مأذاکره بأا تممینکننأدگان و مشأتریان ،بهزأود

میبخشد (تونی ،رنتی الس ،و دافی .)11-0 ،2101 ،1رمایت مالحظات زیسأتمحیطی
در ترکیب با مدیریت زنجیره تممین موقهیتی برنده برای سازمانها ایجاد میکند و به آنهأا در
به وجود آمدن یک م یت قوی در بازار جهانی (از طری کاهش ه ینه و بهزأود در رقابأت)
کمک میکند .شناسایی م ایایی برای طرحهای زیستمحیطی و مملکردهأای کسأبوکار
برای انتشار نین طرحهایی در شرکتهای مختلف مهم است .اکثر صنایع بایستی زنجیره
تممین را از نقطهنظر پایداری زیستمحیطی با تغییر مدیریت سنتی به مدیریت زنجیره تممین
سز توسهه دهند (کازانکوال و ساگناک.)2102 ،2

در مقاله حاضر تالش شده است تا روشأی بأرای شناسأایی و اولویتبنأدی مهمتأرین
موام مرثر در مدیریت زنجیره تممین سز صنهت پتروشیمی بأا تلتیقأی از رویکأرد کیتأی
مزتنی بر نظریه دادهبنیاد 3و روش ّ
کمی سلسلهمراتزی دیمت  4ارائأه شأود .بأا مأرور ادبیأات
تحقی  ،مصاحزه و نظر خزرگان آشنا به زنجیره تممین سز  ،مهیارهای کلیدی جمعآوری شد.
ازآنجاکه مدلسازی همه این مهیارها بهصورت یکجا با روشهای محاسزاتی و شزیهسأازی
بهشدت سخت و زمانبر هستند ،پژوهشهای مهدودی در زمینه مدل کیتی و ّ
کمی زنجیره
تممین سز به جمعآوری نین مجمومهای پرداختهاند .برای اولویتبندی مهیارها در مقالأه
حاضر ،به منظأور گأ ینش بیشأترین اثأر ملأت مهلأولی بأر یکأدیگر و بأر سلسألهمراتب
خروجیهای زنجیره تممین سز  ،از متاهیم وزن کلأی 5در فراینأد تحلیأ سلسألهمراتزی از
روش ارزیابی و آزمون تصمیمگیری دیمت استتاده شده است .از بیان این مطالب میتأوان
به جنزه نوآوری و دانش اف ایی این پژوهش اشاره نمود.
مطالهه موردی این مقاله صأنهت پتروشأیمی اسأتان فأارس اسأت .ازآنجاکأه رونأد
روبهرشد گسترش صنهت پتروشیمی و بروز نشانههایی از تمثیرات منتی بر محیط زیست،

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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ارائه الگوی مدیریت
زنجیرهٔ تأمین سبز ...

ل وم پایداری را بهمیان آورده است بنابراین ،طراحی مدل مدیریت زنجیره تممین سأز بأا
نظریه دادهبنیاد میتواند راهنمای مناسزی جهت کنترل و مدیریت ضایهات مزنی بر اتخاذ
مالحظات زیستمحیطی باشد .با توجه به ایأن مهیارهأا ،ضأرورت دارد تأا ایأن موامأ
تمثیرگذار در صنایع مختلف شناسایی و براسأاس آن بأه تقویأت و بهزأود توانمنأدیهای
خویش پرداخته شود .شرکتها بهمنظور کسب یا بهزود ابکی ،انهطافپذیری و مملکرد
مناسب از یك سو با نومی فشار رقابتی برای هماهنگی و همکاری از طری زنجیره تممین
مواجهانأد؛ و از سأوی دیگأر ،افأ ایش نگرانیهأا نسأزت بأه مسأائ و مهضأالت
زیستمحیطی ،شرکتها را به سمتوسوی اتخاذ استراتژیهای مدیریت زنجیأره تأممین
سز در صنهت پتروشیمی سوق میدهد.
در واقع این پژوهش بهدنزال پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 .0مدل شک گیری مدیریت زنجیره تأممین سأز و پیامأدهای آن بأا اسأتتاده از روش کیتأی
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دادهبنیاد گونه است؟ دارای ه اج ایی است؟ و ه روابطی بین اج ای این مدل وجود دارد؟
ّ
 .2رتزهبندی رابطه ملت مهلولی و وزن دهی مهیارها با روش دیمت به ه صورت است؟
 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در این بخش ابتدا درباره مزانی نظری مرتزط با زنجیره تممین سز  ،روش دادهبنیاد و روش دیمیتأ
توضیحاتی بیان گردیده است و در انتها جدول پیشینه مرتزط با موضوع ارائه گردیده است.
ٔ
 .2-1مدیریت زنجیره تأمین سبز

1

در دهأأه اخیأأر مأأدیران شأأاهد یأأک دوره تغییأرات شأأگرف جهأأانی بهواسأأطه پیشأأرفت در
تکنولوژی ،جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصادی و سیاسی بودند .با افأ ایش تهأداد
رقزا ،سازمانها مجزور شدند که فرایندهای درون سأازمانی را بأرای باقیمانأدن در صأحنه
رقابت جهانی بهزود بخشند .هماف ایی رمایت مالحظات زیستمحیطی و مدیریت زنجیره
تممین ،فرصتی را برای سازمانها فراهم میکند تا بهرهوری ،کیتیت و مملکرد محیطی خود
را از طریأ جریأأان پیوسأأته اطالمأات ارتقأأام دهنأأد .مأأدیریت زنجیأره تأأممین سأأز یکأأی

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

از ایدههای نوآورانأه اسأت کأه بهسأرمت بأه توسأهه مملکأرد زیسأتمحیطی در صأنایع

توجه میکند (آواستی ،کوار ،سیدهو ،اهان ،و گویال.)2102 ،1

ضرورت سز شدن زنجیره تممین زمانی مطرح شد که دولتها از یک طرف فشأارهایی
را برای استانداردهای زیستمحیطی لحاظ کردند و از طرف دیگر ،تقاضای مشتریان بأرای
مرضأأه محصأأوالت سأأز (بأأدون اثأأر مخأأرب بأأر محیطزیسأأت) بأأهوجود آمأأد (گأأرین و
همکاران.)2101 ،2

داشأأتن احسأأاس برتأأر ،ارتقأأای کیتیأأت زنأأدگی ،قأأوانین دولتأأی ،و اسأأتانداردهای
زیستمحیطی ب رگترین محرک سأازمانها بأرای پأذیرش زنجیأره تأممین سأز اسأت .ایأن
محرکها میتواند اخالقی (بازتابی از ارزشهای مدیریت) و یا تجاری (بهدستآوردن م یت

رقابتی با اهمیتدادن به محیط زیسأت) باشأد (کأیم ،أویی ،و فیتأوارون .)2100 ،3ایأده

مدیریت زنجیره تممین سز  ،از بین بردن یا به حأداق رسأاندن ضأایهات ،کأاهش اسأتتاده از
منابع ،کاهش مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست است که بهمنوان یأک نأوآوری مهأم در
توسهه راهزردهایی برای رسیدن به سود با کاهش خطرات ،باال بردن راندمان زیستمحیطی و
بهزود مملکرد به سازمان کمک میکند (کانکایا و س ن.)22-0 ،2101 ،4

زنجیره تممین سز از طری ایجاد مطلوبیأت و رضأایتمندی از منظأر زیسأتمحیطی
می کوشد تا از مملیات سز و بهزود مملکرد محیطی خأود بأهمنوان یأک سأالح راهزأردی
جهت کسب م یت رقابتی پایدار سود بزرد (داوئی ،حامید ،این ،و لینأ  .)2102 ،5در

واقع ،زنجیره تممین سز بخش جدانشده از فهالیت شرکتها برای سازگاری با محیط زیست
میباشد که با هدف پایداری محیط زیست ،کاهش آالیندهها و کاهش ه ینههای ناشأی از
مشأأکالت زیسأأتمحیطی فهالیأأت میکنأأد .گسأأترش فهالیتهأأای سأأازمانها در حیطأأه
زیستمحیطی میتواند موجب بروز فضای کسبوکار جدیدی در حوزه بازیافت و استتاده
مجدد محصوالت شود (تونی و همکاران.)2101 ،
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شکل  .3ساختار مدیریت زنجیرهٔ تأمین سبز
منزع :شهزاننژاد ،ابراهیمینژاد ،و فرقانی0104،

مطالهه موردی این مقاله صنهت پتروشیمی اسأت .از آنجأا کأه صأنهت پتروشأیمی از
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جمله صنایع حساس به آالیندهها میباشد .بنابراین طراحی مأدل مأدیریت زنجیأره تأممین
سز  ،می تواند راهنمای مناسزی جهت کنترل و مدیریت ضایهات بأرای صأنایهی کأه دارای
آالیندگیها هستند ،خواهد بود .شناسایی موام و مهیارهای تمثیرگذار بر مدیریت زنجیأره
تممین سز  ،توجه پژوهشگران را به مطالهه و بررسی موام مرثر آن در سازمان ،جلب نموده
است .با توجه به این مهیارها ،ضرورت دارد تا ایأن موامأ تمثیرگأذار در صأنایع مختلأف،
شناسایی و مدلسازی شود تا به کمک آن مأدیران صأنایع بتواننأد الگأوی مناسأزی جهأت
برنامهری یهای آیندهشان در خصوص سرمایهگذاری روی موام و راهکارهایی که موجب
تسهی این موضأوع در سأازمان میشأود ،پیأدا نماینأد و براسأاس آن بأه تقویأت و بهزأود
توانمندیهای خویش بپردازند.
 .2-2مبانی نظری روش تئوری دادهبنیاد

نظریهپردازی دادهبنیاد (گراندد تئوری یا نظریه زمینهای) روشی است کأه بأرای اولأین بأار در

سال  0042توسط دو محق بأه نأام گلیسأر و اسأتراوس 1مطأرح شأده اسأت .روش تئأوری
دادهبنیاد را اینگونه تهریف کردهاند :فراینأد سأاخت یأک نظریأه مسأتند و مأدون ،از طریأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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دادههای سازمانیافته و تحلی استقرایی مجمومه دادههای گردآوری شده بهمنظور پاسخگویی
به پرسشهای نوین در زمینههایی که فاقد مزانی نظری کأافی بأرای تأدوین هرگونأه فرضأیه و
آزمون هستند .نظریه بنیادی یک روش پژوهشی استقرایی 1و اکتشافی 2است که به پژوهشأگر

در حوزههای موضومی گوناگون امکان میدهد تا بهجای اتکا به تئوریهای موجود و از پأیش
تدوین شده خود ،به تدوین تئوری و گ اره اقدام نماید .واژه گراندد در این موضأوع نشأانگر آن
است که هر تئوری و گ ارهای که بر اساس این روش تأدوین میشأود بأر زمینأهای مسأتند از

دادههای واقهی ،بنیان نهاده شده است (رندال و ملأوو .3)2102 ،در واقأع تئأوری دادهبنیأاد،
روشی است برای کسب شناخت پیرامون موضوماتی که قأزال در مأورد آنهأا تحقیأ جأامع و
ممدهای نشده است و دانش ما در آن زمینه محدود است .در این راهزرد ،گأردآوری و تحلیأ
دادهها و نظریهای که در نهایت از دادهها استنتا میشود ،در ارتزاط ن دیک بأا یکأدیگر قأرار
دارند .در دادهبنیاد ،روشهایی از قزی گروههای تمرک و مصاحزه برای جمأعآوری اطالمأات
مورد نظر بهکار گرفته میشوند و به همراه آن ،بررسی جامهی از ادبیات و پیشینه در تمام فرایند
جمعآوری دادهها صورت میگیرد .این بررسی و مرور بر ادبیات و پیشینه ،به توضأی و تزیأین
نتایط درحالاهور کمک میکند (مقدم و همکاران.)021-022 ،0102 ،

فعالیت
تهریف مسئله تحقی

طرح تحقی

تهریف سازههای ساخته شده قزلی
نمونهگیری نظری در برابر نمونهگیری تصادفی

جمعآوری

تداخ مرحله جمعآوری و تحلی دادهها

مرتب کردن دادهها

مرتب کردن تقویمی رویدادها

تحلی دادهها

کدگذاری باز ،کدگذاری محوری ،کدگذاری انتخابی

مقایسه ادبیات

مقایسه نظریه حاص از دادهها با ار وبهای مشابه و متتاوت
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جدول  .3فرایند ساختن نظریه دادهبنیاد
مرحله

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

منزع :شتیهی ،اخالصی ،و انصاری0102 ،
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 .2-3مبانی نظری روش دیمتل

دیمت روش جامهی برای تهیه و تج یهوتحلی یک مدل ساختاری است که شأام روابأط
ّ
ملی مهلولی بین موام پیچیده است .دیمت براساس گرافهای جهتدار ممأ میکنأد و
این گرافها قادر به نمایش روابط جهتدار میان زیرسیستمها هسأتند .ایأن تکنیأک کأه از
انواع روشهای تصمیمگیری براساس مقایسأات زوجأی اسأت ،بأا بهرهمنأدی از قضأاوت
خزرگان با بهکارگیری اصول نظریه گرافها ،ساختاری سلسألهمراتزی از موامأ موجأود در
سیستم همراه با روابط تمثیر و تمثر متقاب ارائه میدهد؛ بهگونهایکه شدت اثر روابط مذکور
را بهصورت امتیاز مددی مهین میکند .روش دیمتأ بأرای حأ مسأائ پیچیأده براسأاس
نظریه گراف ها با قابلیت تحلی شزکه در بررسی روابط دوطرفه همراه با محاسزات سأادهتر
پایهگذاری شد .همچنین روش دیمت دربرگیرنده نظأر خزرگأان در مأورد موامأ در قالأب
مقایسات زوجی است .تهیین روابط موام بهمنظور اثرگأذاری و اثرپأذیری آنهأا ،اهمیأت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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موام نسزت به هم براساس شدت اثر و موقهیت آنها هم از نظأر نتوذکننأدهبودن و هأم از
نظر تحت نتوذ واقع شدن ،از خروجیهای دیمت است .این موارد در نقشأه شأزکه روابأط
بهصورت دیداری قاب مشاهده است.
جدول  .2پیشینه تحقیقات
ردیف

محقق

0

ژیان و بهنیا ()0102

روش تحقیق

عنوان تحقیق
شناسایی و رتزهبندی موام
مرثر در اجرای مدیریت زنجیره

روش دیمت

تممین سز

2

1

شمشیری و پیلهوری
()0104

شتربانی و بدیعزاده
()0102

شناسایی و اولویتبندی موام
مرثر بر زنجیره تممین سز با
روش دیمت و

فازی

روش دیمت و
فازی

شناسایی و اولویتبندی موام

تصمیمگیری ندمهیاره

مرثر بر پیادهسازی مدیریت

با روش دیمت و تحلی

زنجیره تممین سز

سلسلهمراتزی فازی

متغیرهای تحقیق
مدیریت کارکنان ،سازمانی ،قوانین و
دستورالهم ها و  12زیرمهیار
موام مدیریتی و کارکنان ،موام
فرهنگی ،موام سازمانی ،قوانین و
دستورالهم ها
کیتیت ،بهزود فرایند ،تکنولوژی،
مدیریت محیط زیست ،نوآوری سز ،
مواد خطرناک ،محصول سز  ،تصویر
سز ،توانایی پیشگیری از آلودگی،
بازیافت ،استتاده از مواد بازیافتی و
ّ
غیرسمی ،قابلیتهای فناوری سز

ردیف

محقق

0

عنوان تحقیق

رقابت بازار و مدم اطمینان ،ه ینه باالی
پرسشنامه بر اساس
دفع زبالههای خطرناک ،دشواری در
تحلی محتوایی زنجیره
بررسی موانع زنجیره تممین سز
تممین سز و یک مطالهه شناسایی فرصتهای زیستمحیطی،
در بستهبندی شرکت کانادایی با
کمزود اطالمات منابع انرژی
مقدماتی و روش تحلی
رویکرد دیمت
تجدیدپذیر ،فقدان اقدامات
دادهها :تکنیک
زیستمحیطی مرثر
تصمیمگیری دیمت
اندازهگیری مملکرد محیطی

2

روش تحقیق

برای
زنجیره تممین سز

بررسی ادبیاتی
سیستماتیک درباره
مدلهای زنجیره تممین
سز  ،روش تحلی
دادهها :استتاده از نرماف ار
و تکنیکهای
تصمیمگیری
مطالهات پیشین ،بررسی

4

متغیرهای تحقیق

بررسی شاخصهای کلیدی

و نظرات خزرگان و

مملکرد مدیریت زنجیره تممین

کارشناسان ،پرسشنامه

سز در صنایع کشاورزی

روش تحلی دادهها:
روش مهادالت ساختاری

سیستم زیستمحیطی ،منابع طزیهی،
انرژی ،مدیریت ضایهات آب و هوا و
خاک (دفع آالیندگی هوایی،
آالیندههای آب ،ضایهات زمینی)
مدیریت محیط زیست ،فشار
تنظیمشده ،فشار رقابتی ،طراحی سز ،
خرید سز  ،بستهبندی سز  ،دانش و
فرهن سازی ،حم ونق سز  ،تصویر
سز و بازاریابی ،مملکرد مملیاتی،
مملکرد زیستمحیطی ،مملکرد
اقتصادی ،همکاری مصرفکنندگان و
تممینکنندگان ،لجستیک مهکوس
مملکرد زیستمحیطی (کاهش مصرف
انرژی ،کاهش تجارت ،کاهش

مملکرد مدیریت زنجیره تممین
2

سز بر اساس دیمت فازی:
کاربرد در صنهت سیمان

مروری بر مزاحث زنجیره
تممین سز  ،روش تحلی
دادهها :تکنیک
تصمیمگیری فازی دیمت

مخاطرات محیط زیست) مملکرد
مملیاتی (اف ایش کیتیت اف ایش کارایی
بهزود بستهبندی سز ) مملکرد
لجستیک و تدارکات مملکرد سازمانی
(اطالمات سز اف ایش رضایت مشتری
بهزود همکاری با مشتریان اقدامات
بازاریابی)

 .3روش تحقیق

روش گردآوری اطالمات مطالهه حاضر از دو بخش تشکی شده است:
 .0مطالهات کتابخانهای .برای بررسی ادبیات موضومی تحقی بهطور ممأده از کتأاب
ها ،مقاالت و منابع التین و فارسی حاص از جستوجو در اینترنت و صنایع و کتابخانهها
استتاده شده است.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 .2تحقیقات میدانی .بأهمنظور جمأعآوری اطالمأات مأوردنظر و سأنجش متغیرهأای
تحقی از اب ار مصأاحزه بأا افأراد متخصأص در زمینأه تحقیأ نیأ اسأتتاده شأده اسأت.
جمعبندی موام موردنیاز مدل به روش کیتی دادهبنیأاد جهأت شناسأایی کأدهای اولیأه،
محوری و انتخابی ،پرسشنامه و اولویتبندی متغیرها با جدولهای مقایسات زوجی دیمت
صورت میگیرد.
بهطورکلی ،مقاله حاضر در فاز اول برای گردآوری مهیارهای کلیدی و مرثر بأر زنجیأره
تممین سز  ،با استتاده از بررسی مستندات ،مطالهات پژوهشگران پیشین و مصاحزه با روش
کیتی دادهبنیاد انجام گرفت .در فاز دوم ،از روش ّ
کمی تصمیمگیری دیمت و بأا اسأتتاده از
طراحی و توزیع پرسشنامه مقایسههای زوجی میان گروه خزرگان استتاده شد .روش دیمتأ
این توانایی را دارد که شدت تهامالت و روابط میان موام را نشان داده و می ان اثرگأذاری و
اثرپذیری موام از یکدیگر را نشان دهد .مقالأه حاضأر از نظأر هأدف ،کأاربردی اسأت.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بهمنظور پوشش ابهاد مختلف موضوع الزم بود با طیتی از تخصصهای مختلف در طأول
زنجیره تممین صنهت پتروشیمی ،مصاحزه انجام گیرد .در ایأن پأژوهش ،بأرای جمأعآوری
دادههای تحقی با  21نتر از مدیران ،کارشناسان ،تممینکنندگان فهال در صنهت پتروشیمی
استان فارس مصاحزهصأورت گرفأت .ابتأدا  0مصأاحزه مقأدماتی بأرای شأناخت فضأای
کسبوکار 01 ،مصاحزه جهت استخرا کدهای مورد نیاز و در نهایت  4مصأاحزه جهأت
اطمینان از رسیدن به اشزاع نظری با نمونهگیری گلولهبرفی و تمیید کدهای استخراجی توسط
خزرگان صورت پذیرفته است .بهد از جمعآوری مصاحزهها ،تمأام مراحأ کدگأذاریهای
مهیارهای مرتزط با زنجیره تممین سز  ،با نرم اف ار

انجأام شأده اسأت .مهیارهأای

امتزارسنجی (روایی و پایایی) فرایند تحقی  ،کیتیت دادهها و تتسیرها ،نشأان میدهأد کأه
بأأرای ارزیأأابی تحقیقأأات تتسأأیری (شأأام امتمادپأأذیری ،انتقالپأأذیری ،اتکاپأأذیری،
تصأدی پذیری و راسأتی) و تحقیقأأات مزتنأی بأأر نظریأهپردازی دادهبنیأأاد (شأام تطأأاب ،
فهمپذیری ،ممومیت و کنترلپذیری) مورد اسأتتاده قأرار گرفتأه اسأت .در نهایأت بهأد از
طراحی مدل متهومی با روش دادهبنیاد ،اولویتبندی مهیارهای محأوری و زیرمتأاهیم بأا
روش دیمت به کمک طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی به تهداد  01نتأر از خزرگأان ایأن

صنهت ،به کمک نرم اف ار

انجام شده است .جهت تج یهوتحلی مدل ،مراح

زیر پیموده خواهد شد:
بررسی ،تدوین و نگارش مزانی نظری و پیشینه تحقیقات درخصوص زنجیره تممین سز

کدگذاری مهیارهای حاص از مصاحزه در روش دادهبنیاد با نرماف ار MAXQDA
و ارائه مدل متهومی

طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی

تهیین اثرگذاری و اثرپذیری مهیارهای محوری در روش دیمت با نرماف ار MATLA
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

رتزهبندی مهیارها و زیرمهیارهای حاص از پرسشنامه بهد از وزندهی

شکل  .2مراحل اجرایی تحقیق
منزع :نگارندگان

 .4تجزیه وتحلیل دادههای تحقیق

وقتی برای تزیین فرایندی نیازمند نظریه باشیم ،تحق این امر مسأتل م اسأتتاده از راهزأردی
اسأت کأه متضأمن سأاخت نظریأه باشأد .ازآنجاکأه مطالهأه حاضأر بأهدنزال أأار وب
ساختاریافته برای نظریه فرایندی پیرامون مدیریت زنجیره تممین سز است ،ابتدا از رویکأرد
کیتی دادهبنیاد استتاده شد .روش نظریهپردازی دادهبنیاد بر استتاده از مراح تحلی دادهها
از طری کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تمکید دارد .در مرحلأه دوم
با استتاده از روش دیمت  ،اثرگذاری و اثرپذیری مهیارها و زیرمهیارهأا مشأخص شأد و در
نهایت براساس وزندهی به مهیارها ،اولویتبندی گردید.
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 .4-1پیادهسازی و مراحل کدگذاریهای روش دادهبنیاد

هدف اصلی نظریهپردازی دادهبنیأاد ارائأه مأدل شأک گیری مأدیریت زنجیأره تأممین سأز و
پیامدهای آن و تهیین روابط بین اج ای مدل است .برای جمعآوری دادههای تحقی با 21نتأر
از مدیران و کارشناسان و تممینکنندگان در صنهت پتروشیمی استان فارس مصاحزه شد .ابتأدا
نمونهگیری ،هدفمند قضاوتی بوده و سپ جهت تکمی  ،برای رسیدن به اشزاع نظری خزرگان
از نمونهگیری گلولهبرفی استتاده شده اسأت .پأ از شأک گیری مهیارهأای اولیأه ،دور دوم
مصاحزهها با هدف توسهه این مقأوالت آغأاز گردیأد کأه در نهایأت بأا  02نتأر از خزرگأان،
مصاحزه نهایی انجام گرفت .واژه کدگذاری در اینجا به این مهنا که برخی از روابط بین متاهیم
به نظر پژوهشگر رسیده و این روابط برقرار میشوند .همچنین در هنگام برقراری ارتزأاط بأین
متاهیم ،متاهیم جدیدی کشف میشود .هسته اصلی نظریه دادهبنیاد ،مقایسه مستمر است.
کدهای باز
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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کدگذاری محوری و انتخابی

طراحی نظریه

ارتزاط دادن مقوله فرمی با
اصلی در قالب یک الگو

سط بندی مقوالت از نظر
متهومی

شکل  .1فرایند انجام کدگذاریهای نظریه دادهبنیاد
منزع :رضایی0104،

الف) کدگذاری باز .1کدگذاری باز ،فرایند تحلیلی نامگذاری متاهیم و طزقهبنأدی و
کشف ویژگیها و ابهأاد آنهأا در دادههأا از طریأ انجأامدادن مقایسأهای مأدام اسأت کأه
پژوهشگر متأاهیم را از زوایأای مختلتأی از بررسأی و تحلیأ میکنأد .در مقالأه حاضأر
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

مصاحزهها پ از پیادهسازی ،با استتاده از روش تحلی محتأوا 1بررسأی ،متهأومپردازی،
مهیاربندی و سپ ارتزاط متهومی و خصوصیات مشترک بین کدهای باز مشخص شأدند.
تهداد  021کد باز 20 ،مهیارمحوری 01 ،زیرمهیار شناسایی گردید.
ب) کدگذاری محوری .2کدگذاری محوری رویههایی است که از طری پیونأد بأین
مهیار و مهیارهای فرمی ،دادهها را با یکدیگر ارتزاط میدهد و به فرایند شک دهی مهیارهأا
اشاره دارد .این کار با استتاده از یک پارادایم مدل الگویی انجام میشود تا روابط بین شرایط
ّ
ملی ،پدیده محوری ،شرایط زمینهای ،شرایط میانجی ،راهزردها و پیامدها را نشان دهد.
ّ
شرایط علی .3به شرایطی گتته میشود که مامأ اصألی بأه وجودآورنأده پدیأده مأورد
مطالهه (مدیریت زنجیره تممین سز ) باشد.
شرایط زمینهای .4نشاندهنده یک سری خصوصیات ویژه است که بر پدیأدهای داللأت
میکند .بهمزارتی ،مح حوادث یا وقایع مرتزط با پدیدهای اسأت کأه در آن کأنش متقابأ
برای کنترل ،اداره و پاسخ به پدیده صورت میگیرد .شرایط ممومی و گستردهای بر توسهه یا
تهدید پدیده هستند که بر اهمیت پدیده اثر میگذارد.
شرایط مداخلهگر .5شرایط میانجی ،کلی و وسیع هستند که بر گونگی کأنش متقابأ
اثر میگذارند .وقوع این موام بامأث تقویأت یأا بیاثأر شأدن راهزردهأای مأدیران بأرای
مدیریت کردن میگردد.
پدیده محوری .با توجه به هدف پژوهش که مدلسازی زنجیره تممین سأز اسأت ،پدیأده
محوری مطالهه و شناسایی مملکردهای تمثیرگذار بر زنجیره تممین سز در نظر گرفته میشود.
راهبردها و اقدامها .6راهزردهای مأوردنظر در تئأوری دادهبنیأاد بأه ارائأه راهح هأایی بأرای
مواجهه با پدیده مورد مطالهه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن پدیده ،برخورد با آن و حساسیت
نشان دادن در برابر آن است .این راهزردها و اقدامات ،تهامالت و کنشهایی هسأتند کأه جامهأه
آماری مدنظر در این پژوهش ،برای مدیریت در زنجیره تممین سز بهکار میگیرند.
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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پیامدها و نتایج .1پیامدها نتیجه کنش و واکنش شرایطی است کأه درخصأوص پدیأده وجأود
دارد .براساس تج یهوتحلی انجامشده بأر روی مصأاحزهها و کأدهای بهدسأت آمأده ،مهیارهأا و
زیرمهیارهای (کد باز) محوری مرتزط با زنجیره تممین سز در پیوست به تصویر کشیده شده است.

ج) کدگذاری انتخابی .2در این مرحله نظریهپرداز دادهبنیاد مهیار محأوری را کأه سأایر

مهیارها بر محور آن میگردند و کلیتی را تشکی میدهند ،بأهطور روشأمند انتخأاب و بأا
ارتزاط دادن آن با سایر مهیارها به نگارش نظریه اقأدام میکنأد .کدگأذاری انتخأابی نتأایط
کدگذاری های قزلی را مد نظر قرار داده و مهیار اصلی را انتخاب میکند و آن را بأه شأکلی
نظاممند به سایر مهیارها ارتزاط داده و ارتزاطات را امتزار میبخشد .با استتاده از کدگذاری
انتخابی ،مهیارهایی که در کدگذاری باز و محوری شناسایی شدهاند ،در قالب یک تئأوری
فرایندی با یکدیگر ادغام میشوند در نهایت مدل پارادایمی پدیده مدیریت زنجیأره تأممین
سز را در شک شماره ( ،)0میتوان در قالب  4بهد اصلی طزقهبندی نمود.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

شرایط زمینهای
 -0محرکهای تهیه مواد سز
 -2پیادهسازی نظام مدیریت پسماند
 -1افکار مالی و ه ینهای سازمان
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ّ
شرایط علی
 -1طراحی فرآیندهای سز
 -2مشتریان و سایر
نهادهای بیرونی
 -3نوآوری سز

پدیده محوری
 -0بهزود مملکرد
زیست محیطی
 -2موام اقتصادی
 -1مملکرد مملیاتی

راهبردها و اقدامات
 -0حوزه مدیریت
 -2تکنولوژی
 -1اقتصاد
 -0سیاستگذاری

پیامدها
 -0توانمندسازهای زنجیره
تممین سز
 -2بهزود امتزار
 -1نهادینه شدن تجهی ات
تکنولوژی و دانش فنی
 -0مدیریت و بهینهسازی
مصرف انرژی

شرایط مداخلهگر
 -0رویکردهای مدیریت زیست محیطی
 -2ریسکهای زنجیره تممین سز
 -1قابلیتهای تممین کنندگان سز
 -0مدیریت منابع انسانی

شکل  .0مدل مدیریت زنجیرهٔ تأمین سبز با نظریهپردازی دادهبنیاد
منزع :نگارندگان
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 .4-2پیادهسازی روش دیمتل

بهأأد از ایجأأاد مأأدل متهأأومی مأأدیریت زنجیأأره تأأممین سأأز بأأا روش دادهبنیأأاد ،جهأأت
اولویتبندی مهیارها از روش مقایسات زوجی دیمت استتاده شد .پرسشنامه این مرحله در
قالب یک ماتری طراحی شده که موام اصلی شناساییشده برای تصمیمگیری بهینأه در
مورد موام کلیدی زنجیره تممین سز در آن قرار گرفته و در مورد می ان و شدت رابطه میأان
آنها از یک طیف پنطگ ینهای ( 1تا  )0از پاسأخدهندگان سأرال میشأود در ایأن مرحلأه
امتیازدهی به مناصر توسط خزرگان صنهت پتروشیمی انجام شد محاسأزات روش دیمتأ
بهترتیب زیر انجام شد
 .3تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم :پ از توزیع پرسشنامه بین تیم  01نتأره از خزرگأان
صنهت پتروشیمی ،میانگین ساده نظرات ایشان در رابطه با هر زو مام محاسأزه شأده و
تشکی شد

ماتری

 .2نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم

 :که در این فرمأول بهصأورت زیأر

محاسزه میشود .ابتدا جمع تمامی سطرها و ستونها محاسزه میشود .مهکوس ب رگترین
مدد سطر و ستون را تشکی میدهد.
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∑

 .1محاسبه ماتریس ارتباط کامل :برای محاسزه این ماتری  ،مراح زیر طی میشود
تشکی میشود



ماتری همانی



ماتری همانی از ماتری نرمال کم میشود :ماتری (

)



مهکوس ماتری همانی منهای ماتری نرمال (



درنهایت ماتری نرمال را در ماتری مهکوس ضرب میکنیم .رابطأه (

) محاسزه میشود
)

شدت ممکن از کلیه روابط مستقیم و غیرمستقیم برآمده از پاسخ خزرگأان) را بأرای
گراف متروض محاسزه مینماید
 .0محاسزه آستانه روابط :جهت تهیین نقشأه روابأط شأزکه

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

 1بایأد ارزش آسأتانه

محاسزه شود .با این روش میتوان از روابط ج ئی صرفنظر کرده و شزکه روابط قاب امتنأا را
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

ترسیم کرد .تنها روابطی که مقادیر آنها در ماتری

از مقدار آسأتانه ب رگتأر باشأد در

نمایش داده خواهد شد و روابطی که مقدار آنها کمتر از مقدار آستانه باشد حذف خواهند شد
برای محاسزه مقدار آستانه روابط ،کافی است تا میانگین مقادیر ماتری
ّ

محاسزه شود.

 .0ایجاد نمودار علی :1برای محاسزه درجه اهمیت ،میأ ان تمثیرگأذاری و تمثیرپأذیری

شاخصها ،از دو شاخص و استتاده میشود که بهصورت زیر محاسزه میشود
جمع مناصر هر سطر ماتری ارتزاط کام  ،یهنی

بأرای هأر مامأ نشأانگر میأ ان

تمثیرگذاری آن مام بر سایر مام های سیستم است (می ان تمثیرگذاری :
جمع مناصر هر ستون ماتری ارتزاط کام  ،یهنی

برای هأر مامأ نشأانگر میأ ان

تمثیرپذیری آن مام از سایر مام های سیستم است (می ان تمثیرپذیری :
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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می ان تمثیر و تمثر مام مأوردنظر در سیسأتم اسأت .بأهمزارت دیگأر،
شاخص
ماملی بیشتر باشد ،آن مام تهام بیشتری با سایر موام سیستم دارد
هر ه مقدار
قدرت تمثیرگذاری هر مامأ را نشأان میدهأد .بأهطورکلی اگأر
شاخص
ّ
مثزت باشد ،متغیر یک متغیر ملی محسوب میشود و اگر منتی باشد ،مهلول
در نهایت یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم میشود .در این دستگاه محأور طأولی
میباشأد .موقهیأت هأر مامأ بأا نقطأهای بأه
و محور مرضی براساس
مقادیر
در دستگاه مهین میشود .به این ترتیب یأک نمأودار گرافیکأی نیأ
مختصات
بهدست خواهد آمد.
 .4محاسزه درجه اهمیت (وزن) هر مهیار:
جهت نرمالسازی وزن هر مهیار ،پ از محاسزه مقادیر وزن نرمال شأده ،آنهأا را بهصأورت
ن ولی مرتب مینماییم .مهیاری که ب رگترین وزن را دارا است ،مهمترین مهیار میباشد.
∑

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

پ از انجام محاسأزات و بهدسأت آوردن جمأع سأطری و سأتونی مأاتری
مهیارها

و تمثیرگذاری یا تمثیرپذیری

هرکدام از مهیارها و زیرمهیارهأا محاسأزه

شد .مح واقهی هر منصر در سلسلهمراتب نهایی توسأط سأتونهای
میشود؛ بهطوریکه

 ،اهمیأت

و

مشأخص

نشاندهنده موقهیت یک منصر (در طول محور مرضها) اسأت و

این موقهیت در صورت مثزت بودن
تحت نتوذ خواهد بود.

 ،یک نتوذکننأده بأوده و در صأورت منتیبأودن آن،

نشاندهنده مجموع شدت یک منصر (در طول محور طولهأا)

هم از نظر نتوذکننده و هم از نظر تحتنتوذ واقعشدن میباشد .رتزهبندی مهیارهایی که می ان
تمثیر و تهام بیشتری نسزت به سایر موامأ دارنأد
بیشتر هر مام بر مجمومه موام دیگر
جدول  .1میزان
شرایط
ّ
شرایط ملی

شرایط زمینهای

شرایط مداخلهگر

پدیده محوری

راهزردها

پیامدها

و رتزهبنأدی مهیارهأای اثرگأذاری

قاب مشاهده میباشد.
و

معیارهای محوری

معیارهای محوری شناسایی شده
طراحی فرایندهای سز
مشتریان و سایر نهادهای بیرونی
نوآوری سز
محرکهای تهیه مواد سز
پیادهسازی نظام مدیریت پسماند (لجستیک مهکوس)
افکار مالی و ه ینهای سازمان
رویکردهای مدیریت زیستمحیطی
ریسکهای زنجیره تممین سز
قابلیتهای تممینکنندگان سز
مدیریت منابع انسانی
پدیده محوری (مملکردهای زیستمحیطی)
پدیده محوری (موام اقتصادی)
پدیده محوری (مملکرد مملیاتی)
راهزردهای زنجیره تممین سز (حوزه مدیریت)
راهزردهای زنجیره تممین سز (حوزه تکنولوژی)
راهزردهای زنجیره تممین سز (حوزه اقتصاد)
راهزردهای زنجیره تممین سز (حوزه سیاستگذاری)
توانمندسازهای زنجیره تممین سز
بهزود امتزار
تجهی ات تکنولوژیکی و دانش فنی
مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی
منزع :محاسزات تحقی حاضر

04/1112
04/4002
02/1200
02/1100
02/2004
02/2401
02/0122
04/244
02/2421
02/0120
02/0100
02/2222
02/0410
00/0122
02/0004
02/2400
04/2202
04/0010
02/0400
00/0241
02/2221

1/1014
1/110
-1/0102
-0/1112
-1/4040
1/010
-1/120
-1/2
1/2142
-1/1210
-1/1000
1/1212
1/0100
1/0212
1/2204
1/2021
-1/1224
1/0101
1/1200
0/1221
1/0000
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همانطور که در جأدول شأماره ( )1قابأ مشأاهده اسأت ،مهیارهأای افکأار مأالی و
ه ینهای سازمان ،راهزرد حوزه سیاستگذاری ،مشأتریان و سأایر نهادهأای بیرونأی دارای
درجه اهمیت مثزت

باالتری نسزت به مابقی مهیارها است .همچنین کأه مهیارهأای

تجهی ات تکنولوژی و دانش فنی ،راهزرد حأوزه اقتصأاد ،قابلیتهأای تممینکننأدگان دارای
درجأه تمثیرگأذاری

مثزأت و مهیارهأأای مملکردهأای زیسأتمحیطی ،ریسأأکهای

زنجیره تممین سز  ،راهزردهای زنجیره تممین سز (حوزه سیاستگذاری) دارای تمثیرپأذیری
منتی با اولویت اول تا سوم میباشند.
همچنین بهد از انجام محاسزات ،مشخص گردید که زیرمهیارهأای مأدیریت و بهینهسأازی
مصرف انرژی (استتاده از انرژیهای تجدیدپذیر در فراینأد تولیأد) ،قابلیتهأای تممینکننأدگان
سز (سط روابط تجاری و ارزیابی تممینکننأدگان از نظأر زیسأتمحیطی) ،مشأتریان و سأایر
نهادهای بیرونی (رضایتمندی مشتریان) دارای درجه اهمیت مثزت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اول تا سأوم نسأزت

به مابقی زیرمهیارها میباشند .همچنین زیرمهیارهأای نأوآوری سأز (نأوآوری فنأاوری سأز )،
مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی (سیاستهای کاهش مصأرف انأرژی در درون سأازمان)،
مدیریت منابع انسانی (تشکی کمیته بهرهوری از پیشنهادات سازنده کارکنان جهأت بهینهسأازی
اجرای راهزرد مسئولیت زیستمحیطی سازمان) دارای درجه تمثیرگذاری

مثزت بیشتری با

اولویت اول تا سوم میباشند .زیرمهیارهای محرکهای تهیه مواد سز (الأ ام صأنایع بأه داشأتن
استانداردهای زیستمحیطی) ،مملکرد مملیاتی (اف ایش خط تولیأد محصأول) ،ریسأکهای
زنجیره تممین سز (تقاضا) دارای درجه تمثیرپذیری

منتی باالتری میباشند.

در نهایت بهد از مشخص نمودن درجه اهمیت ،اثرگذاری و اثرپذیری با روش دیمتأ  ،بأهمنظور
تهیین وزن هر مهیار و زیرمهیار ،جهت وزندهی آنها از فرمول مرحلأه  4اسأتتاده میشأود .بهأد از
محاسزه وزنهای جداگانه مربأوط بأه مهیارهأا و زیرمهیارهأا ،وزن نهأایی از حاص ضأرب وزن هأر
مهیار با زیرمهیارهای مربوطه محاسزه میگردد .بهد از مشخصشدن مقدار وزنهای نهأایی ،جهأت
محاسأأزه حأأد آسأأتانه ،از رابطأأه تقسأأیم مجمأأوع وزنهأأای نهأأایی ( )20041/24221بأأر تهأأداد
زیرمهیارها ( )01استتاده شد .رتزهبندی نهایی (مهیارها و زیرمهیارهای باالتر از حد آستانه با مقأدار
 )200/1120در جدول شماره ( )0قاب مشاهده است.

جدول  .0ز یرمعیارهای باالتر از حد آستانه
معیارها
طراحی
فرایندهای سز

وزن نهایی

زیرمعیارها
0/2420

202/1102

خرید سز

02/0120

110/1221
112/042

بازاریابی سز

01/402

-1/2004

تولید سز

01/4111

-0/2000

طراحی سز

00/0210

0/0140

212/2420

مصرف سز

04/1140

0/1212

241/101

توان مالی مشتریان در پرداخت بیشتر برای محصوالت سز

21/4121

0/2121

100/2422

مشتریان و سایر

اطالعرسانی محصوالت سز به مشتریان

02/111

-0/2221

202/0142

نهادهای بیرونی

طراحی محصوالت در جهت نیازها و خواستههای مشتریان

22/224

0/2002

124/414

رضایتمندی مشتریان

20/1121

-0/2242

001/1211

نوآوری مدیریتی سز

21/1102

-0/441

111/2204

نوآوری محصول سز

21/2242

-2/1221

122/1110

نوآوری فرایند سز

02/2212

0/1211

220/1121

نوآوری فناوری سز

21/0240

2/022

121/041

20/4122

1/2001

102/0210

نوآوری سز

هماهنگی میان واحدها
برگ اری دورههای آموزشی جهت رمایت مسائ
رویکردهای

زیستمحیطی برای کارکنان و تممینکنندگان

مدیریت محیط

پشتیزانی مدیریت زیستمحیطی ،امتقادات مدیریت

زیستی

ارشد ،حمایت از تولید سز
برآورده کردن تقاضای مصرف کنندگان و مم به
مسئولیت اجتمامی
در دسترس بودن و کیتیت محصوالت تممینکنندگان

قابلیتهای

سط روابط تجاری و ارزیابی تممینکنندگان از نظر

تممینکنندگان

زیستمحیطی

سز

طزقهبندی مواد خطرناک داخ مواد ممنومه و تحریم
شده و مدم استتاده از آنها
ترویط فرهن کاهش مصرف در فهالیتهای مختلف
سازمان

20/1020

-2/2001

100/1200

20/21221

0/0020

100/0022

01/0020

0/1220

111/4122

12/2120

-1/2112

202/0410

12/2141

-1/2111

202/0412

21/11

11/1

000/4001

21/2202

-0/0210

111/040

04/0100

-1/1020

221/2014

برگ اری سمینار آموزشی در خصوص اهمیت و رمایت
مسائ زیستمحیطی برای کارکنان ،مشتریان و
مدیریت منابع

تممینکنندگان

انسانی

تشکی کمیته بهرهوری از پیشنهادات سازنده کارکنان
جهت بهینهسازی اجرای راهزرد مسئولیت

02/0210

0/0201

211/1422

زیستمحیطی سازمان
فهالیت در انجمنهای داخلی و خارجی و انجام
پژوهشهای زیستمحیطی

21/11

1/2001

011/0120
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معیارها
بهزود مملکرد
محیط زیستی

وزن نهایی

زیرمعیارها
کاهش پسماندها و ضایهات جامد و مایع

02/2210

-0/2021

242/2122

بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید و دوستدار محیط زیست

02/2110

-1/0222

221/2101

استتاده از سیستم لجستیک مهکوس

02/1020

1/1200

242/420

20/0010

-2/2422

111/0001

21/1222

0/2202

222/110

1/2000

211/0110

2/1440

400/120

آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحی انرژی

21/2410

-2/211

221/4121

استتاده از انرژیهای تجدیدپذیر در فرایند تولید (انرژی
توربین بادی و خورشیدی)
مدیریت و

جایگ ینی تجهی ات و فناوریهای جدید و دوستدار

بهینهسازی

محیط زیست

مصرف انرژی

اندازهگیری مقدار اتالف انرژی در واحدهای مختلف

20/2002

سیاستهای کاهش مصرف انرژی در درون سازمان

02/2212

منزع :محاسزات تحقی حاضر

همانطورکه در جدول شماره ( )0مشاهده میکنید ،زیرمهیأار نأوآوری فنأاوری سأز ،
سیاستهای کاهش مصرف انرژی در درون سازمان ،تشکی کمیته بهرهوری از پیشنهادات
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

919

دوره  ،31شماره 2
بهار 3011
پیاپی 01

سازنده کارکنان جهت بهینهسازی اجرای راهزرد مسئولیت زیستمحیطی سازمان ،طراحأی
سز  ،مصرف سز  ،جایگ ینی تجهی ات و فناوریهای جدیأد و دوسأتدار محأیط زیسأت،
طراحی محصوالت در جهأت نیازهأا و خواسأتههای مشأتریان ،خریأد سأز  ،تأوان مأالی
مشتریان در پرداخت بیشأتر بأرای محصأوالت سأز  ،پشأتیزانی مأدیریت زیسأتمحیطی،
امتقادات مدیریت ارشد ،حمایت از تولید سز  ،نوآوری فرایند سز  ،برآورده کردن تقاضأای
مصرفکنندگان و مم به مسئولیت اجتمامی ،فهالیت در انجمنهای داخلی و خأارجی و
انجام پژوهشهای زیستمحیطی ،اندازهگیری مقدار اتالف انرژی در واحدهای مختلأف،
هماهنگی میان واحدها ،استتاده از سیستم لجستیک مهکوس ،طزقهبنأدی مأواد خطرنأاک
داخ مواد ممنومه و تحریمشده و مدم استتاده از آنها اثرگذار (

مثزت) و زیرمهیارهای

بهرهگیری از تکنولوژیهای جدید و دوستدار محیط زیست ،در دسترس بأودن و کیتیأت
محصأأوالت تممینکننأأدگان ،سأأط روابأأط تجأأاری و ارزیأأابی تممینکننأأدگان از نظأأر
زیسأأتمحیطی ،برگأأ اری سأأمینار آموزشأأی درخصأأوص اهمیأأت و رمایأأت مسأأائ
زیستمحیطی برای کارکنان ،مشتریان و تممینکنندگان ،کاهش پسماندها و ضایهات جامد
و مایع ،رضأایتمندی مشأتریان ،اطالعرسأانی محصأوالت سأز بأه مشأتریان ،نأوآوری

مدیریتی سز  ،تولید سز  ،ترویط فرهن کاهش مصرف در فهالیتهای مختلف سأازمان،
استتاده از انرژیهای تجدیدپذیر در فراینأد تولیأد (انأرژی تأوربین بأادی و خورشأیدی)،
آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحی انرژی ،نوآوری محصول سز  ،برگأ اری دورههأای
آموزشی جهت رمایت مسائ زیستمحیطی برای کارکنان و تممینکنندگان ،بازاریابی سأز
اثرپذیر (

منتی) میباشد.

 .5بحث و نتیجهگیری

ریشه و منزع اصلی زنجیرة تممین سز از ایده مدیریت زنجیره تممین و تئأوری توسأهه پایأدار
نشئت میگیرد توسهه پایدار نی یکی از مسائ کلیدی برای تضمین بقأای صأنهت بأوده و
نیازمند تههد و مشارکت تمامی سهامداران است .امروزه مدیریت زیستمحیطی بأا تمکیأد
بر حتاات از محیط زیست به یکی از مهمترین مساث مشتریان ،دولتها ،صأنایع و رقزأا
تزدی شده و فشارهای بینالمللأی و جهأانی ،سأازمانها را ملأ م بأه تولیأد محصأوالت و
خدمات سازگار با محأیط زیسأت کأرده اسأت .صأنایع تولیأدی بأرای تمرکأ بأر مسأائ
زیستمحیطی ،متهوم سز را در مدیریت زنجیره تأممین خأود ضأروری قلمأداد کردهانأد.
هماف ایی رمایأت مالحظأات زیسأتمحیطی و مأدیریت زنجیأره تأممین فرصأتی را بأرای
سازمانها فراهم میکند تا بهرهوری ،کیتیت و مملکرد محیطأی خأود را از طریأ جریأان
پیوسته اطالمات ارتقام دهند ( اهان و سین .)0-04 ،2101 ،1

با توجه به اینکه در زمینه زنجیره تممین سز با روش کیتأی دادهبنیأاد تحقیقأات داخلأی
بسیار محدودی انجام گرفته است ،بنابراین ،در این پژوهش تأالش شأد کأه بأا اسأتتاده از
روش پژوهش کیتی و استراتژی دادهبنیاد ،الگوی مدیریت زنجیأره تأممین سأز شناسأایی و
تزیین شود .الگوی م وردنظر براساس رویکرد سیستمی شأام سأه بخأش وروری (شأرایط
ّ
ملأأی :طراحأأی فراینأأدهای سأأز  ،مشأأتریان ،نأأوآوری سأأز ) ،فراینأأدها (پدیأأده محأأوری:
مملکردهای محأیط زیسأتی ،اقتصأادی ،مملیأاتی) ،خروجأی (پیامأدها :توانمندسأازها،
امتزار ،تکنولوژی ،مدیریت انرژی) و روابط بین آنها میباشد .همچنأین از جملأه نأوآوری

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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این پژوهش نسزت به تحقیقات در زمینه کیتی نظریهپردازی دادهبنیاد این است که مراحأ
کدگذاریها با نرماف ار

صورت گرفته است که بهمنوان یک بانک اطالماتی بأرای

مرتبکردن و ذخیرهسازی حجم وسیهی از دادههای جمعآوری شده میباشد.
نتایط ن هایی حاص از انجام مراح روش دیمت شام موارد زیر میباشد:
مهیارهای طراحی فرایندهای سز  ،مشتریان و سأایر نهادهأای بیرونأی ،نأوآوری سأز ،
رویکردهای مأدیریت محأیط زیسأتی ،قابلیتهأای تممینکننأدگان سأز  ،مأدیریت منأابع
انسأأانی ،بهزأأود مملکأأرد محأأیط زیسأأتی ،مأأدیریت و بهینهسأأازی مصأأرف انأأرژی دارای
مقدارهای ب رگتر از حد آستانه (باالتر از  )200/1120شدند.
مطاب با جدول شماره ( ،)0جهت رتزهبندی براسأاس وزن ،زیرمهیارهأای مأدیریت و
بهینهسازی مصرف انرژی (استتاده از انرژیهای تجدیدپذیر در فراینأد تولیأد ،انأدازهگیری
مقدار اتالف انرژی در واحدهای مختلأف ،جأایگ ینی تجهیأ ات و فناوریهأای جدیأد و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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دوست دار محیط زیست ،آموزش و ارائه الگوهای مصأرف صأحی انأرژی ،سیاسأتهای
کاهش مصرف انرژی در درون سازمان) ،قابلیتهأای تممینکننأدگان سأز (سأط روابأط
تجأأاری و ارزیأأابی تممینکننأأدگان از نظأأر زیسأأتمحیطی ،در دسأأترس بأأودن و کیتیأأت
محصوالت تممینکنندگان ،طزقهبندی مواد خطرناک داخأ مأواد ممنومأه و تحریمشأده و
مدم استتاده از آنها) ،مشتریان و سایر نهادهای بیرونی (رضایتمندی مشتریان ،توان مالی
مشتریان در پرداخت بیشتر برای محصوالت سز  ،طراحی محصأوالت در جهأت نیازهأا و
خواستههای مشتریان ،اطالعرسانی محصوالت سز به مشتریان) ،نأوآوری سأز (نأوآوری
مأأدیریتی سأأز  ،نأأوآوری محصأأول سأأز  ،نأأوآوری فنأأاوری سأأز  ،نأأوآوری فراینأأد سأأز )،
رویکردهای مدیریت محیط زیستی (هماهنگی میان واحدها ،برگ اری دورههأای آموزشأی
جهت رمایت مسائ زیسأتمحیطی بأرای کارکنأان و تممینکننأدگان ،پشأتیزانی مأدیریت
زیستمحیطی ،امتقادات مدیریت ارشد ،حمایأت از تولیأد سأز  ،برآوردهکأردن تقاضأای
مصرفکنندگان و مم به مسئولیت اجتمامی) ،مأدیریت منأابع انسأانی (تأرویط فرهنأ
کاهش مصرف در فهالیتهای مختلف سازمان ،فهالیت در انجمنهای داخلی و خأارجی
و انجام پژوهشهای زیستمحیطی ،تشکی کمیته بهرهوری از پیشنهادات سازنده کارکنأان

جهت بهینهسازی اجرای راهزرد مسئولیت زیستمحیطی سازمان ،برگ اری سمینار آموزشی
درخصأأوص اهمیأأت و رمایأأت مسأأائ زیسأأتمحیطی بأأرای کارکنأأان ،مشأأتریان و
تممینکنندگان) ،طراحی فرایندهای سز (تولید سز  ،بازاریابی سأز  ،مصأرف سأز  ،خریأد
سز  ،طراحی سز ) ،بهزود مملکرد زیسأتمحیطی (بهرهگیأری از تکنولوژیهأای جدیأد و
دوستدار محیط زیست ،کاهش پسماندها و ضایهات جامأد و مأایع ،اسأتتاده از سیسأتم
لجستیک مهکوس) بهترتیب دارای باالترین به کمترین درجه اهمیت (وزن) میباشند.
در این تحقی مهیار مشتریان و سایر نهادهای بیرونی مشابه با تحقی الری ،تأویلی ،و
اوجاال ( ،)2104محمودی و سلمانی ( )0102که پیادهسازی فهالیتهأای زنجیأره تأممین
سز (اقدامات داخلی و خارجی ،خرید سز  ،کاهش ه ینه ،اف ایش فروش و سهم بازار) بر
رضایت مشتریان اثر مهناداری دارد .مهیار بهزود مملکرد محیط زیستی مشابه بأا پأژوهش

ساندراکانی ،)2104( 1ساالری ( )0104که بأا اتخأاذ اسأتراتژی سأرمایهگذاری در زمینأه
بهزود مملکرد زیستمحیطی زنجیره تممین م ایا و منأافع زیأادی را ماننأد صأرفهجویی در

منابع انرژی ،کاهش آالیندهها ،حذف یا کاهش ضایهات ،ایجاد ارزش برای مشأتریان و در
نهایت اف ایش بهرهوری برای سازمانهای تولید و خدماتی به همراه خواهأد داشأت مهیأار
رویکردهای مدیریت زیستمحیطی و مدیریت منابع انسانی با توجه به پأژوهش مأانگال و

همکاران ،)2102( 2ژیان و بهنیا ( )0102که قوانین و دسأتورالهم ها بأهمنوان مهمتأرین
مام در اجرای موفقیتآمی مأدیریت زنجیأره تأممین سأز شأناخته شأده اسأت و موامأ

مدیریت کارکنان و موام سازمانی بهترتیب در اولویت دوم و سوم قرار گرفتنأد .همچنأین،
پشتیزانی مدیریت ارشد ،وجود منابع مالی الزم و حمایت دولأت سأه مهیأار مهأم اجأرای
مدیریت زنجیأره تأممین سأز میباشأند تههأد رسأمی مأدیریت ارشأد سأازمان و اممأال
مالحظات الزم برای بهزود مملکرد امضای زنجیره و می ان منابع سازمانی (مالی و انسانی)
و روابط بلندمدت ،سط یا می ان روابط تجاری با امضای زنجیره ،موام مأرثر در اجأرای
زنجیره تممین سز میباشد.
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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مهیار طراحی فرایندهای سز مشابه با پژوهش تأا ی اوا ،جیمأ ن ،و سأیرا ،)2104( 1و
احمدی و مساواتی ( )0102میباشد .طراحی فرایند کلی زنجیره تممین سز (شام  :مأواد،
تولید ،بازاریابی ،مصرف ،بازیافأت ،تممینکننأده و خریأد سأز  ،مأدیریت زیسأتمحیطی
داخلی ،حم ونق و توزیع سز ) که بهمنوان یک ماملی اساسأی در بهزأود سأط زنجیأره
تممین سز در شرکتها به شمار میرود و همچنین این مهیار ،بامأث بأه حأداق رسأاندن

اثرات زیستمحیطی میشأود .بأا توجأه بأه پأژوهش یوگأان و دده )2104( 2و منأدلیب و
مقتدری ( ،)0102از جمله مهیارهای تمثیرگذار بأر ارزیأابی تممینکننأدگان سأز (قایلیأت
طراحی نوع محصول ،سیاست و اهداف حتاات از محیط زیست ،محدود کأردن اسأتتاده
از مواد زیستمحیطی ناسازگار) شناسایی شأده اسأت .همچنأین هأدف کلأی از انتخأاب
تممین کننده ،کاهش ریسک ،به حداکثر رساندن ارزش کلأی بأرای مشأتری و سأاختن یأک
ارتزاط قوی بین خریدار و تممینکننده ،نوآوری سز (ارائأه راهکارهأایی بأرای افأ ایش سأز
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بودن محصول) ،آموزش و ارائه الگوهای صحی مصرف انرژی ،اسأتتاده از فنأاوری سأز
جهت کاهش آالیندگی محیط زیسأت و اسأتتاده بهینأه مصأرف انأرژی میباشأد .مهیأار
نوآوری سز مشابه با پأژوهش نمکشأناس ،مروتأی ،و ضأیایی ( )02-22 ،0101ابهأاد
نوآوری سز شام نوآوری فرایند و فناورانه سز  ،هأم بهصأورت مسأتقیم و هأم بهصأورت
غیرمسأتقیم ،بهواسأطه نقأش میأانجی مملکأرد زیسأتمحیطی ،بأر مملکأرد سأازمان
تمثیرگذارند .همچنین نوآوری مدیریتی و محصول سز تنها بهصورت غیرمستقیم بر مملکرد
سازمان تمثیر میگذارنأد نأوآوری محصأول و مأدیریت سأز بأر مملکأرد سأازمان تأمثیر
مهناداری دارد .مهیار مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی مشابه پژوهش وان  ،سون  ،و

ژین ،)2101( 3پویا و همکاران ( )0-21 ،0102مدیریت مصرف انرژی و منابع از قدرت
نتوذ پایین و وابستگی باال برخوردارند.
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

پیشنهادها

جهت موفقیت در آینأدهنگری زنجیأره تأممین سأز  ،پیادهسأازی ایأن مهیارهأا در صأنایع و
سازمان توصیه میشود .از مقاالت مربوط به حوزه مدیریت زنجیره تممین سز میتوان نتیجه
گرفت که برای پیادهسازی زنجیره سز نیازمند تکنولوژیهای مهندسی سأز و سیسأتمهای
مدیریتی اطالمات سز هستیم .مهمترین مسئله در این موضوع فهم همگانی ،درک نیأاز ،و
کاربردیشدن مدیریت زنجیره تممین سز است همه شرکتها باید دریابند که آینده جهأان
در گرو تولید اینگونه محصوالت است تا شرکتها به تولید محصوالت سز تشوی شوند
مطالهات میدانی نشان میدهد اقدامات قأوی در جهأت مملکأرد مملیأاتی سأازمان و
استتاده از تکنولوژی و فناوری صحی  ،صورت گیرد .توجه به نگاه مشتریمداری در مقاب
تولیدمداری از ال امات است که باید مدیریت و برنامهری ی شود.
تقویت ،آموزش و اف ایش اسأتانداردهای بأهکارگیری ،از ال امأات تقویأت و گسأترش
صنهت پتروشیمی است
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منابع
احمأأدی ،مزادالأأه؛ و مسأأاواتی ،سیدمرتضأأی ( .)0102طراحأأی مأأدل بهینأأه جهأأت ارزیأأابی و رتزهبنأأدی
 .چهارمین کنفرانس بینالملل نقد و واکاوی
تممینکنندگان زنجیره تممین سز با استتاده از تکنیک
مدیریت در هزاره سم  02 ،مرداد  ،0102شیراز.
پویا ،ملیرضا؛ قربانپور ،احمأد؛ نأاامی ،شأم الدین؛ و نأاجی ،زهأرا ( .)0102طراحأی مأدل سأاختاری
اقدامات مدیریت زنجیره تممین سز با استتاده از رهیافت مدلسأازی سأاختاری تتسأیری فأازی .مجلا
تحقیق در عملیا در کاربردهای آن.0-21 ،)0(01 ،
رضایی ،شم الدین ( .)0104طراحی مدل درآمدزایی باشگاههای فوتزال ایران :بأا رویکأرد گرانأدد تئأوری.
پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزش .010-004 ،)1(4 ،
ژیان ،مهال؛ و بهنیا ،بردیا ( .)0102شناسایی و رتزهبندی موام مرثر در اجرای مدیریت زنجیأره تأممین سأز .
هفهمین کنفرانس مل کاربردهای حسابداری و مدیریت01 ،شهریور  ،0102تهران.
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ساالري ،ریحانه ( .)0102مدیریت زنجیره تممین سز  .کنفرانس بینالمللي تازههاا مادیریت ،حساابدار و
اقهصاد 62 ،بهمن  ،6932تهران.
شتربانی ،فرزانه؛ و بدیعزاده ،ملی ( .)0102شناسایی و اولویتبنأدی موامأ مأرثر بأر پیادهسأازی مأدیریت
زنجیره تممین سز در شرکت پارس خودرو بأا اسأتتاده از رویکأرد تصأمیمگیریهای نأدمهیاره .اولاین
همایش بینالملل پژوهشهای نمین در مطالعا مدیریت 22 ،آبان  ،0102شیراز.
شهزاننژاد ،مرجان؛ ابراهیمينژاد ،مهدي؛ و فرقاني ،محمأدملي ( .)0104انتخأاب تأممین کننأدگان سأز در
زنجیره تممین با ترکیب روشهاي تصمیمگیري ندمهیاره فازي .دومین هماایش بینالمللاي مادیریت و
فرهنگ تمسع  2 ،دی  ،0104تهران.
شتیهی ،رضا؛ اخالصی ،امیر؛ و انصاری ،فهیمه ( .)0102ارائه مدل بأومی برندسأازی بأرای خأرده فروشأیهای
اینترنتی با استتاده از روش کیتی تئوری داده بنیاد .فصلنام تحقیقا بازاریاب نمین.042-011 ،)2( 4 ،
شمشیری ،محمد؛ و پیلهوری ،نازنین ( .)0104شناسایی و اولویتبندی موام مرثر بر زنجیره تممین سأز بأا
در محأأیط فأأازی .کنف ارانس بینالملل ا زنجیا ت
اره ت ا مین س ا ز01 ،
و کأأاربرد
روش
اردیزهشت  ،0104الهیجان.
مندلیب اردکانی ،داود؛ و مقتدری ،ملیاکزر ( .)0102بررسی و تحلی موام مرثر بر توسهه محصول سز در
صنهت کاشی استان ی د .فصلنام تحقیقا بازاریاب نمین.010-021 ،)1( 1 ،
محمودی ،امین؛ و سلمانی ،لیال ( .)0102رابطه بأین فهالیتهأای مأدیریت زنجیأره تأممین سأز و رضأایت
مشتریان در سازمانهای تولیدی .دومین کنفارانس بین المللا تحام نامین در مادیریت ،اقهصااد و
حسابداری ،مرسسه آموزش مالی مالمه خویی10 ،خرداد  ،0102تهران.

مقدم ،ابوالتض ؛ کمالیان ،امین رضا؛ ی دانی ،بدرالدین؛ کرد ،باقر؛ و روشن ،سیدملیقلی ( .)0102تزیأین و طراحأی
الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه :رویکرد دادهبنیاد .نشری به مد مدیریت.021-022 ،)0( 01 ،
نمکشناس ،مهسا؛ مروتی شریفآبادی ،ملی؛ و ضیایی بیده ،ملیرضا ( .)0101بررسی تأمثیر ابهأاد نأوآوری
سز بر مملکرد سازمان .فصلنام مطالعا مدیریت صنعه .22-02 ،)11( 02 ،
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