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1  مقدمه
   مشتریان، قانون گذاران و دیگر اشخاص ذی نفع، خواستار 
عملکرد باالتر کسب و کار در حوزه های محیطی، اجتماعی و 
اقتصادی از طریق پاسخ گویی در قبال محصوالت، فرایندها 
یک  در حال حاضر  پایداری  مدیریت  هستند.  خدمات  و 
مشخصه ی راهبردی برای تداوم کسب و کار و ارضای نیازهای 
نیازهای  به  دستیابی  توانایی  در حالی  که  است،  اجتماعی 
آینده اجتماع را از بین نمی برد )راجیو و همکاران1، 2017(. 
همچنین دستیابی به ارکان سه گانه ی توسعه ی پایدار، منجر 
به بهبود شاخص های سودآوری اقتصادی می  شود و نیز اثر 
اجتماعی و محیطی را از طریق خط مشی های هم افزا بهبود 
است  صنعت  برای  پیچیده  موضوعی  امر  این  که  می بخشد 

)باستاس و لیاناج2، 2018(.
بین مشتری، شبکه ی  یکپارچگی  تأمین  زنجیره ی  مدیریت 
توزیع و فعالیت های داخلی را با سازمان و عرضه کننده تسهیل 
می کند. در نتیجه فعالیت های مدیریت زنجیره ی تأمین باعث 
این  درک  چگونگی  و  شده  شرکت  پایداری  عملکرد  بهبود 
مسئله توسط ذی نفعان داخلی شرکت ها را تحت تأثیر قرار 
می دهد. در روند کنونی جهانی شدن و افزایش رقابت، تمرکز 

بررسی تحلیلی مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین پایدار در صنعت محصوالت کنجدی

محمدمحسن خدائی میدانشاه1 | پوریا مالکی نژاد2*|

چکیده
حفظ سطح سودآوری سازمان های تولیدی در حین انجام فرایندهای معمول کسب و کار از طریق فعالیت های محیطی و اجتماعی پایدار یک 
چالش جهانی برای تمامی سازمان هاست. مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین پایدار مبحث نوظهوری در ادبیات بین المللی است که ضمن 
تأکید بر استفاده از مدیریت کیفیت در درون سازمان به جلوه های پایداری در درون و برون سازمان اشاره دارد. استفاده از مدیریت کیفیت 
زنجیره ی تأمین پایدار باعث ارتقای سطح عملکرد در سازمان می شود.  هدف از این پژوهش ارائه ی مدلی به منظور بررسی عوامل مؤثر بر 
مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین پایدار در صنایع کنجدی استان یزد است. پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره  پژوهش های کاربردی قرار 
می گیرد. همچنین از بعد میزان کنترل متغیرها توصیفی و از جنبه ی گردآوری داده ها ی پیمایشی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است، 
16 بعد شناسایی شده از ادبیات پژوهش با استفاده از فنون مدل سازی ساختاری تفسیری در پنج سطح کلی قرار می گیرد. پاسخ دهندگان به 
پرسش نامه مقایسات زوجی را تعداد 13 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعتی تشکیل داده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده ی تأثیرگذاری 

قوانین و مقررات به عنوان عامل زیربنایی و متغیر کلیدی مدل و عامل آلودگی به عنوان خروجی اثرپذیر مدل است. 

واژگان کلیدی:
     مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین پایدار، صنعت محصوالت کنجدی، مدل سازی ساختاری تفسیری   

تاریخ دریافت مقاله: 98/03/06
تاریخ پذیرش مقاله: 98/06/21

1. کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران
2. نویسنده ی مسئول- دانشجوی دکتری  مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران 

راهبردی  مدیریت  تأمین،  زنجیره ی  مدیریت  بر روی  اولیه 
اولیه  مواد  عرضه کنندگان  از  داخلی  و  خارجی  سهام داران 
تا مصرف کنندگان نهایی است. از این رو مدیریت زنجیره ی 
تأمین یک موقعیت خوب به عنوان روشی اثرگذار بر عملکرد 
پایدار سازمان هاست )ریفکی و ساندارام3، 2016(. در نتیجه 
زنجیره ی  مدیریت  در  پایداری  سه گانه ی  جریان های  اگر 
تأمین ترکیب شود، منجر به پیشرفت تحقیقاتی در زمینه ی 
مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار می شود )انصاری و کوروشی، 

.)2015
مواد،  مدیریت  به عنوان  پایدار  تأمین  زنجیره ی  مدیریت 
اطالعات، جریان سرمایه و همچنین همکاری بین شرکت ها 
شناخته می شود، درحالی که اهداف مدیریت زنجیره ی تأمین 
پایدار از ابعاد توسعه ی پایدار استخراج شده است )سوئرینگ 
لزوم  به  نیز   )2016( همکاران5  و  ترکی   .)2008 مولر4،  و 
بُعد  گذشته  )در  پایداری  ابعاد  یکپارچه کردن  در  پژوهش 
و  تأمین  زنجیره ی  طراحی  در  بوده(  مدنظر  تنها  اقتصادی 
برنامه ریزی برای ارزیابی جامع پایداری ر اهبردهای زنجیره ی  

تأمین اشاره کرده اند.
در مدیریت کیفیت تمرکز بر سهام دارن در مرکز توجه قرار 
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بر  تمرکز  نیز  تأمین  زنجیره ی  نهایی مدیریت  دارد و هدف 
ذی نفعان است )تالیب و همکاران6، 2010(. تالش فلسفه ی 
انتظارات  مداوم  برطرف کردن  نه تنها  کیفیت  مدیریت 
بلکه  است،  مشتریان  انتظارت  از  فراتر رفتن  یا  مشتریان 
برای  که  را  ذی نفعان  دیگر  انتظارت  برطرف کردن  توانایی 
و  )باستاس  دربرمی گیرد  نیز  هستند،  مهم  سازمان  تداوم 
به   )2016( همکاران7  و  سیوا  بدین جهت   .)2018 لیاناج، 
تأکید  سازمان ها  پایدار  توسعه ی  در  کیفیت  مدیریت  نقش 
کردند و بر سرمایه گذاری روی ابزار و فنون مدیریت کیفیت 

به منظور توسعه ی پایداری کسب و کار توصیه کردند. 
زنجیره ی  مدیریت  و  کیفیت  مدیریت  یکپارچه  رویکردهای 
تأمین از همکاری و هماهنگی فعالیت های داخلی و خارجی 
برای  را  ضروری  تغییر  بتواند  تا  می کند  حمایت  سازمان ها 
توسعه ی برنامه های پایدار در سازمان ها و زنجیره های عرضه 

شده تسهیل کند )وانیچ چین چای و آیگل8، 2009(. 
زنجیره ی  کیفیت  مدیریت  کرد  بیان  می توان  بدین ترتیب 
و  تأمین  زنجیره ی  مدیریت  اقدامات  در برگیرنده ی  تأمین 
این  است.  نوظهور  تحقیقاتی  مبحث  یک  که  است  کیفیت 
مبحث نوظهور به منظور دستیابی به سطح باالتری از رضایت 
شبکه ی  داخل  در  پیشرفته  همکاری  طریق  از  مشتری 
پایین دستی  و  باالدستی  بهتر  عملکرد  جریان  و  سازمان ها 
به منظور کیفیت باالتر محصوالت و خدمات شکل می گیرد 
از  کیفیت  مدیریت  ادبیات  در   .)2018 لیاناج،  و  )باستاس 
مدیریت کیفیت جامع به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها برای 

سنجش کیفیت سازمان استفاده می شود )تالیب، 2011(. 
کیفیت  مدیریت  لیاناج  و  باستاس  مروری  پژوهش  براساس 
زنجیره ی تأمین پایدار9 به  دنبال استفاده از مزایای ترکیبی 
مدیریت  و  تأمین  زنجیره ی  مدیریت  کیفیت،  مدیریت 
مزایای  از جمله   .)2018 لیاناج،  و  )باستاس  است  پایداری 
پایدار می توان  تأمین  از مدیریت کیفیت زنجیره ی  استفاده 
به ارزیابی سطح بلوغ سازمان اشاره  کرد. مزیت دیگر استفاده 
از مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین پایدار ارزیابی همبستگی 
در  موجود  فرایندهای  و  شیوه ها  سازمانی،  فرهنگ  بین 
سازمان با توجه به شاخص های سه گانه ی پایداری و همچنین 
ادغام اصول پایداری در نظام مدیریت کیفیت است. تجزیه 
و تحلیل وضع موجود و برنامه ی بلندمدت سازمان با توجه 
نقاط ضعف، فرصت،  به  نگاه  پایدار و همچنین  به توسعه ی 

نیز  تأمین  پایدار زنجیره ی  به اصول  اشاره  با  قوت و تهدید 
از دیگر مزایای مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین بیان شده 

است )باستاس و لیاناج، 2019(.
در  اثرگذار  و  مهم  صنایع  از  یکی  به عنوان  کنجدی  صنایع 
اقتصاد استان یزد به شمار می آید؛ به طوری  که در حال حاضر 
بیش از 200 واحد تولیدی سنتی و صنعتی در زمینه ی تولید 
فرآوردهای کنجدی در استان یزد فعال هستند. حجم باالی 
تقاضا از محصوالت این صنعت و همچنین باالرفتن انتظارات 
از  و  صنایع  این  خدمات  و  محصوالت  کیفیت  از  مشتریان 
محیط  دوست داران  زیست محیطی  نگرانی های  دیگر  سوی 
مورد  صنعت  به عنوان  صنعت  این  انتخاب  سبب  زیست، 

مطالعه شد.
این پژوهش سعی دارد با توجه به اهمیت موضوع مدیریت 
کیفیت زنجیره ی تأمین پایدار و همچنین اهمیت باالی این 
موضوع در صنایع کنجدی استان یزد به ارائه ی مدل راهبردی 
و کاربردی برای بازیگران این صنعت بپردازد. بنابراین، هدف 
مدیریت  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  پژوهش  این  ابتدایی 
با استفاده از عوامل  کیفیت زنجیره ی تأمین پایدار است تا 
شناسایی شده در این بخش مدل علی و معلولی بین عوامل با 
استفاده از فنون مدل سازی ساختاری تفسیری ساخته شود.  
با استفاده از نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری هر یک از 
و تحلیل  این پژوهش مورد تجزیه  عوامل شناسایی شده ی 
قرار گرفته و نوع عامل مشخص می شود. نتایج حاصل از این 
پژوهش می تواند به عنوان راهنمای مسیر مدیران در صنایع 
کنجدی استان یزد به کار گرفته شود تا ضمن بهبود کیفیت 
در زنجیره ی تأمین محصوالت و خدمات خود به پایداری در 

زنجیره ی تأمین نیز دست پیدا کنند. 

2 پیشینه ی پژوهش
و  اطالعات  مواد،  شبکه ی  یک  به عنوان  تأمین  زنجیره ی 
فرایند خدمات که با تقاضا، عرضه و حمل و نقل پیوند دارد، 
تعریف می شود )چن و پائولراج10، 2004(. مدیریت زنجیره ی 
تأمین اولین بار در دهه ی 1980 معرفی شد و در برگیرنده ی 
برنامه ریزی، کنترل مواد، جریان اطالعات، توزیع، لجستیک 
داخلی و خارج از مرزهای سازمان با توجه به ارزش افزوده 

به مشتریان و سهام داران است )المبرگ و انز11، 2017(. 
افزایش تقاضای جهانی برای محصوالت و خدمات و مصارف 
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عرضه  زنجیره های  و  صنایع  بر روی  را  زیادی  فشار  وابسته، 
به وجود می آورد که این فشارها با نتایج مخرب محیط زیستی 
به طور  پایداری  بدین جهت   .)2017 )راجیو12،  است  همراه 
و  اجتماعی  مشتری  برای  نیاز  یک  به عنوان  فزاینده ای 
الزام  یک  به عنوان  پایداری  مدیریت  و  بوده  رو به رشد  بازار 
و  )سیوا  می شود  معرفی  سازمان ها  ذی نفعان  برای  کلیدی 
همکاران13، 2016(. سئورینگ و مولر14 )2008( به تعریفی 
این  بر اساس  پرداختند.  پایدار  تأمین  زنجیره ی  مدیریت  از 
تعریف مدیریت مواد، اطالعات و جریان سرمایه و همچنین 
ابعاد  با در نظر گرفتن  همکاری در طول یک زنجیر ی تأمین 
توسعه ی پایدار )اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی( حاصل 
که  می دهد  نشان  پایدار  تأمین  زنجیره ی  ادبیات  می شود. 
جریان اطالعات، هماهنگی، همکاری و ارتباط بین شرکای 
عملکرد  باالی  سطوح  به  دستیابی  برای  تأمین،  زنجیره ی 
پایدار زنجیره ی تأمین کلیدی است )لیبرتروث15، 2017(. 

ایجاد  در  راهبردی  فلسفه ی  یک  به عنوان  کیفیت  مدیریت 
در  شرکت  عملکرد  تا  می شود  گرفته  درنظر  کیفیت  اصول 
آید  به دست  مشتری  رضایت  و  یابد  بهبود  سطوح  همه ی  
شامل  کیفیت  مدیریت   .)2018 همکاران16،  و  )انگوین 
مدیریت محصوالت، خدمات و فرایندهایی است تا انتظارات 
مشتریان و سهام داران را برآورده سازد )فرناندز و همکاران17، 
از  گسترده ای  دامنه ی  کیفیت  مدیریت  بنابراین،   .)2017
چرخه ی  طریق  از  را  سازمانی  برون  و  درون  فعالیت های 
شامل  می تواند  که  می گیرد  در نظر  خدمات  یا  محصول 

منبع یابی، تولید، تحویل محصول یا خدمات و خدمات پس 
از فروش باشد )ایونز و لیندسی18، 2010(. فلسفه ی مدیریت 
کیفیت به دنبال تعالی، کارایی، پایداری و رقابت سازمانی از 
طریق تمرکز پیوسته بر بهبود فرایند، سیستم و رویه هاست 

)باستاس و لیاناج، 2018(. 
که  یافتند  دست  نتیجه  این  به   )2016( همکاران  و  سیوا 
دارد.  محوری  نقشی  پایدار  توسعه ی  در  کیفیت  مدیریت 
باستاس و لیاناج ) 2018(، به مرور ادبیات مدیریت کیفیت و 
مدیریت زنجیره ی تأمین در بستر پایداری پرداختند و به این 
نتیجه دست یافتند که ادغام این عوامل باعث هم افزایی در 
بهبود عملکرد و پایداری می شود. همچنین باستاس و لیاناج 
)2018( به این نتیجه دست یافتند که تحقیقات در زمینه ی 
ادغام مدیریت کیفیت، مدیریت زنجیره ی تأمین و پایداری 
در  دانش  تکاملی  روند  درنظرگرفتن  با  است.  اندک  بسیار 
رویکردهای  تأمین،  زنجیره ی  مدیریت  کیفیت،  مدیریت 
زمینه ی  ظهور  آتی،  پژوهش های  در  آن  نقش  و  پایداری 
تأمین  زنجیره ی  کیفیت  مدیریت  عنوان  با  پژوهش  جدید 
پایدار به وجود آمد. مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین پایدار 
زنجیره ی  کیفیت،  بین  روابط  و  هم افزا  قوت،  نقاط  بر روی 
تأمین و شیوه های مدیریت پایداری گسترش یافته است و 
در کل  بهبود  و  پایداری  در زمینه ی  واقعی  پیشرفت های  به 
لیاناج،  و  )باستاس  می کند  تأمین کمک  زنجیره ی  شبکه ی 
2019(. شکل )1( روند تاریخی علوم در این زمینه را نشان 

می دهد.

مدیریت کیفیت مدیریت 
 پایدار تأمینزنجیره 

مدیریت کیفیت زنجیره 
 تأمین، مدیریت زنجیره تأمین

 پایدار، مدیریت کیفیت پایدار

مدیریت 
 تأمینزنجیره 

TQM ،ISO9001 ،
جایزه کیفیت بالدریج، 

 شش سیگما

خطای صفر، حل مسئله 
)ایشیکاوا(، دوایر کیفیت، 

 کنترل آماری فرایند

مدیریت، 
   روش و

 هابرنامه
 زمان 0991-0991 0991-0991 7112-0991 حال حاضر -7112 آینده -7102

 

برای  تأمینتمام اجزای زنجیره 
با  بهبود کیفیت و پایداری

شوند و  یکدیگر ادغام می
 کنند همکاری می

 تأمینمام زنجیره ت
 تمرکز بر درون سازمان

تمام زنجیره 
 تأمین

تمرکز بر 
 درون سازمان

 بر عرضهمبتنی 
 سازمان

 مبتنی بر مشتری
 تمرکز درون سازمانی

 
شکل 1: تکامل مدیریت زنجیره ی تأمین تا رسیدن به مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین پایدار )باستاس و لیاناج، 2018(

در این راستا با استفاده از مطالعه ی پیشینه ی پژوهش ابعاد 
جدول  به صورت  خدمات  کیفیت  تأمین  زنجیره  ی  مدیریت 

)1( است.
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3 روش پژوهش
پژوهش حاضر از حیث هدف در زمره پژوهش های کاربردی 
قرار می گیرد زیرا در این پژوهش، توسعه ی دانش کاربردی 
و کاربرد عملی آن در جهت حل یکی از معضالت زنجیره ی 
تأمین سازمان ها مدنظر است. همچنین از بعد میزان کنترل 
پیمایشی  داده ها  گردآوری  جنبه ی  از  و  توصیفی  متغیرها 
مراحل   )2( شکل  پیمایشی(.  توصیفی،  )کاربردی،  است 
انجام پژوهش را نشان می دهد. جامعه ی آماری این تحقیق 
را اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه ی زنجیره ی تأمین 
تشکیل می دهند که با توجه به سابقه ی کار و میزان آشنایی 
آن ها با موضوع، 13 نفر براساس نمونه گیری قضاوتی انتخاب 
شدند. این افراد دارای کمینه هشت سال سابقه ی پژوهش 
تبیین  برای  هستند.  خود  سازمان  با  مرتبط  حوزه  های  در 
است.  شده  استفاده  پرسش نامه  ابزار  از  مطالعه  مورد  مدل 
مقایسه ی  به صورت  و  خبرگان  نظر  طریق  از  پرسش نامه 
را  مصاحبه  و  پیشینه  مرور  از  به دست آمده  عوامل  زوجی، 
طریق  از  پرسش نامه  روایی  است.  داده  قرار  پرسش  مورد 
است.  گرفته  قرار  تأیید  و  ارزیابی  مورد  محتوایی  روایی 
به منظور پاسخ گویی به سؤاالت مطرح شده در بخش سؤاالت 
شده  طراحي  به گونه اي  حاضر  تحقیق  طرح  پژوهشی، 

منابعابعاد فرعیابعاد اصلی

اقتصادی

هزینه

آکوئیالنی و همکاران19 )2016(، راجیو و همکاران )2017(، سامسوک و الئوسیری 
 هونگتونگ20)2016(، تورکی و همکاران21 )2016(، گویندان و همکاران22 )2014(،

پاسخ گویی

خدمات

عملکرد

اجتماعی

اثربخشی

تورکی و همکاران23)2016(، گویندان و همکاران24 )2014(، سامسوک و 
الئوسیری هونگتونگ )2016(

توانمندسازی

مسئولیت اجتماعی

رفاه کاری

محیطی

آلودگی
سامسوک و الئوسیری هونگتونگ )2016(، تورکی و همکاران )2016(، گویندان و 

همکاران )2014(
انرژی

قوانین و مقررات

کیفیت

رهبری

باستاس و لیاناج )2018(، گویندان و همکاران )2014(، عزیزی و همکاران25 )2016(

راهبرد

نیروی انسانی

منابع

فرایند

جدول1: ابعاد مدیریت زنجیره ی تأمین

و  داده  ارائه  مناسبي  پاسخ  به سؤاالت مطرح شده  که  است 
درعین حال به طور مشخصی نحوه ی انجام مراحل تحقیق را 
 )2( پژوهش حاضر در شکل  تحقیق  نمایش می دهد. طرح 

مشخص شده است.
با توجه به شکل )2( در مرحله ی اول با استفاده از مطالعه ی 
در  اثرگذار  و  مؤثر  عامل   16 پژوهش  پیشینه ی  و  ادبیات 
با  و  شناسایی  پایدار  تأمین  زنجیره ی  کیفیت  مدیریت 
استفاده  با  ادامه  از نظرات خبرگان تعدیل شد. در  استفاده 
بین  ارتباطی  مدل  تفسیری  ساختاری  مدل سازی  فنون  از 

عوامل شناسایی شده به دست آمد. 

شکل 2: مراحل انجام پژوهش
 

 مصاحبه با خبرگان مطالعه ادبیات تحقیق

 شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت کیفیت زنجیره تأمین پایدار

 ISMاحی مدل ارتباطی میان ابعاد با استفاده از طر

 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مدل
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اولیه  مدل  ساخت  عوامل،  مهم ترین  مشخص شدن  از  پس 
به منظور پیاده سازی مفهوم مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین 
ساختاری  مدل سازی  طریق  از  اکتشافی  به صورت  پایدار 
مدل سازی  شد.  انجام  خبرگان  نظر  بر اساس  تفسیری26 
که  است  تعاملی  یادگیری  فرایند  تفسیری  ساختاری 
مدل سازی  این  شد.  معرفی   1973 سال  در  وارفیلد  توسط 
می تواند مسائل پیچیده را به شکل گرافیگی نشان دهد و از 
پیچیدگی آن بکاهد. به عبارت دیگر ISM یک فرایند متعامل 
با  مرتبط  و  مختلف  عناصر  از  مجموعه ای  آن  در  که  است 
همدیگر در یک مدل نظام مند جامع ساختاربندی می شوند. 
برقراری نظم در روابط  به  ISM کمک زیادی  روش شناسی 
روابط   ،ISM مدل  می کند.  نظام  یک  عناصر  میان  پیچیده 
درونی بین متغیرها را تشخیص می دهد و تأثیر یک متغیر را 
بر سایر متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. همچنین 
یک  عناصر  سطح  تعیین  و  اولویت بندی  به  می تواند   ISM

اجرای  برای  مدیران،  به  شایانی  کمک  که  کند  اقدام  نظام 
بهتر مدل طراحی شده می کند.

از  متشکل  پرسش نامه اي  مرحله،  این  در  استفاده شده  ابزار 
16 عامل شناسایي شده ی نهایی است که به صورت مقایسات 
خبرگان  از  نفر   13 شامل  که  پاسخ دهندگان  از  زوجي 
عوامل،  دو به دو  مقایسه ی  با  تا  است  شده  خواسته  هستند، 
یک طرفه،  رابطه ی  وجود  رابطه،  وجود  )عدم  آن ها  رابطه ی 
 ISM وجود رابطه ی متقابل( را مشخص کند. مراحل مختلف

به شرح زیر است )تالیب و همکاران، 2011(: 
میان  رابطه ی  ساختاری:  خود تعاملی  ماتریس  تشکیل  الف( 
عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی با استفاده از این ماتریس 
روابط  از  ماتریس  این  به دست آوردن  برای  می آید.  به دست  

زیر استفاده می شود:
V:i منجر به j می شود.

j:A منجر به i می شود.

j و i برای نشان دادن تأثیر دو طرفه بین :X
j و i برای نشان دادن عدم تأثیر بین :O

مبنای  بر  ماتریس  این  اولیه:  ماتریس دست یابی  ایجاد  ب( 
تشکیل  زیر  رابطه های  از  استفاده  با  و  خود تعاملی  ماتریس 

می شود:
1( اگر خانه )j,i( در ماتریس خود تعاملی نماد V گرفته است، 

و  می گیرد  یک  عدد  دست یابی  ماتریس  در  مربوط  خانه ی 
خانه ی قرینه ی آن، یعنی خانه ی )j,i( عدد صفر می گیرد.

2( اگر خانه )j,i( در ماتریس خود تعاملی نماد A گرفته است، 
و  ماتریس دست یابی عدد صفر می گیرد  در  مربوط  خانه ی 

خانه ی قرینه ی آن، یعنی خانه ی )j,i( عدد یک می گیرد.
3( اگر خانه )j,i( در ماتریس خود تعاملی نماد X گرفته است، 
و  می گیرد  یک  عدد  دست یابی  ماتریس  در  مربوط  خانه ی 
خانه ی قرینه ی آن، یعنی خانه ی )j,i( هم عدد یک می گیرد.

گرفته   O نماد  خود تعاملی  ماتریس  در   )j,i( خانه  اگر   )4
صفر  عدد  دست یابی  ماتریس  در  مربوط  خانه ی  است، 
)j,i( هم عدد  می گیرد و خانه ی قرینه ی آن، یعنی خانه ی 

صفر می گیرد. 
در نظر گرفتن  با  نهایی:  دست یابی  ماتریس  تشکیل  پ( 
دست یابی  ماتریس  است،  الزم  عناصر  بین  تعاملی  رابطه ی 
به  را  اولیه  ماتریس  باید  بدین منظور  شود.  سازگار  اولیه 
شود  برقرار  پایدار  حالت  به طوری که  رساند؛   k+1 توان 
)MK=MK+1(بدین ترتیب برخی عناصر صفر تبدیل به یک 

خواهد شد که به صورت )1*( نشان داده می شود.
از تعیین مجموعه ی قابل  ت( تعیین سطح شاخص ها: پس 
دست یابی )خروجی( و مجموعه ی مقدم )ورودی( براي هر 
متغیرها  سطح بندي  مشترک،  مجموعه ی  تعیین  و  عنصر 
عنصر،  هر  براي  قابل دست یابی  مجموعه ی  مي شود.  انجام 
دست یابی  ماتریس  سطر ها ی  آن  در  که  است  مجموعه اي 
مقدم،  مجموعه ی  و  باشند  شده  ظاهر  یک  به صورت  نهایی 
مجموعه اي است که در آن ستون ها به صورت یک ظاهر شده 
باشند. با به  دست آوردن اشتراک این دو مجموعه، مجموعه ی 
مجموعه ی  که  عناصري  آمد.  خواهد  به دست  مشترک 
سطح  باشد،  یکسان  قابل دست یابی  مجموعه ی  با  مشترک 
این  حذف  با  مي دهند.  اختصاص  خود  به  را  اولویت  اول 
تمامی  عناصر، سطح  براي سایر  مرحله  این  تکرار  و  عناصر 

عناصر تعیین مي شود.
ث( ترسیم مدل ساختاري تفسیري: بر اساس سطوح تعیین  
ترسیم  تحقیق  مدل  نهایي،  دست یابی  ماتریس  و  شده 
نحوه ی  و  مختلف  عوامل  سطح بندی  مدل  این  مي شود. 

اثرگذاری عوامل بر یکدیگر را نشان می دهد.
باید خاطر نشان کرد از آنجا که در این تحقیق برای   پر  کردن 
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پرسش نامه ها از نظر 13 نفر از خبرگان استفاده شده است، 
بر اساس  ُمد  روش  از  خود تعاملی  ماتریس  تشکیل  برای 
و  )تالیب  می شود  استفاده  درایه  هر  در  فراوانی  بیشترین 
همکاران، 2011(. جداول قرار گرفته در این پژوهش پس از 

اعمال ُمد در پژوهش آورده شده است.
سطري  جمع  وابستگي:   – نفوذ  قدرت  تحلیل  و  تجزیه  و( 
بیانگر  عنصر  هر  براي  نهایي  دستیابي  ماتریس  در  مقادیر 
خواهد  وابستگي  میزان  نشانگر  ستوني  و جمع  نفوذ  میزان 
قابل   عناصر  از  گروه  چهار  عامل،  دو  این  براساس  بود. 
خودمختار،  متغیرهاي  شامل  که  بود  خواهند  شناسایي 
ناحیه  این چهار  از  وابسته است. هر یک  مستقل، پیوندي و 
خود دارای ویژگی های خاصی است که به محقق این امکان 

را می دهد که ابعاد خود را به درستی تحلیل کند.

4 یافته های پژوهش
براساس آنچه بیان شد در گام اول محققان با مرور پیشینه 
وسیع در حوزه ی مورد مطالعه و همچنین مصاحبه با خبرگان 
تأمین  زنجیره ی  پایدار  عملکرد  ارزیابی  بر  اثرگذار  عوامل 
به دست آمد. این عوامل در قالب پرسش نامه مقایسات زوجی 
ارتباط  ویژه  نمادهای  با  تا  گرفت  قرار  خبرگان  اختیار  در 
جمع آوری  از  پس  کنند.  مشخص  را  مختلف  عوامل  میان 
ماتریس  فراوانی،  بیشترین  بر اساس  ُمد  روش  از  استفاده  و 
تعاملی ساختاری به دست آمد که به شرح جدول )2( است. 
این ماتریس نشان دهنده ارتباط میان عوامل شناسایی شده 

در ارزیابی عملکرد پایدار زنجیره ی تأمین است.

جدول 2: ماتریس تعاملی ساختاری

 عامل

1- 
یهز

نه
 

2- 
پاسخگو

یی
 

3- 
خدمات

 

4- 
عملکرد

 

5- 
اثربخش

 ی

6- 
توانمندساز

 ی

7- 
مسئول

تی
 

اجتماع
 ی

8- 
رفاه کار

 ی

9- 
آلودگ

 ی

11
- 

انرژ
 ی

11
- 

قوان
نی

 
و مقررات

 

12
- 

رهبر
 ی

13
- 

راهبردی
 

14
- 

کارکنان
 

15
- 

منابع
 

16
- 

یافر
ند

 

 V V X X V A V V V A A A A V X  هزینه -1

 V V O O A O O O A A A O A A   گوییپاسخ -2

 O O A A O V V A A A A A A    خدمات -3

 A X A A V V A A A A X X     عملکرد -4

 A A A O O A A A X V A      اثربخشی -5

 O O V V O A A V V X       توانمندسازی -6

 O V V A X X A V V        مسئولیت اجتماعی -7

 O O A A A O A X         رفاه کاری -8

 A A O A A A A          آلودگی -9

 A A A A A A           انرژی -11

 X V V V V            قوانین و مقررات -11

 X V V V             رهبری -12

 V V V              یراهبرد -13

 V X               نیروی انسانی -14

 X                منابع -15

                 فرآیند -16
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با استفاده از جدول )2( ماتریس دستیابی اولیه تشکیل داده 
شد و سپس جدول دستیابی نهایی براساس آن به دست آمد 
که در جدول )3( نشان داده شده است. تعیین سطح ابعاد: 

جدول3: ماتریس دستیابی نهایی

جدول 4: تعیین سطوح مدل

 عامل

1- 
یهز

نه
 

2- 
پاسخگو

یی
 

3- 
خدمات

 

4- 
عملکرد

 

5- 
اثربخش

 ی

6- 
توانمندساز

 ی

7- 
مسئول

تی
 

اجتماع
 ی

8- 
رفاه کار

 ی

9- 
آلودگ

 ی

11
- 

انرژ
 ی

11
- 

قوان
نی

 
و مقررات

 

12
- 

رهبر
 ی

13
-  

راهبرد
 ی

14
- 

نیروی انسانی
 

15
- 

منابع
 

16
- 

یافر
ند

 

درجه نفوذ
 

 16 1 1 1 *1 1 *1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هزینه -1

 9 *1 *1 0 0 0 0 *1 *1 0 0 *1 0 1 1 1 *1 پاسخگویی -2

 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 خدمات -3

 14 1 1 *1 0 *1 0 1 1 *1 *1 1 *1 1 1 *1 1 عملکرد -4

 15 *1 1 1 *1 *1 0 *1 *1 *1 1 *1 1 1 *1 *1 1 اثربخشی -5

 14 1 1 1 *1 0 0 1 1 *1 *1 1 1 1 1 *1 *1 توانمندسازی -6

 16 1 1 *1 1 1 *1 1 1 *1 1 *1 1 1 1 1 *1 مسئولیت اجتماعی -7

 12 1 *1 *1 0 0 0 1 *1 1 0 1 1 1 *1 *1 *1 رفاه کاری -8

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 آلودگی -9

 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 انرژی -11

 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 قوانین و مقررات -11

 16 1 1 1 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 1 1 *1 رهبری -12

 16 1 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 یراهبرد -13

 15 1 1 1 1 *1 0 1 1 *1 1 *1 1 1 1 *1 *1 نیروی انسانی -14

 15 1 1 *1 *1 *1 0 1 1 1 1 *1 *1 1 1 1 *1 منابع -15

 15 1 1 1 *1 *1 0 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 1 یندافر -16

  13 13 12 10 10 5 15 16 12 11 13 12 13 14 13 13 درجه وابستگی

 
برای تعیین سطح ابعاد مطابق با آنچه که در مرحله ی قبل 
گفته شد نیاز به شناسایی، مجموعه قابل دست یابی، مقدم و 

مشترک است که در جدول )4( مشخص شده است. 

 سطح مجموعه مشترک مجموعه مقدم مجموعه دستیابی عوامل

 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 هزینه -1
15- 16 1- 2- 4- 5- 6- 7- 8- 11- 12- 13- 14- 15- 16 1- 2- 4- 5- 6- 7- 8- 11- 12- 13- 14- 15- 16 4 

 4 16 -15 -6 -4 -2 -1 16 -15 -14 -13 -12 -11 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 16 -15 -10 -9 -6 -4 -3 -2 -1 پاسخگویی -2

 3 3 16 -15 -14 -13 -12 -11 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10-9-3 خدمات -3

 4 16 -15 -14 -12 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 16 -15 -14 -13 -12 -11 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 16 -15 -14 -12 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 عملکرد -4

 5 16 -15 -14 -13 -12 -8 -7 -6 -5 -4 -1 16 -15 -14 -13 -12 -11 -8 -7 -6 -5 -4 -1 16 -15 -14 -13 -12 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 اثربخشی -5

 4 16 -15 -14 -13 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 16 -15 -14 -13 -12 -11 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 16 -15 -14 -13 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 توانمندسازی -6

 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 مسئولیت اجتماعی -7
15- 16 1- 4- 5- 6- 7- 11- 12- 13- 14- 15- 16 1- 4- 5- 6- 7- 11- 12- 13- 14- 15- 16 5 

 5 16 -15 -14 -8 -6 -5 -4 -1 16 -15 -14 -13 -12 -11 -8 -7 -6 -5 -4 -1 16 -15 -14 -10 -9 -8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 رفاه کاری -8

 1 9 16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 9 آلودگی -9

 2 10 16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10-9 انرژی -11

 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 قوانین و مقررات -11
15- 16 1- 7- 11- 12- 13 1- 7- 11- 12- 13 5 

 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 رهبری -12
15- 16 1- 4- 5- 7- 11- 12- 13- 14- 15- 16 1- 4- 5- 7- 11- 12- 13- 14- 15- 16 5 

 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 ستراتژیا -13
15- 16 1- 5- 6- 7- 11- 12- 13- 14- 15- 16 1- 5- 6- 7- 11- 12- 13- 14- 15- 16 5 

 5 16 -15 -14 -13 -12 -8 -7 -6 -5 -4 -1 16 -15 -14 -13 -12 -11 -8 -7 -6 -5 -4 -1 16 -15 -14 -13 -12 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 نیروی انسانی -14

 4 16 -15 -14 -13 -12 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 16 -15 -14 -13 -12 -11 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 16 -15 -14 -13 -12 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 منابع -15

 4 16 -15 -14 -13 -12 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 16 -15 -14 -13 -12 -11 -8 -7 -6 -5 -4 -2 -1 16 -15 -14 -13 -12 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 فرآیند -16
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نفوذ-  قدرت  نمودار  و  تفسیری  ساختاری  مدل  ترسیم 
وابستگی: بر اساس جداول )3 و 4( مدل ساختاری تفسیری 
به صورت شکل )2( ترسیم شده است. هما ن طور که در شکل 
)2( مشخص شده مدل مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار در 

پنج سطح ترسیم شده است. همچنین برای ترسیم نمودار 
ماتریس  وابستگی  و  نفوذ  مقادیر  از  وابستگی،  نفوذ-  قدرت 
 )3( شکل  در  که  استفاده شده   )3( جدول  نهایی  دستیابی 

مشخص شده است.

نفوذ  مقادیر  از  وابستگی  نفوذ-  قدرت  نمودار  ترسیم  برای 
)3( در جدول  موجود  نهایی  دستیابی  ماتریس  وابستگی  و 

 

 بهتر خدمات
ابع

من
یند 

فرا
 

سخ
پا

یی
گو

 

ینه
هز

زی 
دسا

نمن
توا

 

کرد
عمل

 

انی
انس

ی 
یرو

ن
 

دی
هبر

را
ری 

رهب
ات 

قرر
و م

ن 
وانی

ق
 

ت  
ولی

سئ
م

عی
تما

اج
ی   

خش
اثرب

نان
ارک

ک
نان 

ارک
ه ک

رفا
 

 کمتر انرژی

 آلودگیکاهش 

شکل 3: مدل مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین پایدار صنعت محصوالت کنجدی

شکل 4: نمودار میک مک27

استفاده شده است.

 61 ناحیه مستقل ناحیه پیوندی

وذ
ه نف

رج
د

 

                61 
                61 
                61 
                61 
                66 
                61 
                9 

 8 ناحیه خودمختار ناحیه وابسته
                7 
                1 
                1 
                1 
                1 
                1 
                6 
61 61 61 61 61 66 61 9 8 7 1 1 1 1 1 6  

 ه وابستگیدرج
 

 66  

  61و  9و  1

و   8و  7و  1و  1و  1و  1و  6
 61و  61و  61و  61و  61



ت محصوالت کنجدی
ت زنجیره ی تأمین پایدار در صنع

ت کیفی
بررسی تحلیلی مدیری

42

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی مدیری
سال نهم- شماره 2 - پیاپی 32 - تابستان 1398

5 بحث و نتیجه گیری
مدیریت  یکپارچه سازی  و  بررسی  به  ابتدا  در  پژوهش  این 
کیفیت، مدیریت زنجیره ی تأمین و پایداری برای دست یافتن 
است.  پرداخته  سازمان ها  در  عملکرد  از  باالیی  سطح  به 
مدیریت  و  کیفیت  مدیریت  ترکیب  از  قابل توجهی  مزایای 
یکپارچه سازی  و  عملکرد  در  بهبود  مانند  تأمین  زنجیره ی 
زنجیره ی تأمین و هم افزایی اثرات این دو را می توان اشاره 
مدیریت  و  کیفیت  مدیریت  در  پایداری  از  استفاده  کرد. 
زنجیره ی تأمین به عنوان یک مبحث نوظهور با رویکردهای 
چندبعدی پایداری در جوامع امروزی بسیار مورد نیاز است، تا 
سازمان هایی پایدارتر فراهم آورد. کارآمدی مدیریت کیفیت 
اما یکپارچه کردن   در سطح جهان بر کسی پوشیده نیست؛ 
مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار به نقشه 
درک  تا  است  شده  تبدیل  مختلف  صنعت گران  برای  راهی 
بهتری از بهبود پایداری در سازمان های خود داشته باشند. 
تأمین  زنجیره ی  در  کیفیت  مدیریت  مفهوم  از  استفاده 
صنایع کنجدی یزد با رویکرد پایداری منجر به بهبود فضای 
کسب و کارها و بهبود عملکرد این صنعت می شود. به منظور 
ترکیب مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره ی  تأمین پایدار در 
صنایع کنجدی استان یزد در ابتدا با استفاده از مرور پیشینه 
پژوهش تعداد 16 عامل فرعی )هزینه، پاسخ گویی، خدمات، 
اثربخشی، توانمندسازی، مسئولیت اجتماعی، رفاه  عملکرد، 
کاری، آلودگی، انرژی، قوانین و مقررات، رهبری، راهبردی، 
نیروی انسانی، منابع و فرایند( در چهار بعد اصلی )اقتصادی، 
شناسایی  کیفیت(  مدیریت  زیست محیطی،  اجتماعی، 
از  استفاده  با  پژوهش،  در  شناسایی شده  فرعی  ابعاد  شد. 
اختیار 13 خبره ی صنعتی  مقایسات زوجی در  پرسش نامه 
از نشانه های فنون  با استفاده  تا  و دانشگاهی قرار داده شد 
مدل سازی ساختاری تفسیری اقدام به برقراری ارتباط میان 
از  نتایج حاصل  بررسی  از  کنند. پس  پژوهش  فرعی   ابعاد 
تفسیری،  ساختاری  مدل سازی  مراحل  طی  و  پرسش نامه 
مدل  شد.  طبقه بندی  سطح  پنج  در  پژوهش  فرعی  ابعاد 
نمایش   )3( شکل  قالب  در  بخش  این  در  استخراج شده 
رفاه  عوامل  تقویت  خروجی  این  بر اساس  است.  شده  داده 
و  قوانین  اجتماعی،  کارکنان، مسئولیت  اثربخشی  کارکنان، 
بهبود  به  انسانی منجر  نیروی  و  راهبردی  مقررات، رهبری، 
در عملکرد، توانمندسازی، هزینه، پاسخ گویی، فرایند و منابع 

می یابد  بهبود  فرعی خدمات  عوامل  این  تقویت  با  می شود. 
و با استفاده ی بهتر از خدمات، انرژی مورد استفاده کاهش 
می یابد و در نتیجه آلودگی زیست محیطی کمتر خواهد شد. 
از سطح پنج یعنی رفاه کارکنان،  این فرایندها  آغاز تمامی 
مقررات،  و  قوانین  اجتماعی،  مسئولیت  کارکنان،  اثربخشی 
رهبری، راهبردی و نیروی انسانی است. در صورت بهبود در 
این عوامل، ساختار شکل گرفته در شکل )3( بهبود خواهد 
ارائه ی  دنبال  به  پژوهش  این   )3( شکل  به  توجه  با  یافت. 
راهکارهایی برای تقویت سطح پنجم است تا با تقویت این 
به  بدین منظور  شوند.  تقویت  نیز  مدل  سطوح  سایر  سطح، 
از  عوامل  این  تقویت  جهت  به  می شود  پیشنهاد  مدیران 
مناسب ساعت  تنظیم  کنند.   استفاده  ارائه شده  راهکا رهای 
کاری، حفظ سالمت و ایمنی کارکنان و عدم تبعیض علیه 
نظم  ایجاد  می دهد.   افزایش  را  افراد  کاری  رفاه  کارکنان 
مناسب  گزینش  و  استخدام  و  پاداش  مدیریت  انضباط،  و 
می شود.  کارکنان  اثربخشی  تقویت  به  منجر  کارکنان 
میان مشتریان،  در  مثبت  تصویر ذهنی  اطالعاتی،  شفافیت 
به کارگیری افراد بومی و ایجاد شغل و ثروت منجر به ایفای 
نقش  است  بدیهی  می شود.  اجتماعی  مسئولیت  مؤثر  نقش 
است.  بی بدیل  پایداری  به  دستیابی  در  مقررات  و  قوانین 
بیشتر  شفافیت  به   14001 ایزو  و  محیط زیستی  قوانین 
می کند.  شایانی  کمک  مذکور  صنعت  در  مقررات  و  قوانین 
قرار  پنجم  سطح  در  که  مدل  در  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی 
گرفته است، رهبری است. مدیران باید با تشویق و شرکت 
در طرح های بهبود مستمر، افزایش دانش فردی و سازمانی، 
افزایش اختیارات و آگاهی دادن به افراد در مورد برنامه های 
پژوهش  در  ارائه شده  مدل  حرکت  به  سازمان  بلندمدت 
عامل  در مدل  قرار گرفته  عوامل  از  دیگر  یکی  کنند.  کمک 
راهبردی است. شرکت های موجود در این صنعت به منظور 
باید  پایدار  تأمین  زنجیره ی  کیفیت  مدیریت  به  دستیابی 
مفاهیم  برنامه ریزی  در  باشند.  داشته  راهبردی  برنامه ریزی 
طراحی  در  سازمان ها  باید  که  است  شده  اشاره  راهبردی 
محصوالت جدید خود از نظرات و دیدگاه های مشتریان بهره 
مناسبی  ارزیابی  خود  عملکرد  از  دوره ای  به صورت  و  ببرند 
دیگر  و شرکت های  رقبا  با  را  عملکرد خود  و  باشند  داشته 
انسانی  نیروی  پنجم،  سطح  در  دیگر  عامل  کنند.  مقایسه 
است. به منظور تقویت این عامل، می توان کارکنان را تشویق 
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سویی  از  کنند.  به روز  را  خود  مهارت های  و  دانش  تا  کرد 
به  آسان  ایجاد دسترسی  آن ها،  به  کیفیت  با  آموزش  دیگر 
افراد در فعالیت های سازمان و  از نظرات  اطالعات، استفاده 
ایجاد بستر کار گروهی برای کارکنان منجر به تقویت عامل 
داده  پیشنهاد  بر اساس  می شود.  سازمان  در  انسانی  نیروی 
شده، سطح پنجم در مدل تقویت می شود. تقویت این سطح 
تقویت  به  منجر  ادامه  در  و  چهارم  سطح  تقویت  به  منجر 

سطوح باالتر می شود.
بر اساس شکل )4( به ماهیت هر یک از عوامل شناسایی شده 
در پژوهش بهتر می توان پی برد. ناحیه ی خودمختار ناحیه ای 
این  وابستگی ضعیف هستند  و  نفوذ  دارای قدرت  است که 
اتصاالت  دارای  زیرا  از مدل جدا می شوند،  معموالً  متغیرها 
ضعیف با مدل هستند که در مدل مورد بررسی این پژوهش 
این گونه ابعاد وجود ندارد که این موضوع بیانگر ارتباط قوی 
تأمین  زنجیره ی  کیفیت  مدیریت  مدل  در  یکدیگر  با  ابعاد 
پایدار است. ناحیه ی وابسته: ابعادی هستند که دارای قدرت 
نفوذ ضعیف اما وابستگی قوی هستند که به طور عمده نتایج 
مدل بوده و برای ایجاد آن ها عوامل زیادی دخالت داشته و 
خود آن ها کمتر می توانند زمینه ساز متغیرهای دیگر شوند. 
در مدل مورد بررسی ابعاد »خدمات«، »آلودگی« و »انرژی« 
متغیرهایی  پیوندی:  ناحیه ی  می گیرند.  قرار  ناحیه  این  در 
ناحیه  این  در  باشند  باال  وابستگی  و  نفوذ  قدرت  دارای  که 
قرار می گیرند. متغیرهایی که در این ناحیه قرار می گیرند، 
هم  گیرد،  آن ها صورت  روی  که  تغییری  هر  ندارند،  ثباتی 
طبق  می گذارد.  اثر  متغیرها  دیگر  هم  و  آن ها  خود  روی 
نتایج این پژوهش ابعاد »هزینه«، »پاسخ گویی«، »عملکرد«، 
»رفاه  اجتماعی«،  »مسئولیت  »توانمندسازی«،  »اثربخشی«، 
انسانی«   »نیروی  »منابع«،  »راهبردی«،  »رهبری«،  کاری«، 
مستقل:  ناحیه ی  گرفته اند.  قرار  ناحیه  این  در  »فرایند«  و 
پایین  وابستگی  اما  باال  نفوذ  قدرت  دارای  که  متغیرهایی 
هستند در این ناحیه قرار می گیرند. این متغیرها متغیرهای 
برای  و  را شکل می دهند  زیربنای مدل  کلیدی هستند که 
توجه  آن ها  به  اول  وهله ی  در  باید  سامانه  کارکرد  شروع 
شود )الورا و باروئا28، 2019(. عامل »قوانین و مقررات« تنها 

عاملی است که در این ناحیه قرار می گیرد.
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Abstract
Maintaining profitability level of manufacturing organizations while performing normal business processes through 
sustainable environmental and social activities is a global challenge for all organizations. Sustainable supply chain 
quality management which is an emerging topic in the international literature not only emphasizes the use of quality 
management within the organization but also point to the effects of sustainability inside and outside of the organiza-
tion. Using sustainable supply chain quality management improves the level of performance in the organization. 
This study aims to present a model in order to investigate factors affecting the sustainable supply chain quality 
management of sesame industries in Yazd province. The present study is an applied research, a descriptive survey 
in terms of controlling the variables as well as a survey research methodology from data collection aspect. The 
results indicate that 16 dimensions identified from literature are classified into five general levels using interpretive 
structural modeling technique. Respondents to paired comparisons questionnaire consist of 13 academic and indus-
trial experts. The results of this study show the impact of laws and regulations as the underlying factor and the key 
variable of the model and also the pollution factor as the effective output of the model. Managers of Yazd province’s 
sesame industry can utilize the output as a guide to achieve quality while ensuring supply chain sustainability.

Keywords: Sustainable Supply Chain Quality Management, Sesame Products Industry, Interpretive Structural 
Modeling
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