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  3455 بهار ،05 پیاپی ،323-341 (،2)31 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 پایأدار توسأهه   جهأت سأز  تأممین زنجیره مدیریت الگوی ارائه (.0011) حسن دهنوی، دهقان و مژده؛ ربانی، زهرا؛ دلشاد،
  .020-001 (،2)01 ،انساان  علام  در ای رشاه  میان مطالعاا  .دیمتأ  و بنیأاد داده نظریه   بر مزتنی رویکرد با زیست محیط

 
  2111-0400شاپا: 

  آزاد است.  نویسندگان / دسترسی به متن کام  مقاله براساس قوانین کریتیو کامان ) 

سبز جهت توسعٔه پایدار محیط ارائه الگوی مدیریت زنجیرٔه تأمین 
 بنیاد و دیمتل زیست با رویکرد مبتنی بر نظریٔه داده

 

 3، حسن دهقان دهنوی2* ، مژده ربانی 1زهرا دلشاد 
 90/99/9900؛    پذیرش: 90/90/9900دریافت: 

چکیده
ها بأا اسأتتاده از  مدل مدیریتی زنجیره  تأممین سأز ، جهأت حتااأت از محأیط زیسأت اسأت و شأرکت

محیطی را کاهش داده و به استتاده مطلوب از منابع  نگری تمثیرات منتی زیست توانند با توجه به آینده می آن 
بنیأاد بأه شناسأایی و  ادهو انرژی دست یابند. هدف از مقاله  حاضر این است که با استتاده از روش کیتی د

ها  تدوین الگوی زنجیره  تممین سز  در صنهت پتروشیمی استان فارس بپردازد و می ان اثرگذاری و اثرپذیری
نتر از خزرگان آگأاه  21ها، مطالهه اسناد و مصاحزه با  را با روش دیمت  بررسی نماید. روش گردآوری داده

های کیتی، از سه  برفی است. برای تحلی  داده گیری گلوله ونهکارگیری روش نم از موضوع مورد بحث، با به
بندی مهیارهأا بأا اسأتتاده از  مرحله  کدگذاری باز، محوری، انتخابی استتاده شده است. همچنین اولویت

کدگأذاری  20دهنده اسأتخرا   روش دیمت  و پرسشنامه صأورت گرفأت. نتأایط مطالهأه  حاضأر، نشأان
بنیاد است که در قالب مدل پارادایمی قرار گرفأت. سأپ   در روش کیتی دادهکدگذاری باز،  01محوری و 

 یارهأایمه یینهأا یبنأد پأ  از محاسأزه وزن، جهأت رتزهبا استتاده از مقایسات زوجی در روش دیمت  
ر یان و سأایسز ، مشأتر یهافرایند یمحوری طراح یارهایدهد که مه یسز ، نشان م زنجیره  تممین یانتخاب

، کننتداا  بت   هتای أممی  رویکردهای مدیریت محیط زیستی،  االییتسز ،  ی، نوآوریرونیب ینهادها
 ی)دارا سأازی مصأرف انأرژی مأدیریت و بهینه، محأیط زیسأت، بهزأود مملکأرد مدیریت منابع انسانی

 .هستند یب رگتر از حد آستانه(، دارای درجه اهمیت )وزن( باالتر یمقدارها
 مت یاد، کدگذاری، روش دیبن ه دادهیسز ، نظر زنجیره  تممینت یریمد :ها کلیدواژه
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  ایران ی د، اسالمی، آزاد دانشگاه ی د، واحد صنهتی، مدیریت گروه .0
یسنده ایران ی د، اسالمی، آزاد دانشگاه ی د، واحد ،صنهتی مدیریت گروه .2  مسئول( )نو
  

 ایران ی د، اسالمی، آزاد دانشگاه ی د، واحد ، صنهتی مدیریت گروه .1
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 . مقدمه1
های اخیأر مأورد توجأه  منوان یکی از متاهیم مدیریتی در سال مدیریت زنجیره  تممین سز  به

در واقع، مدل مدیریتی برای حتااأت از محأیط زیسأت اسأت. محققان قرار گرفته است. 
آوردن  دست فرایندی است برای به   به مهنی توسهه و پیشرفت نس  آینده است.  1توسهه  پایدار

پایداری در هر فهالیتی که نیأاز بأه منأابع و جأایگ ینی سأریع و یکپار أه آن وجأود دارد. 
تأأوان در  هأأار گأأروها اجتمأأامی، اقتصأأادی، بنیأأادی و  های توسأأهه  پایأأدار را می شاخصأأه

ای  طور گسترده هوم کلی با استراتژی حتاات جهانی بهمحیطی بررسی نمود. این مت زیست
مطرح شد تا حتاات از منابع طزیهی و محیط زیست را در راسأتای ایتأای نقأش بهتأر در 

ای  نحو مطلوب، مدیریت نماید. در توسهه  پایدار باید رشأد اجتمأامی جهت رفاه انسانی به
تااأت مأرثری از محأیط زیسأت حفراهم شود که در آن نیازهای همه افراد برآورده شأود،

انجام شود و در مصرف منابع طزیهی با دقت مم  شود. همچنین باید رشد پایدار و رونأ  
 (. 2102، 2همراه داشته باشد )اسلیمان اقتصادی را به

دلی  پیدایش توسهه  پایدار، مردم جهان توجه بیشتری به حتاات از  های اخیر به در دهه
آمی  به مسائ  محیط زیستی،  منظور دستیابی موفقیت دارند. بهمحیط زیست و منابع زیستی 

راهزردهای مدیریت محیط زیست شرکت بایستی در تمام مملیات یک سازمان نتوذ کرده و 
های مدیریت  سیستم (.0-20، 2101، 3)گرین، اینمان، سوور، و زلزستسازی شوند  پیاده

تنها بامأث  گرنأد و اجأرای آن، نأهمحیط زیست و مدیریت زنجیره  تممین سز  مکمأ  یکدی
تواند بامث اف ایش پایداری و بهزأود مملکأرد محأیط  می  شود بلکه می بهزود محیط زیست 

محیطی، منجر به یکپار گی دانش و  های زیست زیست شزکه تممین جهانی شود. مشارکت
ر زنجیره  های موجود د ها خواهد شد و در نتیجه، آن سازمان ها بین سازمان اف ایش همکاری

)فامیأه و کوارتانأ ، آسأانته، و های سازمانی خود را توسأهه دهنأد  توانند قابلیت می تممین 
 (. 0-24، 2102، 4آتوو
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 ...  زنجیرهٔ تأمین سبز

محیطی، از جمله توسأهه و  ح  زیست ها را با استتاده از راه زنجیره  تممین سز ، مملیات
شأتریان، بهزأود کننأدگان و م بهزود سرمت، افأ ایش سأازگاری، سیاسأت مأذاکره بأا تممین

محیطی  رمایت مالحظات زیسأت . (11-0، 2101، 1بخشد )تونی، رنتی الس، و دافی می
کند و به آنهأا در  می ایجاد  ها  در ترکیب با مدیریت زنجیره  تممین موقهیتی برنده برای سازمان

وجود آمدن یک م یت قوی در بازار جهانی )از طری  کاهش ه ینه و بهزأود در رقابأت(  به
وکار  ی کسأبمحیطی و مملکردهأا های زیست کند. شناسایی م ایایی برای طرح می  کمک

های مختلف مهم است. اکثر صنایع بایستی زنجیره   هایی در شرکت برای انتشار  نین طرح
محیطی با تغییر مدیریت سنتی به مدیریت زنجیره  تممین  نظر پایداری زیست تممین را از نقطه

 (.2102، 2)کازانکوال و ساگناکسز  توسهه دهند 
 مهمتأرین بنأدی اولویت و شناسأایی رایبأ روشأی تا است شده تالش حاضر مقاله   در
 کیتأی رویکأرد از تلتیقأی بأا پتروشیمی صنهت سز  تممین زنجیره   مدیریت در مرثر موام 
 ادبیأات مأرور بأا شأود. ارائأه 4دیمت  مراتزی سلسله کّمی روش و 3بنیاد داده نظریه بر مزتنی

 شد. آوری جمع کلیدی ایمهیاره سز ، تممین زنجیره   به آشنا خزرگان نظر و مصاحزه تحقی ،
 سأازی شزیه و محاسزاتی های روش با یکجا صورت به مهیارها این همه سازی مدل آنجاکه از
 زنجیره   کّمی و کیتی مدل زمینه   در مهدودی های پژوهش هستند، بر زمان و سخت شدت به

 مقالأه   در مهیارها بندی اولویت برای اند. پرداخته ای مجمومه  نین آوری جمع به سز  تممین
 مراتب سلسأله بأر و یکأدیگر بأر مهلأولی ملأت اثأر بیشأترین گأ ینش منظأور به حاضر،

 از مراتزی سلسأله تحلیأ  فراینأد در 5کلأی وزن متاهیم از سز ، تممین زنجیره   های خروجی
 تأوان می مطالب این بیان از است. شده استتاده دیمت  گیری تصمیم آزمون و ارزیابی روش

  نمود. اشاره پژوهش این اف ایی دانش و نوآوری جنزه به
 رونأد کأه آنجا از اسأت. فأارس اسأتان پتروشأیمی صأنهت مقاله این موردی مطالهه

زیست،محیطبرمنتیتمثیراتازهایی نشانهبروزوپتروشیمی صنهتگسترشرشد به رو
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 بأا سأز  تممین زنجیره   مدیریت  مدل طراحی بنابراین، استآوردهمیان بهراپایداری ل وم
 اتخاذ بر مزنی ضایهات مدیریت و کنترل جهت مناسزی راهنمای تواند می بنیاد داده نظریه

 موامأ  ایأن تأا دارد ضأرورت مهیارهأا، ایأن به توجه با باشد. محیطی زیست مالحظات
یأ بأه آن براسأاس و شناسایی مختلف صنایع در تمثیرگذار  های توانمنأدی بهزأود و تتقو

یش مملکرد وپذیری انهطاف ابکی،بهزودیاکسبمنظور بهها شرکت شود. پرداخته خو
تممین زنجیره  طری ازهمکاری وهماهنگیبرایرقابتیفشارنومیباسویكازمناسب
مهضأالت ومسأائ بأهنسأزتهأا نگرانیافأ ایش دیگأر،سأویازوانأد؛ مواجه
تأممین زنجیأره   مدیریتهای استراتژیاتخاذسوی و سمتبهراها شرکتمحیطی، زیست

 دهد. میسوق پتروشیمی صنهتدرسز 
  است:  زیر های پرسش به پاسخگویی دنزال به پژوهش این واقع در 
 کیتأی روش از اسأتتاده بأا آن پیامأدهای و سأز  تأممین زنجیره   مدیریت گیری شک  مدل .0

 دارد؟ وجود مدل این اج ای بین روابطی  ه و است؟ اج ایی  ه دارای ؟است  گونه بنیاد داده
 دهی مهیارها با روش دیمت  به  ه صورت است؟  بندی رابطه مّلت مهلولی و وزن . رتزه2
 

 . مبانی نظری و پیشینه تحقیق2
دیمیتأ   بنیاد و روش در این بخش ابتدا درباره مزانی نظری مرتزط با زنجیره  تممین سز ، روش داده

 توضیحاتی بیان گردیده است و در انتها جدول پیشینه مرتزط با موضوع ارائه گردیده است.
 1. مدیریت زنجیرٔه تأمین سبز1-2

واسأأطه  پیشأأرفت در  در دهأأه  اخیأأر مأأدیران شأأاهد یأأک دوره تغییأأرات شأأگرف جهأأانی به
شدن بازارها و شرایط جدید اقتصادی و سیاسی بودند. با افأ ایش تهأداد  تکنولوژی، جهانی

مانأدن در صأحنه  ها مجزور شدند که فرایندهای درون سأازمانی را بأرای باقی رقزا، سازمان
محیطی و مدیریت زنجیره   اف ایی رمایت مالحظات زیست هم رقابت جهانی بهزود بخشند.

وری، کیتیت و مملکرد محیطی خود  کند تا بهره می ها فراهم  تممین، فرصتی را برای سازمان
را از طریأ  جریأأان پیوسأأته  اطالمأات ارتقأأام دهنأأد. مأأدیریت زنجیأره  تأأممین سأأز  یکأأی 
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محیطی در صأنایع  مملکأرد زیسأت سأرمت بأه توسأهه   های نوآورانأه اسأت کأه به ایده از 
 (.2102، 1)آواستی، کوار، سیدهو،  اهان، و گویالکند می توجه 

ها از یک طرف فشأارهایی  ضرورت سز  شدن زنجیره  تممین زمانی مطرح شد که دولت
محیطی لحاظ کردند و از طرف دیگر، تقاضای مشتریان بأرای  را برای استانداردهای زیست

وجود آمأأد )گأأرین و  زیسأأت( بأأه )بأأدون اثأأر مخأأرب بأأر محیطمرضأأه  محصأأوالت سأأز  
(. 2101، 2همکاران

داشأأتن احسأأاس برتأأر، ارتقأأای کیتیأأت زنأأدگی، قأأوانین دولتأأی، و اسأأتانداردهای 
ها بأرای پأذیرش زنجیأره  تأممین سأز  اسأت. ایأن  ترین محرک سأازمان محیطی ب رگ زیست
آوردن م یت  دست ریت( و یا تجاری )بههای مدی تواند اخالقی )بازتابی از ارزش ها میمحرک

ایأده   .(2100، 3)کأیم،  أویی، و فیتأوارون زیسأت( باشأد   دادن به محیط رقابتی با اهمیت
مدیریت زنجیره  تممین سز ، از بین بردن یا به حأداق  رسأاندن ضأایهات، کأاهش اسأتتاده از 

منوان یأک نأوآوری مهأم در  زیست است که به  منابع، کاهش مصرف انرژی و آلودگی محیط
محیطی و  توسهه  راهزردهایی برای رسیدن به سود با کاهش خطرات، باال بردن راندمان زیست

 (.22-0، 2101، 4کند )کانکایا و س ن رد به سازمان کمک میبهزود مملک
محیطی  مندی از منظأر زیسأت زنجیره  تممین سز  از طری  ایجاد مطلوبیأت و رضأایت

منوان یأک سأالح راهزأردی  کوشد تا از مملیات سز  و بهزود مملکرد محیطی خأود بأه می
در  .(2102، 5 این، و لینأ )داوئی، حامید،  جهت کسب م یت رقابتی پایدار سود بزرد 

ها برای سازگاری با محیط زیست  زنجیره  تممین سز  بخش جدانشده از فهالیت شرکتواقع، 
های ناشأی از  ها و کاهش ه ینه که با هدف پایداری محیط زیست، کاهش آالیندهباشد  می

ها در حیطأأه   هأأای سأأازمان کنأأد. گسأأترش فهالیت می محیطی فهالیأأت  مشأأکالت زیسأأت
وکار جدیدی در حوزه  بازیافت و استتاده   تواند موجب بروز فضای کسب می محیطی  تزیس

 .(2101)تونی و همکاران، مجدد محصوالت شود 
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یت زنجیرهٔ تأمین سبز3شکل   . ساختار مدیر

 0104نژاد، و فرقانی، نژاد، ابراهیمی منزع: شهزان

 
مطالهه موردی این مقاله صنهت پتروشیمی اسأت. از آنجأا کأه صأنهت پتروشأیمی از 

مأدیریت زنجیأره  تأممین   باشد. بنابراین طراحی مأدل ها می جمله صنایع حساس به آالینده
تواند راهنمای مناسزی جهت کنترل و مدیریت ضایهات بأرای صأنایهی کأه دارای  سز ، می
شناسایی موام  و مهیارهای تمثیرگذار بر مدیریت زنجیأره  ها هستند، خواهد بود.  آالیندگی

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، 

صأنایع بتواننأد الگأوی مناسأزی جهأت  سازی شود تا به کمک آن مأدیران شناسایی و مدل
گذاری روی موام  و راهکارهایی که موجب  شان در خصوص سرمایههای آیندهری یبرنامه

شأود، پیأدا نماینأد و براسأاس آن بأه تقویأت و بهزأود  تسهی  این موضأوع در سأازمان می
 های خویش بپردازند. توانمندی

 بنیاد . مبانی نظری روش تئوری داده2-2

ای( روشی است کأه بأرای اولأین بأار در  بنیاد )گراندد تئوری یا نظریه زمینه پردازی داده نظریه
مطأرح شأده اسأت. روش تئأوری  1گلیسأر و اسأتراوس توسط دو محق  بأه نأام 0042سال 
اند: فراینأد سأاخت یأک نظریأه مسأتند و مأدون، از طریأ   گونه تهریف کرده بنیاد را این داده
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گویی  منظور پاسخ های گردآوری شده به یافته و تحلی  استقرایی مجمومه داده سازمانهای  داده
هایی که فاقد مزانی نظری کأافی بأرای تأدوین هرگونأه فرضأیه و  های نوین در زمینه به پرسش

است که به پژوهشأگر  2و اکتشافی 1آزمون هستند. نظریه بنیادی یک روش پژوهشی استقرایی
های موجود و از پأیش  جای اتکا به تئوری هدهد تا ب گوناگون امکان میهای موضومی  در حوزه

تدوین شده خود، به تدوین تئوری و گ اره اقدام نماید. واژه گراندد در این موضأوع نشأانگر آن 
ای مسأتند از  شأود بأر زمینأه ای که بر اساس این روش تأدوین می است که هر تئوری و گ اره

بنیأاد،  در واقأع تئأوری داده .3(2102)رندال و ملأوو،  ه شده استهای واقهی، بنیان نهاد داده
روشی است برای کسب شناخت پیرامون موضوماتی که قأزال  در مأورد آنهأا تحقیأ  جأامع و 

ای نشده است و دانش ما در آن زمینه محدود است. در این راهزرد، گأردآوری و تحلیأ   ممده
شود، در ارتزاط ن دیک بأا یکأدیگر قأرار  می  ها استنتا   هکه در نهایت از داد  ای   ها و نظریه داده

 آوری اطالمأات جمأعهای تمرک  و مصاحزه برای  هایی از قزی  گروه ، روشبنیاد داده دارند. در
شوند و به همراه آن، بررسی جامهی از ادبیات و پیشینه در تمام فرایند  کار گرفته می مورد نظر به

یرد. این بررسی و مرور بر ادبیات و پیشینه، به توضأی  و تزیأین گ ها صورت می آوری داده جمع
 (.021-022، 0102کند )مقدم و همکاران،  اهور کمک می نتایط درحال

 
یه داده3جدول   بنیاد . فرایند ساختن نظر

 فعالیت مرحله

 طرح تحقی 
 تهریف مسئله تحقی 

 های ساخته شده قزلی تهریف سازه
 گیری تصادفی نمونهگیری نظری در برابر  نمونه

 ها آوری و تحلی  داده تداخ  مرحله جمع آوری جمع
 مرتب کردن تقویمی رویدادها ها مرتب کردن داده

 کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی ها تحلی  داده
 های مشابه و متتاوت ها با  ار وب مقایسه نظریه حاص  از داده مقایسه ادبیات

 0102اخالصی، و انصاری، منزع: شتیهی، 
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 . مبانی نظری روش دیمتل3-2

وتحلی  یک مدل ساختاری است که شأام  روابأط  دیمت  روش جامهی برای تهیه و تج یه
کنأد و  دار ممأ  می های جهت مّلی مهلولی بین موام  پیچیده است. دیمت  براساس گراف

هسأتند. ایأن تکنیأک کأه از  ها دار میان زیرسیستم ها قادر به نمایش روابط جهت این گراف
منأدی از قضأاوت  گیری براساس مقایسأات زوجأی اسأت، بأا بهره های تصمیم انواع روش

مراتزی از موامأ  موجأود در  ها، ساختاری سلسأله کارگیری اصول نظریه گراف خزرگان با به
بط مذکور که شدت اثر روا ای گونه دهد؛ به سیستم همراه با روابط تمثیر و تمثر متقاب  ارائه می

کند. روش دیمتأ  بأرای حأ  مسأائ  پیچیأده براسأاس  صورت امتیاز مددی مهین می را به
تر  ها با قابلیت تحلی  شزکه در بررسی روابط دوطرفه همراه با محاسزات سأاده نظریه گراف

گذاری شد. همچنین روش دیمت  دربرگیرنده  نظأر خزرگأان در مأورد موامأ  در قالأب  پایه
منظور اثرگأذاری و اثرپأذیری آنهأا، اهمیأت  ست. تهیین روابط موام  بهمقایسات زوجی ا

بودن و هأم از  موام  نسزت به هم براساس شدت اثر و موقهیت آنها هم از نظأر نتوذکننأده
های دیمت  است. این موارد در نقشأه شأزکه روابأط  نظر تحت نتوذ واقع شدن، از خروجی

 صورت دیداری قاب  مشاهده است. به
 

 . پیشینه تحقیقات2جدول 

 تحقیق متغیرهای تحقیق روش تحقیق عنوان محقق ردیف

 (0102) بهنیا و ژیان 0
 موام  بندی رتزه و شناسایی

 زنجیره   مدیریت اجرای در مرثر
 سز  تممین

 دیمت  روش
 و قوانین سازمانی، کارکنان، مدیریت

 زیرمهیار 12 و ها دستورالهم 

2 
 وری پیله و شمشیری

(0104) 

 موام  بندی اولویت و شناسایی
 با سز  تممین زنجیره   بر مرثر
 فازی  و دیمت  روش

  و دیمت  روش
 فازی

 موام  کارکنان، و مدیریتی موام 
 و قوانین سازمانی، موام  فرهنگی،

 ها دستورالهم 

1 
 زاده بدیع و شتربانی

(0102) 

 موام  بندی اولویت و شناسایی
 مدیریت سازی پیاده بر مرثر

 سز  تممین زنجیره  

  ندمهیاره گیری تصمیم
 تحلی  و دیمت  روش با

 فازی مراتزی سلسله

 تکنولوژی، فرایند، بهزود کیتیت،
 سز ، نوآوری زیست، محیط مدیریت

 تصویر سز ، محصول خطرناک، مواد
 آلودگی، از پیشگیری سز ،توانایی

 و بازیافتی مواد از استتاده بازیافت،
 سز  فناوری های یتقابل غیرسّمی،
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 تحقیق متغیرهای تحقیق روش تحقیق عنوان محقق ردیف

0 
 

 سز  تممین زنجیره   موانع بررسی
 با کانادایی شرکت بندی بسته در

 دیمت  رویکرد

 اساس بر پرسشنامه
 زنجیره   محتوایی تحلی 

 مطالهه یک و سز  تممین
 تحلی  روش و مقدماتی
 تکنیک ها: داده

 دیمت  گیری تصمیم

 باالی ه ینه ،اطمینان مدم و بازار رقابت
 در دشواری ،خطرناک های زباله دفع

 محیطی، زیست های فرصت شناسایی
 انرژی منابع اطالمات کمزود

 اقدامات فقدان ،تجدیدپذیر
 مرثر محیطی زیست

2  

 محیطی مملکرد گیری اندازه
 برای

 سز  تممین زنجیره  

 ادبیاتی بررسی
 درباره سیستماتیک

 تممین زنجیره   های مدل
 تحلی  روش  سز ،

 اف ار نرم از استتاده ها: داده
 های تکنیک و 

 گیری تصمیم

 طزیهی، منابع محیطی، زیست سیستم
 و هوا و آب ضایهات مدیریت انرژی،

 هوایی، آالیندگی )دفع خاک
 زمینی( ضایهات آب، های آالینده

4 
 

 کلیدی های شاخص بررسی
 تممین زنجیره   مدیریت مملکرد

 کشاورزی صنایع در سز 

 بررسی پیشین، مطالهات
 و خزرگان نظرات و

 پرسشنامه کارشناسان،
 ها: داده تحلی  روش

 ساختاری مهادالت روش

 فشار زیست، محیط مدیریت
 سز ، طراحی رقابتی، فشار شده، تنظیم

 و دانش سز ، بندی بسته سز ، خرید
 تصویر سز ، ونق  حم  سازی، فرهن 
 مملیاتی، مملکرد بازاریابی، و سز 

 مملکرد محیطی، زیست مملکرد
 و کنندگان مصرف همکاری اقتصادی،

 مهکوس لجستیک کنندگان، تممین

2 
 

 تممین زنجیره   مدیریت مملکرد
 فازی:دیمت اساس بر سز 

 سیمان صنهت در بردکار

 زنجیره   مزاحث بر مروری
 تحلی  روش  سز ، تممین

  تکنیک ها: داده
 دیمت  فازی گیری تصمیم

 مصرف کاهش) محیطی زیست مملکرد
 کاهش تجارت، کاهش انرژی،

 مملکرد (زیست محیط مخاطرات
 کارایی اف ایش کیتیت )اف ایش مملیاتی

 مملکرد(سز   بندی بسته بهزود
 سازمانی مملکرد تدارکات و لجستیک

مشتری رضایت اف ایش سز  اطالمات)
 اقدامات مشتریان باهمکاریبهزود 

 (بازاریابی
 

 تحقیق  روش . 3
 حاضر از دو بخش تشکی  شده است: روش گردآوری اطالمات مطالهه  

طور ممأده از کتأاب  ای. برای بررسی ادبیات موضومی تحقی  به . مطالهات کتابخانه0
ها  وجو در اینترنت و صنایع و کتابخانه مقاالت و منابع التین و فارسی حاص  از جستها، 

استتاده شده است.
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آوری اطالمأات مأوردنظر و سأنجش متغیرهأای  منظور جمأع . تحقیقات میدانی. بأه2
تحقی  از اب ار مصأاحزه بأا افأراد متخصأص در زمینأه  تحقیأ  نیأ  اسأتتاده شأده اسأت. 

بنیأاد جهأت شناسأایی کأدهای اولیأه،  دنیاز مدل به روش کیتی دادهبندی موام  مور جمع
های مقایسات زوجی دیمت   بندی متغیرها با جدول محوری و انتخابی، پرسشنامه و اولویت

 گیرد. صورت می
برای گردآوری مهیارهای کلیدی و مرثر بأر زنجیأره  طورکلی، مقاله  حاضر در فاز اول به

بررسی مستندات، مطالهات پژوهشگران پیشین و مصاحزه با روش ازاستتادهتممین سز ، با
گیری دیمت  و بأا اسأتتاده از  بنیاد انجام گرفت. در فاز دوم، از روش کّمی تصمیم کیتی داده

های زوجی میان گروه خزرگان استتاده شد. روش دیمتأ   طراحی و توزیع پرسشنامه مقایسه
وابط میان موام  را نشان داده و می ان اثرگأذاری و این توانایی را دارد که شدت تهامالت و ر

اثرپذیری موام  از یکدیگر را نشان دهد. مقالأه  حاضأر از نظأر هأدف، کأاربردی اسأت. 
های مختلف در طأول  منظور پوشش ابهاد مختلف موضوع الزم بود با طیتی از تخصص به

آوری  بأرای جمأعش،ایأن پأژوهزنجیره  تممین صنهت پتروشیمی، مصاحزه انجام گیرد. در
کنندگان فهال در صنهت پتروشیمی  نتر از مدیران، کارشناسان، تممین 21های تحقی  با  داده

مصأاحزه مقأدماتی بأرای شأناخت فضأای  0صأورت گرفأت. ابتأدا  استان فارس مصاحزه
مصأاحزه جهأت  4مصاحزه جهت استخرا  کدهای مورد نیاز و در نهایت  01وکار،  کسب

برفی و تمیید کدهای استخراجی توسط  گیری گلولهبه اشزاع نظری با نمونه اطمینان از رسیدن
های  ها، تمأام مراحأ  کدگأذاری آوری مصاحزه خزرگان صورت پذیرفته است. بهد از جمع

مهیارهأای انجأام شأده اسأت.  مهیارهای مرتزط با زنجیره  تممین سز ، با نرم اف ار 
دهأد کأه  ها و تتسیرها، نشأان می ند تحقی ، کیتیت دادهامتزارسنجی )روایی و پایایی( فرای

پأأذیری، اتکاپأأذیری،  شأأام  امتمادپأأذیری، انتقالبأأرای ارزیأأابی تحقیقأأات تتسأأیری )
شأام  تطأأاب ، بنیأأاد ) پردازی داده نظریأه  و تحقیقأأات مزتنأی بأأر پذیری و راسأتی( تصأدی 

. در نهایأت بهأد از اسأت مورد اسأتتاده قأرار گرفتأه پذیری( پذیری، ممومیت و کنترل فهم
های محأوری و زیرمتأاهیم بأا  بندی مهیار بنیاد، اولویت طراحی مدل متهومی با روش داده

نتأر از خزرگأان ایأن  01روش دیمت  به کمک طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی به تهداد 
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وتحلی  مدل، مراح   انجام شده است. جهت تج یه صنهت، به کمک نرم اف ار 
 وده خواهد شد:زیر پیم

 

 
 

 . مراحل اجرایی تحقیق2شکل 
 منزع: نگارندگان

 
 های تحقیق . تجزیه وتحلیل داده4

وقتی برای تزیین فرایندی نیازمند نظریه باشیم، تحق  این امر مسأتل م اسأتتاده از راهزأردی 
دنزال  أأار وب  اسأت کأه متضأمن سأاخت نظریأه باشأد. ازآنجاکأه مطالهأه  حاضأر بأه

برای نظریه  فرایندی پیرامون مدیریت زنجیره  تممین سز  است، ابتدا از رویکأرد ساختاریافته 
ها  بنیاد بر استتاده از مراح  تحلی  داده پردازی داده بنیاد استتاده شد. روش نظریه کیتی داده

کید دارد. در مرحلأه دوم  از طری  کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تم
روش دیمت ، اثرگذاری و اثرپذیری مهیارها و زیرمهیارهأا مشأخص شأد و در با استتاده از 

 بندی گردید. دهی به مهیارها، اولویت نهایت براساس وزن

 
 بررسی، تدوین و نگارش مزانی نظری و پیشینه تحقیقات درخصوص زنجیره  تممین سز 

 

 MAXQDAاف ار  کدگذاری مهیارهای حاص  از مصاحزه در روش داده بنیاد با نرم
 و ارائه مدل متهومی

 طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی
 
 

 MATLAاف ار  با نرمتهیین اثرگذاری و اثرپذیری مهیارهای محوری در روش دیمت  
 
  

 ی حاص  از پرسشنامه بهد از وزن دهیو زیرمهیارها رتزه بندی مهیارها
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 بنیاد های روش داده سازی و مراحل کدگذاری . پیاده1-4

گیری مأدیریت زنجیأره  تأممین سأز  و  ارائأه  مأدل شأک  بنیأاد پردازی داده نظریههدف اصلی 
نتأر 21های تحقی  با  آوری داده برای جمعپیامدهای آن و تهیین روابط بین اج ای مدل است. 

شد. ابتأدا   کنندگان در صنهت پتروشیمی استان فارس مصاحزه از مدیران و کارشناسان و تممین
تکمی ، برای رسیدن به اشزاع نظری خزرگان گیری، هدفمند قضاوتی بوده و سپ  جهت  نمونه

هأای اولیأه، دور دوم  گیری مهیار برفی استتاده شده اسأت. پأ  از شأک  گیری گلولهاز نمونه
نتأر از خزرگأان،  02کأه در نهایأت بأا  ها با هدف توسهه این مقأوالت آغأاز گردیأد مصاحزه

نا که برخی از روابط بین متاهیم واژه کدگذاری در اینجا به این مه مصاحزه  نهایی انجام گرفت.
شوند. همچنین در هنگام برقراری ارتزأاط بأین  به نظر پژوهشگر رسیده و این روابط برقرار می

 بنیاد، مقایسه مستمر است.  شود. هسته اصلی نظریه داده متاهیم، متاهیم جدیدی کشف می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یه داده . فرایند انجام کدگذاری1شکل   بنیاد   های نظر
 0104منزع: رضایی،

وبنأدی طزقهومتاهیمگذاری نامتحلیلیفرایندباز،کدگذاری. 1الف( کدگذاری باز
کأهاسأتمأدامای مقایسأهدادن انجأامطریأ ازهأا دادهدرابهأاد آنهأاوها ویژگیکشف

مقالأه  حاضأرکنأد. در تحلیأ  میوبررسأیاززوایأای مختلتأیازرامتأاهیمپژوهشگر
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 

 

خواندن مصاحزه و 
 مشخص کردن نکات مهم

 

نظر بندی مقوالت از سط 
 متهومی

 

 طراحی نظریه
ارتزاط دادن مقوله فرمی با 

 اصلی در قالب یک الگو
 

های انتخاب بر سب
 هامتهومی برای پدیده

 

ترکیب و طزقه بندی کدها و 
 ایجاد متاهیم

 

 کدهای باز

 کدگذاری محوری و انتخابی
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پردازی، متهأومبررسأی،1محتأواتحلی روشازاستتادهباسازی، پیادهازپ  ها مصاحزه
شأدند. مشخصبازکدهایمشترک بینو خصوصیاتمتهومیارتزاطسپ وبندی مهیار

 زیرمهیار شناسایی گردید. 01مهیارمحوری،  20کد باز،  021تهداد 
بأینپیونأدطری ازکهاستهایی رویهمحوریکدگذاری. 2ب( کدگذاری محوری

هأا  دهی مهیار شک فراینددهد و به میارتزاطیکدیگرباراها دادهفرمی،های و مهیارمهیار
شرایطبینروابطتاشود انجام میالگوییمدلپارادایمیکازاستتادهباکارایندارد.اشاره
 دهد. را نشاندهاپیاموراهزردهامیانجی،شرایطای، زمینهشرایطمحوری،پدیدهمّلی،

شود که مامأ  اصألی بأه وجودآورنأده پدیأده مأورد  به شرایطی گتته می .3شرایط عّلی
 مطالهه )مدیریت زنجیره  تممین سز ( باشد. 

ای داللأت  دهنده یک سری خصوصیات ویژه است که بر پدیأده نشان .4ای شرایط زمینه
ای اسأت کأه در آن کأنش متقابأ   مزارتی، مح  حوادث یا وقایع مرتزط با پدیده کند. به می

ای بر توسهه یا  گیرد. شرایط ممومی و گسترده برای کنترل، اداره و پاسخ به پدیده صورت می
 گذارد.  اثر می تهدید پدیده هستند که بر اهمیت پدیده

شرایط میانجی، کلی و وسیع هستند که بر  گونگی کأنش متقابأ   .5گر شرایط مداخله
هأای مأدیران بأرای  اثأر شأدن راهزرد گذارند. وقوع این موام  بامأث تقویأت یأا بی اثر می

 گردد. مدیریت کردن می
پدیأده  سازی زنجیره  تممین سأز  اسأت، با توجه به هدف پژوهش که مدل پدیده محوری.

 شود. محوری مطالهه و شناسایی مملکردهای تمثیرگذار بر زنجیره  تممین سز  در نظر گرفته می
هأایی بأرای  ح  بنیأاد بأه ارائأه  راه راهزردهای مأوردنظر در تئأوری داده .6ها ها و اقدام راهبرد

مواجهه با پدیده مورد مطالهه اشاره دارد که هدف آن اداره کردن پدیده، برخورد با آن و حساسیت 
هایی هسأتند کأه جامهأه   نشان دادن در برابر آن است. این راهزردها و اقدامات، تهامالت و کنش

گیرند. کار می این پژوهش، برای مدیریت در زنجیره  تممین سز  بهآماری مدنظر در 
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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پیامدها نتیجه کنش و واکنش شرایطی است کأه درخصأوص پدیأده وجأود  .1و نتایجپیامدها
هأا و  دسأت آمأده، مهیار ها و کأدهای به شده بأر روی مصأاحزه وتحلی  انجام دارد. براساس تج یه

 با زنجیره  تممین سز  در پیوست به تصویر کشیده شده است.های )کد باز( محوری مرتزط  زیرمهیار
سأایر کأهرامحأوریمهیاربنیاد دادهپرداز نظریهمرحلهایندر .2ج( کدگذاری انتخابی

بأاوانتخأابطور روشأمند بأهدهند، میتشکی راکلیتیوگردند میآنمحوربرمهیارها
کدگأذاری انتخأابی نتأایط کنأد.  میاقأدامنظریهنگارشبهها مهیارسایربادادن آنارتزاط

کند و آن را بأه شأکلی  های قزلی را مد نظر قرار داده و مهیار اصلی را انتخاب می کدگذاری
بخشد. با استتاده از کدگذاری  ها ارتزاط داده و ارتزاطات را امتزار می مند به سایر مهیار نظام

اند، در قالب یک تئأوری  حوری شناسایی شدههایی که در کدگذاری باز و م انتخابی، مهیار
در نهایت مدل پارادایمی پدیده  مدیریت زنجیأره  تأممین  شوند فرایندی با یکدیگر ادغام می

.بندی نمود بهد اصلی طزقه 4توان در قالب  (، می0سز  را در شک  شماره  )
 
 

 
 
 

یه0شکل  یت زنجیرهٔ تأمین سبز با نظر  بنیاد  پردازی داده . مدل مدیر
 منزع: نگارندگان

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 

 پیامدها
توانمندسازهای زنجیره  -0

 تممین سز 
 بهزود امتزار -2
نهادینه شدن تجهی ات  -1

 تکنولوژی و دانش فنی
سازی  مدیریت و بهینه -0

 مصرف انرژی
 

 ایشرایط زمینه
 های تهیه مواد سز محرک -0
 سازی نظام مدیریت پسماندپیاده -2
 ای سازمانافکار مالی و ه ینه -1

 پدیده محوری
بهزود مملکرد  -0

 زیست محیطی
 موام  اقتصادی -2
 مملیاتیمملکرد  -1
 

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

 شرایط عّلی
 طراحی فرآیندهای سز  -1
مشتریان و سایر  -2

 نهادهای بیرونی
 نوآوری سز  -3 

 

 گرشرایط مداخله
 رویکردهای مدیریت زیست محیطی -0
 های زنجیره تممین سز ریسک -2
 های تممین کنندگان سز قابلیت -1
 مدیریت منابع انسانی -0
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 سازی روش دیمتل . پیاده2-4

بنیأأاد، جهأأت  بهأأد از ایجأأاد مأأدل متهأأومی مأأدیریت زنجیأأره  تأأممین سأأز  بأأا روش داده
درمرحلهاینها از روش مقایسات زوجی دیمت  استتاده شد. پرسشنامه   مهیاربندی  اولویت

دربهینأهگیری برای تصمیمشده شناساییاصلیموام شده که  طراحیماتری یکقالب
میأانشدت رابطهومی انمورددروگرفتهقراردر آنسز زنجیره  تممینموام  کلیدیمورد
مرحلأهایأندر شأود میسأرالدهندگان از پاسأخ(0تا1)ای گ ینه پنططیفیکازآنها

دیمتأ روشمحاسأزات شدصنهت پتروشیمی انجامخزرگانتوسطمناصربهامتیازدهی
شدانجامزیرترتیب به

یس. تشکیل3 خزرگأان ازنتأره 01تیمبینپرسشنامهتوزیعازپ  مستقیم:ارتباطماتر
وشأدهمام  محاسأزهزو هربارابطهدرایشاننظراتسادهمیانگینصنهت پتروشیمی،

شدتشکی  ماتری  
یسکردن. نرمال2 زیأر صأورت بهفرمأولایندرکه: مستقیم ارتباطماتر

ترین ب رگمهکوسشود. میمحاسزهها ستونوسطرهاتمامیجمعابتداشود. میمحاسزه
 دهد. میتشکی راستونومدد سطر

  
 

           ∑     
   

               

یس. محاسبه1 شود میطیزیرمراح ماتری ،اینمحاسزهبرایکامل:ارتباطماتر
  شود میتشکی همانیماتری
  (ماتری  )شود: کم مینرمالاز ماتری همانیماتری
 شود میمحاسزه ()نرمال ماتری منهایهمانیماتری مهکوس
 رابطأهکنیم. میضربمهکوسماتری دررانرمالماتری درنهایت()

بأرایراخزرگأان(پاسخازبرآمدهغیرمستقیم ومستقیمروابطکلیهازممکنشدت 
نماید میمحاسزهگراف متروض

آسأتانه ارزشبایأد1شأزکهروابأطنقشأهتهیینروابط: جهت آستانه  . محاسزه0
را امتنأاقاب روابطشزکهوکردهنظر صرفج ئیروابطازتوان میروشاینباشود.محاسزه

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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 درباشأدب رگتأرآسأتانهمقدارازماتری درآنهامقادیرکهروابطیتنهاکرد.ترسیم
 شدخواهندحذفباشدآستانهمقدارازکمترآنهامقدارکهروابطیوشدخواهددادهنمایش

شود.محاسزهماتری مقادیرمیانگینتااستآستانه  روابط، کافیمقدارمحاسزهبرای
تمثیرپأذیریوتمثیرگأذاریمیأ انمحاسزه درجه اهمیت،برای :1عّلینمودار. ایجاد0

شود میمحاسزهزیرصورت بهکهشود میاستتاده وشاخصدوازها، شاخص
میأ ان نشأانگرمامأ هأربأراییهنیکام ،ارتزاطماتری سطرهرمناصرجمع

:تمثیرگذاریاست )می انسیستمهای مام سایربرمام آنتمثیرگذاری
 

میأ ان نشأانگرمامأ هأربراییهنیکام ،ارتزاطماتری ستونهرمناصرجمع
:تمثیرپذیریاست )می انسیستمهای مام سایرازمام آنتمثیرپذیری

 

دیگأر، مزارت بأهاسأت.سیسأتمدرمأوردنظرمام تمثروتمثیرمی انشاخص
داردسیستمموام سایربابیشتریتهام مام آنباشد،بیشترماملی مقدارهر ه

  طورکلی اگأر بأهدهأد. مینشأانرامامأ هرتمثیرگذاریقدرتشاخص
مهلولباشد،منتیاگروشود میمحسوبمّلیمتغیریکمتغیرباشد،مثزت

شود. در این دستگاه محأور طأولی  در نهایت یک دستگاه مختصات دکارتی ترسیم می
ای بأه  باشأد. موقهیأت هأر مامأ  بأا نقطأه میو محور مرضی براساسمقادیر

شود. به این ترتیب یأک نمأودار گرافیکأی نیأ   در دستگاه مهین میمختصات
دست خواهد آمد. به

 . محاسزه درجه اهمیت )وزن( هر مهیار: 4
 

صأورت  مقادیر وزن نرمال شأده، آنهأا را بهسازی وزن هر مهیار، پ  از محاسزه  جهت نرمال
باشد. ترین مهیار می نماییم. مهیاری که ب رگترین وزن را دارا است، مهم ن ولی مرتب می

   
  

∑    
   

 
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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، اهمیأت دسأت آوردن جمأع سأطری و سأتونی مأاتری   پ  از انجام محاسأزات و به
هرکدام از مهیارها و زیرمهیارهأا محاسأزه  و تمثیرگذاری یا تمثیرپذیری  مهیارها 

مشأخص  و  های  مراتب نهایی توسأط سأتون شد. مح  واقهی هر منصر در سلسله
ها( اسأت و  دهنده موقهیت یک منصر )در طول محور مرض نشان که  طوری شود؛ به می

دن آن، بأو ، یک نتوذکننأده بأوده و در صأورت منتیاین موقهیت در صورت مثزت بودن 
هأا(  دهنده  مجموع شدت یک منصر )در طول محور طول نشان تحت نتوذ خواهد بود. 

بندی مهیارهایی که می ان  رتزه باشد. شدن می نتوذ واقع هم از نظر نتوذکننده و هم از نظر تحت
بنأدی مهیارهأای اثرگأذاری  و رتزه تمثیر و تهام  بیشتری نسزت به سایر موامأ  دارنأد 

باشد.  قاب  مشاهده می ر هر مام  بر مجمومه موام  دیگر بیشت
 

 های محوری  معیار و  . میزان 1جدول 

شرایط های محوری شناسایی شده معیار
1014/1 1112/04 فرایندهای سز   طراحی

4002/04 110/1 شرایط مّلی  مشتریان و سایر نهادهای بیرونی
0102/1- 1200/02  نوآوری سز 
1112/0- 1100/02 های تهیه مواد سز  محرک

2004/02 -4040/1ای شرایط زمینه  سازی نظام مدیریت پسماند )لجستیک مهکوس( پیاده
010/1 2401/02  ای سازمان افکار مالی و ه ینه
120/1- 0122/02  محیطی رویکردهای مدیریت زیست

 زنجیره  تممین سز  های ریسک 244/04 -2/1گر شرایط مداخله
2142/1 2421/02  کنندگان سز  های تممین قابلیت
1210/1- 0120/02 مدیریت منابع انسانی
1000/1- 0100/02  محیطی( پدیده محوری )مملکردهای زیست

2222/02 1212/1پدیده محوری  پدیده محوری )موام  اقتصادی(
0100/1 0410/02  مملیاتی(پدیده محوری )مملکرد 

0212/1 0122/00  راهزردهای زنجیره  تممین سز  )حوزه مدیریت(

2204/1راهزردها 0004/02  (تکنولوژیراهزردهای زنجیره  تممین سز  )حوزه 
2021/1 2400/02 راهزردهای زنجیره  تممین سز  )حوزه اقتصاد(
(گذاری سیاستراهزردهای زنجیره  تممین سز  )حوزه  2202/04 -1224/1
0101/1 0010/04  توانمندسازهای زنجیره  تممین سز 

1200/1پیامدها 0400/02  بهزود امتزار
1221/0 0241/00  تجهی ات تکنولوژیکی و دانش فنی
0000/1 2221/02  سازی مصرف انرژی مدیریت و بهینه

 منزع: محاسزات تحقی  حاضر
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( قابأ  مشأاهده اسأت، مهیارهأای افکأار مأالی و 1طور که در جأدول شأماره  ) همان
گذاری، مشأتریان و سأایر نهادهأای بیرونأی دارای  ای سازمان، راهزرد حوزه  سیاست ه ینه

باالتری نسزت به مابقی مهیارها است. همچنین کأه مهیارهأای  درجه اهمیت مثزت 
کننأدگان دارای  هأای تممین هزرد حأوزه اقتصأاد، قابلیتتجهی ات تکنولوژی و دانش فنی، را

های  ریسأأک محیطی، مثزأت و مهیارهأأای مملکردهأای زیسأت درجأه  تمثیرگأذاری 
( دارای تمثیرپأذیری گذاری سیاست، راهزردهای زنجیره  تممین سز  )حوزه زنجیره  تممین سز 

 باشند.  منتی با اولویت اول تا سوم می 
سأازی  از انجام محاسزات، مشخص گردید که زیرمهیارهأای مأدیریت و بهینههمچنین بهد 

کننأدگان  هأای تممین قابلیتهای تجدیدپذیر در فراینأد تولیأد(،  مصرف انرژی )استتاده از انرژی
مشأتریان و سأایر (، محیطی کننأدگان از نظأر زیسأت سط  روابط تجاری و ارزیابی تممین) سز 

اول تا سأوم نسأزت  مندی مشتریان( دارای درجه اهمیت مثزت  )رضایت نهادهای بیرونی
(، نأوآوری فنأاوری سأز ) نأوآوری سأز باشند. همچنین زیرمهیارهأای  به مابقی زیرمهیارها می

های کاهش مصأرف انأرژی در درون سأازمان(،  سازی مصرف انرژی )سیاست مدیریت و بهینه
سأازی  وری از پیشنهادات سازنده کارکنان جهأت بهینه هرهتشکی  کمیته ب) مدیریت منابع انسانی

مثزت بیشتری با  ( دارای درجه تمثیرگذاری محیطی سازمان اجرای راهزرد مسئولیت زیست
)الأ ام صأنایع بأه داشأتن  های تهیه مواد سز  باشند.  زیرمهیارهای محرک اولویت اول تا سوم می

های  ، ریسأکیاتی )اف ایش خط تولیأد محصأول(، مملکرد مملمحیطی( استانداردهای زیست
 باشند. منتی باالتری می دارای درجه تمثیرپذیری  زنجیره  تممین سز  )تقاضا(

منظور  در نهایت بهد از مشخص نمودن درجه اهمیت، اثرگذاری و اثرپذیری با روش دیمتأ ، بأه
شأود. بهأد از  اسأتتاده می 4مرحلأه ها از فرمول  دهی آن تهیین وزن هر مهیار و زیرمهیار، جهت وزن

ضأرب وزن هأر  های جداگانه مربأوط بأه مهیارهأا و زیرمهیارهأا، وزن نهأایی از حاص  محاسزه  وزن
های نهأایی، جهأت  ن شدن مقدار وز گردد. بهد از مشخص مهیار با زیرمهیارهای مربوطه محاسزه می

( بأأر تهأأداد 24221/20041هأأای نهأأایی ) محاسأأزه حأأد آسأأتانه، از رابطأأه تقسأأیم مجمأأوع وزن
بندی نهایی )مهیارها و زیرمهیارهای باالتر از حد آستانه با مقأدار  ( استتاده شد. رتزه01زیرمهیارها )

 ( قاب  مشاهده است.0( در جدول شماره  )1120/200
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یرمعیار0جدول   های باالتر از حد آستانه  . ز

یرمعیارها معیارها وزن نهایی  ز

طراحی 
 فرایندهای سز 

0120/022420/01102/202 خرید سز 
1221/110-402/012004/1 بازاریابی سز 

 042/112-2000/0 4111/01 تولید سز 
0210/000140/02420/212 طراحی سز 
1140/041212/0101/241مصرف سز 

و سایر  مشتریان
نهادهای بیرونی

4121/212121/02422/100 بیشتر برای محصوالت سز توان مالی مشتریان در پرداخت 
0142/202-111/022221/0 رسانی محصوالت سز  به مشتریان اطالع

 2002/0414/124 224/22 های مشتریان طراحی محصوالت در جهت نیازها و خواسته
1211/001 -1121/202242/0 مندی مشتریان رضایت

نوآوری سز 

2204/111-1102/21441/0سز نوآوری مدیریتی 
1110/122-2242/211221/2نوآوری محصول سز 

2212/021211/01121/220 نوآوری فرایند سز 
0240/21022/2041/121 نوآوری فناوری سز 

رویکردهای 
مدیریت محیط 

زیستی

4122/202001/10210/102هماهنگی میان واحدها
جهت رمایت مسائ   های آموزشی برگ اری دوره

کنندگان محیطی برای کارکنان و تممین زیست
1020/202001/2-1200/100

محیطی، امتقادات مدیریت  پشتیزانی مدیریت زیست
ارشد، حمایت از تولید سز 

21221/200020/00022/100

برآورده کردن تقاضای مصرف کنندگان و مم  به 
مسئولیت اجتمامی

0020/011220/04122/111

های  قابلیت
کنندگان  تممین

 سز 

0410/202 -2120/122112/1 کنندگان در دسترس بودن و کیتیت محصوالت تممین
کنندگان از نظر  سط  روابط تجاری و ارزیابی تممین

محیطی زیست
2141/122111/1-0412/202

بندی مواد خطرناک داخ  مواد ممنومه و تحریم  طزقه
 ها استتاده از آنشده و مدم 

11/211/11 4001/000

مدیریت منابع 
انسانی

های مختلف  ترویط فرهن  کاهش مصرف در فهالیت
 سازمان

2202/210210/0- 040/111

برگ اری سمینار آموزشی در خصوص اهمیت و رمایت 
محیطی برای کارکنان، مشتریان و  مسائ  زیست

 کنندگان تممین
0100/041020/1-2014/221

وری از پیشنهادات سازنده کارکنان  تشکی  کمیته بهره
سازی اجرای راهزرد مسئولیت  جهت بهینه

 محیطی سازمان زیست
0210/020201/01422/211

های داخلی و خارجی و انجام  فهالیت در انجمن
 محیطی های زیست پژوهش

11/212001/10120/011
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یرمعیارها معیارها وزن نهایی  ز

بهزود مملکرد 
 محیط زیستی

2122/242 -2210/022021/0 ضایهات جامد و مایع وکاهش پسماندها 
2101/221-2110/020222/1های جدید و دوستدار محیط زیست گیری از تکنولوژی بهره

1020/021200/1420/242استتاده از سیستم لجستیک مهکوس

مدیریت و 
سازی  بهینه

مصرف انرژی

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

0010/202422/2- 0001/111

های جدید و دوستدار  جایگ ینی تجهی ات و فناوری
 محیط زیست

1222/212202/0110/222

2002/202000/10110/211 گیری مقدار اتالف انرژی در واحدهای مختلف اندازه
2212/021440/2120/400های کاهش مصرف انرژی در درون سازمان سیاست

4121/221-2410/21211/2 آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحی  انرژی

 منزع: محاسزات تحقی  حاضر

 
کنید، زیرمهیأار نأوآوری فنأاوری سأز ،  ( مشاهده می0طورکه در جدول شماره  ) همان

وری از پیشنهادات  تشکی  کمیته بهره های کاهش مصرف انرژی در درون سازمان، سیاست
طراحأی  ،محیطی سازمان سازی اجرای راهزرد مسئولیت زیست سازنده کارکنان جهت بهینه

های جدیأد و دوسأتدار محأیط زیسأت،  ، جایگ ینی تجهی ات و فناوریمصرف سز ، سز 
، تأوان مأالی خریأد سأز های مشأتریان،  طراحی محصوالت در جهأت نیازهأا و خواسأته

محیطی،  پشأتیزانی مأدیریت زیسأتیان در پرداخت بیشأتر بأرای محصأوالت سأز ، مشتر
برآورده کردن تقاضأای ، نوآوری فرایند سز ، امتقادات مدیریت ارشد، حمایت از تولید سز 

های داخلی و خأارجی و  فهالیت در انجمن، کنندگان و مم  به مسئولیت اجتمامی مصرف
گیری مقدار اتالف انرژی در واحدهای مختلأف،  ، اندازهمحیطی های زیست انجام پژوهش

بنأدی مأواد خطرنأاک  ، طزقهاستتاده از سیستم لجستیک مهکوس ،هماهنگی میان واحدها
مثزت( و زیرمهیارهای  شده و مدم استتاده از آنها اثرگذار ) داخ  مواد ممنومه و تحریم

دسترس بأودن و کیتیأت در  ،دار محیط زیست های جدید و دوست گیری از تکنولوژی بهره
کننأأدگان از نظأأر  سأأط  روابأأط تجأأاری و ارزیأأابی تممین ،کننأأدگان محصأأوالت تممین

، برگأأ اری سأأمینار آموزشأأی درخصأأوص اهمیأأت و رمایأأت مسأأائ  محیطی زیسأأت
ضایهات جامد  کاهش پسماندها و کنندگان، محیطی برای کارکنان، مشتریان و تممین زیست

رسأانی محصأوالت سأز  بأه مشأتریان، نأوآوری  اطالعمندی مشأتریان،  و مایع، رضأایت
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، های مختلف سأازمان ترویط فرهن  کاهش مصرف در فهالیت ،تولید سز  ،مدیریتی سز 
 ،های تجدیدپذیر در فراینأد تولیأد )انأرژی تأوربین بأادی و خورشأیدی( استتاده از انرژی

هأای  اری دورهبرگأ ، ، نوآوری محصول سز آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحی  انرژی
 بازاریابی سأز  ،کنندگان محیطی برای کارکنان و تممین آموزشی جهت رمایت مسائ  زیست

 باشد. منتی( می اثرپذیر )
 

 گیری . بحث و نتیجه5
توسأهه  پایأدار تئأوریوزنجیره  تممینمدیریتایده  ازسز تممینزنجیرةاصلیمنزعوریشه

نی  یکی از مسائ  کلیدی برای تضمین بقأای صأنهت بأوده و توسهه  پایدار  گیرد مینشئت
کیأد  امروزه مدیریت زیست نیازمند تههد و مشارکت تمامی سهامداران است. محیطی بأا تم

ها، صأنایع و رقزأا  ترین مساث  مشتریان، دولت بر حتاات از محیط زیست به یکی از مهم
را ملأ م بأه تولیأد محصأوالت و ها  المللأی و جهأانی، سأازمان تزدی  شده و فشارهای بین

صأنایع تولیأدی بأرای تمرکأ  بأر مسأائ   خدمات سازگار با محأیط زیسأت کأرده اسأت.
 .انأد محیطی، متهوم سز  را در مدیریت زنجیره  تأممین خأود ضأروری قلمأداد کرده زیست

محیطی و مأدیریت زنجیأره  تأممین فرصأتی را بأرای  اف ایی رمایأت مالحظأات زیسأت هم
وری، کیتیت و مملکرد محیطأی خأود را از طریأ  جریأان  کند تا بهره می اهم ها فر سازمان

 (.0-04، 2101، 1) اهان و سین  پیوسته اطالمات ارتقام دهند
بنیأاد تحقیقأات داخلأی  با توجه به اینکه در زمینه زنجیره  تممین سز  با روش کیتأی داده

بسیار محدودی انجام گرفته است، بنابراین، در این پژوهش تأالش شأد کأه بأا اسأتتاده از 
بنیاد، الگوی مدیریت زنجیأره  تأممین سأز  شناسأایی و  روش پژوهش کیتی و استراتژی داده

وردنظر براساس رویکرد سیستمی شأام  سأه بخأش وروری )شأرایط تزیین شود. الگوی م
مّلأأی: طراحأأی فراینأأدهای سأأز ، مشأأتریان، نأأوآوری سأأز (، فراینأأدها )پدیأأده محأأوری: 
مملکردهای محأیط زیسأتی، اقتصأادی، مملیأاتی(، خروجأی )پیامأدها: توانمندسأازها، 

چنأین از جملأه نأوآوری باشد. هم امتزار، تکنولوژی، مدیریت انرژی( و روابط بین آنها می
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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بنیاد این است که مراحأ   پردازی داده این پژوهش نسزت به تحقیقات در زمینه کیتی نظریه
منوان یک بانک اطالماتی بأرای  صورت گرفته است که به اف ار  ها با نرم کدگذاری

 باشد.  آوری شده می های جمع سازی حجم وسیهی از داده کردن و ذخیره مرتب
 باشد: هایی حاص  از انجام مراح  روش دیمت  شام  موارد زیر مینتایط ن

مهیارهای طراحی فرایندهای سز ، مشتریان و سأایر نهادهأای بیرونأی، نأوآوری سأز ، 
مأدیریت منأابع ، کننأدگان سأز  هأای تممین رویکردهای مأدیریت محأیط زیسأتی، قابلیت

دارای  مصأأرف انأأرژی سأأازی مأأدیریت و بهینه، بهزأأود مملکأأرد محأأیط زیسأأتی، انسأأانی
 ( شدند. 1120/200مقدارهای ب رگتر از حد آستانه )باالتر از 

مأدیریت و  بندی براسأاس وزن، زیرمهیارهأای (، جهت رتزه0مطاب  با جدول شماره  )
گیری  های تجدیدپذیر در فراینأد تولیأد، انأدازه )استتاده از انرژی سازی مصرف انرژی بهینه

هأای جدیأد و  های مختلأف، جأایگ ینی تجهیأ ات و فناوریمقدار اتالف انرژی در واحد
های  دار محیط زیست، آموزش و ارائه الگوهای مصأرف صأحی  انأرژی، سیاسأت دوست

سأط  روابأط ) کننأدگان سأز  هأای تممین قابلیت کاهش مصرف انرژی در درون سازمان(،
یتیأأت محیطی، در دسأأترس بأأودن و ک کننأأدگان از نظأأر زیسأأت تجأأاری و ارزیأأابی تممین

شأده و  بندی مواد خطرناک داخأ  مأواد ممنومأه و تحریم ، طزقهکنندگان محصوالت تممین
مندی مشتریان، توان مالی  رضایتو سایر نهادهای بیرونی ) مشتریانمدم استتاده از آنها(، 

طراحی محصأوالت در جهأت نیازهأا و  ،مشتریان در پرداخت بیشتر برای محصوالت سز 
نأوآوری نأوآوری سأز  ) ،رسانی محصوالت سز  به مشتریان( اطالع های مشتریان، خواسته

(، نأأوآوری محصأأول سأأز ، نأأوآوری فنأأاوری سأأز ، نأأوآوری فراینأأد سأأز  ،مأأدیریتی سأأز 
هأای آموزشأی  برگ اری دورههماهنگی میان واحدها، ) رویکردهای مدیریت محیط زیستی

، پشأتیزانی مأدیریت کننأدگان محیطی بأرای کارکنأان و تممین جهت رمایت مسائ  زیسأت
کأردن تقاضأای  محیطی، امتقادات مدیریت ارشد، حمایأت از تولیأد سأز ، برآورده زیست

تأرویط فرهنأ  ) مأدیریت منأابع انسأانی(، کنندگان و مم  به مسئولیت اجتمامی مصرف
های داخلی و خأارجی  های مختلف سازمان، فهالیت در انجمن کاهش مصرف در فهالیت

وری از پیشنهادات سازنده کارکنأان  محیطی، تشکی  کمیته بهره یستهای ز و انجام پژوهش
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، برگ اری سمینار آموزشی محیطی سازمان سازی اجرای راهزرد مسئولیت زیست جهت بهینه
محیطی بأأرای کارکنأأان، مشأأتریان و  درخصأأوص اهمیأأت و رمایأأت مسأأائ  زیسأأت

سأز ، مصأرف سأز ، خریأد  تولید سز ، بازاریابی) طراحی فرایندهای سز کنندگان(،  تممین
هأای جدیأد و  گیأری از تکنولوژی بهرهمحیطی ) بهزود مملکرد زیسأت (،طراحی سز  ،سز 

اسأتتاده از سیسأتم  ضایهات جامأد و مأایع، دار محیط زیست، کاهش پسماندها و دوست
 باشند. ترتیب دارای باالترین به کمترین درجه اهمیت )وزن( می به (لجستیک مهکوس
مهیار مشتریان و سایر نهادهای بیرونی مشابه با تحقی  الری، تأویلی، و  در این تحقی 

هأای زنجیأره  تأممین  سازی فهالیت ( که پیاده0102(، محمودی و سلمانی )2104اوجاال )
سز  )اقدامات داخلی و خارجی، خرید سز ، کاهش ه ینه، اف ایش فروش و سهم بازار( بر 

هیار بهزود مملکرد محیط زیستی مشابه بأا پأژوهش رضایت مشتریان اثر مهناداری دارد. م
زمینأه  درگذاری سأرمایهاسأتراتژیاتخأاذبأا( که0104(، ساالری )2104) 1ساندراکانی

درجویی صأرفهماننأدرازیأادیو منأافعم ایازنجیره  تممینمحیطی زیستمملکردبهزود
و در مشأتریانبرایارزشایجادضایهات،کاهشیاحذفها، آالیندهکاهشانرژی،منابع

مهیأار  داشأتخواهأدهمراهبهخدماتیوتولیدهای سازمانبرایوری بهرهاف ایشنهایت
به پأژوهش مأانگال و توجهمحیطی و مدیریت منابع انسانی با رویکردهای مدیریت زیست

مهمتأرینمنوان بأهها دسأتورالهم و( که قوانین0102(، ژیان و بهنیا )2102) 2همکاران
موامأ وشأده اسأتشأناختهسأز زنجیأره  تأممینمأدیریتآمی  موفقیتاجرایدرمام 

گرفتنأد. همچنأین، قرارسومودوماولویتدرترتیب بهسازمانیموام وکارکنانمدیریت
اجأرایمهأممهیأارسأهدولأتحمایتوالزممالیمنابعارشد، وجودمدیریتپشتیزانی
تههأد رسأمی مأدیریت ارشأد سأازمان و اممأال  باشأند میسأز مینزنجیأره  تأممدیریت

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 

 باشد.  زنجیره  تممین سز  می
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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(، و 2104) 1فرایندهای سز  مشابه با پژوهش تأا ی اوا، جیمأ ن، و سأیرامهیار طراحی 
سز  )شام : مأواد، زنجیره  تممینکلیفرایندباشد. طراحی ( می0102احمدی و مساواتی )

محیطی  کننأده و خریأد سأز ، مأدیریت زیسأت تولید، بازاریابی، مصرف، بازیافأت، تممین
سأط  زنجیأره  بهزأوددراساسأییک ماملینوانم که بهنق  و توزیع سز ( و داخلی، حم 

رسأاندنحأداق بامأث بأهرود و همچنین این مهیار، میشماربهها تممین سز  در شرکت
( و منأدلیب و 2104) 2شأود. بأا توجأه بأه پأژوهش یوگأان و دده می محیطی زیستاثرات

ن سأز  )قایلیأت کننأدگا (، از جمله مهیارهای تمثیرگذار بأر ارزیأابی تممین0102مقتدری )
طراحی نوع محصول، سیاست و اهداف حتاات از محیط زیست، محدود کأردن اسأتتاده 

محیطی ناسازگار( شناسایی شأده اسأت. همچنأین هأدف کلأی از انتخأاب  از مواد زیست
کننده، کاهش ریسک، به حداکثر رساندن ارزش کلأی بأرای مشأتری و سأاختن یأک  تممین

کننده، نوآوری سز  )ارائأه راهکارهأایی بأرای افأ ایش سأز   ارتزاط قوی بین خریدار و تممین
بودن محصول(، آموزش و ارائه  الگوهای صحی  مصرف انرژی، اسأتتاده از فنأاوری سأز  

باشأد. مهیأار  جهت کاهش آالیندگی محیط زیسأت و اسأتتاده بهینأه مصأرف انأرژی می
( ابهأاد02-22، 0101شأناس، مروتأی، و ضأیایی ) نوآوری سز  مشابه با پأژوهش نمک

صأورت بههأمومسأتقیمصأورت بهسز ، هأمفناورانهوفرایندنوآوریشام سز نوآوری
سأازمانمملکأردبأرمحیطی، زیسأتمملکأردمیأانجینقأشواسأطه   غیرمسأتقیم، به

مملکردبرغیرمستقیمصورت بهتنهاسز محصولونوآوری مدیریتیتمثیرگذارند. همچنین
نأوآوری محصأول و مأدیریت سأز  بأر مملکأرد سأازمان تأمثیر  گذارنأد میتمثیرسازمان

سازی مصرف انرژی مشابه پژوهش وان ، سون ، و  مهناداری دارد. مهیار مدیریت و بهینه
( مدیریت مصرف انرژی و منابع از قدرت 0-21، 0102(، پویا و همکاران )2101) 3ژین

 نتوذ پایین و وابستگی باال برخوردارند.
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 پیشنهادها
سأازی ایأن مهیارهأا در صأنایع و  نگری زنجیأره  تأممین سأز ، پیاده جهت موفقیت در آینأده

نتیجهتوان میسز زنجیره  تممینحوزه  مدیریتبهمربوطمقاالتشود. از سازمان توصیه می
های سیسأتمسأز  ومهندسیهای تکنولوژینیازمندسز زنجیرهسازی پیادهبرایکهگرفت

ونیأاز،درکهمگانی،فهمموضوعایندرمسئلهمهمترینهستیم.سز اطالماتیتیمدیر
جهأانآیندهکهدریابندبایدها شرکتهمهاستسز زنجیره  تممینمدیریتشدن کاربردی

 شوندتشوی سز محصوالتتولیدبهها شرکتتااستمحصوالتگونه اینتولیدگرودر
و  مملکأرد مملیأاتی سأازماناقدامات قأوی در جهأتدهد مینشانمیدانیمطالهات

مقاب  درمداری مشترینگاهبهتوجهاستتاده از تکنولوژی و فناوری صحی ، صورت گیرد.
 ری ی شود. برنامهواست که باید مدیریتال اماتازتولیدمداری

گسأترشوتقویأتال امأاتازکارگیری، بأهاسأتانداردهایاف ایشوتقویت، آموزش
 استصنهت پتروشیمی
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 منابع 
بنأأدی  (. طراحأأی مأأدل بهینأأه جهأأت ارزیأأابی و رتزه0102احمأأدی، مزادالأأه؛ و مسأأاواتی، سیدمرتضأأی )

واکاوی الملل  نقد و  چهارمین کنفرانس بین. کنندگان زنجیره  تممین سز  با استتاده از تکنیک  تممین
 ، شیراز.0102مرداد  02، مدیریت در هزاره سم 

(. طراحأی مأدل سأاختاری 0102الدین؛ و نأاجی، زهأرا ) پور، احمأد؛ نأاامی، شأم  بانپویا، ملیرضا؛ قر
مجلا  سأازی سأاختاری تتسأیری فأازی.  اقدامات مدیریت زنجیره  تممین سز  با استتاده از رهیافت مدل

 .0-21(، 0)01تحقیق در عملیا  در کاربردهای آن، 

: بأا رویکأرد گرانأدد تئأوری. های فوتزال ایران (. طراحی مدل درآمدزایی باشگاه0104الدین ) رضایی، شم 
 .010-004(، 1)4های کاربردی در مدیریت ورزش ،  پژوهش

بندی موام  مرثر در اجرای مدیریت زنجیأره  تأممین سأز .  (. شناسایی و رتزه0102ژیان، مهال؛ و بهنیا، بردیا )
 ، تهران.0102 شهریور01سابداری و مدیریت، هفهمین کنفرانس مل  کاربردهای ح

هاا  مادیریت، حساابدار  و  المللي تازه کنفرانس بین(. مدیریت زنجیره تممین سز . 0102ساالري، ریحانه )
 تهران. ،6932بهمن  62اقهصاد، 

سأازی مأدیریت  بنأدی موامأ  مأرثر بأر پیاده (. شناسایی و اولویت0102زاده، ملی ) شتربانی، فرزانه؛ و بدیع
اولاین های  نأدمهیاره.  گیری زنجیره  تممین سز  در شرکت پارس خودرو بأا اسأتتاده از رویکأرد تصأمیم

 ، شیراز.0102آبان  22های نمین در مطالعا  مدیریت،  الملل  پژوهش همایش بین

(. انتخأاب تأممین کننأدگان سأز  در 0104نژاد، مهدي؛ و فرقاني، محمأدملي ) نژاد، مرجان؛ ابراهیمي شهزان
المللاي مادیریت و  ماایش بیندومین هگیري  ندمهیاره فازي.  هاي تصمیم زنجیره تممین با ترکیب روش

 ، تهران.0104دی  2فرهنگ تمسع ، 

های  (. ارائه مدل بأومی برندسأازی بأرای خأرده فروشأی0102شتیهی، رضا؛ اخالصی، امیر؛ و انصاری، فهیمه )
 .042-011(،  2) 4فصلنام  تحقیقا  بازاریاب  نمین،  اینترنتی با استتاده از روش کیتی تئوری داده بنیاد.

بندی موام  مرثر بر زنجیره  تممین سأز  بأا  (. شناسایی و اولویت0104وری، نازنین ) شمشیری، محمد؛ و پیله
 01 نجیاارهت تاا مین ساا ز،المللاا  ز کنفاارانس بیندر محأأیط فأأازی.  و کأأاربرد  روش 

 ، الهیجان.0104اردیزهشت 

(. بررسی و تحلی  موام  مرثر بر توسهه محصول سز  در 0102اکزر ) مندلیب اردکانی، داود؛ و مقتدری، ملی
 .010-021(، 1) 1 فصلنام  تحقیقا  بازاریاب  نمین،صنهت کاشی استان ی د. 

هأای مأدیریت زنجیأره  تأممین سأز  و رضأایت  (. رابطه بأین فهالیت0102محمودی، امین؛ و سلمانی، لیال )
المللا  تحام   نامین در مادیریت، اقهصااد و  دومین کنفارانس بینهای تولیدی.  مشتریان در سازمان

 ، تهران.0102خرداد 10ش مالی مالمه خویی، مرسسه آموز حسابداری،
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 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان

911 
 ارائه الگوی مدیریت 

 ...  زنجیرهٔ تأمین سبز

(. تزیأین و طراحأی 0102مقدم، ابوالتض ؛ کمالیان، امین رضا؛ ی دانی، بدرالدین؛ کرد، باقر؛ و روشن، سیدملیقلی )
 .021-022(، 0) 01نشری  به مد مدیریت،  بنیاد. ادهالگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد د

(. بررسی تأمثیر ابهأاد نأوآوری 0101آبادی، ملی؛ و ضیایی بیده، ملیرضا ) شناس، مهسا؛ مروتی شریف نمک
 .22-02(، 11) 02فصلنام  مطالعا  مدیریت صنعه ، سز   بر مملکرد سازمان. 
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