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Abstract 

Objective: Today, manufacturing companies must pay attention to environmental and social 
issues throughout the supply chain in order to survive. Many efforts have been made to 
examine the sustainable supply chain, but the agility of sustainable supply chain has been 
only observed in very few studies. Therefore, the aim of this study is to present an agility 
model of sustainable supply chain in the brick industry of Isfahan Province. 

Methods: This study was a developmental applied research and was done in a qualitative 
way. A sample of 10 experts was determined by snowball sampling who were familiar with 
the research. Then, thematic analysis was used to help the semi-structured interview to extract 
concepts, categories and elements and the interpretive-structural modeling was used to 
establish the relationship between elements and formation of the model. 

Results: Based on the obtained resulted of thematic analysis, 11 factors were determined 
(namely sociability, responsiveness, compliance with laws, speed, information technology, 
environmental protection, competence, flexibility, executive management commitment, 
quality management and ecinimics). And with the help of descriptive-structural modeling 
method, executive management commitment was identified as the infrastructure of the model 
and two factors of socialization and environmental protection were as the head of the model. 

Conclusion: To achieve sustainable supply chain agility in the bricks industry, Brick Industry 
executives should have the required commitment and readiness for the sustainable supply 
chain agility. 
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 چکیده

 بررسی برای .کنند توجه تأمين هزنجير در اجتماعی و محيطیزیست مسائل به بقا برای ناگزیرند توليدی هایشرکت امروزه هدف:

 نابراینب وجود دارد. کمی تحقيقات پایدار تأمين زنجيره بودن چابک زمينه در اما ؛گرفته صورت زیادی هایتالش ،پایدار تأمين زنجيره
 است. به اجرا درآمده پایدار در صنعت آجر استان اصفهان تأمينارائه مدل چابكی زنجيره  حاضر با هدف پژوهش

خبره  01 ،برفی گيری گلولهنمونه. با استفاده از روش ه استشد اجرا کيفی صورتبه ای کاربردی بوده وتوسعه حاضر پژوهش روش:

های مضمون با خبرگان، یافتهکمک مصاحبه نيمه ساختبه و تحليل مضمونیروش از  با استفاده آشنا به پژوهش تعيين شدند. سپس
ر منظوسازی ساختاری تفسيری بهاز روش مدل گردید.مدل استخراج  عناصر گرفته و بدین ترتيبتوصيفی، تفسيری و فراگير شكل

 استفاده شد. و ساختن مدل عناصربرقراری ارتباط ميان 

اجتماعی بودن، پاسخگویی، رعایت قوانين، سرعت، فناوری  ، شاملعامل 00 ،تحليل مضمونیآمده از دستطبق نتایج بهها: یافته

و  دست آمدبه ،پذیری، تعهد مدیریت ارشد، مدیریت کيفيت جامع و اقتصادی بودناطالعات، حفظ محيط زیست، شایستگی، انعطاف
اعی بودن و حفظ و دو عامل اجتمبوده  مشخص شد تعهد مدیریت ارشد زیربنای مدل ،سازی ساختاری تفسيریکمک روش مدلبه

 محيط زیست سرآمد مدل هستند.

 تأميننجيره ابكی زچپایدار در صنعت آجر، مدیران صنایع آجر باید نسبت به اجرای  تأمينابكی زنجيره چرسيدن به  برای گیری:نتیجه

  تعهد و آمادگی الزم را داشته باشند. ،پایدار
 

 .تحليل مضمونیسازی ساختاری تفسيری، ، پایداری، مدلتأمينچابكی زنجيره : هاکلیدواژه
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 مقدمه

 دندش مجبور هاشرکت و کرده تغيير زمان اکنون اما داشتند، تأکيد پول رویفقط  بازاریابی هایشرکت اخير، هایدهه در

 خود ابكیچ افزایش دنبالبه هاشرکت ،عوامل این افزایش به پاسخ در دهند. افزایشنيز  راپذیری انعطاف و کيفيت سرعت،

 (.3101 ،0گوپتا و )جيناست  اطمينان عدم هنگام مناسب پاسخ مكانيسم یک ایجاد برای سيستم یک توانایی چابكی .هستند

، و)وکند کمک  شرکت به رقابتی مزیت به دستيابی برایتواند می که استی ابزار 3تأمين زنجيره چابكی گفت توانمی

 به خود روزانه هایفعاليت و عمليات در کهنياز دارد  هاییشرکتبه  پایدار توسعه طرفی از (.3101 ،9تسنگ،چيو و ليم

تشدید رقابت  (.3103 ،2، ماکون، دراقيسی، توری و راس)ایواسكو باشند داشته توجه محيطیزیست و اجتماعی عواقب

 داشته ریبيشت توجه خود پایداری عملكرد به هاکنندگان، باعث شده شرکتمصرف آگاهی و هارسانه بررسی المللی،بين

 جهان سراسر پژوهشگران برای مهمی موضوع به زیست محيط زوال. (3102 ،3و سوزافيلهو مونتریو، ویانا ،)سيلوستر باشند

 تأمين زنجيره (.3101 ،1دیابات و متيازان ،)وانگمسائل محيط زیست هستند  حل دنبالبه زیادی محققان وتبدیل شده 

 حالی در، پردازدمی تأمين زنجيره هاییه و همچنين همكاری ميان شرکتسرما جریان و اطالعات مواد، مدیریت به 1پایدار

، ی)دوب دهدزیست و اجتماعی را مد نظر قرار می محيط اقتصاد، یعنی پایدار، توسعه بعد سه هر آن، مربوط به اهداف که

  .(3101، 2بلوم و پاپادوپولوس آلتای، گوناسكاران،

 ستمیر ، تيزرو، مقبل با عرض، انواریتحقيقات آذر که گرفته انجام زیادی تحقيقات تأمين زنجيره چابكی خصوص در

 3و باروراشاراما  ،( و بالن3102) ، محمدی و محمداهلل(، دستيار0932) پناه، شاهرودی و کرامتپناهکرامت، زاده(، رجب0923)

 (،3101) همكاران و دوبی توان به تحقيقاتپایدار می تأمين( از آن جمله است. همچنين در زمينه مدیریت زنجيره 3101)

 پایدار سبز تأمين زنجيره چابكی اما در زمينه کرد، اشاره (3102) 00متيازان و لی و (3102) 01، کاکانا و هاگمتيواتانان

 از هایرضيهف آزمودن دنبالبه بيشتر که حوزه این در گذشته تحقيقات برخالف است. شده گرفته انجام اندکی تحقيقات

 و مونیمض تحليل از استفاده با نظر مد صنعت با متناسب معيارهایی اکتشاف پی در پژوهش ایناند، بوده شده تعيين قبل

 .است مدل هئارا برای 03تفسيری ساختاری سازیمدل کمی روش

 تپخـ عملكـرددارنـد.  سنتی تأمين زنجيره آنها اغلب که های فعال زیادی در کشور وجود داردکارخانهدر حال حاضر 

 یگاز یمواقع در و یعما یهاسوخت ها،که این کوره است هوفمن یهـاکـوره با استفاده از یمیقـد کارخانجات در آجر

 رداشتب و معدن یهاینههز ،یسنت یهارآج يدتول یبرا شوند.یم یستز يطمح یآلودگ سبب که کنندزیادی را مصرف می

 ینا که شوند پخته رسد،یم درجه 0011 حدود به آنها یدما که ییهاکوره در آجرها ینا باید و بوده ينسنگ ياربس خاک

 یآجرها يدتول ينهمچن .دکنیم یجادا يطیمحیستز یهایندگیآال دارد، همراهبه را یادیز سوخت مصرف هآنك بر عالوه کار

 در آجر نعتص ینبنابرا هستند. یسم ياربس که دشویم هوا در يوهج يلوگرمک هزاران شدن رها باعث يزن یبتون یا يمانیس

 یریتمد ورمنظ ینبد که کند حرکت سبز آجر توليد سمتبه دیبا یسنت یآجرها در یادز مشكالت وجود به توجه با کشور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 از جامعه قبالاست و آجر توليد هایشرکت توسط زیست محيط آلودگی .باشد سبز صورتهب یدبا صنعت ینا تأمين يرهزنج

 آجرسازی عایصن کشور آالینده و بزرگ صنایع از یكیاز سویی  .است آجر صنعت مدیران اصلی لهئمس ،سبز محصوالت

 در اجتماعی و محيطیزیست الزامات رعایت با صنعت این حفظ ،کشور در آن گستردگی و سودآوربودن دليلبه که است

 .است ضروری آن تأمين زنجيره کل در بودن چابک کنار

 کشور، در آن اوليه مواد فراوانی و ایران در خارجی نداشتن رقيب دليلبه که است صنایعی از یكی آجر توليدهمچنين 

 زنجيره هایقسمت هکلي در آجر صنعت .اندبه آن توجه کرده ایرانی کنندگانتوليد و داشته چشمگيری رشد اخير هایسال در

 پس .دارد االییب آلودگی پسماند که کندمی استفاده زیادی تجدیدناپذیر منابع از و مرتبط بوده زیست محيط با خود تأمين

 اجتماع يطی،محزیست) پایدار توسعه ابعاد و باشد خود تأمين زنجيره در پایداری برقراری داوطلبان از یكی باید صنعت این

 استفاده انامك کارا، توليد و موجود منابع از بهينه گيریبهره ضمن تا گيرد کاربه تأمين زنجيره ساختار در را (اقتصادی و

 آجر ليدتو سمتبه حرکت کهاست  این لهئمس تحقيق این در .دآور فراهم عادالنه صورتبهنيز  را منابع از آتی هاینسل

 سرعت رقبار سای با رقابت در هاشرکت این شود باعث نباید ،آجر توليد هایشرکت تأمين زنجيره مدیریت در تغيير و سبز

د چابكی در یجاا بهپایدار  تأمين زنجيره سمتبه حرکت با همزمان بنابراین، باشند داشته تریپایين توليد و پاسخگویی

 بافت به ناپذیریجبران صدمات محيطیزیست لئمسا رعایت عدم اینكه گرفتن نظر در با .است نياز تأمينزنجيره 

 یستز محيط با سازگار خدمات و محصوالت توليد به ملزم را هاسازمان جهانی، فشارهای کند،می وارد کشور محيطیزیست

 قابليت اب چابک و منعطفپایدار  تأمين، به استفاده از زنجيره لهئمس این حل دنبالبه آجر توليدی صنایع است. کرده

د منهعالق پایدار و دایم، همزمان صورتهب محيطیزیست لئمسا رعایت و اقتصادی صرفه لهئمس حل برای باال پاسخگویی

 ودنب چابک نهيزم در اما ،گرفته صورت یادیز یهاتالش داریپا تأمين رهيزنج یبررس یبرا رياخ یهاسال در .هستند

 در عیصنا زا یكی عنوانبه آجر صنعت در داریپا تأمين رهيزنج به نيهمچن .وجود دارد یکم قاتيتحق داریپا تأمين رهيزنج

 بر ثرؤم عوامل کههاست پرسش این به پاسخ دنبالبه پژوهش این راینبناب است. نشده زیادی توجه ،کشور توسعه حال

 یاختارس یسازمدل یكردرو از استفاده با عوامل ینا و ند؟اکدام آجر صنعت تأمين يرهزنج در پایدار تأمين يرهزنج یچابك

 تأمين نجيرهز چابكی بر اثرگذار هایلفهؤم شناسایی به ابتدا در پژوهش این شوند؟می بندیسطح صورت چه به يریتفس

 تأمين نجيرهز چابكی هایلفهؤم خبرگان با مصاحبه از استفاده با بعدی گام در پردازد.می پيشين ادبيات بررسی با پایدار

فسيری، سازی ساختاری تشود. در مرحله بعد به کمک مدلتبيين می تحليل مضمونیپایدار در صنعت آجرسازی بر اساس 

 تحقيقات با قيقتح نتایج انتها در و دهش ترسيم هالفهؤم بين روابط و اصفهان آجر صنعت در پایدار تأمين زنجيره چابكی مدل

  است. شده آورده تحقيق نتایج اساس بر عملیهای پيشنهاد و مقایسه پيشين

  پژوهش پیشینه

 همچنين است. شده اختهشن بازار آشفتگی بر تسلط و مشتریان قبال در مسئوليت افزایش تغيير، به پاسخ ابزار عنوانبه چابكی

شود یکار تعریف مودر حال تغيير کسب هميشه و نامشخص شرایط در هاغالب برای سازمان رقابتی وسيلهیک  عنوانبه

برای پاسخ به تغييرات  تأمينهای ای در ایجاد چابكی در زنجيرهطور فزایندهها به(. سازمان3101 ،0واميستاس و فرناندو)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حصوالت م بر توانایی سازمان برای توليد و ارائه تأمينکنند. چابكی زنجيره گذاری میناگهانی و غيرمنتظره در بازار سرمایه

(. دیدگاه مربوط به 3102، 0ای مؤثر اشاره دارد )دوبی و همكارانای به موقع و با هزینهجدید به مشتریان خود به شيوه

 شناخته شده است. چنين تأمينعنوان چابكی زنجيره پذیری، بههای سازمان به انعطافتعامل سازمان، بازار و سياست

 (.3102طور مؤثر به تغييرات بازار پاسخ دهد )دستيار و همكاران، تواند به سرعت و بهای میزنجيره

محيطی انجام گرفته موجب توجه محققان به توسعه راهبردهای های اخير تغييراتی که در الزامات زیستدر دهه

توان استفاده صحيح نسل (. پایداری را می3101، واميستاس و فرناندوشده است ) تأمينمحيطی در زنجيره مدیریت زیست

ر توليد از د تأمينفعلی از منابع، بدون آنكه نسل آینده مشكلی در استفاده از منابع داشته باشد، تعریف کرد و زنجيره 

 پایداری برکيت دنبالبه هاشرکت، تأمينهای است. امروزه با توجه به رقابت در زنجيره توليد در کاری یندهایافر ترینمهم

  (.0933، 3اردکانی عندليب و )عارفیهستند  تأمين زنجيره و

 ابكیچ خصوص در ولی شده انجام متعددی مطالعات تأمين زنجيره چابكی و پایدار تأمين هزنجير مدیریت هزمين در

 این رد خارجی و داخلی هایپژوهش برخی نتایج مرور به ادامه دراست.  گرفته صورت اندکی مطالعات پایدار تأمين زنجيره

های داخلی در صرف منابع، رضایت مشتری، سياستم نرخ کهاظهار داشتند  (3102) متيازان و لی شود.می پرداخته زمينه

 عوامل ترینمهم از زیست محيط لئمسا به توجه و کارکنان هزینه و کارایی ميزان شرکت، اجتماعی مسئوليت ،کشورها

 ات،تدارک سازیبهينه سبز، انبار زیست، محيط حفظ اقتصادی، ثبات ابعادژوهشی پ در (3101) همكاران و دوبی هستند.

 ابعاد عنوانبه را نهادی فشارهای و اخالق و اجتماعی هایارزش سازنده، هایمحصول سبز، بهبود مستمر، همكاری طراحی

 ارشد مدیریت تعهد به نياز دیگر پژوهشی در (3102) همكاران و متيواتانان همچنين گرفتند. نظر در پایدار تأمين زنجيره

 مدیریت بهبود برای (3101) 9همكاران و سو کردند. بيان پایدار تأمين زنجيره برای عامل ترینمهم را پایداری به نسبت

 محيط با هاسازی داراییمعيارها شامل تشویق مشتریان برای سازگار این. کردند شناسایی معياریازده  پایدار تأمين زنجيره

 ار،وککسب اجتماعی اثر ارزیابی شرکتی، پایداری توسعه داوطلبانه، هایطرحنامه رفتاری یا ست، امضای آیينزی

 رد سبز راحیط انرژی، مصرف پایش سبز، خرید کننده،عرضه محيطی هایاری جامعه در پایداری، استانداردگذسرمایه

 اکستریخ دیمتلروش  توسط و شناسایی کارکنان آگاهی و سبز هایوالت، تحقيق و توسعه برای فناوریمحص و عمليات

 ملعوا بعد زیرمجموعه کيفيت تضمين و مستمر بهبود دادند نشان (0931) زاده و تجاری، اسمعيلخراسانی .ندشد بندیرتبه

 معيار 30 بين ترتيببه فنی بعد زیرمجموعه منابع تأمين و طراحی محصول، درپذیری انعطاف نيز و محيطیزیست

پيشه،  رعيت ،قاسمی .هستند اهميت باالترین دارای کاله شرکت ناب تأمين زنجيره پایداری بر ثيرگذارأت و شدهشناسایی

 وریبهره هایشاخص ترتيب به را تأمين زنجيره پایداری بر ثرؤم عوامل، دیگر پژوهشی در (0931) 2 پيشه رعيت حدادی و

 تخداماس در تعادل و استخدام کيفيت استخدام، حجم ونقل،حمل زباله، بازیافت انرژی، مصرف آب، مصرف بازار، تمرکز و

 به بازار نياز و ارشد مدیریت تعهد عوامل از اندداده انجام (0933) اردکانی عندليب و عارفی که پژوهشی در کردند. معرفی

مكاران هدستيار و  است. شده یاد تأمين زنجيره پایداری بر اثرگذار مهم عوامل عنوانبه زیست محيط دوستدار محصوالت

 ات،اطالع فناوری از استفاده جدید، محصول معرفی توليد، کيفيت هزینه، کاهش ،ازده بعد )رضایت مشتری( دو3102)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 هایمهارت عهتوسو  اعتمادیبی کاهش مستمر، بهبود یكپارچه، یندهایافر موقع، به تحویل بازار، پاسخگویی ،پذیریانعطاف

 ابعاد رینتمهم عنوانبه هزینه کاهش و مشتری رضایت اول سطح در ند.آورد دست به تأمين زنجيره چابكی برای کارکنان(

 مانی،ساز یكپارچگی شامل تأمين زنجيره در چابكی فاکتورهایبيان داشتند  (3101) گوپتا و جين تحقيقی در داشتند. قرار

 اعتماد، و اطالعات گذاریاشتراک به سربار، زمان کاهش همكاری، روابط لجستيک، سپاریبرون بهبود، برای تمایل

در  .است ماتخد کيفيت و هزینه و ارشد مدیریت تعهد مشتری، رضایت پاسخگویی، حساسيت سيستم، در پذیریانعطاف

 ان،کارکن هایمهارت توسعه شامل را چابک تأمين زنجيره موفقيت اصلی فاکتور 00( 0923همكاران ) و آذرپژوهشی دیگر 

 جدید، محصول معرفی ،پذیریانعطاف مناسب، ریزیسيت و پاسخگویی به بازار، برنامهحسا یندها،افر ادغام ،IT کارگيریبه

 برای (0933) 0ناسماعيليا و رمضانی .کردند شناسایی محصول کيفيت و مشتری رضایت ها،هزینه کاهش تحویل، سرعت

 ناساییش را اطالعات فناوری و بازار پاسخگویی، ،پذیریانعطاف سرعت، شایستگی،های معيار تأمين زنجيره چابكی مدل

 ای از تحقيقات پيشين آورده شده است.خالصه 0. در جدول کردند

 پایدار تأمین زنجیره چابکی بر ثرؤم عوامل شناسایی تحقیقات نتیجه خالصه. 7 جدول

 / سالنویسنده
 عوامل

 پایدار تأمینعوامل مؤثر بر زنجیره 

 (3102) لی و متيازان
های داخلی در کشورها، مسئوليت اجتماعی شرکت، ميزان کارایی و هزینه کارکنان نرخ مصرف منابع، رضایت مشتری، سياست

 و توجه به مسائل محيط زیست

 دوبی و همكاران
(3101) 

های سازنده، سازی تدارکات، طراحی محصول سبز، بهبود مستمر، همكاریثبات اقتصادی، حفظ محيط زیست، انبار سبز، بهينه
 های اجتماعی و اخالقی ارزش

 متيواتانان و همكاران
(3102) 

 تعهد مدیریت ارشد

 (3101) سو و همكاران
ای گذاری جامعه در پایداری، استانداردهوکار، سرمایهجتماعی کسبالزامات محيط زیست، توسعه پایداری شرکتی، ارزیابی اثر ا

های کننده، خرید سبز، پایش مصرف انرژی، طراحی سبز در عمليات و محصوالت، تحقيق و توسعه برای فناوریمحيطی عرضه
 سبز و آگاهی کارکنان

 خراسانی و همكاران
(0931) 

منابع  مينتأپذیری در محصول، طراحی و محيطی و نيز انعطافمل زیستبهبود مستمر و تضمين کيفيت زیرمجموعه بعد عوا
 زیرمجموعه بعد فنی

 قاسمی و همكاران
(0931) 

ونقل، حجم استخدام، کيفيت استخدام و تعادل در وری و تمرکز بازار، مصرف آب، مصرف انرژی، بازیافت زباله، حملبهره
 استخدام

 عارفی و عندليب اردکانی
(0933) 

 مدیریت ارشد و نياز بازار به محصوالت دوستدار محيط زیست تعهد

 تأمینعوامل مؤثر بر چابکی زنجیره  

 دستيار و همكاران
(3102) 

خگویی پذیری، پاسرضایت مشتری، کاهش هزینه، کيفيت توليد، معرفی محصول جدید، استفاده از فناوری اطالعات، انعطاف
 های کارکناناعتمادی و توسعه مهارتیكپارچه، بهبود مستمر، کاهش بیبازار، تحویل به موقع، فرایندهای 

 (3101) جين و گوپتا
اری اطالعات گذسپاری لجستيک، روابط همكاری، کاهش زمان سربار، به اشتراکیكپارچگی سازمانی، تمایل برای بهبود، برون

 تعهد مدیریت ارشد و هزینه و کيفيت خدمات پذیری در سيستم، حساسيت پاسخگویی، رضایت مشتری،و اعتماد، انعطاف

 (0923) آذر و همكاران
ذیری، پریزی مناسب، انعطاف، ادغام فرایندها، حساسيت و پاسخگویی به بازار، برنامهITکارگيری های کارکنان، بهتوسعه مهارت

 ها، رضایت مشتری و کيفيت محصولمعرفی محصول جدید، سرعت تحویل، کاهش هزینه

 رمضانی و اسماعيليان
(0933) 

 پذیری، پاسخگویی، بازار و فناوری اطالعاتمعيارهای شایستگی، سرعت، انعطاف
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 پژوهش شناسیروش

 ست،ا چابک پایدار تأمين زنجيره مدیریت کارگيریبه برای مدیران به کمکتوسعه علم و  پژوهش این هدف که آنجا از

 برگانخهای نظر از تحقيق ماهيت به توجه با است. شده انجامکيفی  صورتهب که بوده کاربردیـ  ایتوسعه پژوهش این

 این رد شد. استفاده پژوهش به آشنا دانشگاهی حوزه خبرگان و اصفهان آجر توليد هایشرکت خبرگان ویژهبه صنعت

 نظری اعاشب به رسيدن در راستای .شد انتخاب اصفهان شهر آجر صنعت خبرگان و دانشگاه خبرگان بين از نمونه پژوهش

 یهایژگیو یدارا که یافراد به یدسترس کهشود می استفاده یموارد در روش نیا .دش استفاده برفی گلوله گيرینمونه از

 خبره اطالعات دادن از پسوی  رود.می شناسدمی که ایخبره سراغ نخست پژوهشگر .است مشكلهستند،  محقق نظر مد

 برابر آماری نمونه حجم پژوهش این در. کندمی پيدا ادامه تئوریک اشباع به تا رسيدن روش این و کندیم یمعرف را یگرید

 آمد. دست به نفرده 

ی زنجيره یافته در زمينه چابكساختهای مصاحبه نيمهابتدا با مرور پيشينه پژوهش، پرسش تحليل مضمونیدر بخش 

 برای آنها کفایت و محتوا صحت حوزه، این نظرانصاحب و محققان حضور با جلسه چند در و شدند تدوین پایدار تأمين

 خبرگان و اصفهان آجر توليد های شرکت خبرگان شناسایی با بعد، گام در شد. بررسیدهنده تشكيل و مؤثر عوامل شناسایی

 در برهخ دو باانجام گرفت و  توصيفی کدگذاریشد. در این مرحله  برگزار خبرهده  با مصاحبه هایجلسه ،گاهیدانش حوزه

 شد. مصاحبهمنظور تبيين مفاهيم به تفسيری کدگذاری مرحله

 احبهمص هایگفته از خود برداشت صحت محققان مصاحبه، )حين اعضا توسط اعتباریابی روش از ابزارسنجی برای 

 توسط نیبازبي و بگذارند( صحه برداشت، این بر تا شدمی درخواست کنندگانمشارکت از و کردندمی کنترل را شوندگان

 رقم که تگرف انجام )محققان( کُدگذار دو بين توافق درصد روش از مندیبهره با نيز پایایی بررسی شد. استفاده همكاران

 پرداخته آنها تحليل به ها،داده دهیسازمان و تنظيم از پس آخر، گام در بود. کيفی بخش پایاییه کنندبيان توافق، درصد 21

 هایفایل ابتدا ها،مصاحبه کدگذاری برای پژوهشگران شد. آغاز کدگذاری روش به داده از معنا کشيدن بيرون فرایند و

 بدون و بازت صوربه کدها شناسایی به استقرایی محتوای تحليل روش از استفاده با سپس برگرداندند، متن به را صوتی

 استخراج شد و برای بررسی پایدار تأمين زنجيره چابكیشده نظریه بر اساس مفاهيم استخراج کردند. اقدام محدودیت

 .شد داده ارقر دانشگاهی خبرگان از نفر دو همچنين و صنعتی خبرگان از دو نفر اختيار در تحقيق هاییافتهصحت نظریه 

 کيفيت و تحقيق یندافر کفایت سنجش معيارهای از ایخالصه 3 جدول تحقيق یندافر کفایت سنجش بررسی برای

 .دهدمی نشان را تفسيرها و هاداده

د. ش استفاده تفسيری ساختاری سازیمدل روش از نظریه یا مدل ساختن و هالفهؤم ميان ارتباط برقراری بخش در

 پيچيدگی بر توانیم آن وسيله به که است ابزاری دیگر بيان به است. دیگر عناصر بر عنصر یک ثيرأت تحليل برایاین روش 

 آمدهدستبه هایشاخص بر مبتنی ساختهمحقق ایپرسشنامهاین بخش  در اطالعات گردآوری ابزار. کرد غلبه عناصر بين

 ناساییش اساسی و مؤثر عوامل ابتدا روش این در .است خبرگانهای نظر و پيشين تحقيقات اساس بر تحليل مضمونی از

  .شد ارائه لعوام این توسط پيشرفت به دستيابی راه و عوامل این بين روابط پيشنهادی، روش از استفاده با سپس شده،
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  تأمین اعتمادپذیری تحقیق. 2 جدول

 شرح معیار

 ایجنت دهدنشان می که ميزانی اعتمادپذیری:
 هایداده نماینده چه حد تا تحقيق از حاصل
 است. تحقيق

 تفسيرهای ارزیابی و هاخبرگان، بررسی مصاحبهصرف زمان چهار ماه برای مصاحبه با 
ر مندی درصد توافق بين دو کُدگذابررسی پایایی نيز با بهره محقق، گرفته توسطصورت

 )محققان(

 تفسيرها پاالیش و بسط نتيجه:

 ارگيریک قابليت به که ميزانی پذیری:انتقال
 مشابه هایدر موقعيت را تحقيق هاییافته
 .دهدنشان می دیگر

 هب هایافته پذیریامكان انتقال تواندمی ای است که خوانندهشده به اندازهاطالعات ارائه
 صنعت در یباالی کار سابقه شوندگانمصاحبه کند. کليه ارزیابی را دیگر مشابه هایموقعيت

 .آجر دارند هایشرکت و آجر

 مطالعه شوندگان اینمصاحبه تمامی از حاصل هایداده از شدهارائه نظری مفاهيم نتيجه:
 شد. استخراج

 هاتهنبودن یاف منحصر که ميزانی اتكاپذیری:
 دهد.نشان می را مكان و زمان به

ابكی چ پدیده درباره مفاهيم را خود پيشين و جاری تجربيات کنندگانشرکت ها،مصاحبه در
 .کردند عنوان پایدار تأمينزنجيره 

 .شد برده پی آنان تجربيات به وقوع، زمان از نظر نتيجه: صرف

 اهدهد یافتهمی نشان که ميزانی عموميت:
 خود در را مورد بررسی پدیده مختلف ابعاد
 اند.داده جای

 صورت باز و زمان کافی اجرا شد. ها بهمصاحبه
 .شد شناسایی بررسی مورد پدیده از متعددی نتيجه: ابعاد

 تفسيرهای صورت حد چه تا پذیری:تصدیق
 و شوندگان استاز مصاحبه برآمده گرفته
 .است نبوده محقق تأثير سوگيری تحت

شوندگان را کنترل های مصاحبهدر حين مصاحبه، محققان صحت برداشت خود از گفته
 اب شد تا بر این برداشت، صحه بگذارند. محققکنندگان درخواست میکردند و از مشارکتمی

 .دش جویا را آنها نظر خبرگان، از نفر دو به شدهبندیصورت الگوی از کلی ایخالصه ارائه

 تفسيرها پاالیش و بسط نتيجه:

 ستاطالعات نادر تأثير تحت راستی: تفسيرها
 رفت.نگ شوندگان قراررفتن مصاحبه طفره یا

 .گرفت فشار انجام از دور و دوستانه فضایی در و نامبی ای،حرفه صورتبه هامصاحبه

 نبود. مورد بحث موضوعات از گریز برای شوندهمصاحبه تالش بر شواهدی نتيجه:

 اب هادهد یافتهمی نشان که ميزانی تطابق:
 مورد پدیده نسبت به افراد ذهنی ساختار
 .دارد تطبيق بررسی

 و قابليت اعتمادپذیری، تحقق برای استفاده مورد هایروش طریق از شدن محقق
 .پذیریتصدیق
 سمت به و گرفت فاصله مستقيم معلولی علی روابط از شد. نظریه پاالیش هامقولهنتيجه: 
 .کرد پيدا سوق نظریه

 حد چه تا قيتحق از حاصل جینتا پذیری:فهم
شوندگان مصاحبه یواقع جهان از ایندهینما

 .است

 انشگاهیدخبرگان  از نفر دو همچنين و صنعتی خبرگان از دو نفر اختيار در تحقيق هاییافته
 .شد قرارداده

 .بود فهم قابل نفر 2 هر برای تحقيق هاییافته نتيجه:

 رلقابل کنت ابعاد بر حد چه تا پذیری:کنترل
 .است تمرکز شده بررسی مورد پدیده

 .دارند کنترل نظریه در مطرح متغيرهای برخی آجر های توليدکنندهشرکت

 .گذارند اثر پایدار تأمينچابكی زنجيره  کردن خنثی و بروز توانند برمی هاشرکت نتيجه:

 (0931) صادقی مقدم و محقرمنبع: 

  پژوهش هاییافته

 مرحله، این از پس شد. استخراج هامصاحبه از کد 029 ،توصيفی کدگذاری مرحله دربا استفاده از مصاحبه با خبرگان 

 حلهمر این در که کردند ادغام یا حذف را تكراری کدهای و کرده مقایسه یكدیگر با را شدهاستخراج کدهایپژوهشگران 

 به یكدیگر با مفهومی ارتباط و کد 29 این ماهيت به توجه با پژوهشگران بعد، مرحلة در رسيد. کد 29 به آنها تعداد
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 مرحلة در نهایت در آمد. دست به مضمون تفسيری 32 مرحله این در پرداختند. تفسيری کدگذاری مرحلة در آنها بندیمقوله

  در اآنه تقليل به ا،نهآ بين روابط دقيق بررسی و مضمون تفسيری 32 این ماهيت به توجه با پژوهشگران کدگذاری،سوم 

  کردند. اقدام مضمون فراگير 00

در صنعت آجر مؤثر است، دستاورد این بخش  تأمينی بر پایداری زنجيره عواملکه چه پرسش این  به پاسخ مجموع در

 و راننظصاحب و دانشگاهی خاستگاه با علمی هيئت اعضای داد نشان هاصاحبهم تحليل از آمدهدستبه هاییافته بود.

 بر .دداننمی اصلی عاملیازده  از متشكل را پایدار در صنعت آجر تأمينزنجيره  بر مؤثر عوامل ،صنعت هحوز متخصصان

 اتادبي و خبرگان با مصاحبه از شدهاستخراج فاکتورهای ،کدگذاری مراحل انجام از پس و تحليل مضمونی روش اساس

 است. شده هئارا 9 جدول در و گردآوری تحقيق

 مضامین فراگیر و تفسیری. 3جدول 

 مضمون فراگیر مضمون تفسیری مضمون فراگیر مضمون تفسیری

 توانمندی نيروی انسانی

 شایستگی

 بهبود مستمر

 آموزش کارکنان مبتنی بر اعتمادروابط  مدیریت کيفيت جامع

 کيفيت اندازی استراتژیکچشم

 سرعت در عمليات توليد

 سرعت

 روابط داخلی سازمان

 خارجی هایقوانين و سياست سرعت در توليد کاال قوانين و مقررات

 قيمت سرعت در تغيير

 پذیری در توليدانعطاف

 پذیریانعطاف

 ونقلهزینه حمل

 هزینه توليد زمان کوتاه توسعه محصول اقتصادی

 حقوق بشر پذیری در حجمانعطاف

 پاسخگویی به تقاضا
 پاسخگویی

 رضایت مشتری
 اجتماعی

 عدم توليد آلودگی پاسخگویی به مشتری

 های نوینکارگيری فناوریبه
 فناوری اطالعات

 طراحی سازگار با محيط زیست

 محيط زیست
 اعتبار اطالعات

 حمایت مدیریت ارشد بازیافت محصول
 تعهد مدیریت ارشد

 آگاهی مدیریت ارشد

 

 زا بخش این در ،است آجر صنعت در پایدار تأمين زنجيره چابكی مدل یطراح که پژوهش اصلی هدف به توجه با

 است. شده داده نشان 0 شكل صورتبه مدل طراحیراستای  در نهایی نتایج کيفی، پژوهش
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 آجر صنعت در پایدار سبز تأمین زنجیره چابکی هایمؤلفه .7 شکل

 تفسیری ساختاری سازیمدل کمک به هابندی مؤلفهسطح

 ریساختا سازیمدلمدل با کمک  هایشاخص و ابعاد بين روابط مدل هایشاخص و ابعاد ییشناسا از پس پژوهش این در

 شد. آورده 2 جدول در تفسيری ساختاری سازیمدل در استفاده مورد عالئم و هاحالت .تحليل شد تفسيری

 تفسیریـ  ساختاری مدل طراحی در استفاده مورد عالئم. 4 جدول

V A X O 

 رابطه وجود عدم دوسویه رابطه دارد تأثير i بر j متغير دارد تأثير j بر i متغير

 

 گیریتصمیم معیارهای تعیین و ییشناسانخست:  گام

 ارشد، یریتمد تعهد اطالعات، فناوری پاسخگویی، ،پذیریشاخص )شایستگی، سرعت، انعطاف یازده نخست تحقيق این در

 تأمين يرهزنج چابكی عوامل عنوانبه مقررات( و قوانين زیست، محيط جامع، کيفيت مدیریت قوانين، اجتماعی، اقتصادی،

 الگوی یشناسای بعدی گام تحقيق مدل اساس بر .شدند انتخاب تخصصی هایمصاحبه و پژوهش ادبيات اساس بر پایدار

 نماد معيارهای اصلی تحقيق آورده شده است. 3در جدول  .است آنها ميان علی روابط
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 تحقیق اصلی معیارهای. نماد 5 جدول
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 A B C D E F G H I K L نماد

 (SSIM) متغیرها درونی روابط ساختاری ماتریس آوردن دست به دوم: گام

شده فاکتور انتخاب 00 قرار گرفت.خبرگان شد و در اختيار طراحی ای پرسشنامه تحليل مضمونیبر اساس  ،در این مرحله

 (O,X,A,V) شدهخواست شد با توجه به نمادهای معرفیدردهنده گذاری شدند و از پاسخدر سطر و ستون نخست جدول جای

 نفرهسه  روهگ یک اختيار در هاپرسشنامه این از آمدهدستبه نتایج سپس ،را مشخص کنند فاکتورها دوی به دو ارتباط نوع

 روابط که رتيبت این به کردند، اقدام پرسشنامه این نهایی تكميل به ایجلسه تشكيل با گروه این و گرفت قرار خبرگان از

 رد که هاییخانه برای و کرده وارد جدید پرسشنامه به دقيق طوربه را قبلی هایپرسشنامه از آمدهدستبه مشترک

 جدول در هک آمد دست به روابطی نهایت در .دندکر قدام رابطه نوع تعيين ابه داشت، وجود نظر اختالف قبلی هایپرسشنامه

 .کرد مشاهده توانمی 1

 درونی روابط ساختار ماتریس. 3 جدول

 L K I H G F E D C B 

A V V V V O A X V V X 

B V O A V V V X O O  

C A O O V O X V O   

D O A V O V V V    

E O O V V A V     

F V O O V       

G A V X V       

H V O V        

I X V         

K V          

L           

 ساختاری خودتعاملی ماتریس تشکیل چهارم گام و دستیابی ماتریس آوردن دست به سوم: گام

 ،=0V) یافت دست ماتریس این به تواناعداد صفر و یک بر حسب قواعدی می به SSIM ماتریس روابط نمادهای تبدیل با

1A=، 0X=، 1O=) . 

 در شود C به منجر B و شودB به منجر A اگر که معنا این به .شود کنترل ثانویه روابط باید اطمينان برای همچنين

 .است شده ارائه 1 جدول در ISM تكنيک دریافتی ماتریس بنابراین .شود منجر C به A باید صورت این
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 پژوهش متغیرهای ساختاری تعاملی خود ماتریس. 3 جدول

 A B C D E F G H I K L 

A 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

B 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

C 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 

D 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 

E 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

F 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

G 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

H 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

I 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 

K 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

L 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

 هاشاخص و ابعاد بندیسطح و روابط تعیین

 اجاستخر دریافتی ماتریس از معيار هر برای هاورودی و هاخروجی مجموعه باید معيارها بندیسطح و روابط تعيين برای

 .پذیردمی ثيرأت آن از که است معيارهایی و معيار خود شامل هاخروجی مجموعه .شود

 طرفه دو روابط مجموعه سپس .گذارندمی ثيرأت آن بر که است معيارهایی و معيار خود شامل هاورودی مجموعه

 .شودمی مشخص معيارها

 شخصم اولویت اول سطح باشد، (هاورودی) دستيابی قابل مجموعه با برابر مجموعه دو اشتراک که سطری نخستين

 مراتب سلسله در مربوطه متغير ،باشد برابر (هاخروجی) مقدم مجموعه و هاورودی مجموعه اشتراک چنانچه .شد خواهد

 مامیت از جدول در را شدهمعلوم  آن سطح که معياری سطح، تعيين از پس .گيردمی قرار سطح باالترین در ISM ماتریس

  .آیدمی دست به بعدی متغير سطح و داده تشكيل را هاخروجی و هاورودی مجموعه مجدداً و کرده حذف مجموعه

 ISM مراتب سلسله در نخست سطح تعیین .3 جدول

 سطح اشتراک مجموعه دستیابی متغیر نام اختصاری

A اجتماعی بودن A, B, C, D, E, F, H, I, L A, B, C, D, E, F, H, I, L 0 

B پاسخگویی B, G, I B, G, I 3 

C رعایت قوانين C, E, H C, E, H 3 

D سرعت D, E, I D, E, I 2 

E فناوری اطالعات E , H E, H 1 

F حفظ محيط زیست A, B, D, F, G, L A, B, D, F, G, L 0 

G شایستگی B, E, G, I B, E, G, I 3 

H پذیریانعطاف E , H E, H 1 

I تعهد مدیریت ارشد I I 1 

K مدیریت کيفيت جامع G, I, K G, I, K 9 

L اقتصادی بودن B, H, K, L B, H, K, L 3 



 343 اصفهان استان آجر صنعت در داریپا نیتأم رهیزنج یچابک مدل ارائه

 

 رد متغير دو این وبوده  اول سطح متغيرهای زیست( محيط حفظ و بودن )اجتماعی یا «F»و «A» 2 جدول اساس بر

 و هاورودی مجموعه و شوندمی حذف متغيرها این اول سطح متغيرهای ییشناسا از پس .هستند مدل سطح باالترین

  .شودمی محاسبه اول سطح متغيرهای گرفتن نظر در بدون هاخروجی

 

 

 

 آجر صنعت در پایدار سبز تأمین زنجیره کردن چابك شدهبندیسطح مدل .2 شکل

 متغيرهای بودن( اقتصادیـ  قوانين )رعایت «C» و «L»متغيرهای دوم، سطح تعيين محاسبات خروجی به توجه با

 کيفيت )مدیریت «K» متغير ISM مراتب سلسله در سوم سطح تعيين محاسبات خروجی به توجه با .هستند دوم سطح

 سطح عناصر عنوانبه )سرعت( «D» متغير جدید یهاخروجی و هاورودی مجموعه اساس بر و سوم سطح متغير جامع(
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 اجتماعی بودن

 قوانين رعایت اقتصادی بودن

 کيفيت جامعمدیریت

 سرعت

 پاسخگویی شایستگی

 فناوری اطالعات پذیریانعطاف

 تعهد مدیریت ارشد

 زیست حفظ محيط
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 چنينهم شدند. انتخاب پنجم سطح عناصر عنوانبه شایستگی(ـ  )پاسخگویی «B» و «G » متغير دو و دش انتخاب چهارم

 تغيرم نهایت در و اندشده ییشناسا ششم سطح متغير عنوان به اطالعات( فناوریـ پذیریانعطاف ) «E» و «H» متغير دو

«I» «سنگ دهمانن ارشد مدیریت تعهد متغير است. شده گرفته نظر در هفتم سطح متغير عنوانبه« ارشد مدیریت تعهد 

 تغيرهایم سطوح یینها الگویامل شروع و به سایر عوامل رسيد. ع این از باید ارزیابی برای و کندمی عمل مدل زیربنایی

  .است شده داده نمایش 3 شكل در شدهییشناسا

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 از .ا نياز داردنهآ بين ارتباط برقراری و رابطه این در اصلی عوامل یافتن به آجر صنعت در پایدار تأمين زنجيره کردن چابک

عامل  00 جهنتي در که مشخص شود تحليل مضمونیاصلی با استفاده از  فاکتورهای شد سعی ابتدا پژوهش این در رو این

 تعهد ،ذیریپانعطاف شایستگی، زیست، محيط حفظ اطالعات فناوری سرعت، قوانين، رعایت پاسخگویی، بودن، )اجتماعی

 مشخص ریتفسي ساختاری سازیمدل روش کمک به شد. شناسایییریت کيفيت جامع و اقتصادی بودن( مد ارشد، مدیریت

د و به امل شروع کرع این از باید ارزیابی برای و کندمی عمل مدل زیربنایی سنگ همانند ارشد مدیریت تعهد متغير شد

 رعت،س شایستگی، پاسخگویی، اطالعات، فناوری ،پذیریانعطاف) باالتر سطح عوامل برای زمينهسایر عوامل رسيد تا 

 حفظ و دنبو اجتماعی عامل دو به رسيدن تا رویه این و شود فراهم بودن( اقتصادیو  قوانين رعایت جامع، فيتکي مدیریت

 در صنعت آجر ادامه یابد. تأمينره زنجي زیست محيط

 عامل ویر باید ابتدا در آجر صنعت در پایدار تأمين زنجيره جابكی به رسيدن برای که داد نشان آمدهدستبه نتایج

 و تعهد پایدار تأمين زنجيره جابكی اجرای به نسبت باید آجر صنایع مدیران دیگربيان  به. شود تأکيد ارشد مدیریت تعهد

 برای الزم اناتامك باید کردند، پيدا آگاهی تحقيق لهئمس به نسبت ارشد مدیران اینكه از پس باشند. داشته را الزم آمادگی

 عمده يراتتغي از سرعت به بتوان که هاییسيستم ایجاد است. اطالعاتی فناوری موارد این از یكی شود. فراهم نيز چابكی

 هایولوژیتكن از استفاده چابكی برای دیگر الزم امكانات از است. دیگر ضروریات از شد، آگاه کنندگانمصرف سليقه در

 نانکارک برای نياز مورد و مستمر هایآموزش وجود همچنين کند. ارائه سازمان به را الزمپذیری انعطاف کهاست  توليدی

 زمينه رد آنان توانمندسازی اطالعات، فناوری زمينه در باید هاآموزش این .است چابكی برای انكار قابل غير ضرورت یک

 زنجيره کل برای بایدهمچنين  .باشد محيط در موجود تغييرات به سریع واکنش برای وليتئمس پذیرش و گيریتصميم

 تحرک واحدی هدف راستای در باید تأمين زنجيره اجزای همه که صورت این به گيرد. صورت جامعی ریزیبرنامه تأمين

نشود.  شتریم به پاسخگویی فرایند شدن کند باعث زنجيره اجزای بين اختالف و باشند برخوردار الزم هماهنگی از تا کنند

ایداری پ این د.ندهمی حرکت تأمين زنجيره کردنپایدار  سمتهب را آجر توليدی هایقوانين و مقررات دولتی نيز شرکت

  .دشومی منجر جامعه و مشتریان بين توليد بودن موجه و زیست محيط هایآلودگی کاهش به تأمين زنجيره شدن

 از نفر دو همچنين و آجر صنعت خبرگان از دو نفر اختيار در تحقيق هاییافتهشده برای بررسی صحت نظریه ارائه

 أمينت زنجيره چابكی مدل تطبيق لحاظ از. همچنين بود فهم قابل نفرچهار  هر برایکه  شد داده قرار دانشگاهی خبرگان

، داردن کامل انطباق موجود هایمدل از یک هيچ با مدل این که شد مدعی توانمی موجود تحقيقات با آجر صنعت در پایدار
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 هایافتهی کرد. مقایسه دیگر تحقيقات معيارهای از برخی با را مدل در معيارها از برخی توانمی جزئی انطباق لحاظ از ولی

امراللهی  ،یزدیزادهتقی، (،3102)لی و متيازان  (،3101) 0پاندی و ، اناندبگ، (3101) همكاران و دوبی تحقيقات با پژوهش

 کاهش نقش خصوص در (3101) همكاران و سوو  (3103) همكاران و ایواسكو، (0933) محمدی باالنی و بيوکی

 هاشرکت رد پایدار تأمين زنجيره مدیریت کارگيریبه عوامل ترینمهم عنوانبه اجتماعی لئمسا و زیست محيط هایآلودگی

 در (0923) همكاران و آذرو  (3101)(، جين و گوپتا 0931مطالعات خراسانی و همكاران ) نتایج آن، بر عالوه .است همسو

همسو است.  ن تحقيقای نتایج با پایدار سبز تأمين زنجيره گيریشكل بر اطالعات فناوری وپذیری انعطاف تأثير زمينه

 (3101) همكاران و یزدی زادهتقیو  (3101)شاهی و ،محمودزادهضيایی ،(3101تایج تحقيقات بگ و همكاران )نهمچنين 

 همراستا حقيقت این نتایج با کهاست  سبز تأمين زنجيره مدیریت کارگيریهب عوامل از دولتی مقررات و قوانين که داد نشان

نيز  (0923) همكاران و آذرو  (0933) همكاران و یزدی زادهتقی، (3101) همكاران و دوبی (،3101) همكاران و زاهو .است

 تحقيق این جنتای با وبوده  تأمين زنجيره چابكی بر اثرگذار عوامل از اقتصادی توجيه عوامل که دادند نشان خود تحقيقات در

 عندليب و عارفی، (3101) همكاران و دوبی، (3102) همكاران و متيواتانان مطالعات نتایج آن، بر عالوه. دارد سازگاری

وده و ب تأمين زنجيره چابكی بر اثرگذار عوامل از یكی ارشد مدیریت تعهد زمينه در (3101) گوپتا و جينو  (0933) اردکانی

 نتایج يفيت(ک و کارکنان آموزش مستمر، )بهبود جامع کيفيت مدیریت متغير خصوص در .همسو است تحقيق این نتایج با

، علی محمدی تحقيقات طرفی از دارد. همخوانی (3101) 3زهو و یلو  (0923) همكاران و آذر تحقيقات با تحقيق این

 سرعت و شایستگی پاسخگویی، اثرگذاری زمينه در تحقيق این نتایج با (0923) همكاران و آذرو  (3103) 9دستيار و محمدلو

 .است همسو تأمين زنجيره چابكی بر

 رویجت قبيل، از پيشنهادهایی مشتریان، با محيطیزیست هایهمكاری افزایشدر راستای  پژوهش نتایج با همسو

 مشتری، با ارتباط مدیریت گسترش و بهبود سيما، و صدا ویژهبه و جمعی رسانه طریق از زیست محيط از حفاظت فرهنگ

 نينهمچ د.شومی ارائه محصوالت توليد مرحله در مشتریان هاینظر از استفاده و پاک توليد موضوع با هاهمایش برگزاری

 يشنهادپ ،پایدار تأمين زنجيره مدیریت مفهوم با آجر توليد هایشرکت کارکنان و مدیران از برخی نبودن آشنا واسطهبه

 هایرکتش وسيلههب پایدار تأمين زنجيره مدیریت زمينه در آموزشی هایکارگاه و علمی هایکنفرانس سمينارها، دشومی

 اقدام هارکتشاین  توسط محيطی،زیست معيارهای زمينه در مشاوره واحد تشكيل به نسبتشده و  برگزار آجر توليدکننده

 دولت وسطت سبز مالی هایبنگاه تشكيل سبز، تأمين زنجيره سازیپياده باالی هزینه و مالی هایمحدویت رفع برای شود.

 يزاتتجه خرید نها برایآ کنندگانتأمين و آجر توليد صنایع به سبز( )وام پایين بهره نرخ با مالی هایکمک ارائه و

 افزایش رایب این بر عالوه د.شومی پيشنهاد پسماند مدیریت سازیپياده همچنين و محيطیزیست هایآلودگی دهندهکاهش

 ایجاد ،محيطیزیست مدیریت برای ارتباطی هایکانال افزایش به نسبت مدیران شودمی پيشنهاد ارشد مدیران تعهد

 سيستم هب بایدنيز  آجر توليد هایشرکت .کنند اقدام کارمندانمحيطی زیست ابتكارات بهبود و دهیپاداش هایسيستم

 کنند. بيشتری توجه مواد بازیافت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bag, Anand & Pandey

2. Lee & Zho 

3. Mohamamdi, Alimohammadloo & Dastyar 
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ه ب تحقيق طیمحي شرایط و افراد تجربيات، دیدگاه به اتكا با مطالعه این هاییافته ،کيفی هایپژوهش بيشتر همانند 

نيز  م تحقيقانجا در خبرگان نظر جلب و موافقت است. تعميم قابل مشابه محيط و شرایط در حاصل نتایج و آمده دست

و روابط بين آنها از طریق  متغيرها بررسی شودمی توصيه است. بوده محققان روی پيش هاییكی دیگر از محدودیت

 روی دلم متغيرهای تأثيرگذاری نحوه برای سيستم شناسیپویایی مانند ابزارهایی از وشده  بررسی آماری هایپژوهش

 .شود استفاده یكدیگر

 منابع

؛ رویكرد تأمين(. طراحی مدل چابكی زنجيره 0923نواری رستمی، علی اصغر )ا ؛مقبل باعرض، عباس ؛تيزرو، علی ؛آذر، عادل

 .33-0(، 2)02، های مدیریت در ایرانپژوهشساختاری.  ـ مدل سازی تفسيری

فوالد.  صنعت در پایدار سبز تأمين زنجيره معيارهای بندی(. اولویت0931فرد، شهرام ) عظيمی راد؛ آرزو؛ موسوی سيدحامد؛ ،آریافر

و  3 ،دانشكده محيط زیست دانشگاه تهران :تهران .ریزی و مدیریت محيط زیستالمللی برنامهچهارمين کنفرانس بين

 .0931خرداد  9

سنجش روابط ميان عوامل تأثيرگذار بر  .(0933) عبدالكریم، ناهيد؛ محمدی باالنی، امراللهی بيوکی ؛محمد رضا، زاده یزدیتقی

)مطالعة موردی: صنعت کاشی  تأمينهای حاضر در زنجيرۀ بندی شرکتسبز و رتبه تأمينسازی مدیریت زنجيرۀ پياده

 .312-333(، 2)2، مجله مدیریت صنعتی، و سراميک استان یزد(

ثيرگذار بر پایداری زنجيره أبندی معيارهای تیی و اولویتشناسا (.0931 ) تجاری، مهرناز عارفه؛ ،زادهمحمد؛ اسمعيل ،خراسانی

المللی حسابداری و مدیریت و پنجمين کنفرانس کارآفرینی و هشتمين کنفرانس بينناب چابک در شرکت کاله،  تأمين

 .شرکت همایشگران مهر اشراق :، تهراننوآوری های باز

چابكی زنجيره ـ  طراحی تطبيقی مدل نابی. (0932امين ) ،پناهکرامت ؛کامبيز ،شاهرودی ؛محسن ،پناهکرامت ؛علی ،زادهرجب

 .10-23، (3)3، های مدیریت منابع انسانیپژوهشتفسيری و دیمتل، ـ  سازی ساختاریبا رویكرد مدل تأمين

 با خودرو قطعات کننده توليد هایشرکت برای تأمين زنجيره چابكی مدل ارائه ،(0933) غالمرضا اسماعيليان،؛ یعقوب رمضانی،

 دیریتم سازمان تبریز، ،حسابداری و اقتصاد مدیریت، ملی کنفرانس چهارمين ساختاری. ـ تفسيری ازیمدلس رویكرد

 تبریز. دانشگاه شرقی، آذربایجان صنعتی

 تأمينسازی مدیریت زنجيره بندی عوامل مؤثر بر پيادهتیاولو. (0931) طاهره ،شاهی ؛سيد مجتبی ،محمودزاده ، محمود؛ضيایی 

  .92-03 (،21)03، توسعه فصلنامه جغرافيا و .سبز در صنعت گردشگری

فازی و پویایی سيستم  DEMATELپایدار با رویكرد  تأمينطراحی مدل زنجيره  (،0933) داوود عندليب اردکانی،؛ سارا ،عارفی

 و دبيرخانه کنفرانس جامع علوم مدیریت :، تهرانکنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری .صنایع فوالد استان یزد در

 .حسابداری

 دخيل هایشاخص بندیاولویت و شناسایی. (0931) سعيد پيشه، رعيت ؛احد حدادی،؛ محمدعلی پيشه، رعيت احمدرضا؛ قاسمی،

 .923-913 ،(2)03 ،زیست محيط تكنولوژی و علوم فصلنامه .غذایی مواد تأمين زنجيره پایداری در

http://gdij.usb.ac.ir/?_action=article&au=33473&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF++%D8%B6%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://gdij.usb.ac.ir/?_action=article&au=33474&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C++%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
http://gdij.usb.ac.ir/?_action=article&au=33475&_au=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87++%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://gdij.usb.ac.ir/?_action=article&au=33475&_au=%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87++%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C
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داده  از برخاسته تئوری رویكردخودروسازی:  صنعت در تأمين زنجيره (، هماهنگی0931)، محمدرضا مقدم صادقی علی؛ محقر،

 . 19-33(، 2)،صنعتی مدیریت اندازچشم. ها
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