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 چکیده
محیط پیچیده و رقابتی شدید جهان و وجود صنایع گوناگون و به دنبال آن افـزایش   ،امروزه

محیطی و پیامـدهاي مخـرب آن، سـبب توجـه سـازمان بـه مسـائل         آلودگی زیست روزافزون
زنجیـره  هـاي راهبـردي مناسـب     . انتخاب شـاخص شده است تأمینزنجیره در  محیطی زیست
. اسـت بـراي پیشـرفت در دنیـاي رقـابتی امـروز       توجـه  قابـل سبز یکی از رویکردهـاي   تأمین
که مجتمع فـوالد مبارکـه اصـفهان یکـی از صـنایع       به علت اینپژوهش حاضر هدف  ،رو ازاین

 تـأمین زنجیـره  هاي راهبـردي   شاخص بندي اولویت وشناسایی  ،استبزرگ و آالینده کشور 
 تـأمین زنجیـره  هاي راهبردي  بدین منظور پس از استخراج شاخص مجتمع است.این سبز در 

 ،دلفی در قالـب کـارت امتیـازي متـوازن     روشبا استفاده از   ها شاخص   سبز و قرار دادن این 
آورده شـد و در پایـان بـا اسـتفاده از روش      بـه دسـت  سـبز   تـأمین زنجیـره  مدل راهبـردي  

بندي شـد کـه نتـایج آن نشـان داد کـه در بـین        اولویت ،لگاریتمی ریزي ترجیحات فازي برنامه
ص باالترین اولویت را به خود اختصا »فرآیندهاي داخلی«منظر  ،مناظر کارت امتیازي متوازن
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در بــین ، »فشــار رقیبــان« ،ینــدهاي داخلــیهــاي منظــر فرآ بــه ترتیــب در بــین شــاخص داد و
 ،منظـر مشـتري  هـاي   در بـین شـاخص  ، »فشار مقرراتی« ،یادگیري  و  رشد منظرهاي  شاخص

باالترین اولویت را به خـود   »سود اقتصادي«، منظر مالی هاي و در بین شاخص» فشار بازار«
  اختصاص دادند.

  
 ؛کـارت امتیـازي متـوازن    ؛سـبز  تـأمین زنجیـره  مـدیریت   ؛سبز تأمینزنجیره  :کلیدي واژگان

 ریزي ترجیحات فازي لگاریتمی. نامهبر

 

 مقدمه - 1
ایـم امـا در    اوري را شاهد بـوده دو دهه گذشته رشد اقتصادي و پیشرفت عظیم فّندر طول 

ــه   ضــایعات منــابع طبیعــی، مصــرف بــی  ،آن خــأل ــین ضــایعات وارد ب ــه آن و همچن روی
  اند نیز افزایش یافته زیست مخصوصاً در کشورهایی که رشد سریعی را تجربه کرده محیط

ها و صنایع ملل مختلف تالش کردند که با ایجاد استانداردها و قوانین و مقررات  است. دولت
 ها ناکافی بوده و چالش بزرگ همچنان باقی مانده است شاین موفقیت را بهبود دهند اما تال

شـکن اسـت. در ایـن     کنونی، تغییرات سریع و ساختار وکار کسبویژگی کلیدي محیط . ]1[
صنعتی و خدماتی با محیط رقابتی در تعامل هستند که پیچیدگی، پویـایی و   هاي بنگاه ،فضا

اهمیت  ،وکار کسبامروزه مدیران . ]2[ ستهاي اصلی آن ا بودن از ویژگی بینی پیش غیرقابل
 عنوان به تأمینزنجیره مدیریت  هاي روشو  محیطی زیستسازي اثربخش راهبردهاي  پیاده

 در .]3[ انـد  آینده را متوجه شـده  برايالمللی  یک عامل حیاتی براي ادامه رقابت در بازار بین
، بـر جوامـع   هـا  سـازمان  محیطــی  زیســت  خــرب م آثــار  بـروز  علـت  به گذشته، دهه چند

رعایــت   بــراي  هـا  سـازمان  بــر  نهاد مردم هاي گروه و ها دولت جانب از زیادي فشارهاي
وارد شـده   هـا  آن تـأمین  هــاي  زنجیره ویژه به هاي آنان و فعالیت محیطی در زیست جوانب
بازارهــا،  شــدن یجهــانانتظــارات رو بــه افــزایش مشــتریان و همچنــین افــزایش ]. 4[ اسـت 

مطالعات بیشتر  .]5[ را وادار به بازنگري در راهبردهاي تجاري خود کرده است ها سازمان
سـهامداران خـارجی بـراي توسـعه      وسـیله  بـه  ها سازمانبر فشارهاي خارجی تحمیلی بر 

  داخلی که تحت کنترل شرکت هستند غفلت شـده  هاي مولفهو از متمرکز بوده اقدامات سبز 
خارجی و  هاي محركوجود دارد که  تحقیقات پیشینعالوه بر این، بحث اندکی در . ]6[ است

انتخاب راهبردهـاي سـبز و   تعاملی بر تصمیم مدیران تجاري در به شکلی توانند  داخلی می
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یري در مدل، بیشتر گ تصمیم هاي مولفهوند گذارب اثر سبز تأمینزنجیره سازي  پیادهاقدامات 

زنجیـره  راهبـرد   1استانکو دفی . ]3است [سطح راهبردي  يجا بهلیاتی مرتبط به سطح عم

زنجیره کسب مزیت رقابتی از طریق توانایی مرتبط با  به دنبالند که ندا را مفهومی می تأمین
دارد. مـدیریت   وکـار  کسبپیامدهاي راهبردي براي  تأمینزنجیره مدیریت . ]7است [ تأمین

افزایش رقابـت سـازمانی    منظور بهترین راهبردهاي عملیاتی  یکی از اثربخش تأمینزنجیره 
، کـارت  هـا  شـرکت کارآمد و متداول در زمینه ارزیـابی عملکـرد    هاي مدلیکی از . ]8[ است

و همچنـین   هـا  شـرکت گذشـته مـورد اقبـال مـدیران      هاي سالامتیازي متوازن است که در 
  .]9[ محققان قرار گرفته است

صنعت فـوالد یکـی از موتورهـاي محـرك توسـعه اقتصـادي        ،در محیط رقابتی امروز
کشـورها دارد.   یافتگی توسعهآید و نقش مهمی در  می حساب بهکشورها در سراسر جهان 

حائز اهمیـت اسـت. در بـازار رقـابتی      زیست محیطموضوع انطباق این صنعت با  ،رو ازاین
هسـتند کـه مزیـت رقـابتی بـراي سـازمان        هـایی  روشبال به دن ها سازمانامروزه مدیران 

سـازمان امـري حیـاتی اسـت.      محیطـی  زیسـت نگاه راهبردي مـدیران   ،ایجاد کنند. بنابراین
صـنعتی   معیارهـاي یکـی از   ،درواقعو  بودهصنعت فوالد یکی از صنایع بنیادي هر کشور 

توجـه خـاص بـه آن و     .اسـت وابسته به پیشرفت و توسـعه ایـن صـنعت     ،شدن هر کشور
ست. بنابراین در این صـنعت نیـز هماننـد    ا اي برخوردار بهبود و توسعه آن از اهمیت ویژه

هاي زیادي براي بهبود کیفیـت، تولیـد    ذاريگ ها و سرمایه پژوهش ،بسیاري از صنایع دیگر
انجام گرفتـه اسـت.    زیست محیطاهش مصرف انرژي و کاهش آلودگی ک فوالدهاي خاص،

هـاي انـرژي سـهم     بـر بـوده و حامـل    به اینکه صنعت فـوالد جـزء صـنایع انـرژي     با توجه
ه راهکارهایی جهـت  ئدهند، ارا خود اختصاص می ه فوالد را ب شده تمامی از قیمت توجه قابل

ر تولیـد فـوالد،   و کـاهش مصـرف انـرژي د    اسـت ضروري  مدیریت مصرف انرژي کامًال
هاي فوالدسـازي   شرکت فه اصلی اهدافلؤفوالد و م يها کارخانههاي  محور اصلی برنامه

م، پودرهـاي فلـزي، کامپوزیـت و    وها، آلومینیـ  جهان است. در رقابت مواد از قبیل پالستیک
چوب، فوالد هنوز به دلیل قیمت پائین و قابلیت تولید باال، غالب است. صـنایع پایـه از قبیـل    

دیگر صـنایع مـرتبط بـا تولیـد و انتقـال      آالت، معدن و  ونقل، ساختمان، ساخت ماشین حمل
ده هم اگـر  اند. بر این اساس، تقاضاي جهانی فوالد باالست و در آین انرژي به فوالد وابسته

، وکـار  کسـب امروزه در محیط پررقابـت و پیچیـده    که ازآنجایی .ماند ثابت می ،دبافزایش نیا
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ت افـزایش  بـه علـ  نیزهاي سازمان ضـروري اسـت و    داشتن هدف و راهبرد در همه بخش
موجب عالقه مشتریان به اسـتفاده از محصـوالت سـبز    محیطی که  المللی زیست قوانین بین
در پژوهش حاضر سعی بـر آن اسـت کـه     ،در این راستاگردد.  می زیست محیطسازگار با 

همچنـین   .سبز سـازمان گنجانـده شـود    تأمینزنجیره هاي سبز در مدل راهبردي  شاخص
یند مدیریت راهبردي، کنترل و ارزیابی راهبرد است و بـا توجـه بـه    آفر یکی از مراحل مهم

ارائـه   چهار منظراینکه کارت امتیازي متوازن چارچوبی براي اهداف راهبردي سازمان در 
بنابراین با قرار دادن راهبردهاي سـبز در قالـب کـارت امتیـازي متـوازن، ارزیـابی        ،کند می

 سـؤاالت  ،بنـابراین . گیـري خواهـد شـد    جهـت اي سبز عملکرد سازمان با توجه به راهبرده
 ،ســبز کدامنــد تــأمینزنجیــره هــاي راهبــردي  شــاخص :پــژوهش بــه ایــن صــورت اســت

در نهایـت،  اسـت و   ها در قالب کارت امتیازي متوازن بـه چـه صـورت    شاخص بندي دسته
 در هریک از مناظر کارت امتیازي متوازن به چه صورت است؟ ها شاخصبندي  اولویت

  

  پژوهش مبانی نظريپیشینه و  -2
  سبز تأمینزنجیره مدیریت  -2-1

بـراي سـازگاري بـا     هـا  شرکتفعالیت  ناپذیر جدائیسبز بخش  تأمین  ، زنجیرهامروزه
محیطـی کـه در     هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و زیسـت     است. به دلیل چالش زیست محیط

رایـی و تمرکـز بـر    گ رویکـرد مشـتري   ،را تهدیـد نمـوده اسـت    ها سازماني اخیر  دهه
هاي آن و طراحی راهبرد سازمان بر این اساس (ایجاد رضایت در مشـتریان)   خواسته

از دسـت داده اسـت. مشـتري     هـا  سـازمان قابلیت خود را براي ایجاد مزیت رقابتی در 
ایـن نگـرش باعـث     خواهد.  ترین آن را می ترین و سریع همواره بهترین محصول، ارزان

هماهنگ  زیست محیطکه با  شدتولید محصوالت و فرآیندهایی زیست و  آلودگی محیط
محیطی با رعایت قوانین و  از طریق بهبود عملکرد زیست ها سازمان. برخی از اند نبوده

محیطی، افزایش دانش مشتریان در این خصوص و کاهش اثـرات   استانداردهاي زیست
آورنـد.   مـی  دسـت  بهمزیت رقابتی  ،محیطی در محصوالت و خدمات خود منفی زیست

 ،تـأمین زنجیـره  محیطـی   گذاري در زمینه بهبود عملکـرد زیسـت   راهبرد سرمایه اتخاذ
ها، حـذف یـا    جویی در منابع انرژي، کاهش آالینده مزایا و منافع زیادي را مانند صرفه

ــاً افــزایش بهــره   ــراي  کــاهش ضــایعات، ایجــاد ارزش بــراي مشــتریان و نهایت وري ب
سـبز در   تـأمین زنجیـره  ]. 10[ دماتی به همراه خواهد داشـت هاي تولیدي و خ سازمان
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 محصـول،  طراحـی  شـامل  تأمینزنجیره  مدیریت در حیطیم زیست مسائل گرفتن نظر

 و مشـتري  بـه  نهایی محصول تحویل تولید، و ساخت فرآیند مواد، یابیمنبع  و انتخاب
  ].11است [ آن مفید عمر شدن طی و از مصرف پس محصول مدیریت

  
   تأمینراهبرد زنجیره  -2-2

کسـب مزیـت رقـابتی     به دنبالد که ندان را مفهومی می تأمینزنجیره دفی و استانک راهبرد 
توانـد   مـی  تـأمین زنجیره . یک راهبرد مناسب است تأمینزنجیره از طریق توانایی مرتبط با 

اهمیـت راهبـرد در   . ]7[ داشـته باشـد   د زنجیره تـأمین ثیرات مثبت بسیار خوبی بر عملکرتأ
مشـابهی را   هـاي  فعالیـت متفاوت از رقبا انجام دهیم یا اینکـه   هایی فعالیتاین است که ما یا 

مسـیر دسـتیابی بـه    کشـف شـد کـه     ،هاي اخیـر  در دهه]. 12[ متفاوت اجرا کنیم صورت به
زنجیـره  نحـوه طراحـی متفـاوت شـبکه،      ،درواقـع گذرد.  می تأمینزنجیره مزیت رقابتی از 

ایجـاد یـک مزیـت رقـابتی بـراي سـازمان        منشأتواند  می آن و ارتباط متفاوت درون تأمین
هـا و ارتباطـات    ار امروز، نحوه طراحی این شبکهک و هاي کسب با توجه به پیچیدگی باشد و

 تـأمین زنجیـره  راهبـرد   ].13[ تواند ضامن موفقیت یا شکست سازمان باشـد  درون آن، می
بـه   ایـ  ]12[ دارنـد  بهتـري  بـه عملکـرد   ازیـ و خـدمات ن  ندهایاز فرآ یک کدامکه  کند می انیب

  .  است بخش در کدام تأمینزنجیره ما در  یرقابت تیکه مز کند میمشخص  یعبارت
  
  سبز تأمینزنجیره راهبرد  -2-3

د: انتخـاب و  نـ کن تعریـف مـی   گونـه  ایـن سـبز را   تـأمین زنجیـره  پرتر و کارمر راهبرد 
  ].14[ تأمینزنجیره مدیریت اقدامات سبز براي ایجاد مزیت رقابتی پایدار در کل 

  
  پیشینه پژوهش  -2-4

زنجیـره  در پژوهشی تحت عنوان رویکرد راهبردي بـه توسـعه   ] 3[و همکاران  1معصومی

سـبز   مینتـأ زنجیـره  سبز به دنبال پیشنهاد یک مدل مفهومی براي توسعه راهبردي  تأمین
گیـري   که بر تصمیمرا عواملی  ،گذشته تحقیقاتدر پی این هدف ابتدا با مرور ها  آن هستند.

بـر اسـاس دو    ،گذارنـد  سبز اثر می تأمینزنجیره سازي اقدامات  مدیران تجاري براي پیاده
نهادي و مبتنی بر منـابع   نظریهسبز یعنی  تأمینزنجیره  هاي محركو  ها روشغالب  نظریه

                                                                                                                                               
1. Masoumi 
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مشـروعیت، موقعیـت آینـده،      و  ي اعتبـار ها شاخصدر این پژوهش،  کنند.میشده  اجاستخر
، جلوگیري از آلـودگی، نظـارت   گسیخته ازهمبهبود مستمر، یکپارچگی سهامداران، تغییرات 

 ،اسـتفاده دسـتی و سـبز کـردن بعـد از     پاك، سـبز کـردن باال   اوريو فّنبر تولید محصول 
 سـازي  مـدل ) و ANPیند تحلیـل سلسـله مراتبـی (   آبا استفاده از فر سپسشده و  شناسایی

از این مدل مفهومی بـراي   درنهایت .شود معادالت ساختاري یک مدل مفهومی استخراج می
 اسـتفاده تحلیل اهمیت و عملکـرد   لهیوس بهسبز  تأمینزنجیره راهبردي عوامل  بندي اولویت

 1گووینـدان . صنعت خودروسازي مالزي انجام شده اسـت  این مطالعه پیرامون شده است.

 در سـبز  تـأمین  مـدیریت  اجراي موانع وتحلیل تجزیه عنوان در پژوهشی با ]15[ همکاران و

 موانع شناسایی بر روي کار . ایناستفاده کردند مراتبی سلسله تحلیل فرآینداز  هند صنایع

بـود. در مـدیریت    متمرکـز  اثربخشی تدارکات اساس سبز بر تأمینزنجیره  مدیریت اجراي
 بـا  و گفتگـو  بحـث  از مبـانی نظـري تحقیـق،    از دقت به مانع، 47 سبز مجموع تأمینزنجیره 

ـنامه   مبتنـی  مطالعـه  یک طریق از و صنعتی کارشناسان  مختلـف  هـاي  بخـش  از بـر پرسش

 سلسـله  تحلیل فرآیند طریق از ضروري و مهم موانعدر این تحقیق،  شد. شناسایی صنعتی

در پژوهشی تحـت عنـوان ارزیـابی     ]16[ و همکاران 2محقر .شده است بندي اولویتمراتبی 

و رویکرد کارت امتیازي متوازن به دنبال به کـار   LFPPسبز بر پایه  تأمینزنجیره عملکرد 
سـبز   تـأمین زنجیـره  اثـربخش بـر عملکـرد     بنـدي عوامـل   بردن یک روش جدید براي رتبه

 تـأمین زنجیـره  اثربخش بر عملکرد  منظر کارت امتیازي متوازن، عوامل 4و بر طبق  هستند
شـده  وزن هر معیار مشخص  LFPPبا استفاده از روش  درنهایتو  کنند سبز مشخص می

معیـار بـر    ترین مهمدهد که توجه و پاسخگویی به مشتري  نشان میاین تحقیق نتایج است. 

تحت عنوان بررسی موانـع   ]17[ گویندان و 3دیابتهش در پژو .است تأمینزنجیره عملکرد 

 تـأمین زنجیـره  متنـوع مـدیریت    هـاي  محـرك  ،تـأمین سـبز   رهیزنجسازي  ذار بر پیادهاثرگ
 سبز و مشاوره با کارشناسـان شناسـایی شـده و تـأثیر     تأمینزنجیره براساس تحقیقات 

 سـاختاري  تفسیري معادالت از استفاده با سبز تأمینزنجیره  مدیریت اجراي در ها محرك

 و بیرونـی  درونـی  دسـته  دو بـه  در ایـن تحقیـق   هـا  محرك موردبررسی قرار گرفته است.

. هـاي تولیـدي جنـوب هنـد ارزیـابی شـده اسـت        در شرکت افتهی توسعهو مدل  شده تقسیم

                                                                                                                                               
1. Govindan 
2. Mohaghar 
3. Diabat 
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مـدیریت   هـاي  روشو موانـع   هـا  محـرك در پژوهشی تحت عنوان ] 18[ و همکارانش 1واکر

سـبز   تـأمین زنجیـره   مـدیریت  هاي فعالیت موانع و ها محرك بررسی سبز به ینتأمزنجیره 
 رقبـا،  مشـتریان،  قـوانین،  سـازمانی،  عوامـل  مانند هایی محرك پژوهش، این در  .اند پرداخته

 تقسـیم  خـارجی  و داخلی هاي محرك دسته دو به و شده شناسایی کنندگان و تأمین جامعه

 در .گیرنـد  مـی  قرار خارجی هاي محركتأثیر  تحت بیشتر ها سازماننتایج،  . براساسشدند

پـذیري، تحویـل در ارتبـاط بـا       کیفیت، خدمات، انعطاف عوامل] 19[ و همکاران 2سان تحقیق

نظر گرفتـه  محیطی در  زیست و عدم قطعیت تأمینراهبردهاي زنجیره  عواملهمسویی بین 
قـادر بـه    تـأمین د همسـویی بـین راهبردهـاي زنجیـره     شده بود که نتایج پژوهش نشان دا

در پژوهشی تحت عنـوان حلقـه   ] 20[و همکاران  3تسنگاست.  تأمینزنجیره بهبود عملکرد 

م قطعیت بـه دنبـال   سبز تحت عد تأمینزنجیره بسته یا ساختار سلسله مراتبی در مدیریت 
سـبز   تأمینزنجیره کنندگان شرکت بر طبق عملکرد در مدیریت  تأمینبه  دهی هدف اولویت

 تـأمین زنجیـره  گـرفتن اقـدامات    در نظـر ها در مدل بـا   گزینه ،هدفهستند. براي تحقق این 

 4اند. چـن  بندي شده مجموعه فازي رتبه نظریهو  ANP)( تحلیل سلسله مراتبی وسیله بهسبز 

انتخاب راهبردهاي تجاري مدیریت زنجیـره  در پژوهشی تحت عنوان  ]21[و همکاران  4چن

سـبز بـر پایـه عملکـرد       راهبردهاي بندي سبز از طریق فرآیند تحلیل شبکه به دنبال اولویت
انداز مدیریت سبز سـازمان   ابتدا چشمهستند. در این تحقیق، محیطی جاري سازمان  زیست

اولویـت   سـپس د و شو شناسایی میسازمان انجام شده،  محیطی زیست  که بر طبق فعالیت
 ANPانـداز سـازمان بـا اسـتفاده از روش      و اقدامات سبز با در نظر گرفتن چشم  راهبردها
خریـد سـبز    و در این مدل شامل تولید سـبز  شده یمعرفهاي  شاخصشده است. مشخص 

در  ]22[ارکیس سـ  وو ژو شـده اسـت.  تایوان انجـام   تهیسیالکتربوده و مطالعه در صنعت 
سـبز بـه    تـأمین زنجیـره  در  ها روشو  ها محركپژوهشی تحت عنوان مقایسه بین بخشی 

 ،يسـاز   خـودرو سـبز در سـه صـنعت     تـأمین زنجیـره   تیریمـد  هـاي  محـرك  هـاي  تفاوت
انـد کـه در    دهیرسیجه تن نیپرداخته و به ا یندر کشور چ کیو الکترون یحرارت هاي  اهروگین

در  ]23[همکـاران   و سـارکیس . دهسـتن  اثرگـذار  یوتتفـا م هـاي  محـرك ، عیناصـ  ک ازیهر 
 بررسـی  محیطـی بـه   زیسـت  هـاي  روشدر تطبیق با  نفعان يفشار ذپژوهشی تحت عنوان 

                                                                                                                                               
1. Walker 
2. Sun 
3. Tseng 
4. Chen 
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اسـپانیا   کشـور خـودرو   صنعت در سبز تأمینزنجیره  ایجاد براي نفعان ذي تأثیر پافشاري
همبستگی  سبز، سیستم یک با تطابق با نفعان ذي فشار که بود آن از حاکی نتایج اند. پرداخته

و  1میـنهج . اسـت  سیسـتم  کـل  در آمـوزش  سـطح  رونـد،  این در مؤثر متغیر و داشته مثبت

سبز با رویکردي نوآورانـه و   تأمینمدیریت زنجیره  هاي محركبه ارزیابی   ]24[ همکاران
متشـکل از  این تحقیق و مدل مفهومی  اند با استفاده از معادالت تفسیري ساختاري پرداخته

، فشـار  کننـدگان  تـأمین محیطی، تعهد مدیران، فشـار مشـتریان، رقبـا، فشـار      قوانین زیست
سازمان جهـت اجرایـی شـدن     هاي محرك عنوان به، سود اقتصادي، کاهش هزینه نفعان ذي

 ،پیشینه پژوهش و نظرات پژوهشگران مختلـف  براساس. استسبز  تأمینمدیریت زنجیره 
    قابل مشاهده است: 1بز در جدول س تأمینزنجیره ي راهبردي ها شاخص

  

 شناسی پژوهش روش -3
هـا  شده از منظر هدف، کـاربردي و از نظـر روش گـردآوري داده    کاربرده بهروش تحقیق 

نـوع پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت.       3هـا از   آوري داده منظـور جمـع   پیمایشی است. بـه 
هاي راهبردي زنجیـره تـأمین سـبز در حـوزه      سازي شاخص منظور بومی : به1پرسشنامه

قـرار گرفـت.    صنعت فوالد طراحی شده است کـه در اختیـار خبرگـان فـوالد و دانشـگاهی      
هـاي راهبـردي زنجیـره تـأمین      قرارگیري شـاخص  منظور : این پرسشنامه به2پرسشنامه 

: 3طراحی شده اسـت. پرسشـنامه   BSCسبز در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان در منظرهاي 
هاي راهبردي زنجیره تأمین سـبز در مجتمـع فـوالد مبارکـه      بندي شاخص با هدف اولویت

ضـر  اصفهان، پرسشنامه مقایسات زوجی طراحی شد. بر این اسـاس، جامعـه پـژوهش حا   
ـان    BSCها در منظرهاي  در روش دلفی براي قرارگیري شاخص شامل چهار نفـر از خبرگ

هـا و   سـازي شـاخص   فوالد و خبرگان دانشگاهی هستند. جامعه پژوهش نیـز بـراي بـومی   
از پنج نفـر از متخصصـان ارشـد در دسـترس      BSCها در منظرهاي  بندي شاخص اولویت

 MADMهـاي   ی اسـت بـه علـت اینکـه از روش    مجتمع فوالد مبارکه اصفهان هسـتند. گفتنـ  
گیري از جامعه مطرح نیست. در این پژوهش بـراي   استفاده شده است، بنابراین بحث نمونه

رو از نظرات کارشناسـان   روایی پرسشنامه از روایی صوري بهره گرفته شده است. ازاین
استفاده از روایـی  اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه فوالد بهره برده شده و مدل نهایی با 

  صوري و کاربردي بودن مدل، تأیید نهایی شده است.  

                                                                                                                                               
1. Minhage 
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  سبز تأمینزنجیره ي راهبردي ها شاخص 1 جدول

  تعریف  منبع  شاخص
  نظارتی از نهادهايفشارهاي اعمالی   ]18، 23[  فشار مقرراتی

  و بازار صادرات ها شرکت، از مشتریانفشارهاي اعمالی   ]18، 24[  فشار بازار
  فشارهاي تقلیدي از رقیبان  ]24، 18[  رقیبانفشار 

  محیطی زیستذینفع  هاي گروهفشارهاي اعمالی از جوامع و   ]23، 18، 24[  فشار جامعه
  هاي عملیاتی از طریق ایجاد یک مجموعه از سیاست ]24[  کاهش هزینه

  ]3[  اعتبار و مشروعیت
مزیت تقویت برند و تصویر سازمان از طریق همکاري با 

  سهامداران

 ]3[  موقعیت آینده
آوردن سهم بازار در آینده و ایجاد فضاي  به دستمزیت 

  جدید در بازار
  توانایی بهبود مداوم فرآیندهاي شرکت  ]3[  بهبود مستمر

  وکار کسبیند آنفعان کلیدي در فر توانایی ادغام ذي ]3[  یکپارچگی سهامداران

 ]3[  گسیخته ازهمتغییرات 
در  دائمًا نامطمئن، دانش که هایی از دادن حوزهتوانایی نشان 

  هستند پویا و حال تحول
  اي گلخانهکاهش ضایعات گازهاي  ]3[  جلوگیري از آلودگی

  ]3[  نظارت بر تولید محصول
از محصوالت موجود کارخانه و  محیطی زیستکاهش اثرات 

  یندها در هر مرحله از چرخه زندگی محصولآفر
  گسیخته ازهمنوآورانه و ایجاد تغییرات  يفنّاورکاربردن  به ]3[  اوري پاكفّن

  محیطی زیستمدیریت  هاي سیستمهایی از قبیل ایجاد  شیوه  ]24، 3[  محیطی زیستمدیریت 

  ]3[  یباالدستسبز کردن 
  زیست محیطاستفاده از مواد سازگار با 

  محیطی کنندگان در اهداف زیست همکاري با تأمین

  ]21، 3[  تولید سبز
کاهش  منظور بهیندهاي تولید آسازي فر بهینه هاي فعالیتشامل 

  ضایعات
  دستی پایینسبز کردن 

  
]3 ،19[  

بندي سبز و همکاري با  ، بستهزیست محیطسازگار با  ونقل حمل
  محیطی زیستمشتریان در اهداف 

سبز کردن بعد از 
  استفاده

]25 ،3[  
بازیافت  هاي فعالیتسازي محصوالت مانند  اقدامات خالص

  براي استفاده کردن محصوالت معیوب
  توانایی ارائه خدمات پس از فروش در مقایسه با رقباي اصلی  ]19[  خدمات

 ]19[  تحویل
در زمان، در مقایسه تحویل و محصوالت سریع توانایی ارائه 

  با رقباي اصلی
  در مقایسه با رقباي اصلی ،توانایی پاسخ به نوسان در حجم ]19[  پذیري انعطاف

 ]19[  کیفیت
توانایی ارائه کیفیت سازگار در مقایسه با رقباي اصلی، عملکرد 

  باال
  سبز تأمینزنجیره با نگاه  ]24[  سود اقتصادي

  سبز تأمینزنجیره با نگاه  ]26[  بازگشت سرمایه
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 ریزي ترجیحات فازي لگاریتمی برنامه -4
 روش یـک  عنـوان  بـه  ANP)( یا روش تحلیل سلسـله فـازي   FAHP1، اخیر هاي سال در

 کرده پیدا زیادي چندمعیاره طرفداران گیري تصمیم مسائل حل براي کاربردي و عملی

 فضـاي  در قضاوت ازتر  آسان مراتب به فازي فضاي در قضاوت ازآنجاکه ].27[ است

 ].28[ باشد داشته روزافزون رشد روش این کاربردهاي شود می بینی پیش است، قطعی
 ) نیازمنـد AHP( روش در اسـتفاده  بـراي  زوجی مقایسات ماتریس از ها وزن استخراج

  :شوند می تقسیم دسته دو به وزن، موجود استخراج هاي روشاست.  علمی رویکرد یک
 ؛فازي زوجی مقایسات ماتریس از وزن عنوان به فازي عدد یک استخراج -1
  .فازي زوجی مقایسات ماتریس از وزن عنوان به قطعی عدد یک استخراج -2
 مربعـات  حـداقل  روش هندسـی،  میـانگین  روش بـه  تـوان  می اول نوع هاي روش از

 هـدف  خطـی  ریـزي  برنامـه  روش و المبـدا  بیشـینه  ، روشFLLSM)(2 فـازي  لگاریتمی

)LGP(3 ریـزي  برنامـه  و 4یافتـه  توسـعه  تحلیـل  بـه  تـوان  مـی  دوم نـوع  هاي روش و از 

 قطعـی  عـدد  یک محاسبه بودن تر ساده دلیل به]. 29[ کرد اشاره FPP)فازي( ترجیحات

 از ایـن  اول رونـد. روش  می دوم نوع هاي روش دنبال به ابتدا افراد اکثر وزن، عنوان به

توسـط   زود خیلـی  و شد پیشنهاد چانگتوسط  که است یافته توسعه تحلیل روش نوع،
 اهمیـت  نیسـتند  قادر و نامعتبرند روش از این آمده دست به هاي وزن که شد ثابت وانگ

 روش ایـن  ،دهنـد. در حقیقـت   نشان یدرست به را جایگزین یا تصمیم متغیرهاي ارتباط

 فازي ترجیحات ریزي برنامه روش رفت. همچنین می کار به ها وزن استخراج براي نباید

 مـثًال  ؛ی بـود تـوجه  قابـل  هـاي  ضعف نقطهمیخائیلوویچ مطرح شد نیز داراي  توسط  که
و بـه بردارهـاي متضـاد یـا      استفاده کنیم تیاولوین روش براي تعیین ز اممکن است ا

بردارهایی که مضرب یکدیگرند برسیم. این غیر یکتا بودن در حل، کـاربرد ایـن روش   
 ریزي برنامه یا LFPPروش سازي، معادل یک با برد.  می سؤالزیر  را اولویتدر تعیین 

 ثابـت  آمد و به دست لگاریتمی غیرخطی ریزي برنامه پایه بر لگاریتمی فازي ترجیحات

  ندارد. را قبلی هاي روش ایرادات که شد
  بود: زیر صورت به FPPروش  هاي محدودیت و هدف تابع

                                                                                                                                               
1. Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
2. Fuzzy Logarithmic Least Squares Method 
3. Linear Goal Programming  
4. Extent Analysis   
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 بـه  غیرخطـی  معادالت ،حقیقت شود. در تبدیل می LFPPبه  FPPسازي  با دو معادل

 هـاي  محـدودیت  و تـابع هـدف   ،درنهایـت  و شود می تبدیل لگاریتمی غیرخطی معادالت

  آیند. می دست به زیر صورت به جدید
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)که در آن  ln ( ) )i
i j

w
w jm درجه عضویتln( )iw

wj هـاي  قضاوتمتعلق به  و بوده 

aıȷ فازي مثلثی تقریبـی  = (	ln , ln , ln کـه در آن بـردار اهمیـت بـا     اسـت   	(
  :شود زیرتوصیف می صورت بهعضویت   باالترین درجه

  

min (ln( )) | ,..., ,...,
ij

i
j

w i n j i nwl mì ü= = - = +í ý
î þ

1 1 1    )4(  

  
  است. تبدیل قابلي زیر  به مسئله باالمعادله 
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maxl  
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سازي محدودیت نرمال
n

i
i

w
=

=å
1

بـه علـت پیچیـدگی محاسـبات در دو معادلـه بـاال        1

هـا را نرمـال    ها یـا اهمیـت   توان اولویت شود. پس از حل معادله باال می موقتاً حذف می

≤ i=1,2,3,..,nکرد. فرض بر این است کـه   1 wi  کـه  طـوري  بـه i=1,2,3,…,n 	wi≥ 0 .

	 i=1,2,3,..,nنیازي به فرض غیرمنفی بودن  اگرچه 	wi≥ سـازي   نیست. براي ساده		0
  این نتایج، این محدودیت اضافه شده است.

که این چرا ؛کند تولید می λمقادیر منفی براي درجه عضویت 1رابطه در برخی موارد، 
آمـدن بـر ایـن مشـکل،      فـائق همزمـان حـل کـرد. بـراي     شکل  بهتوان  معادله را نمی دو

بـه مـدل اضـافه      j=i+1,…,nو   i=1,2,…,nبراي تمـامی   ijhو  ijdمتغیرهاي انحرافی 
 :نامعادالت زیر قابلیت حل همزمان خواهد یافت ،شود. حال با توجه به آنچه گفته شد می

  

ln ln ln( ) ln , 1,..., n 1 j i 1, ..., n .ij
i j ij ij

ij

mw w l ill d- - + ³ = - = +
           

          )7(  
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 ،رو ازاینکمینه کردن متغیرهاي انحرافی تا بیشترین حد ممکن بسیار مطلوب است. 
هـاي غیرخطـی بـه شـکل زیـر       ریزي ترجیحی فازي لگـاریتمی بـا اولویـت    مدل برنامه
  شود. فرموله می
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lniکه در آن  ix w=  برايi= 1,2,3,…,n  وM  بـراي   عدد ثابت بسیار بزرگ معینـی)

براي یافتن اوزان با کمترین مقـدار تخطـی ممکـن در     Mاست. از جریمه  )M=103مثال 

*هـاي بهینـه بـراي مـدل      هـاي فـازي اسـتفاده شـده اسـت. جـواب       قضاوت
ix   بـه ازاي

i=1,2,3,…,n هـاي نرمـال    طور که بیشتر به آن اشاره شد، اولویت است؛ بنابراین همان

)شده براي  )ij n nA a   زیر قابل حصول است: مانند به %=´
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)که در آن ) **exp ix

ix e=توجه است که مطلوب، به دست آوردن مقادیر مثبت  . قابل

*براي   l  است. اگر* 0l توان نتیجه گرفت که ناسازگاري شـدیدي در مـاتریس    ، می=

* کـه  آنمقایسه زوجی وجـود دارد مگـر    ( )
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  ، هرانـدازه مقـدار   0

)*d در ماتریس مقایسات زوجی فازي کمتر  شده مشاهدهتر باشد، ناسازگاري  ) کم³0
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عنوان شاخص ناسازگاري براي ماتریس مقایسـه   تواند به می d*خواهد بود. همچنین 
  ].29زوجی لحاظ شود [

  

  هاي پژوهش یافته -5
 تـأمین زنجیره شاخص راهبردي  24 ،: در این پژوهش با توجه به پیشینه تحقیق1گام 

 22 بـه  فـوالد  دانشگاه وسبز در حوزه صنعت فوالد شناسایی شد که با نظر خبرگان 
  .آورده شده است 2ها در جدول  شاخص تقلیل یافت. شاخص

  
  هاي نهایی راهبردي زنجیره تأمین سبز شاخص 2جدول 

  یفشار مقررات محصول دینظارت بر تول

 بازار فشار پاك يفناور

 بانیرق فشار محیطی زیست تیریمد

 فشار جامعه کردن باالدستی سبز

 نهیهز کاهش سبز دیتول

 تیو مشروع اعتبار دستی کردن پایین سبز

 ندهیآ تیموقع  نظارت بر تولید محصول

 مستمر بهبود کردن بعد از استفاده سبز

 سهامداران یکپارچگی خدمات

 گسیخته ازهم راتییتغ سود اقتصادي

 یاز آلودگ يریجلوگ  بازگشت سرمایه

  
 ابتـدا  ،متـوازن ها به منظرهـاي کـارت امتیـازي     تخصیص شاخص منظور به: 2گام  

اي تهیه شد. در این پرسشنامه از خبرگان خواسته شده است کـه منظـر یـا     پرسشنامه
 ،منظرهایی از کارت امتیازي متوازن که بیشترین سازگاري بـا هـر شـاخص را دارنـد    

دلفی اسـتفاده شـد.    روشنظرات خبرگان از متفاوت بودن مشخص نمایند. با توجه به 
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قابـل   1 شـکل  درکـه   هـا تخصـیص یافتنـد    گـان، شـاخص  با اجماع نظـر خبر  درنهایت
  مشاهده است.

  

  
  

  نز از منظر کارت امتیازي متوازسب تأمیني راهبردي زنجیره ها شاخص 1 شکل

  
هاي هر منظر کارت امتیازي متوازن بر اساس  بندي مناظر و شاخص : اولویت3گام 
 LFPP روش

بـراي   ،، با توجه به درخت سلسله مراتبـی پـژوهش (مـدل مفهـومی)    LFPPدر روش
ات زوجـی طراحـی و   تبیین ارجحیت هر سطح نسبت به سطح باالتر پرسشنامه مقایس

 فشاررقیبان

 مالی رشد و یادگیري فرآیندهاي داخلی

 فشار جامعه

توسعه راهبردي 

 تأمین سبززنجیره

یکپارچگی 

 سهامداران

 جلوگیري از آلودگی

 نظارت بر تولید

 محصول
 سبزکردن باالدستی

 تولید سبز

 کیفیت

 فناوري پاك

تغییرات از هم 

 گسیخته
مدیریت 

 محیطیزیست

 مشتري

 فشاربازار

سبزکردن 

 دستی پایین
سبزکردن بعداز 

 استفاده

 خدمات

 فشارمقرراتی

 اعتبار مشروعیت

 موقعیت آینده

 بهبود مستمر

 سوداقتصادي

 بازگشت سرمایه

 کاهش هزینه
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کـردن پرسشـنامه مقایسـات زوجـی توسـط      تیار خبرگان قرار گرفت. پس از پردر اخ
بندي نظرات خبرگان از میانگین هندسی اسـتفاده شـد و در ضـمن     جهت جمع ،خبرگان

استفاده شـده   3جدول از نیز براي تبیین ترجیحات خبرگان در قالب عبارات کالمی آن 
افـزار   هـا توسـط نـرم    که به اعداد فازي مثلثی تبـدیل شـدند. سـپس نتـایج پرسشـنامه     

GAMS  هاي  بندي مناظر و شاخص اولویت ،درنهایتقرار گرفت و  وتحلیل تجزیهمورد
  .آمده است به دستهر منظر 

  
   در ماتریس مقایسه زوجی شده استفادهمقیاس اهمیت نسبی  3 جدول

  اعداد قطعی  اعداد فازي  عبارات کالمی

  1  )1،1،3(  اهمیت بی

  3  )1،3،5(  تیاهم کم

  5  )3،5،7(  تا حدي مهم

  7  )5،7،9(  مهم

  9  )7،9،11(  خیلی مهم

  

  
  

  ها روابط هدف و شاخص 2شکل 

  
 LFPPبندي مناظر کارت امتیازي متوازن بر اساس روش  اولویت

 بنـدي  اولویـت وزن و  ،ذکرشـده  هـاي  گـام و  2در این مرحله با توجه بـه شـکل   
 به دسـت سبز  تأمینزنجیره راهبردي  مدلمناظر کارت امتیازي متوازن نسبت به 

  شود. آورده می

مدل راهبردي 

 تأمین سبززنجیره

 مالی مشتري رشد و یادگیري فرآیندهاي داخلی
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میانگین هندسـی فـازي پرسشـنامه مـاتریس مقایسـات زوجـی منـاظر         ،4در جدول
  سبز آورده شده است. تأمینزنجیره  راهبردي مدلکارت امتیازي متوازن نسبت به 

افـزار   در نرم LFPPریزي غیرخطی  اعداد فازي وارد مدل برنامه ،4بر اساس جدول 
GAMS شود. می  

  
ماتریس مقایسات زوجی مناظر کارت  .Error! No text of specified style in documentجدول 

  امتیازي متوازن نسبت به راهبرد زنجیره تأمین سبز

  مالی  مشتري  رشد و یادگیري  فرآیندهاي داخلی  راهبرد زنجیره تأمین سبز
  )1.8،1.9،2.1(  )1.7،1.93،2.05(  )1.7،1.93،2.05(  )1،1،1(  فرآیندهاي داخلی

  )1.7،1.93،2.05(  )2.1،1.9،1.8(  )1،1،1(    یادگیري رشد و
  )2.03،1.9،1.71(  )1،1،1(      مشتري

  )1،1،1(        مالی
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xi :است. 5جدول  صورت بهاز مدل باال  آمده دست به  

 ).i=1,2,…,4( استها هر یک از مناظر کارت امتیازي متوازن  xi ،در مدل باال
  

  GAMSافزار  نتایج نرم 5 جدول

 xi  مناظر

  25014/0  فرآیندهاي داخلی

  250052/0  و یادگیري رشد 

  249948/0  مشتري

  249859/0  مالی

  
وزن نرمال شده مناظر کـارت امتیـازي    9با استفاده از رابطه و  5بر اساس جدول  

  .آید می به دستمتوازن 
  

  LFPP روشهاي هر منظر کارت امتیازي متوازن بر اساس  بندي شاخص وزن و اولویت 6 جدول

  بندي اولویت  وزن  مناظر

  1  25003/0  فرآیندهاي داخلی

  2  25001/0  و یادگیري رشد 

  3  249987/0  مشتري

  4  249965/0  مالی

  
هـاي تخصیصـی بـه هـر منظـر و ماننـد مراحـل         در این مرحله با توجه به شـاخص 

بـه  هاي تخصیصی به هـر منظـر    بندي شاخص وزن و اولویت ،در قسمت باال ذکرشده
  .است 7شود که نتایج نهایی مطابق جدول  آورده می دست
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هاي مناظر چهارگانه کارت امتیازي متوازن بر اساس روش  بندي شاخص وزن و اولویت 7جدول
LFPP  

منظر 
  مربوطه

  بندي اولویت  وزن  شاخص
منظر 
  مربوطه

  بندي اولویت  وزن  شاخص

فرآیندهاي 
  داخلی

  1  100016/0  فشار رقیبان

رشد و 
  یادگیري

  1  2500003/0  فشار مقرراتی

  2  2500001/0  اعتبار و مشروعیت  2  100009/0  فشار جامعه

یکپارچگی 
  سهامداران

  3  2499998/0  موقعیت آینده  3  1000051/0

جلوگیري از 
  آلودگی

  4  2499996/0  بهبود مستمر  4  100003/0

نظارت بر 
  تولید محصول

0999983/0  5  
تغییرات 

  گسیخته ازهم
24997/0  5  

سبزکردن 
  باالدستی

099997/0  6  
مدیریت 

  محیطی زیست
24996/0  6  

  7  099988/0  تولید سبز

  8  099983/0  کیفیت  

  9  09997/0  فنّاوري پاك

  مشتري

  1  25004/0  فشار بازار

  مالی

  1  333365/0  سود اقتصادي

سبزکردن 
  دستی پایین

  2  333338/0  بازگشت سرمایه  2  25000/0

سبز کردن بعد 
  از استفاده

  3  333397/0  کاهش هزینه  3  24998/0

    4  24996/0  خدمات

  

 گیري بحث و نتیجه -6
محیطـی   آوردن عملکـرد زیسـت   بـه دسـت  در  سـبز رویکـردي   تأمینزنجیره مدیریت 

توانـد   مـی  هـا  سـازمان ي راهبـردي در  ها شاخصبندي  انتخاب و اولویت. است کارآمد



 1397 تابستان، 2، شماره 3دوره   ________________________________ گیري نوین در تصمیمهاي  پژوهش

148  

شاخص مؤثر بر توسعه  24در ابتدا یت رقابتی کمک کند. به مز مدیران را در دستیابی
  سبز از طریق  تأمینزنجیره راهبردي 
یشـینه پـژوهش انتخـاب شـدند و سـپس از خبرگـان حـوزه        پو  مبانی نظريمرور 

ــد و رد شــاخصصــنعت فــوالد خواســته شــد   ــد.   در مــورد تأیی ــراز نظــر نماین هــا اب
، بـان یرق فشـار ، بـازار  فشاری، فشار مقرراتاز:  اند عبارت ي شناسایی شدهها شاخص

، مســتمر بهبـود ، نـده یآ تیــموقع، تیو مشـروع  اعتبـار ، نــهیهز کـاهش ، جامعـه  فشـار 
 دیـ بـر تول  نظـارت ی، از آلودگ يریجلوگ، گسیخته ازهم راتییتغ، سهامداران یکپارچگی

، سـبز  دیـ تولی، کردن باالدسـت سـبز ، محیطـی  زیسـت  تیریمـد ، پاك ياورفّن، محصول
ي، ریپـذ  انعطـاف ، لیـ تحو، خـدمات ، کردن بعـد از اسـتفاده  سبز، دستی پایینکردن سبز

ــفیک ــود، تی ــاد س ــرما بازگشــتي، اقتص ــه هیس ــاخص . البت ــس از رد ش ــل و   پ تحوی
 .شـاخص تقلیـل یافـت    22بـه   ها تعداد شاخص پذیري توسط خبرگان پژوهش، انعطاف

 روشهریـک از منـاظر کـارت امتیـازي متـوازن از       ها در شاخص بندي دسته منظور به
تخصـیص  بـه منظرهـاي چهارگانـه     1مطابق با شـکل  ها  شاخصکه  دلفی استفاده شد

هـاي راهبـردي و گنجانـدن در     در این پژوهش با استفاده از شناسایی شـاخص  یافتند.
سـبز صـنعت فـوالد     تـأمین زنجیـره  در بـه مـدلی جدیـد     ،کارت امتیازي متـوازن مدل 
توازن ي راهبردي در مدل کارت امتیازي مها شاخص ،هاي گذشته پژوهش.در میدیرس

ي هـا  شـاخص جامعیـت  در مقایسه با تحقیقات گذشته، قرار داده نشده بود و همچنین 
در بـین منـاظر کـارت     .اسـت این پژوهش قابل توجـه  سبز در  تأمینزنجیره راهبردي 

ی از بـاالترین اولویـت برخـوردار اسـت. منظـر      داخل يندهایمنظر فرآامتیازي متوازن 
بـه   دنیبـه دنبـال رسـ    دیـ با هـا  شـرکت است کـه   تیواقع نیا يایگو فرآیندهاي داخلی

تواننـد   میهدف  نیا يو در راستا باشند و سهامداران  انیها و انتظارات مشتر خواسته
 با جذب نیروهاي متخصص و مجرب ایجـاد کننـد.  را واحد پایش محیطی  ،در سازمان

ــ ينــدهایمنظــر فرآ در برخــوردار اســت؛   بــاالترین اولویــتاز  بــانیفشــار رق ،یداخل
سازمان باید با توجـه بـه فشـار رقیبـان و نیروهـاي دولتـی بـراي تطبیـق          ،رو همیناز

تحـت کنتـرل قـرار دهـد کـه      رقیبان را  اي گونه به محیطی زیستسازمان با راهبردهاي 
 کـردن شناسـایی   ،یـادگیري   و   بتواند سـرآمدي خـود را حفـظ نمایـد. در منظـر رشـد       

بایـد   سـاختن ایـن نیازهـا    محقـق نیازهاي مشتریان و ذینفعان و فرآیندهایی که بـراي  
اولویت باالتر این داراي هاي  بنابراین باید شاخص دارند؛در اولویت قرار  ،تحقق پذیرد
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هایی که در به مزیت رقـابتی   منظر اهمیت بیشتري در سازمان داشته باشند و شاخص
، مـورد  غفلت کـرده اسـت   ها آنرساندن سازمان نیز سهم دارند و سازمان در عمل از 

اعتبــار و مشــروعیت در رده بــاالي  ،یــادگیري  و  . در منظــر رشــدتوجــه قــرار گیرنــد
کشـورهاي مختلـف     ،در اقتصـاد جدیـد  ینکه به دلیل ا ؛هاي این منظر قرار دارد شاخص
 از بیشـتر  مراتـب  بـه  هـا  شـرکت شـوند و اهمیـت    خود شناخته می هاي شرکتجهان با 

هـر روز بـه    ها شرکت ،کند هاي تجاري خودنمایی می هصآنان در عر هاي دولتاهمیت 
دنبال افرایش سهم خود در بازارهاي تجاري هستند و پیوسته کاالها و خـدمات خـود   

با نـام و عالئـم تجـاري خـاص      ها شرکتنند. این ک ا کمیت و کیفیت بهتري ارائه میرا ب
یـک تصـویر و یـک     مثابـه  بـه ، عالئـم تجـاري   هـا  شـرکت براي . شوند خود شناخته می
 صـورت  بهکیفیت و ارائه آن   جذابیت،  که باید در جهت شناخت، کند میشناسنامه عمل 
گذاري عالئم تجاري ربا سایرین اهتمام شود. اهمیت و تأثی رقابت قابلنمادي متمایز و 

کـه مهـر تائیـد     است خدمات و کاال در بدو امر این مطلوبیت اگرچهاست که  اي گونه به
کمـک   هـا  شـرکت بـه  تجاري نیـز  این عالئم  ،ندز بر کیفیت و مقبولیت کاال و خدمات می

بـه تثبیـت خـود در      ،ند تا به همراه تعهدشـان بـراي عرضـه مطلـوب محصـوالت     ک می
 ؛دهنــدو قـرار  ر  بازارهـاي جهــانی بیندیشـند و رقابــت بـا ســرآمدهاي بـازار را پــیش    

 بایـد بتوانـد  در برندسـازي و تقویـت برنـد    اصـفهان  مجتمـع فـوالد مبارکـه     ،بنـابراین 
محیطی نیز در سازمان بایـد   جلوگیري از آلودگی زیست پیشگامی خود را حفظ نماید.

رو   هـاي پـیش   چـالش  ترین مهمیکی از  ،امروزه. به خود اختصاص دهد ییاولویت باال
کـه   ییهـا  کارخانهبه همین دلیل  ؛محیطی است هاي زیست یکم، بحران  و در قرن بیست 

بایـد در تولیـد بـه فکـر کـاهش       ،دهنـد  درصد باالیی از تولید را به خود اختصاص مـی 
شـار بـازار از اولویـت بـاالتري     اي باشند. در منظر مشتري ف ضایعات گازهاي گلخانه

و بـازار صـادرات بـراي     هـا  شرکتبرخوردار است و به علت اینکه از بیرون سازمان، 
از همین رو سـازمان   ،شود فشار وارد می محیطی زیستتطبیق سازمان با راهبردهاي 

بایــد همــواره بــه فکــر مطابقــت دادن کاالهــا و محصــوالت بــا اســتانداردهاي ملــی و  
همچنین پیشنهاد  جهت بازارهاي داخلی و صادرات کاال باشد. محیطی زیستالمللی  بین
ر منظـر فرآینـدهاي داخلـی بـا توجـه بـه فشـار رقیبـان و         سازمان دمدیریت شود  می

پـایش قـرار دهـد و بـر اسـاس پـایش مسـیر،        مـورد  فشار رقیبان را  ،نیروهاي دولتی
حی فرآینـدي از یـک سـري    با استفاده از طرا ،در منظر مالی حرکت را مشخص نماید.
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ــه   ــرل هزین ــی، کنت ــات اجرای ــه   عملی ــا در چرخ ــره ه ــأمینزنجی ــودن   ت ــرآورد نم و ب
ا در سازمان بـدون نادیـده گـرفتن کیفیـت     ه توان به کاهش هزینه کاال می افزوده ارزش

تـوان بـراي شـاخص یکپـارچگی      کاال و خدمات رسید. در منظر فرآیندهاي داخلی مـی 
بنـدي و ارزیـابی سـهامداران و     که توانـایی رده کرد  یارائه مدلسهامداران مبادرت به 

داشـته باشـد. در منظـر    را در راستاي راهبرد مدون و یکپارچـه سـازمان    ها آنادغام 
ــی  ــدهاي داخل ــد      ،فرآین ــازمان بای ــروعیت، س ــار و مش ــاخص اعتب ــا ش ــاط ب در ارتب

لیت اجتمـاعی  تبلیغاتی مناسب ایجـاد کنـد و اقـداماتی در راسـتاي مسـئو      هاي سیاست
در منظـر   از قبیل تیمهاي ورزشی، فضاي ورزشی مطلوب و... ایجاد نماید. ؛انجام دهد

 جـاد یادر ارتباط با شاخص بهبـود مسـتمر بایـد بـه دنبـال      سازمان  ،رشد و یادگیري
 5S رینظ یعلم هاي مدل قیاز طرو مداوم  صورت بهسازمان  يندهایآبهبود فر ستمیس

تـوان   مـی  هـاي آتـی   پژوهش براي پیشنهاد عنوان بهدر نهایت،  باشد. یاتیعمل زنیو کا
معـادالت   روشسـبز بـا اسـتفاده از     تـأمین زنجیره هاي راهبردي  شاخصبندي  سطح

ایـن پـژوهش   شـود  پیشنهاد می را مورد اشاره قرار داد. همچنینتفسیري  -ساختاري
هاي فوالدسـازي نیـز انجـام شـود و نتـایج ایـن پـژوهش بـا سـایر           در سایر کارخانه

  فوالدسازي مقایسه شود. يها کارخانه
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