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چکیده
با عملکرد  پايدار  تأمین  بین مؤلفه های زنجیره  تبیین رابطه  هدف پژوهش حاضر شناسايی و 
البرز  زيست محیطی و عملکرد مالی در شرکت های تولید کننده کودهای شیمیايی در استان 
ـ  توصیفی  داده ها،  منظر روش گردآوری  از  و  کاربردی  نظر هدف،  از  پژوهش  اين  است. 
پیمايشی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری اش را تمام مديران شرکت های تولید کننده 
استانداردی  پرسشنامه  توسط  داده ها  می دهد.  تشکیل  البرز  استان  در  شیمیايی  کودهای 
گردآمده است که روايی آن توسط معیار روايی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق انجام و تأيید 
شده است. پايايی پرسشنامه ها نیز با آزمون آلفای کرونباخ و ضريب پايايی ترکیبی تعیین شده 
و داده های جمع آوری شده نیز با روش معادله يابی معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار 

*. دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی، گرايش مالی، گروه مديريت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 
mr.tavakoli110@gmail.com شهر قدس، تهران، ايران. 

**. استاديار گروه مديريت مالی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر قدس، تهران، ايران
***. مدرس مدعو گروه مديريت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر قدس، تهران، ايران

 محمدرضا توکلی دهاقانی، نويسنده مسئول.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، زمستان 1396 172 

نشان  پژوهش  اين  فرضیات  آزمون  از  نتايج حاصل  است.  تحلیل شده  و  تجزيه   Smart PLS

می دهد میان مؤلفه های زنجیره تأمین پايدار و عملکرد زيست محیطی رابطه معناداری وجود 
دارد. همچنین، بین مؤلفه های تدارکات پايدار و طراحی پايدار زنجیره تأمین پايدار و عملکرد 
مالی نیز ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین مؤلفه های توزيع پايدار و بهبود سرمايه گذاری 

زنجیره تأمین پايدار و عملکرد مالی ارتباط معناداری مشاهده نشد.
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مقدمه

رقابت جهانی در محیطی که دائم در تغییر است باعث شده سازمان ها اهمیت انعطاف پذيری 
را درک کنند و واکنش های سنجیده و به موقعی از خود نشان دهند. امروزه سازمان ها برای 
بقای خود نیاز به جهانی شدن و حضور در اين عرصه بزرگ دارند، حتی اگر بخواهند در 
سطح ملی و يا منطقه ای نیز حضور داشته باشند بايد جهانی بیانديشند. حال آن که جهانی شدن 
از علم  بهره گیری  به  نیاز  به دست آمده  ارزش های  دنیا و حفظ  مناسب در  و کسب جايگاه 
روز دنیا و الگوهای صحیح مديريتی همچون زنجیره تأمین دارد. در سال های اخیر در دنیا 
پیچیدگی و عدم قطعیت محیط،  تأمین شده است.1  به مديريت زنجیره  بسیار زيادی  توجه 
از ويژگی هايی است که بنگاه های کسب وکار با آن روبه رو هستند. اين عدم قطعیت، تأثیر 
عمیقی بر فعالیت های شرکت ها، به ويژه زنجیره تأمین و عملکرد مالی آن ها دارد2. مديريت 
بیست و يکم  قرن  در  سازمانی  بهبود  برای  تولید  نظريه های  از  يکی  به عنوان  تأمین  زنجیره 
اهمیت زيادی يافته و برای انسجام و يکپارچه سازی تأمین کنندگان و مشتريان با هدف بهبود 

پاسخگويی و انعطاف پذيری سازمان های تولیدی بررسی شده است3.
پايداری در زنجیره تأمین به عنوان بحثی جديد و بسیار تأثیرگذار چندی است که توجه 
لحاظ کردن  امروزه  است  معطوف ساخته  به خود  را  تأمین  زنجیره  مديريت  محققان حوزه 
مفهوم پايداری در طراحی شبکه زنجیره تأمین، با توجه به اثرات رو به رشد جمعیت جهانی 
و در نتیجه آن افزايش فعالیت های انسانی، به موضوع مهمی برای سازمان ها، دولت ها ومردم 
به ويژه دوستداران محیط زيست تبديل شده است4. در ادبیات زنجیره تأمین، مفاهیم مديريت 
زنجیره تأمین پايدار و مديريت زنجیره تأمین سبز معموالً به جای يکديگر به کار می روند، اين 

دو مفهوم کمی با يکديگر فرق دارند.
مديريت زنجیره تأمین پايدار در برگیرنده ابعاد اقتصادی، پايداری اجتماعی و زيست محیطی 
است. بنابراين، مفهوم مديريت زنجیره تأمین پايدار وسیع تر از مديريت زنجیره  تأمین سبز بوده 

و مديريت زنجیره تأمین سبز بخشی از مديريت زنجیره تأمین پايدار است.

1. Zhu, Q. et al. (2008).
2. الفت و مزروعی نصرآبادی )1393(.

3.  Gunasekaran et al. (2004).
4. قاسمی و همکاران )1392(.
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طی چند سال اخیر ظهور فناوری های نوين و ايجاد تحوالت عظیم در بازارهای جهانی، 
لزوم توجه به مديريت زنجیره تأمین پايدار را بیش از پیش ضروری ساخته است، به طوری که 
سازمان های مختلف برای ايجاد، حفظ موقعیت و جايگاه رقابتی خود، ناگزير به استفاده از 

تئوری های مديريت زنجیره تأمین پايدارند1.
در  را  محیطی  و  اجتماعی  اقتصادی،  بعد  سه  پايدار  تأمین  زنجیره  اين که  به  توجه  با 
برمی گیرد، می توان گفت اين زنجیره بر عملکرد زيست محیطی و عملکرد مالی شرکت ها 
مؤثر است. فعالیت های اقتصادی اعم از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و خدماتی از يک 
سو از منابع طبیعی استفاده کرده و به آن ها وابسته اند و از سوی ديگر، ماهیت فرآيند آن ها 
به گونه ای است که به طور بالقوه محیط زيست را آلوده می کنند. بنابراين، چنانچه به پیامدها 
و مسائل زيست محیطی انجام اين گونه فعالیت ها توجه نشود، بايد هزينه های کالنی برای رفع 

خسارت و ضايعات ناشی از عدم توجه به اين موضوع خود داشته باشند2.
با  تعامل  در  افراد  و  سازمان  محیط  سالمت  گرو  در  سازمان  يک  سالمت  و  موفقیت 
سازمان بوده و همچنین سالمت افراد و محیط زيست، منوط به اين است که سازمان سالمی 
داشته باشیم، اما متأسفانه امروزه با بی توجهی  به مسائل زيست محیطی، شاهد آلودگی هايی 
هستیم که به آلودگی محیط زيست منجر شده، باعث بیماری و ضعف انسان ها می شود و در 
نهايت منجر به يک دور باطل می شود که فقط انتقال دهنده آلودگی از محیط به سازمان، از 
سازمان به محیط زيست، از سازمان به فرد، از سازمان به سازمان ديگر و... می شود و مشخص 
نیست که چه تأثیراتی بر عملکرد خود سازمان و همچنین چه صدماتی برای آيندگان دارد3. 
داشتن  با  آن  سیاست های  دقیق  اجرای  که  است  مفهومی  پايدار،  تأمین  زنجیره  مديريت 
بهبود عملکرد زيست محیطی صنايع  اقتصادی می تواند در  ابعاد زيست محیطی، اجتماعی و 
مختلف و همچنین عملکرد مالی سازمان ها نقش پررنگی داشته باشد. از اين رو، اين پژوهش 
در نظر دارد تا ارتباط بین مديريت زنجیره تأمین پايدار با عملکرد زيست محیطی و عملکرد 
که  سؤالی  اساسی ترين  راستا،  اين  در  و  دهد  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  را  سازمان  مالی 
طرح می شود اين است که آيا بین مديريت زنجیره تأمین پايدار و عملکرد زيست محیطی و 

1. امینی فر و اعرابی )1394(.
2. Trowbridge (2003).
3. Burma, Z. A. (2014).
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عملکرد مالی در شرکت های تولیدی کود شیمیايی ارتباط معناداری وجود دارد؟
امروزه يکی از اصلی ترين مباحث در مديريت زنجیره تأمین، تصمیم گیری درباره تأمین 
اهمیت  تولیدی  برای سازمان های  پروسه خريد  يعنی خريد است.  برای سازمان،  اولیه  مواد 
فرايند  اين  به  غیرحرفه ای  ديد  با يک  و  نشود  ويژه  توجه  فرايند  اين  به  اگر  و  دارد  زيادی 
پرداخته شود، فرصت هاي صرفه جويی ناديده گرفته می شود و به  زيان هاي مالی قابل توجهی 
تبديل می شود1. مديريت زنجیره تأمین پايدار عبارت است از پیشرفت و توسعه اي که مطابق 
به خطر  نیاز خود  نیاز فعلی سازمان است بدون آن که توانايی نسل بعدي را براي رفع  رفع 
بیندازد. از اين رو، سازمان ها بايد برای توسعه و ارزيابی سازمان خود از شاخص های پايداری 
استفاده کنند که شامل شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیطی بوده و به پايداری سیستم 

ختم می شود2. 
شرکت هايی که در فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدات صنعتی و کشاورزی مشغولند، 
از يک سو از منابع طبیعی استفاده کرده و به آن ها وابسته اند و از سوی ديگر، ماهیت فرآيند 
به  بنابراين، چنانچه  آلوده می کنند.  را  بالقوه محیط زيست  به طور  است که  به گونه ای  آن ها 
پیامدها و مسائل زيست محیطی انجام اين گونه فعالیت ها توجه نشود، بايد هزينه های کالنی 
برای رفع خسارت و ضايعات ناشی از عدم توجه به اين موضوع خود داشته باشند3. از طرف 
ديگر، با توجه به مسائل اقتصادی پیش روی سازمان ها، تنها توجه به مسائل زيست محیطی 
همزمان  مايلند  زمینه  اين  در  سازمان ها  نمی رسد.  نظر  به  کافی  سازمان  اهداف  پیشبرد  در 
اين رو،  از  بپردازند.  پايدار  توسعه  بحث  در  زيست محیطی  و  اقتصادی  شاخص های  به 
مديريت زنجیره تأمین پايدار در بین مديران سازمان ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته 
آلودگی  که  شرکت هايی اند  جمله  از  شیمیايی  کودهای  تولیدکننده  شرکت های  است4. 
محیط زيست را تشديد می کنند، بنابراين، در اين شرکت ها بايد برنامه هايی تدوين شود که 
از بروز آلودگی های بیشتر جلوگیری کرده و از طرفی هزينه های زيادی را برای شرکت در 
برنداشته باشد. از اين رو، مديريت زنجیره تأمین پايدار از جمله عواملی است که هم به جنبه 

1. Mendoza, A. and Ventura, J.A. (2012).
2. غضنفری و فتح اله )1385(.

3. Trowbridge (2003).
4. امین دوست و همکاران )2012(.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 85، زمستان 1396 176 

اقتصادی و هم به جنبه زيست محیطی می پردازد. بنابراين، در اين پژوهش تأثیرات مديريت 
زنجیره تأمین پايدار  بر عملکرد زيست محیطی و عملکرد مالی در شرکت های تولید کننده 
کودهای شیمیايی بررسی خواهد شد تا گامی در جهت بهبود مسائل زيست محیطی برداشته 

شود. از اين رو، می توان گفت پژوهش حاضر اهمیت و ضرورت دارد.
بر اين اساس، فرضیه های زير طراحی می شوند:

بین تدارکات پايدار و عملکرد زيست محیطی رابطه معناداری وجود دارد.. 1
بین توزيع پايدار و عملکرد زيست محیطی رابطه معناداری وجود دارد.. 2
بین طراحی پايدار و عملکردزيست محیطی رابطه معناداری وجود دارد.. 3
بین بهبود سرمايه گذاری و عملکرد زيست محیطی رابطه معناداری وجود دارد.. 4
بین تدارکات پايدار و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.. 5
بین توزيع پايدار و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.. 6
بین طراحی پايدار و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.. 7
بین بهبود سرمايه گذاری و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود دارد.. 8

1. مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1ـ1. مدیریت زنجیره تأمین پایدار
با مالحظات پايداری به يک مسأله کلیدی در سال های اخیر تبديل  عملیات زنجیره تأمین 
شده است. درحالی که تفاسیر مختلفی از پايداری وجود دارد، يک مفهوم اساسی میان تمام 
تفاسیر به چشم می خورد و آن هم رويکرد سه گانه پايداری يعنی اقتصادی، محیط زيستی و 
اجتماعی است. با اين ديدگاه در زنجیره تأمین پايدار، معیارهای زيست محیطی، اجتماعی و 
اخالقی بايد توسط اعضای زنجیره تأمین رعايت گردند. به منظور برآوردن فشارهای بیرونی 
و تقاضاهای گروه های ذی نفعان و تطبیق با قوانین محیط زيست، سازمان ها بايد برای ارتقای 

عملکرد پايداری سازمان شان بکوشند1. 
کمینه سازی  برای  راهبردی  کسب وکار  فعالیت های  به صورت  پايداری  مديريت 
از  شرکتی  ارزش  بیشینه سازی  اجتماعی،  و  اقتصادی  محیطی،  پايداری  ريسک های 

1. Seuring and Muller (2008) & Elkington (1997).
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که  نشان کردند  همکاران2 خاطر  و  ديازگاريدو  می شود1.  تعريف  دار  سهام  ارزش  جمله 
شرکت ها  که  دارد  تولیدی  واحدهای  اهداف  به  اشاره   SSCM در  رقابتی  اولويت های 
رقابتی  مزيت  تقويت  و  فعالیت  برای  اثبات شده  قابلیت های  به  دستیابی  رقابت،  به  قادر  را 
شرکت می کند. لینگ و تی سنگ معتقدند انعطاف پذيری دينامیک در عملیات يک الزمه 
رقابتی برای شرکت ها در SSCM است. کار دين ـ بامن و بوتا گنزالس3 خاطر نشان کردند 
رويکرد  يک  بلکه  محدود کننده  عامل  يک  نه تنها  تأمین،  زنجیره  مديريت  پايدار  توسعه 
برای بهبود عملکرد است. اين بر قدرت رقابتی شرکت و سازمان دهی زنجیره تأمین آن اثر 
اطالعات  روش های  ترکیب  است،  توسعه يافته   SSCM مفهوم  و  چارچوب  اگرچه  دارد. 
ناقص و روابط درونی موجود موجب اختالف در فرايند تصمیم گیری در سطوح صنعتی 
بر  عملیات کسب وکار  اثر  ارزيابی  و  پايش  شامل  تصمیم گیری  اين  و  می شود  و شرکتی 

محیط زيست و جامعه است4. 
تحلیلی بر تعاريف پیشنهادی برای مديريت زنجیره تأمین پايدار نشان می دهد که هر سه بُعد 
پايداری به طور شفافی مدنظر قرار گرفته اند. البته تمام تعاريف هر سه بُعد را در نظر نگرفته اند 
و برخی محققان فقط به بُعد اجتماعی پرداخته اند. برخی محققان نیز به ترکیب ويژگی های 
به مرور برخی تعاريف  پايداری تأکید کرده اند که در جدول زير  زيست محیط و اجتماعی 

زنجیره تأمین پايدار پرداخته می شود:

جدول 1ـ تعاریف مدیریت زنجیره تأمین پایدار

منبعتعاریف مدیریت زنجیره تأمین پایدار

و  زيست محیطی  اجتماعی،  اهداف  به  دستیابی  و  شفافیت  و  استراتژيک  يکپارچه سازی 
اقتصادی در هماهنگی نظام مند فرآيندهای کسب وکار کلیدی بین سازمانی به منظور بهبود 

عملکرد اقتصادی بلندمدت خود شرکت و زنجیره تأمین.

کارتر و راجرز 
5)2008(

1.  Teo et al. (2013) & Wang et al. (2016)
2.  Diazargidou et al.(2011)
3.  Car Dean-Bamen and Buta Gonzalez (2014)
4.  Brandenburg et al. (2014)
5. Carter & Rogers (2008)
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منبعتعاریف مدیریت زنجیره تأمین پایدار

مديريت جريان های مواد، اطالعات و سرمايه همچون همکاری میان سازمان ها در طول 
زنجیره تأمین ضمن توجه به اهداف سه بعد توسعه پايدار يعنی اقتصادی، زيست محیطی و 

اجتماعی که برگرفته از سوی مشتريان و نیازمندی های ذينفعان می باشند.

سرينگ و مولر 
1)2008(

مجموعه سیاست های مديريت زنجیره تأمین که شامل اقدامات و روابط شکل گرفته در 
پاسخ به دغدغه های مرتبط با محیط طبیعی و مسايل اجتماعی با توجه به طراحی، دستیابی، 

تولید، توزيع، استفاده، مجدد و انهدام محصوالت و خدمات بنگاه می شود.

هاک2 و 
سرينگ )2009(

کرده  همکاری  تأمینش  زنجیره  شرکای  با  استراتژيکی  به طور  تولید کننده  که  درجه ای 
پايداری  به منظور تحقق  بیرون سازمانی اش را  به طور همکارانه ای فرايندهای داخل و  و 

مديريت می نمايد.

ولف )2011(3

توسعه مفهوم سنتی مديريت زنجیره تأمین با اضافه نمودن ويژگی های زيست محیطی و 
اجتماعی/ اخالقی

ويتستراک و 
توبرگ )2012(4

1ـ2. عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی
اهداف  بعضی  پیشرفت  برای  که  است  فعالیت هايی  مجموعه  شرکت،  اجتماعی  مسئولیت 

اجتماعی که فراتر از اهداف مالی هستند، انجام می شود5. 
مسئولیت  توسعه  اجتماعی،  اقتصادی،  يکپارچه سازی  به  بايد  داوطلبانه  شرکت ها 
شهروندی )هم از نظر اقتصادی و اجتماعی( و مسائل زيست محیطی در فعالیت ها و روابط 
خود با ذينفعان )کارکنان، مشتريان، تأمین کنندگان، مقامات محلی، سازمان های غیردولتی، 
محیط زيست گسترده تر و...( توجه کنند. به عبارت ديگر، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها 

ايده جامع و چند بعدی از عملکرد است که به سادگی اقتصادی و مالی نیست6.
می باشد.  زيست محیطی  عملکرد  شرکت  اجتماعی  مسئولیت های  مهم ترين  از  يکی 
با  سازگار  و  همگام  که  عملیات شرکت  مجموعه  از  است  عبارت  زيست محیطی  عملکرد 
توسط  تعیین شده  مقیاس های  و  معیارها  طريق  از  عمدتا  عملکرد  اين  و  بوده  محیط زيست 

1. Seuring & Muller (2009).
2. Haake And Seuring (2009).
3.Wolf (2011).
4. Wittstruck & Teuteberg (2012).
5. Harjoto (2011).
6. Hirigoyen (2015)



بعرتی رفب ه بمد م یعیس زنیمعه ایممد پای فر با امییع  زیسس مرم ی و امییع  ماتی 179

از  اندازه گیری می شود. بسیاری  بین المللی  نهادها و آژانس های مربوطه، اعم از کشوری و 
سازمان ها در جستجوی راه هايی برای درک، تشخیص و بهبود عملکرد زيست محیطی خود 
می باشند. اين هدف می تواند توسط مديريت مطلوب آن دسته از فعالیت ها، محصوالت و 

خدماتی که پیامد بارزی روی محیط زيست دارند، به دست آيد1.
مديريتی  فرآيند  استاندارد، يک  اين  موضوع   :2)EPE( زيست محیطی  عملکرد  ارزيابی 
داخلی و ابزار طراحی شده برای فراهم سازی اطالعات قابل اطمینان و قابل تصديق براساس 
در  تا چگونگی عملکرد زيست محیطی يک سازمان  است  مديريت  برای  اطالعات جاری 
رعايت معیارهای تعیین شده از طرف مديريت سازمان را مشخص کند. يک سازمان با يک 
سیستم مديريت زيست محیطی بايستی عملکرد زيست محیطی خود را در مقايسه با خط مشی، 
زيست محیطی اش  عملکرد  معیارهای  ساير  و  زيست محیطی  خرد  اهداف  و  کالن  اهداف 
ارزيابی کند. وقتی يک سازمان دارای سیستم مديريت زيست محیطی نباشد EPE می تواند 

سازمان را در موارد زير ياری کند:
شناسايی جنبه های زيست محیطی. ●
تعیین جنبه هايی که نقش بارز ايفا می کند. ●
تعیین معیارهايی برای عملکرد زيست محیطی. ●
ارزيابی عملکرد زيست محیطی سازمان در مقايسه  با اين  معیارها3. ●

عملکرد  وضعیت  ارزيابی  برای  سازمان  مديريت  به  زيست محیطی  ممیزی های  و   EPE

زيست محیطی خود و فرآيند جاری جمع آوری و ارزيابی داده ها و شناسايی حوزه هايی که 
به بهبود نیاز دارند کمک می کند. EPE اطالعات برای انجام يک ارزيابی عملکرد جاری و 
نیز فرآيندی برای ارائه روند در طول زمان می باشد. در مقابل ممیزی های زيست محیطی به 

صورت دوره ای برای تصديق انطباق با الزامات تعريف شده انجام می شود.
 EPE مثال هايی از ساير ابزارهايی که مديريت می تواند برای تهیه اطالعات اضافی برای
استفاده کند شامل بازنگری های زيست محیطی و ارزيابی چرخه حیات )LCA(4 است. هنگامی 

1. Medarevic (2012).
2. Environmental Performance Evaluation.
3. Pipatprapa et al (2016).
4. Life Cycle Assesment.
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که  EPE بر تشريح عملکرد زيست محیطی سازمان تمرکز می کند،  LCA فنی برای ارزيابی 
جنبه های زيست محیطی و پیامدهای بالقوه مرتبط با محصوالت و سیستم های خدماتی است1.

بوده  مالی  ادبیات  حوزه  در  مطرح  موضوعات  جمله  از  همواره  مالی  عملکرد  موضوع 
است و موجب نگرانی اصلی دست اندرکاران کسب وکار در همه نوع سازمانی نیز است؛ 
است.  آن  بقاي  موجب  سرانجام   و  داشته  سازمانی  سالمت  بر  داللت  مالی  عملکرد  زيرا 
عملکرد باال منعکس کننده  اثربخشی و کارايی باالي مديريت در استفاده از منابع شرکت 

است و اين به نوبه خود در سطح وسیع به اقتصاد کشور کمک می کند2.
تنها  نشده و  انجام  با موضوع پژوهش حاضر  تاکنون پژوهش مرتبطی  در داخل کشور 
به صورت پراکنده درباره برخی متغیرهای موجود، پژوهش هايی صورت گرفته است. ولی 
در خارج از کشور پژوهش هايی که مرتبط با موضوع پژوهش باشند انجام شده که می توان 

به موارد زير اشاره کرد: 
اسفهبدی و همکاران3 در اين زمینه پژوهشی مشترکی روی 128 شرکت ايرانی و چینی 
پايدار در دو  تأمین  نشان می دهد کاربرد مديريت زنجیره  نتايج پژوهش آنان  انجام دادند. 
بازار ايران و چین باعث بهبود عملکرد زيست محیطی شده که اين بهبود در بازارهای چین 
نشان  پژوهش  اين  يافته های  نمی شود.  منجر  هزينه  بهبود عملکرد  به  لزوماً  ولی  است  بیشتر 
پايین ترين  در  وسیع  به صورت  را  پايدار  تأمین  زنجیره  مديريت  طرح  بايد  بازارها  می دهد 
سطوح مالی شرکت ها انجام دهند تا عملکرد مالی و زيست محیطی خود را به بهترين شکل 
زنجیره  مديريت  در  »تصمیم گیری  عنوان  با  پژوهشی  پاگل4  و  وو  همچنین  بخشند.  بهبود 
تأمین پايدار« انجام دادند. ايشان در پژوهش خود به ضرورت حفاظت از محیط زيست در 
تأمین  زنجیره  مديريت  استقرار  در  مديران  داشتند  بیان  و  تأکید کرده  فعالیت های سازمانی 
به  مطالعه  اين  در  آن ها  ندارند.  خاص  توجه  زيست محیطی  مسأله  به  شرکت ها  در  پايدار 
بررسی سودآوری کوتاه مدت و پايداری محیط زيست در شرايط عدم اطمینان پرداختند و 
مدلی را در اين زمینه ارائه دادند که بین اهداف کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین پايداری 

محیط زيست تعادل ايجاد می کند. 

1. Chithambaranathan et al. (2015).
2. Almajali et al. (2012).
3. Esfahbodi et al. (2016).
4. Wu, Pagell (2011).
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دادند.  انجام  پايدار  تأمین  زنجیره  زمینه  در  را  پژوهشی  نیز   )2011( همکاران  و  کلوز 
مقاله آنان يک چارچوب کلی برای تعريف ابعاد پايداری و شاخص های آن ارائه می دهد. 
ايشان در اين مقاله نقش زنجیره تأمین پايدار را در بهبود عملکرد زيست محیطی و همچنین 
عملکرد اجتماعی شرکت ها بررسی کرده و نشان دادند کاربرد مديريت زنجیره تأمین پايدار 
مزيت  کسب  و  مطالعه  مورد  شرکت های  اجتماعی  و  زيست محیطی  عملکرد  بهبود  باعث 

رقابتی می شود.
براساس مطالعات انجام شده مشاهده می شود شرکت هايی که در فعالیت های اقتصادی 
استفاده  طبیعی  منابع  از  يک سو  از  هستند،  مشغول  کشاورزی  و  صنعتی  تولیدات  از  اعم 
می کنند و به آن ها وابسته اند و از سوی ديگر، ماهیت فرآيندشان به گونه ای است که به طور 
زيست  محیطی  مسائل  و  پیامدها  به  چنانچه  بنابراين،  می کنند.  آلوده  را  محیط زيست  بالقوه 
برای رفع خسارت و ضايعات  بايد هزينه های کالنی  نشود،  توجه  فعالیت ها  اين  گونه  انجام 
کودهای  تولیدکننده  شرکت های  باشند1.  داشته  خود  موضوع  اين  به   توجه  عدم  از  ناشی 
شیمیايی از جمله شرکت هايی هستند که آلودگی محیط زيست را تشديد می کنند، لذا در 
بیشتر جلوگیری  شده  آلودگی های  بروز  از  که  تدوين شود  برنامه هايی  بايد  اين شرکت ها 
و از طرفی هزينه های زيادی را برای شرکت در برنداشته باشد. از اين رو، مديريت زنجیره 
زيست محیطی  جنبه  به  هم  و  اقتصادی  جنبه  به  هم  که  است  عواملی  از جمله  پايدار  تأمین 
بر  پايدار  تأمین  زنجیره  مديريت  تأثیرات  است  شده  سعی  پژوهش  اين  در  لذا  می پردازد. 
عملکرد زيست محیطی و عملکرد مالی در شرکت های تولید کننده کودهای شیمیايی بررسی 

و تأکید شود تا گامی در جهت بهبود مسائل زيست محیطی برداشته شود.

2. روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر دارای يک متغیر مستقل و دو متغیر وابسته است. زنجیره تأمین پايدار به عنوان 
متغیر مستقل و عملکرد زيست محیطی و عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته عمل می کنند. 
اقتباس شده است  اسفهبدی و همکاران )2016(  از مطالعات  مدل مفهومی پژوهش حاضر 

که به صورت شکل )1( نمايش داده می شود.

1. تراوبريج )2003(.
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برگرفته از پژوهش اسفهبدی و همکاران )2016(.

شکل 1ـ مدل مفهومی پژوهش

پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی ـ پیمايشی 
بوده و با توجه به اين که رابطه بین متغیرها را بررسی می کند، از نوع همبستگی محسوب می شود. 
جامعه آماری پژوهش حاضر را تمام مديران شرکت های تولید کننده کودهای شیمیايی 
جدول  از  استفاده  با  موردنظر  آماری  نمونه  و  می دهند  تشکیل  نفر(   122( البرز  استان  در 
مورگان 93 نفر تعیین شده و پرسشنامه ها به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای بین اعضای 
نمونه توزيع شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است که پرسشنامه مورد نیاز برای 
سنجش عملکرد زيست محیطی و زنجیره تأمین پايدار و مؤلفه های آن از پرسشنامه اسفهبدی 
و  لی  استاندارد  پرسشنامه  از  نیز  مالی  عملکرد  سنجش  برای  و  شده  استفاده  همکاران1  و 

همکاران2 استفاده شده است.
پايايی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و ضريب پايايی ترکیبی تعیین 
شد. هم میزان آلفا و هم میزان ضريب پايايی ترکیبی برای همه متغیرها بیشتر از 0/7 بود، لذا با 
اطمینان می توان گفت ابزار تحقیق از پايايی الزم برخوردار است و مقادير آن در جدول )2( 

آورده شده است.

1.  Esfahbodi et al.  (2016)
2.  Li et al. (2006)
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جدول 2ـ پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ

عالمتمتغیرهای مکنون
اختصاری

تعداد
سؤال ها

ضریب آلفای
کرونباخ

)Alpha>0.7(

ضریب پایایی
ترکیبی

)CR>0.7(

60/8690/874 سؤالSPتدارکات پايدار

60/7250/741 سؤالSDISTتوزيع پايدار

60/9160/934 سؤالSDطراحی پايدار

30/9090/943 سؤالIRبهبود سرمايه گذاری

50/8300/847 سؤالEPعملکرد زيست محیطی

50/9230/942 سؤالCPعملکرد مالی

روايی پرسشنامه ها توسط معیار روايی همگرا بررسی شود که مختص مدل سازی معادالت 
 AVE1 از معیار  به طور مشخص برای ارزيابی روايی همگرا  اين مرحله  ساختاری است. در 
)میانگین واريانس استخراج شده( استفاده شد که نتايج اين معیار برای متغیرهای پژوهش در 

جدول )3( نشان داده شده است.

جدول 3ـ نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق

میانگین واریانس استخراجی )AVE>0.5(عالمت اختصاریمتغیرهای مکنون

SP0/866تدارکات پايدار

SDIST0/730توزيع پايدار

SD0/706طراحی پايدار

IR0/846بهبود سرمايه گذاری

EP0/784عملکرد زيست محیطی

CP0/767عملکرد مالی

1. Average Variance Extracted
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مالک برای سطح قبولی AVE، مقدار 0/5 است1. همان گونه که از جدول باال مشخص 
است، تمام مقادير AVE مربوط به سازه ها از 0/5 بیشتر بوده و اين مطلب مؤيد اين است که 

روايی همگرايی پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است.

3. یافته های پژوهش

معادالت ساختاری  معادله يابی  از روش های  داده های گردآوری شده  تحلیل  و  برای تجزيه 
استفاده شد. برای اين منظور از نرم افزار Smart PLS برای تحلیل های آماری استفاده شد. 

متغیرهاي   بین  خطي  روابط  بررسي  براي  آماري  مدلي  ساختاري،  معادالت  مدل يابی 
مکنون )مشاهده نشده( و متغیرهاي آشکار )مشاهده شده( است. به عبارت ديگر، مدل يابی 
عاملي  )تحلیل  اندازه گیری  مدل  که  است  قدرتمندی  آماري  تکنیک  ساختاري  معادالت  
همزمان  آماري  آزمون  يک  با  را  مسیر(  تحلیل  يا  )رگرسیون  مدل  ساختاري  و  تأيیدي( 
ترکیب می کند. از طريق اين فنون پژوهشگران می توانند ساختارهاي فرضي )مدل ها( را رد 
يا انطباق آن ها را با داده ها تأيید کنند. نرم افزار مورد استفاده در اين پژوهش براي اين تحلیل 

Smart PLS است.

و  دارند  متغیر  چندين  که  می کند  تحلیل  را  ساختاري  معادالت  مدل های  نرم افزار  اين 
اثرات مستقیم، غیرمستقیم و تعاملي را دربرمی گیرند2.

 t معنا دار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان مي دهد. اگر مقدار ،t ارزش PLS در نرم افزار
بیشتر از 1/96 باشد، يعني اثر مثبت بوده و معنا دار است. اگر بین 1/96+ تا 1/96- باشد، اثر 
معنا دار نیست و اگر کوچک تر از 1/96- باشد، يعني اثر منفي  ولي معنا دار است. همچنین، 
ضرايب مسیر اگر باالي 0/60 باشد، به اين معنا است که ارتباطي قوي میان دو متغیر وجود 
دارد، اگر بین 0/3 تا 0/6 باشند، ارتباط متوسط و اگر زير 0/3 باشند، ارتباط ضعیفی وجود 

دارد.3 
با توجه به نمودارهای )1( و )2( می توان فرضیه های پژوهش را تحلیل کرد:

1. هالند )1999(.
2. Bagozzi & Fornell (1982).
3. Chin (2003).
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نمودار 1ـ مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب بارهای عاملی

t نمودار 2ـ مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب معناداری نتایج آزمون
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در مورد فرضیه اول، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استانداردشده 
)ضريب مسیر( بین دو متغیر )تدارکات پايدار و عملکرد زيست محیطی( β =0/202 است و 
ضريب معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیزt =3/557 بوده )بیشتر از قدرمطلق 1/96( 

که نشان دهنده معناداری اين رابطه بوده و فرضیه اول تأيید خواهد شد.
در مورد فرضیه دوم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استاندارد شده 
و  است   β  =0/307 زيست محیطی(  عملکرد  و  پايدار  )توزيع  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
ضريب معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیز t =5/341 بوده )بیشتر از قدرمطلق 1/96( 

که نشان می دهد اين رابطه معنادار است و لذا فرضیه دوم تأيید خواهد شد.
در مورد فرضیه سوم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استاندارد شده 
و  بوده   β  =0/111 زيست محیطی(  عملکرد  و  پايدار  )طراحی  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
ضريب معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیز t =2/133 است )بیشتر از قدرمطلق 1/96( 

که نشان می دهد اين رابطه معنادار بوده و لذا فرضیه سوم تأيید خواهد شد.
در مورد فرضیه چهارم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استاندارد شده 
  β  =0/514 زيست محیطی(  عملکرد  و  سرمايه گذاری  )بهبود  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
است و ضريب معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیز t =10/582 بوده )بیشتر از قدرمطلق 

1/96( که نشان می دهد اين رابطه معنادار بوده و لذا فرضیه چهارم تأيید خواهد شد.
در مورد فرضیه پنجم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استانداردشده 
β است و ضريب  پايدار و عملکرد مالی( 0/382=  بین دو متغیر )تدارکات  )ضريب مسیر( 
معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیز t =4/096 بوده )بیشتر از قدرمطلق 1/96( که نشان 

می دهد اين رابطه معنادار بوده و فرضیه پنجم تأيید می شود.
در مورد فرضیه ششم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استاندارد شده 
و ضريب  است   β  = مالی( 0/051-  عملکرد  و  پايدار  )توزيع  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
معناداری )آماره  تی( بین اين دو متغیر نیز t =0/952 بوده )کمتر از قدرمطلق 1/96( که نشان 

می دهد اين رابطه معنادار نیست و فرضیه ششم تأيید نخواهد شد.
در مورد فرضیه هفتم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استانداردشده 
ضريب  و  بوده   β  =0/256 مالی(  عملکرد  و  پايدار  )طراحی  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
معناداری )آماره  تی( بین اين دو متغیر نیز t =2/804 است )بیشتر از قدرمطلق 1/96( که نشان 
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می دهد اين رابطه معنادار بوده و فرضیه هفتم تأيید می شود.
در مورد فرضیه هفتم، با توجه به نمودار )1( و )2(، می توان گفت ضريب استانداردشده 
و  بوده   β  =-0/010 مالی(  عملکرد  و  سرمايه گذاری  )بهبود  متغیر  دو  بین  مسیر(  )ضريب 
ضريب معناداری )آماره تی( بین اين دو متغیر نیز t =0/142 است )کمتر از قدرمطلق 1/96( 

که نشان می دهد اين رابطه معنادار نیست و فرضیه هشتم تأيید نمی شود.
جدول )4( به اختصار تحلیل فرضیه های پژوهش را نشان می دهد:

جدول 4ـ خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

عالمتروابط علی بین متغیرهای پژوهشفرضیه
اختصاری

ضریب
)β(مسیر

معناداری
)T-Valu(نتایچ

تأيیدSP---EP0/2023/557.تدارکات پايدار ←   عملکرد زيست محیطیاول

تأيیدSDIST--EP0/3075/341توزيع پايدار   ←   عملکرد زيست محیطیدوم

تأيیدSD---EP0/1112/133طراحی پايدار  ←  عملکرد زيست محیطیسوم

تأيیدIR---EP0/51410/582بهبود سرمايه گذاری ← عملکرد زيست محیطیچهارم

تأيیدSP--- CP0/3824/096تدارکات پايدار ← عملکرد مالیپنجم

ردSDIST--CP-0/0510/952توزيع پايدار ← عملکرد مالیششم

تأيیدSD---CP0/2562/804طراحی پايدار ←  عملکرد مالیهفتم

ردIR---CP-0/0100/142بهبود سرمايه گذاری ← عملکرد مالیهشتم

دو مدل آزمون   PLS در مدل های  بايد گفت  پژوهشی  يافته های  به  توجه  با  نهايت  در 
که  درونی2  مدل  و  است  سنجش  يا  اندازه گیری  مدل  ارز  هم  که  بیرونی1  مدل  می شود: 
مشابه مدل ساختاری در مدل ها نرم افزاری ديگر است. برای اندازه گیری برازش مدل بیرونی 
میانگین  مقدار  شد.  استفاده   R2 از  ساختاری  مدل  برازندگی  برای  و  اشتراک  میانگین  از 
اشتراک3 نشانگر درصدی از تغییرات شاخص ها است که توسط سازه متناظر توجیه میانگین 

1. Outer Model.
2. Inner Model.
3. Communality.
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اشتراک می شود و پژوهشگران سطح قابل قبول برای اشتراک آماری را بیشتر از 0/5 ذکر 
کرده اند1. 

همان طور که در جدول )5( مشاهده می شود، اشتراک آماری که برازندگی مدل را نشان 
می دهد بیشتر از 0/5 است. مقدار R2 که نشانگر توانايی مدل در توصیف سازه است، نیز در 
اين جدول آمده است که براساس نتايج آن، مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است. 

جدول 5ـ میزان میانگین اشتراک و R2 متغیرهای تحقیق

R2میانگین اشتراکعالمت اختصاریمتغیرهای مکنون

SP0/8660/000تدارکات پايدار

SDIST0/7300/000توزيع پايدار

SD0/7060/000طراحی پايدار

IR0/8460/000بهبود سرمايه گذاری

EP0/7840/557عملکرد زيست محیطی

CP0/7670/303عملکرد مالی

برای بررسی برازش مدل کلی از معیار GOF استفاده می شود که سه مقدار 0/01، 0/25 
و 0/36 به عنوان مقادير ضعیف، متوسط و قوی برایGOF  معرفی شده است. اين معیار از 

طريق فرمول زير محاسبه می شود:
2RiescommunalitGOF ×=  

2RiescommunalitGOF از میانگین مقادير اشتراکی متغیرهای پنهان پژوهش به دست می آيد. جدول  ×=

)6( نتايج برازش کلی مدل را نشان می دهد:

جدول 6ـ نتایج برازش مدل کلی

2RiescommunalitGOF ×=2RiescommunalitGOF ×=GOF

0/7830/4300/580

1. Li et al. (2008).
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مدل  مناسب  بسیار  برازش  میزان 0/580،  به   GOF برای  به دست آمده  مقدار  به  توجه  با 
کلی تأيید می شود.

جمع بندی و مالحظات

زيست محیطی  عملکرد  و  پايدار  تأمین  زنجیره  بین  رابطه  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
انجام شده است.  البرز  و عملکرد مالی در شرکت های تولید کننده کود شیمیايی در استان 
پايدار  تأمین  زنجیره  مؤلفه های  بین  رابطه  فرضیه  دارد که چهار  فرضیه  پژوهش هشت  اين 
پايدار  تأمین  زنجیره  مؤلفه های  بین  ارتباط  ديگه  چهارتای  و  زيست محیطی  عملکرد  با  را 
نشان  پژوهش  فرضیه های  آزمون  از  حاصل  نتايج  می سنجد.  شرکت ها  مالی  عملکرد  با  را 
داد که بین مؤلفه های زنجیره تأمین پايدار و عملکرد زيست محیطی رابطه معناداری وجود 
تولید کننده  شرکت های  زيست محیطی  عملکرد  بهبود  به  پايدار  تأمین  زنجیره  يعنی  دارد. 
پايدار در  تأمین  البرز منجر می شود. درواقع، شیوه های زنجیره  کودهای شیمیايی در استان 
از  ناشی  از آلودگی های  و  تولیدات مضر محیط زيستی ختم شده  به کاهش  اين شرکت ها 

تولیدات می کاهد.
از ديگر نتايج اين پژوهش اين بود که بین مؤلفه های تدارکات پايدار و طراحی پايدار 
بهبود  به  مؤلفه ها  اين  و  دارد  وجود  معناداری  ارتباط  مالی  عملکرد  و  پايدار  تأمین  زنجیره 
عملکرد مالی شرکت های تولیدکننده کودهای شیمیايی در استان البرز منجر می شود، ولی 
مالی  عملکرد  و  پايدار  تأمین  زنجیره  سرمايه گذاری  بهبود  و  پايدار  توزيع  مؤلفه های  بین 
که  داد  ارتباط  موضوع  اين  به  می توان  را  مورد  اين  است.  نشده  مشاهده  معناداری  ارتباط 
بنابراين،  می شود،  استفاده  کشور  داخل  در  که  است  محدودی  مدت  پايدار  تأمین  زنجیره 
ممکن است تأمین تجهیزات و موادی که سازگار با محیط زيست باشد از نظر هزينه ای برای 

شرکت ها خیلی مقرون به صرفه نباشد و لذا اين ارتباط تأيید نشد. 

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به اين که زنجیره تأمین پايدار منجر به بهبود عملکرد زيست محیطی و تا حدودی . 1

عملکرد مالی شرکت ها می شود، می توان به شرکت های تولیدی پیشنهاد کرد زنجیره 
به  با توجه  قرار دهند.  تأمین سنتی شرکت های خود  پايدار را جايگزين زنجیره  تأمین 
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محدوديت منابع در دسترس در کشور، زنجیره تأمین پايدار يکی از گزينه های مناسب 
برای  مالی  و  زيستی  عملکرد  بهبود  و  منابع  از  بهتر  و  بیشتر  هرچه  بهره برداری  برای 

شرکت ها است.
طوالنی مدت . 2 سوددهی  جهت  مناسب  ابزار  يک  پايدار  تأمین  زنجیره  همچنین، 

پیشنهاد  لذا  دارد،  دنبال  به  سازمان ها  برای  را  بلندمدت  در  مالی  عملکرد  بهبود  و 
برای  مناسب  ايران،  زيرساخت های  مانند  در حال توسعه  کشورهای  در  می شود 
استقرار و به کارگیری زنجیره تأمین پايدار برای شرکت های تولیدی در نظر گرفته 
شود. با اين کار هم در استفاده از منابع صرفه جويی می شود و هم محافظت از منابع 

طبیعی و زيستی افزايش می يابد.
همچنین، امروزه با توجه افزايش تمايل مصرف کنندگان و تولید کنندگان به استفاده . 3

با  می شود  پیشنهاد  شرکت ها  مديران  به  محیط زيست،  با  سازگارتر  محصوالت  از 
افزايش توان رقابتی خود  پايدار، ضمن  اجرايی کردن  سازوکارهای زنجیره تأمین 

در بازار، عملکرد مالی و زيست محیطی خود را نیز بهبود بخشند.
به . 4 منجر  تولیدی  شرکت های  در  پايدار  تأمین  زنجیره  استقرار  اين که  به  توجه  با 

کاهش هزينه سالمت و ايمنی و کاهش هزينه های استخدام و گردش نیروی کار 
به دلیل انبارداری و حمل و نقل ايمن و شرايط بهتر کاری و همچنین افزايش انگیزه 
و بهره وری و کاهش غیبت زنجیره تأمین به دلیل کاهش هزينه های نیروی کار و 
شرايط بهتر کاری را شامل می شود، به تمام شرکت های تولیدی و ديگر شرکت ها 

پیشنهاد می شود از زنجیره تأمین پايدار استفاده کنند.
و . 5 )مالی  سازمان  عملکرد  بر  تأمین  زنجیره  پايداری  مثبت  تأثیرات  به  توجه  با 

فعالیت های سازمانی  تولیدی،  پیشنهاد می شود مديران شرکت های  زيست محیطی( 
و برنامه های خود را به گونه ای طراحی کنند تا تسهیالت الزم برای ايجاد و اجرای 
پايداری در سطح سازمان ها به وجود آمده و تمام اعضای زنجیره تأمین ترغیب شده 

و با اجرای اين فرايند از فوايد مالی و زيست محیطی حاصل از آن بهره مند شوند.
و . 6 مشتريان  تأمین کنندگان،  با  بهینه  روابط  گسترش  و  مشارکت  ايجاد  که  آنجا  از 

و  تعهد  مديران  است  بنابراين الزم  نیست،  آسانی  کار  تأمین  زنجیره  اعضای  ساير 
اعتماد  جلب  همچنین  باشند.  داشته  قرارداد  عقد  و  کار  انجام  برای  بیشتری  التزام 
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پايدار،  قراردادهای  داشتن  الزمه  زيرا  شود،  انجام  بیشتری  دقت  با  بايد  نیز  اعضا 
وجود حس اطمینان و اعتماد اعضای زنجیره نسبت به هم است.

با توجه به رقابتی بودن فعالیت های تولیدی، به مديران شرکت های تولیدی پیشنهاد . 7
می شود با انتخاب رويه ها و سیاست های مناسب بستر الزم در راستای پايدارسازی 
زنجیره تأمین فراهم کرده تا به اين طريق عالوه بر کاهش اثرات زيست محیطی و 
به  برای شرکت خود  نیز  افزايش ارزش و مزيت رقابتی را  افزايش عملکرد مالی، 

ارمغان آورند.
با توجه به پايین بودن سهم تأمین کنندگان در همکاری های زيست محیطی از قبیل . 8

با  ارائه پیشنهاد و تجربیات و کمک به استقرار فرايندهای زيست محیطی، می توان 
ايجاد الزام برای حضور مؤثر تأمین کنندگان در راستای همکاری های زيست محیطی، 

آن ها را ترغیب کرد.

پیشنهاد برای تحقیقات آتی
در زمینه پژوهش حاضر به تحقیقات بعدی پیشنهاد می شود:

ارائه مدلی جهت انتخاب تأمین کننده پايدار با رويکرد تصمیم گیری چند معیاره؛. 1
ارزيابی ريسک زنجیره تأمین پايدار در شرکت های تولیدی؛. 2
بررسی و تحلیل رابطه زنجیره تأمین سبز با عملکرد سازمان؛. 3
شناسايی و رتبه بندی شاخص های ارزيابی عملکرد تأمین کنندگان پايدار؛. 4
طراحی رويکردی تلفیقی از الگوی ساختاری تفسیری و تکنیک های تصمیم گیری . 5

چندمعیاره فازی برای انتخاب و رتبه بندی بهترين تأمین کننده پايدار.
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