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Abstract: The aim of this study was to present a model of the effect of the dimensions of 

sustainable supply chain management (SSCM) on the implementation of sustainable 

university in the Iranian higher education system using a heuristic mixed method. The 

statistical population in the qualitative phase included a group of professors of 

environmental engineering, public administration, and education of Azad universities as 

well as senior managers of departments of environment. The statistical population in the 

quantitative phase included procurement experts, senior and mid-level managers, and 

faculty members in industrial engineering, public management, and education from 14 

Azad universities of Mazandaran province, with an approximate number of 660 people. In 

the qualitative phase, 20 participants were selected using snowball sampling method, and 

in the quantitative phase of the study, 243 participants were selected by random sampling 

method. Qualitative data collection was done using Delphi technique with a semi-

structured questionnaire while quantitative data were collected using researcher-made 

questionnaires and analyzed using SPSS and Smart PLS software. Findings showed that 

management of sustainable supply chain (including eleven dimensions) has a significant 

effect on the sustainable university (including seven dimensions). According to the 

importance-performance map analysis, in terms of performance, the green activity 

dimension is in the first rank and the dimension of goods and services is in the last rank, 

and with respect to importance, the dimension of goods and services is in the first rank 

while the financial dimension is in the last rank. 
Keywords: Sustainable Supply Chain Management, Sustainable University, Higher 

Education System. 
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 مقدمه

 اسندن،  بنیشا  دشبنیشه هنیی گنااش  شنیدن  ه امروز      

مینیب   خطرننی  اتنف  زمند،  کره شن  گرم هوا  آلودگ 

 انفجنیش آب  آلنودگ  مه  دود اُز   الیه شن  نیز  طبدع  

 تبنیل امر، معمول به بیشان  هی،جیگل تخریب و جمعدت

 کنه نننداش توافق فعیال  و دانشمینا  از بسدیش، است. شنه

 دست از موجب نیپذیر طوش اجتییببه مصر  کیون  الگوهی،

 شنن. خواهین آیینه هی،نسل برا، مییب  شن ( )ته  شفت،

 دهنه ابتکنیش متحنن ملنل سنیزمی  ای، دغنغه  به پیسخ دش

 کنرده مطنر  2005 سنیل دش شا پییناش توسعه برا، آموز 

 گذشنته دهنه طنول (. دش1393ندیء و همکیشا  است)ملک 

 افتید  خطر به بنو  حیضر نسل ندیزهی، شن  برآوشده اومل

-به ندیزهییشی  سیخت، برآوشده برا، هی، آیینهنسل توانیی 

شنه  مطر  عیل  آموز  مؤسسیت دش حتم  ضروشت  عیوا 

  21کیش  دستوش و تیلوشس اعفمده (. دش2001است)ونتولدس 

 مطنر  عنیل  آمنوز  عیصر کلدن، به عیوا  پییناش توسعه

 پیینناش توسعه مبین  و اصول تلفدق مدی   ای، است. دش شنه

 اصنل  چنیل  دانشنگیه  عملدنیت و آمنوز   پنهوه  دش

 بنی اسنت. پییناش توسعه بی مواجهه دش آموز  عیل  مؤسسیت

 دشگدنر گسنترده طنوشبه هم هیوز منش  دانشگیه وجود ای، 

نیپیینناش  جهنین  اقتصنید ین  بنرا، متخصصنی  تربدنت

 از استفیده بی قوییً ادعی (. ای،1999و  و کیدلر است)کفگست

-من  تأیدنن زیست محدط آسدب به فاایینه هی،نرخ شواهن

 اقتصنید،  کیشای  بر فاایینه تأکدن موجب مسئله ای، شود.

« فرازمنین »و « شسنیلت ازلن »و فرامو  شن   شن  بیزاش،

شنییخت  حقدقنت  کشف دان   مرزهی، بسط برا، دانشگیه

ندنیء و شنود)ملک من « ندیزهی، فنردا»تأمد،  و یهنیشییخته

 (.1393همکیشا  

 هنیی بدیندنه جهنی  سنط  دش دانشگیه صنهی اییکه علدرغم

 توسنعه دش خصنو  تعهنن بنر مبی  تیلوشس( بدینده )مینین

 آنهنی از بسدیش، ول  انن کرده امضی شا پییناش دانشگیه و پییناش

 که کردهینن اعفم خود و مأموشیت انناز چشم هی،بدینده دش

 انجنیم دان   پدشبرد آکیدمد   تعیل  به دستدیب  دنبیل به

 و جهین  استینناشدهی، بی مطیبق پهوهش  هی،داد  فعیلدت

 آنهنی جنیی  هی، بدینده دش امی هستین  دست ای، از مواشد،

 مبنین  بنرا، یکپیشچنه چیشچوب  عیوا به پییناش آیینه برا،

گرفتنه نمن  شنود)ویلدیما  نظنر دش هییشنی فعیلدت و فکر،

 یکنم و بدسنت قنر  دش عنیل  آمنوز  هی،(. چیل 2008

 کنه است هیی چیل  همی  از ایرا  متأثر کشوش دش مدفد،

شوسنت)آهومی   خنیتو  عبنن، و شوبه آ  بی جهین  جیمعه

 خصنو  دش هنفمینن، تنف  (. تنیکیو 2004فیسندی  

آموز   نظیم دش پییناش مفیهدم توسعه و اصول سیز، نهیدییه

 من  که است حیل  دش ای، است؛ نگرفته صوشت کشوش عیل 

 بی کشوش سط  دش اکیو  که مشکفت  از گفت بسدیش، توا 

 خشن  شنن  غبیش  و گرد بحرا  )مینین  هستدم مواجه آ 

 ایفنی از و ..( نیشن  بدکنیش، نشندی   حیشده اشومده  دشییچه

 دان  دتترب دش آموز  عیل  کشوش نظیم صحد  نق  نشن 

 نتدجنه  دش و اسنت پییناش توسعه دان  به مجها آموختگی 

 گدرنننگی  تصنمدم و مننیرا  پییناش ناد توسعه دان  نبود

 ملن  سنط  دش توسعه شن  نیمتواز  و نیپییناش، به جیمعه

 شییسنیی  ضنروشت بنه توجنه بی است. بییبرای،  شنه میجر

 و کشوش یل ع نظیم بیفت بی متییسب پییناش دانشگیه هی،مؤلفه

 و سیزمیننه  به میظوش میننظیم و جیم  چیشچوب  ندا نبود

 پییناش و دانشنگیه آموز  عیل  به مربوط هی،تف  شاهبر،

 مننیریت بنرا، چنیشچوب  تنی گنردد بییست  تنف  پییناش 

 آمنوز  مؤسسنیت دش توسنعه پیینناش به مربوط هی،فعیلدت

 مؤلفه که است ندیز میظوش ای، به ندل برا، شود. عرضه عیل 

 پیینی  دش و شنونن بین، اولویت و احصی دانشگیه پییناش هی،

 هنی،فعیلدنت بنه بتوا  آ  قیلب دش که شود اشائه چیشچوب 

 دش پیینناش دانشنگیه سنیز، نهیدیینه و اسنتقراش مربنوط بنه

ندنیء و همکنیشا  داد)ملک  جهت کشوش آموزشعیل  مؤسسیت

1393.) 

و بهمینن  تبریننا، شندخ سننجیدیه دش پهوهشن  کننه توسننط 

 برزیست  برا، پویش  پییناش دانشگیهو تحت عیوا  ( 1399)

  انجیم گرفت  دش ای، پهوه   منل  فرایینن، بنه پییناش، و

کیینگی   بی استفیده از الگوهنی، افااش توسعۀ تأمد،همراه نرم

تصمدم  همسو بی پییناش، زنجدره هی، پشتدبی  کدف  و منل

هی، یظوش دش کییش عوامل ششن  الااممتأمد، معرف  شن. بنی،

محدط   اجتمیع  و مشتر، و صیحبی  مییف  دش ابعید زیست

اقتصید، گیجیننه شن. برا، شسدن  به چید، دستیوشدهیی   
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گذاش،  اشتقنی، اهننا  کلدنن، هیی  نظدنر سنرمییهاز شو 

شننن. بننرا، اشزیننیب  منننل  گرفتننه عملکننرد و آمننوز  بهننره

منوشد کیینۀ واجن شرایط بهبود شرکت پدشیهید،  ده تأمد،

منیه دش سنه بخن  شنییخت  شییسنیی  و دش هفت پهوه  

توسعه و پیی   و اجرا تحلدل شنن. دش پهوهشن  کنه توسنط 

 دانشنگیهو تحنت عینوا  ( 1398جیودان  و حماه شبنیط  )

بنی   انجنیم گرفنت  پیینناش، و برزیسنت  بنرا، پویش  پییناش

پردازا  دانشنگیه  کنه  ننیشهمصیحبه ندمه سیختیشییفته بی ا

گدر، هنفمین انتخنیب شننه بودننن و ندنا بنی به شو  نمونه

تری، استوانهاستفیده از شو  تحلدل محتوا، کدف   برجسته

شنیمل آمنوز   شییسینه دانشگیه پیینناشهی، نظر، و کی  

پییننناش  پننهوه  پییننناش  پییبیننن، )خنننمیت( اجتمننیع   

للن  شنن  دانشنگیه شییسنیی  المسکینناش، دانشگیه و بد، 

همچید، چیشچوب مفهوم  دانشنگیه پیینناش و فرایینن  شننن.

تواننن بنه برزیسنت  کنه م  پویش )پیی   پوی  و پسییین(

 بوم او بدیجیمن  به تصویر کشدنه شن. بشریت و زیست 

و تحنت  (2019) و همکنیشا  پیلتنیدش پهوهش  کنه توسنط 

دسننتیوشدهی،  یننناش پی ههننی  صننییی  و توسننععیننوا  دانشننگیه

  انجننیم 2017ش سننیل د G7نشسنت اداش، محنندط زیسنت 

بی تمرکنا بنر آمنوز  و ینیدگدر،  پهوه  هی، گرفت  ییفته

پییناش  تحقدقیت دانشگیه  بنرا، توسنعه پیینناش و همکنیش، 

 پدشنیهیدات. شننننهنی و صنییی  اشائنه مموثر بند، دانشنگیه

پنرداخت، بنه هنی دش تر، برا، نق  دانشنگیهپدیمنهی، کل 

محققنی  نتدجنه گرفتینن کنه  داشنته هی، عمنوم  سدیست

مینن دش هی مسئولدت اصل  دش اشتقیء شویکنرد، نظنیمدانشگیه

هی، اجتمنیع  متعنند و تنأثدر گذاشنت، بنر اشتبیط بی چیل 

 عبنننالل. دش پهوهشنن  کننه توسننط نسدیسننت گننذاشا  داشننن

 و تحت عیوا  فضی، بدوفدل   ین  شویکنرد برنیمنه (2019)

شیا، نوظهوش برا، دانشگیه پییناش میجنر بنه ننوآوش،  انجنیم 

گرفت  ای، پهوه  بطوش کیمل ادبدیت  شا موشد برشسن  قنراش 

کننه بننه برشسنن  همبسننتگ  بنند، پییننناش،  نننوآوش، و  داده

بدوفدل  دش محدط سیخته شنه بطوش کل بی توجنه خنی  بنه 

فضیهی، دانشگیه  م  پردازد. پد  زمدیه نظر، نشی  من  

ن که اصول بدوفدل  احتمیالً ننوآوش، دش آمنوز  عنیل  شا ده

تقویت م  کیین. ای، پنهوه  چنیشچوب  جنیم  شا برمبینی، 

مطیلعیت پدشد، مطر  م  کین تی اشتبیطیت بند، پیینناش، و 

نوآوش، شا ازطریق توسنعه اشز  هنی  الگوهنی و عییصنر طنر  

( دش تحقدقن   2018بدوفدل  اشتقی بخشن. هینگ و همکیشا  )

به برشس  شابطه منیریت زنجدنره تنأمد، پیینناش بنی عملکنرد 

 5هی پرداختین. آنهی پییناش، زنجدره تنأمد، شا شنیمل شرکت

بعن همکیش،  اعتمنید  مننیریت شیسن   ینیدگدر، زنجدنره 

تأمد، و نگر  استراتهی  دش نظر گرفتین. نتنیی  نشنی  داد 

هی، بلدتهی، زنجدره تأمد، پییناش تأثدر مثبت  بر قیکه شدوه

دیییمدک  زنجدره و تمیم  سنهبعن عملکنرد یعین  عملکنرد 

 اقتصید،  زیست محدط  و اجتمیع  داشد.

حیضر و  قدبود  منل موشد استفیده دش تحق نیبیتوجه به جن

شا  نهینا ،یا توانن  حیصله م  ینتی ق دبکر بود  موضوع تحق

  آموزشن هنی، اششنن سنیزمی  را دنگ مدو تصنم را یبه من

 رهدنزنج تیریمن» ،ردانشگیه آزاد بنهن که بی بکیشگد -کشوش

گنیم  «ناشیدانشگیه پی»دش جهت حرکت بسمت  «ناشیپی ،دتیم

بنود  مبیحن   نینبنی توجنه بنه جن یکهیبرداشنن. نکته آخر ا

بنر   خصو  و اشائه مننل مبتین ،یدش ا قدمطر  شنه  تحق

دش   قنیتداز شنکی  تحق  توانن هم بخشن  م   واقع طیشرا

محققنی   تدنفعیل ،شا بنرا یهد  شا پرکین و هم زمخصو ،یا

 فراهم کین.  آت

تحقدق حیضنر دش پن  اشائنه مننل مننیریت زنجدنره تنیمد، 

هی، آموزش  دش جهت استقراش دانشگیه ( نظیمSSCMپییناش)

هنی، آزاد پیینناش دش دانشنگیه توسعه پییناش مبتی  بر پیشادایم

ا، انجیم تحقدنق استی  میزننشا  خواهن بود. انگداه محقق بر

حیضر شا م  توا  دش قیلب اهمدت آنن  و اهمدنت آتن   کنر 

نمود. دش بدی  اهمدت آن  تحقدق  بییست  اظهیش داشنت کنه 

برا، تف  دش جهنت توسنعه پیینناش کشنوش  الزم اسنت کنه 

سننیزمی  هننی و اشگننی  هننی، مختلننف فعننیل دش زمدیننه هننی، 

د،  اجتمیع  گونیگو   به همه ابعید توسعه؛ یعی  ابعید اقتصی

و زیست محدط  توجه کیف  و الزم داشنته بیشنین. حرکنت 

منیریت زنجدره تیمد، هر سیزمی  بسمت پیینناش،  ین  شاه 

حل مییسب و کنیشبرد، بنرا، حرکنت کلن  آ  سنیزمی  دش 

هی و مراکا آموزش  جهت پییناش، است و دش ای، بد، دانشگیه

ی، هنبنلدل گستردگ  دش نقیط مختلنف کشنوش و مسنئولدت

خطدر اجتمنیع  کنه بنر دو  داشننن  از این، امنر مسنتثی  
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هی بسمت دانشگیه پییناش  بنو  ش  ندستین. حرکت دانشگیه

کم  زیید، دش حرکت کل  جیمنه بسنمت توسنعه پیینناش و 

تقویت ابعید سه گینه اجتمیع   اقتصید، و فرهیگن  خواهنن 

نمود. دش بدی  اهمدت آت  تحقدق   شک  ندست کنه اجنرا، 

هنی و حرکنت آنهنی ریت زنجدره تیمد، پییناش دش دانشنگیهمنی

بسمت دانشگیه پییناش  شرایط  شا برا، دانشگیه بوجنود من  

دش دانشگیه حیکم  سدستم  تفکر و جوهر، آوشد که عقفندت

 و آمنوز  دش ا، ششته مدی  شویکرد از گدر، بهره بی شنه و

 بشنر، جوام  به مبتف مشکفت حل و شییخت پهوه   به

 هی،نسل برا، پییناش کرده و دش نهییت میجر به توسعه اقنام

گنردد. دانشنگیه آزاد اسنفم ؛ بنه عینوا  م  آیینه و کیون 

باشگتننری، دانشننگیه ایننرا   گسننتردگ  مطلننوب  دش اسننتی  

میزننشا  داشته و دانشنجویی  زینید، از سراسنر کشنوش و دش 

ن. مقیط  مختلف  دش ای، دانشگیه مشغول به تحصندل هسنتی

محدط دانشگیه  بییست  پدشرو دش امنوش و مسنیئل مختلنف 

بنه عینوا  « منیریت زنجدره تنیمد، پیینناش»بیشن و توجه به 

دانشنگیه »عیصر، بسدیش مهنم دش حرکنت دانشنگیه بسنمت 

توانن ی  چهره مثبنت و موجنه از این، سنیزمی  ؛ م «پییناش

لذا پهوه  حیضر  مهم آموزش  شا دش  ه، مردم تناع  کین.

ابعنید  ردسوال است کنه  مننل تنیث ،یبه ا  ننبیل پیسخگوئب

 ناشیندانشنگیه پی سیز، یدهدبر پ ناشیپی ،دتیم رهدزنج تیریمن

 چگونه است؟ را  یا  دش نظیم آموز  عیل

 کار روش

شو  تحقدق ترکدب  و طر  تحقدنق ندنا از ننوع طنر       

 کم ( است. –تحقدق آمدخته اکتشیف  )کدف  

. خبرگنی  1دش بخ  کدفن  شنیمل  ه   جیمعه آمیش، پهو

دانشگیه  )اسیتدن ششته مهینس  محندط زیسنت  مننیریت 

هی، اسنتی  میزنننشا   دولت  و منیریت آموزش  دش دانشگیه

. خبرگنی  سنیزمین  )مننیرا  عنیل  2تهرا   گدف  و ....( و 

هی، میزننشا   تهنرا   استی  اداشات محدط زیست شهرستی 

بیشن. به میظوش نمونه گدر، دش ای، ...( م گلستی   گدف  و .

بخ  بی توجه به اهمدت موضوع پهوه   طدفن  از آگیهنی  

منیریت زنجدره تنیمد، پیینناش  دانشنگیه » کلدن، دش زمدیه 

انتخنیب شنننن  کنه بنی توجنه بنه « پییناش و توسنعه پیینناش 

هنی، حیکمدت شویکرد کدف  دش این، بخن  از یکن  از شو 

تنی  "گلوله برف "گدر،   به نیم شو  نمونهنمونه گدر، کدف

 20بخن   این، دش  شسدن  به اشبیع نظر،  استفیده گردین.

 نفر انتخیب گردیننن.

. کیششییسنی  1دش بخ  کم  شیمل جیمعه آمیش، پهوه   

. اعضیء 3. منیرا  عیل   مدین  و عملدیت  و 2واحن تناشکیت  

  و هدئننت علمنن  ششننته مهینسنن  صننییی   منننیریت دولتنن

واحنن  14هی، آزاد اسنتی  میزنننشا  دش آموزش  دش دانشگیه

گدنر، شو  نموننهنفنر بنود.  660دانشگیه  بتعناد تقریب  

بطوشیکه هر ین  از سنه حنوزه بوده  نسب  ا، بصوشت طبقه

غرب  شرق و مرکا استی  میزننشا   نق  ی  طبقنه شا ایفنی 

ول کوکرا  به گدر، از فرمهی بی بهرهخواهین کرد. تعناد نمونه

نفر  تعدد، گردین کنه طبنق فرمنول کنوکرا  از  243تعناد 

نفننر  77و  97  69حننوزه غننرب  مرکننا و شننرق بننه ترتدننب 

انتخیب شننن.الزم به  کنر اسنت کنه دش هنر طبقنه  پخن  

شو  تحقدق دش ای، پهوه  پرسشییمه بصوشت تصیدف  بود. 

 است بودهترکدب  

اولده پدشیهید، بنه بخ  کدف ؛ برا، شسدن  از منل  -الف

منل اصفح  )ثینویه( تحقدنق  بنی نظرسنیج  از خبرگنی  و 

 (. Delphi Methodبکیشگدر، تکید  دلف )

  بی اصفح منل  سیز،آزمود  و کم بخ  کم ؛ برا،  -ب

هننی، آمننیش، و بکننیشگدر، معننیدالت نظرسننیج  از نمونننه

 .Smart PLSنرم افااش  دش محدط( SEMسیشختیش، )

ه  موازی، اخفق  شیمل اخذ شضییت آگیهیننه  دش ای، پهو 

تضمد، حریم خصوص  و شازداش، شعییت شن. همچید، زمی  

تکمدل پرسشییمه هی ضم، تأکدن به تکمدل تمیم  سؤال هی  

شرکت کیینگی  دش موشد خنرو  از پنهوه  دش هنر زمنی  و 

اشائه اطفعیت فرد، مختیش بودنن و به آنهی اطمدیی  داده شنن 

ت محرمینه مدمینن و ای، امر ندا کیمفً شعییت شنن. که اطفعی

پنننننننهوه  حیضنننننننر بنننننننی کنننننننن اخنننننننفق 

IR.IAU.TMU.REC.1399.135 .ثبت شن 

 هایافته

هی، تحقدق کدف  اسنت کنه از شو  دلف  یک  از شو      

آ  به میظوش دسنتدیب  بنه اجمنیع دش تصنمدم گدنر، هنی، 

از  گروه  استفیده م  شود.  دش عمل   شو  دلف  ی  سر،

متوال  بنه همنراه بنیزخوشد کیتنرل  پرسشییمه هی یی دوشهی،
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شنه ا، است که تف  داشد به اتفیق نظر مدی  ی  گنروه از 

دشبیشۀ ی  موضوع خی  دست ییبنن. معمنوالً  افراد متخصص

دش مرحلنۀ . شو  دلف  شیمل مراحل اسیس  زینر من  بیشنن

زم هنی، الاول  مسئلۀ پهوه  تعریف و بر ای، اسیس ویهگن 

دلفن  تعدند، من  شنود  کیینگی  دش کیش گروه برا، شرکت

سپس نیمادهی، مشیشکت دش ای، کنیش گنروه شییسنیی  و از .

آنی  دعوت به عمل م  آین. ای، مرحله بی تعدد، اعضی، کنیش 

مرحلۀ دوم شو  دلف  به تولدن ایننه  گروه به اتمیم م  شسن.

  دش زمدیۀ مسنئلۀ پنهوه  اختصنی  داشد. دش این، مرحلنه

هی، خنود شا دشبنیشۀ عوامنل منرتبط بنی اعضی، کیش گروه اینه

مسئلۀ پهوه  اشائه  مدکیین. پهوهشگر بی تحلدنل و پنیالی  

ای، اینه هی  حذ  مواشد تکراش، و کنیشبرد  واگگنی  یکسنی   

لدست نهیی  عوامل مرتبط بنی مسنئلۀ پنهوه  شا اسنتخرا   

ۀ عنوامل  مدکین. دش ای، مرحله ممک، است نظر اعضیء دشبنیش

دش مرحلنۀ سنوم   خواسته شود که از پد  تعدد، شننه اننن.

اعضی، کیش گروه مداا  اهمدت عوامل شا تعدد، یی تعنناد، از 

تعنناد  مهم تری،  آنهی شا انتخیب  مدکیینن. بنر این، اسنیس 

عوامل به مداان  کیه  م  ییبین که کیش بی آ  هی قیبل انجیم 

ه  تعنناد عوامنل بنه بیشن. دش حقدقت ای، مرحله برا، کنی

دش این،  شنود.تعناد قیبل قبول بنرا، ادامنۀ کنیش انجنیم من 

پهوه   شو  دلف  دش مجموع دش چهیش دوش به انجیم شسندن 

هی، حیصل از هر دوش به تفکد  اشائنه که دش ای، بخ  ییفته

 م  شود.

ابتنا ابعید پدشیهید،   «منیریت زنجدره تیمد، پییناش »متغدر 

؛ اعنم از مدنینگد، و «نجدنره تنیمد، پیینناشمنیریت ز»متغدر 

هی و همدیطوش ترتدب اهمدنت آنهنی  جهنت انحرا  معدیش بعن

هنی، شییخت وضعدت پیسخگوی  آزمو  شوننگی  بنه گوینه

هنی، قبلن  سیختیش ییفته که براسیس پهوه پرسشییمه ندمه

 ،دتننیم. 3   مننیل. 2   شننرکت. 1بنسننت آمنننه  بترتدننب 

. مننیریت   6  و خنمیت کیال. 5،  انرگ مصر . 4  کیینگی 

. لجسنتد  9. حمنل و نقنل لجسنتد   8. فعیلدت سنبا  7

 اشائه شنه است.. قواند، و مقرشات 10معکوس و 

مننیریت زنجدنره تنیمد، » کییننه متغدنر ابعید نهیی  تبدد،

. 1بعن از انجیم چهیش دوش تکید  کدف  دلف  بشنر  «  پییناش

. 5. مصنر  اننرگ،  4نگی   . تیمد، کیی3. میل   2شرکت   

 .8 . لجسنتد  معکنوس 7. فعیلدنت سنبا  6کیال و خنمیت  

. منیریت 10پذیر، اجتمیع   . مسئولدت9قواند، و مقرشات  

 .. هیجیشهی، سیزمین   تعدد، گردین11سرمییه انسین  و 

 »ابتننا ابعنید پدشنیهید، متغدنر   «دانشگیه پیینناش »متغدر 

خت وضعدت پیسنخگوی  آزمنو  ؛ جهت شیی«دانشگیه پییناش

سنیختیش ییفتنه کنه هنی، پرسشنییمه ندمنهشوننگی  به گویه

نظنیم . 1 هی، قبل  بنسنت آمننه  بترتدنببراسیس پهوه 

  تیریمنن نظنیم. 3  ناشینپی  پهوهش نظیم. 2  ناشیپی  آموزش

  میل ،دتیم نظیم. 5   طدمح ستیز تیریمن نظیم. 4  ناشیپی

اشائنه شننه  صص  توسنعه پیینناش. اشائه خنمیت تخ6ش و نایپی

بعنن «  دانشگیه پییناش» کیینه متغدر ابعید نهیی  تبدد، است.

. نظننیم 1از انجننیم چهننیش دوش تکیدنن  کدفنن  دلفنن  بشننر  

. نظنیم مننیریت  3. نظیم پهوهش  پیینناش  2آموزش  پییناش  

. نظیم تیمد، میل  5. نظیم منیریت زیست محدط   4پییناش  

. نظیشت و پیسنخگوئ  7ن، اجتمیع  پییناش و . پییبی6پییناش  

از مرحله کدف     تعدد، گردین. بی توجه به نتیی  حیصلپییناش

منلسیز، تیثدر ابعید منیریت زنجدره تیمد، پییناش بر   پهوه 

انجنیم   سیز، دانشگیه پییناش دش نظیم آموز  عیل  ایرا پدیده

 شن.

فنر منرد ن 187هنی، تحقدنق  دش برشس  توصدف  آزمنودن 

نفنر  37دشصنن( و  05/23نفنر ز  )  56دشصن( و  95/76)

دشصنن(  77/84نفر متیهنل ) 206دشصن( و  23/15مجرد )

سنیل و  30نفنر  15هنی  هی، سی  آزمنودن انن. دش شدهبوده

 40/28سنیل ) 40تنی  31نفر بد،  69دشصن(   17/6کمتر )

نفنر  73دشصن( و  39/35سیل )  50تی  41نفر  86دشصن(  

انننن. دش مدنناا  سننیل بننوده 50دشصننن( بدشننتر از  04/30)

 35/5نفنر داشا، مننش  کنیشدان  و کمتنر ) 13تحصدفت  

نفننر  93دشصننن(   04/16نفننر کیششییسنن  ) 39دشصننن(  

دشصنن(  32/40نفر ) 98دشصن( و  27/38کیششییس  اششن )

سنیل  5نفر کمتر از  11دش سیبقه خنمت هم   .دکتر، بودنن

دشصنن(   64/15سیل ) 10تی  6فر بد، ن 38دشصن(   53/4)

نفننر  65دشصننن(   10/25سننیل ) 15تننی  11نفننر بنند،  61

دشصنن(  98/27نفنر ) 68سیل و  20تی  16دشصن(  75/26)

 انن.سیل سیبقه خنمت داشته 20بدشتر از 
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دش ای، مرحله بی انجیم مطیلعه کدفن  و بنی توجنه توضندحیت 

 80یخته بی محقق س مربوط به آ  دش بخ  کدف  پرسشییمه

گویه تنوی، که ابتنا شواین  صنوش، آ   طن  نظرسنیج  از 

و  چینی، خبره و انجیم اصفحیت موشد نظر آنهی تیئدن گردینن

هنی  هرین  از گوینه بنرا، CVIو  CVRبه سمحیبر اسیس 

نفنره  20شوای  محتوای  پرسشییمه  موشد تییدنن ین  گنروه 

ت  متشننکل از خبرگننی  دانشننگیه  و سننیزمین  قننراش گرفنن

هنی برا، هنر ین  از گوینه CVIو  CVRبطوشیکه محنوده 

بنسنت آمنن. بنرا،  0/1و  85/0و  0/1تی  6/0 بترتدب بد، 

سیج  منل  پرسشییمه محقق سیخته مذکوش بعنن از تیئدنن 

 ا، نسنب  دش بند،گدر، تصیدف  طبقهپیییی   بی شو  نمونه

ل  مهی بی شو  تحلدل عنیهی توزی  و دادهت، از آزمودن  243

 Smart PLS و  SPSSافااشهی، اکتشیف  و تیئدن، بی نرم 

 گردین. تحلدل

-دش دانشنگیه ناشیپی ،دتیم رهدزنج تیریمنابعید  برا، برشس 

بنرا، تشنخدص این، هی، آزاد استی  میزنننشا  و همچیند، 

هی و شابطنه هی، موشد نظر ) اننازه نمونهمسئله که تعناد داده

ل  مییسب هستین یی خدنر؟ از بد، متغدرهی( برا، تحلدل عیم

مییر و آزمو  بیشتلت اسنتفیده  –شیخص آزمو  تییسب کییاش 

-مییر شیخص  از کفییت نموننه –گردین. آزمو  تییسب کییاش

گدر، است که کوچ  بود  هبستگ  جائ  بد، متغدرهی شا 

)کفییت نمونه بنرداش،( برابنر KMO مقناش  کین.برشس  م 

  کرویننت بیشتلننت برابننر و سننط  معیننیداش، آزمننو 846/0

  . بییبرای،  عفوه بر کفییت نمونه برداش،بنست آمن 0009/0

اجرا، تحلدل عیمل  بر پییه میتریس همبستگ  موشد مطیلعه 

عوامل استخرا  شننه طبق نتیی  ندا قیبل توجده خواهن بود. 

مننیریت هنی، و دشصن واشیینس تبدند، شننه توسنط مولفنه

مولفننه متغدننر  11هننی، ویننهه اشز زنجدننره تننیمد، پییننناش  

که مجموعی تقریبنی  2باشگتر از   ناشیپی ،دتیم رهدزنج تیریمن

هنی درات کنل شا بعهننه داشننن  دش مدنی  آ ددشصن از تغ 61

  84/5  60/21برابننر بننی  بننه ترتدننب عیمننل 11 اشز  ویننهه

44/5  5  41/4  89/3  83/3  46/3  04/3  77/2  46/2 

هنی، انننازه گدنر، ی  براز  منل(  نتی1. جنول )استبوده 

بنرا، دهنن. شا نشنی  من  ابعید منیریت زنجدره تیمد، پییناش

برشس  منل پنهوه  از تحلدنل عنیمل  تیئدنن، مرتبنه دوم 

 آمنه است.( 1) جنول نتیی  دشاستفیده شنه که 

 

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمدمدل معنی داری  ضریبو  های اصلیضریب مسیر .1جدول 

Table 1. Main path coefficients and significance coefficient of sustainable supply chain management 

model 
 نتیجه t p-valueآماره  ضرایب مسیر مسیر میان متغیرها

 دار است.معنی 0009/0 525/22 741/0 تامین کنندگان <-مدیریت زنجیره تامین پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 946/13 632/0 شرکتی <-ر مدیریت زنجیره تامین پایدا

 دار است.معنی 0009/0 150/13 581/0 فعالیت سبز <-مدیریت زنجیره تامین پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 067/10 533/0 قوانین و مقررات <-مدیریت زنجیره تامین پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 177/8 465/0 لجستیک معکوس <-مدیریت زنجیره تامین پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 823/12 611/0 مالی <-مدیریت زنجیره تامین پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 980/10 540/0 مدیریت سرمایه انسانی <-مدیریت زنجیره تامین پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 050/11 607/0 مسئولیت پذیری اجتماعی <-مدیریت زنجیره تامین پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 238/15 665/0 مصرف انرژی <-مدیریت زنجیره تامین پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 374/11 584/0 هنجارهای سازمانی <-مدیریت زنجیره تامین پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 114/19 702/0 کاال و خدمات <-مدیریت زنجیره تامین پایدار 

 

گینه مننل اکتشنیف  بنه عینوا  ییزدههی  ابعید یه نمونهاز دیگ

 ناشینپی ،دتنیم رهدنزنج تیریهنی، مننل دش تبدند، مننسیزه

 .هستین

هنی، آزاد اسنتی  ابعید دانشگیه پییناش دش دانشگیه دش شابطه بی

دش تبدند،  )کفیینت نموننه بنرداش،(KMO مقناش میزننشا  

عینیداش، آزمنو  و سط  م 828/0برابر  ابعید دانشگیه پییناش 
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عوامنل طبق نتیی  . بنست آمن 0009/0کرویت بیشتلت برابر 

هی، استخرا  شنه و دشصن واشیینس تبدد، شنه توسط مولفه

مولفه متغدر دانشگیه  7هی، ویهه اشز دانشگیه پییناش پییناش  

. 3. نظیم آموزشن  پیینناش  2. نظیشت و پیسخگوی   1پییناش )

. 5. نظیم منیریت زیست محدط   4نظیم تیمد، میل  پییناش  

. پییبینن، 7. نظیم پهوهش  پییناش و 6نظیم منیریت  پییناش  

دشصن از  65که مجموعی تقریبی  4باشگتر از اجتمیع  پییناش(؛ 

 7هنی اشز  وینهه درات کل شا بعهنه داشننن  دش مدنی  آ دتغ

  12/6  35/7  76/7  82/8  94/25برابر بی  به ترتدبعیمل 

بننرا، برشسنن  منننل پننهوه  از .  اسننتبننوده  19/4  35/5

 نتنیی  دشتحلدل عیمل  تیئدن، مرتبه دوم استفیده شنه کنه 

 آمنه است.( 4) جنول

 داریپا مدل دانشگاهمعنی داری  ضریبو  های اصلیضریب مسیر .2جدول 

Table 2. Main path coefficients and the significance coefficient of the sustainable university model 
 نتیجه t p-valueآماره  ضرایب مسیر مسیر میان متغیرها

 دار است.معنی 0009/0 869/19 719/0 نظارت و پاسخگوئی <-دانشگاه پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 009/7 460/0 نظام آموزشی پایدار <-دانشگاه پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 538/20 751/0 نظام تامین مالی پایدار <-دانشگاه پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 666/19 722/0 نظام مدیریت زیست محیطی <-دانشگاه پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 918/4 388/0 نظام مدیریتی پایدار <-دانشگاه پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 982/6 496/0 نظام پژوهشی پایدار <-دانشگاه پایدار 

 دار است.معنی 0009/0 579/17 737/0 پایبندی اجتماعی پایدار <-گاه پایدار دانش

 

وا  گینه منل اکتشنیف  بنه عینهفتهی  ابعید گیه نمونهناز دی

 .هستین ناشیپی دانشگیههی، منل دش تبدد، سیزه

دش شابطننه بننی منننل تننیثدر ابعننید منننیریت زنجدننره تننیمد، 

پیینناش دش نظنیم  سنیز، دانشنگیه( بنر پدنیدهSSCMپییناش)

داده هی، بنست آمنه از تحقدق مدننان  آموز  عیل  ایرا   

اجننرا گردیننن و نتننیی  زیننر  SMART-PLSدش نننرم افننااش 

 بنست آمن. 

 

 مدل اصلی و ویژهمعنی داری  ضریبجدول ضریب مسیر و . 3ول جد
Table 3. Path coefficient table and significance coefficient of the main and special model 

 نتیجه t p-valueآماره  ضرایب مسیر مسیر میان متغیرها

 دار است.معنی 001/0 258/3 155/0 دانشگاه پایدار <-تامین کنندگان 

 دار است.معنی 008/0 678/2 126/0 دانشگاه پایدار <-شرکتی 

 دار است.معنی 0009/0 600/3 148/0 دانشگاه پایدار <-فعالیت سبز 

 دار است.معنی 0009/0 207/4 163/0 دانشگاه پایدار <-قوانین و مقررات 

 دار است.معنی 0009/0 165/4 150/0 دانشگاه پایدار <-لجستیک معکوس 

 دار نیست.معنی 615/0 503/0 024/0 دانشگاه پایدار <-مالی 

 است.دار معنی 001/0 202/3 144/0 دانشگاه پایدار <-مدیریت سرمایه انسانی 

 دار است.معنی 005/0 819/2 129/0 دانشگاه پایدار <-مسئولیت پذیری اجتماعی 

 دار نیست.معنی 126/0 535/1 071/0 دانشگاه پایدار <-مصرف انرژی 

 دار است.معنی 029/0 188/2 087/0 دانشگاه پایدار <-هنجارهای سازمانی 

 دار است.معنی 0009/0 365/4 187/0 دانشگاه پایدار <-کاال و خدمات 

 دار است.معنی 0009/0 633/49 836/0 داریدانشگاه پا <- داریپا نیتام رهیزنج تیریمد

 

-اهمدت که تحلدنل منیتریس عملکنرد-تحلدل نقشه عملکرد

 ا، است متفیوت جهت اشائه شود شدوهاهمدت ندا نیمدنه م 

 

بنر هنن  تعدند، اهمدنت  IMPAاطفعیت منل خروجن  

متمرکا شنه است.  بی توجه بنه  PLSی دش منل هنسب  سیزه
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 ،دتنیم رهدنزنج تیریمننهنی، از بد، مولفه IPMAتحلدل 

موثر بر استقراش دانشگیه پییناش از نظر اهمدت شتبنه اول  ناشیپی

و   121/0مربوط به مولفه کیال و خنمیت بنی ضنریب اهمدنت 

کیینگی  بنی ضنریب اهمدنت شتبه دوم مربوط به مولفه تیمد،

بیشین. همچید، کمتری، اهمدت مربوط به مولفه م  114/0

 بوده است. 014/0میل  بی ضریب 

از نظرعملکرد اولویت اول مربوط به مولفنه فعیلدنت سنبا بنی 

و اولویت دوم مربنوط بنه مولفنه  481/56ضریب عملکرد، 

-من  579/54مسئولدت پذیر، اجتمیع  بی ضریب عملکرد 

مربوط به مولفه کنیال و بیشین. همچید، کمتری، عملکرد ندا 

 بوده است. 44/40خنمیت بی ضریب عملکرد، 

 
 IPMAنهایی پژوهش در تحلیل مدل خروجی .1شکل 

Figure 1. Output of the final research model in IPMA analysis 
 

هی، ندکوی  براز  یی قیبل  کر است بح  مربوط به شیخص

هی، که به منل همی  تییسب منل فراموضع  آمیش، برخف 

بیشننین همینیننن نننرم افااشهننی، شو  کواشیننینس محننوش منن 

LISREL  وAMOS هننی، کننه از شننیخصRMSEA  

NFI  GFI  هی، توزی  آزاد یی گردد دش شو و غدره اشائه م

هنی، همی  واشیینس محوش وجنود ننناشد و از همنی  شنیخص

پیییی  ترکدب   آلفی، کرونبیخ  مدنینگد، واشینینس اسنتخرا  

 RMRالشکنر و شنیخص -نه  معدیش شوای  افتراقس فوشنلش

 گردد. قیبل که دش هر منل به تفکد  اشائه شنه تکمدل م 

 

 

 106/0برا، منل اصل  برابر بنی  RMR کر است که مقناش 

 بیشن.م  099/0و برا، منل ویهه برابر بی 

 گیرینتیجهبحث و 

 توسنعه هبن اقتصنید، توسعه از توسعه پیشادایم تغددر بی     

 دچیش تحنوالت ندا آموز  عیل  نظیم کیشکرد و نق  پییناش 

 پنیشادایم چیشچوب دش آموز  عیل  نظیم است. شنه اسیس 

 و بنیزاش شویکرد از بی تبعدت که است نهید، اقتصید، توسعه

 دش اسنت( داش، سنرمییه جوام  ابااش،)که مییسب عقفندت

 دش تغیلاشن بنرا، منیهر انسنین  تربدت ندنرو، برا، تف 

 از ثنروت خلنق و دانن  سنیز،تجیش، داش، سرمییه اقتصید
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 توسنعه پنیشادایم چنیشچوب دش عیل  آموز  است. امی دان 

قبیل  دش جوهر، عقفندت از تبعدت بی که است نهید، پییناش

 مسنئولدت داشا، کینن  من  فعیلدنت آ  دش کنه ا، جیمعه

  اقتصید، )کیه هی،اشز  تحقق صند دش و است اجتمیع 

 مدنی  از طبقنیت   فیصنله کنیه  شفنیه  افناای  بدکنیش، 

 دموکراسن   و ..(  اجتمیع  )عنالت اجتمیع   فقر برداشت،

-انرگ، مسئوالنه تبعدض و ..( و زیست محدط  )مصر  شف 

 و زیست  تیوع حفظ اُز   الیه از تجنیننیپذیر  حفیظت هی،

 تن آ و کیون  هی،نسل اقلدم ( برا، تغددرات از جلوگدر،

 چنیشچوب دش کنه شا آموز  عنیل  نظیم توا  م  است. لذا 

پیینناش  آمنوز  عنیل  کین م  حرکت پییناش توسعه پیشادایم

 پیینناش عنیل  آمنوز  کنه داشت توجه نیمگذاش، کرد. بیین

 شا پییناش توسعه تحقق خصو  دش خود وظییف و هیمأموشیت

 نظنیم میظنر  این، از سیزد. م  عملدیت  هیدانشگیه از طریق

 نظر سنیختیش از که است هیی دانشگیه ندیزمین آموز  عیل 

 و پهوهشن  و آموزش  فرایینهی، انسین   سرمییه سیزمین  

 و خنی  به طنوش آموز  عیل  پییناش تحقق سیز زمدیه غدره

 داشا، کنه دانشنگیه  بنه بیشنین؛ عیم به طوش پییناش توسعه

م  شود)ملک  بیشن  دانشگیه پییناش گفته  هیی ویهگ  چید،

 (.1393ندی و همکیشا  

 تأمد، زنجدره ،زمدیه دش تحقدقیت بدشتر اخدر  سیل 20 دش

اسنت.  بنوده متمرکنا آ  محدطن  جیبه زیست شو، پییناش 

گیننه  سنه مش  خط از کلدن، عییصر از یک  زیست محدط

 آب تغددنرات مینینن موضنوعیت  برا، واسطه ی  و پییناش،

 واگه هنم ا، است. تیانننازه بوده انرگ، قدمت افاای  و وهوا

 منیرا  محققی  توسط هم جی، به زیست محدط و پییناش،

 اخدنر هنی، سنیل دش خصوصنیً ای، سوءتفیهم شود. م  بکیش

 آغیز ی  عیوا  به گرچه زیست محدط است. بوده شای  بسدیش

 اکینو  امنی بود  پییناش تأمد، زنجدره شروع برا، انناز چشم

 مش  خط صوشت به واگه پییناش، از یکسی  کیشبرد دش  ی 

 است آمنه وجود به اجتمیع( زیست  محدط )اقتصید  گینه سه

 (. بنه2011اسنت)کیشتر و ایسنتو   گسنتر  دش حنیل کنه

 محصوالت جریی  دش تیهی تمرکا  تأمد، زنجدره طوشکل  

 مشتر، به محصول شسینن  کیینه برا، تأمد، از خنمیت یی

تنأمد،  زنجدنره دش امنی اسنت  واسطه اشخی  تمیم طریق از

 چنیشچوب ین  که معکوس است لجستد  بر تمرکا پییناش

 کنه داشد؛ وجود چرخه محصول انتهی، دش مواد بیزییب  برا،

 توسنعه دش پییناش تأمد، زنجدره جییگیه و اهمدت بر جملگ 

 (.1394صحه م  گذاشد)قیسم  و شعدت پدشه  پییناش

-تحلدل کدف  و تبدد، شنه دشهی، شییسیی بیتوجه به مولفه

منیریت زنجدنره تنیمد، »کیینه دش تحلدل کم  برا، متغدر 

نتیی  تحقدق حیضر تیئدنکیینه نتیی    دش منل نهیی « پییناش

( )بننرا، 1398حیصننل از تحقدقننیت محمننود، و همکننیشا  )

کیینگی   مصر  اننرگ،  هی، فعیلدت سبا  میل   تیمد،مولفه

پنذیر، یه انسین  و مسئولدتقواند، و مقرشات  منیریت سرمی

( )بنرا، 1398خنائ  مدنانشنیه و منیلک  ننهاد ) اجتمیع ( 

هی، میل   مصر  انرگ،  قنواند، و مقنرشات  مننیریت مولفه

مدرغفنوش،   پنذیر، اجتمنیع ( سرمییه انسین  و مسنئولدت

هی، ( )برا، مولفه1397مروت  شریف آبید، و کریم  تکلو )

  مصر  انرگ،  قواند، و مقرشات  کیال و خنمیت  فعیلدت سبا

مهراب  پذیر، اجتمیع (  منیریت سرمییه انسین  و مسئولدت

هی، مصنر  اننرگ،  قنواند، و )برا، مولفه (1397) خوزان 

هنی، ( )بنرا، مولفنه1397مقرشات و فعیلدت سبا(  عایا، )

میل   مسئولدت پذیر، اجتمنیع   مصنر  اننرگ، و فعیلدنت 

هننی، منننیریت سننرمییه ا، مولفنه( بننر1395سنبا(  اجلنن  )

-انسین   قواند، و مقرشات و فعیلدت سبا(  قیسنم  و شعدنت

شننرکت   مننیل   تننیمد، هننی، )بننرا، مولفننه (1394پدشننه )

کیینننگی   مصننر  انننرگ،  کننیال و خنننمیت  فعیلدننت سننبا  

پننذیر، لجسننتد  معکننوس  قننواند، و مقننرشات  مسننئولدت

(  ی، سنیزمین اجتمیع   منیریت سرمییه انسنین  و هیجیشهن

منیل   هنی، ( )برا، مولفه1393الفت و ماشوع  نصرآبید، )

مصر  انرگ،  کیال و خنمیت  فعیلدت سبا  قواند، و مقرشات  

 (  بیستیسمنیریت سرمییه انسی  و پذیر، اجتمیع مسئولدت

 ( )برا، مولفه منیریت سرمییه انسین ( شاجدو2019لدینی  ) و

ه میل (  سیمسو   الئوسدر، ( )برا، مولف2017همکیشا  ) و

هنی، انننرگ،  قننواند، و ( )بننرا، مولفننه2017و هونگتوننگ )

 و مقرشات  مسئولدت پذیر، اجتمنیع  و منیل (  آکنوئدفن 

همکنیشا   و ( )برا، مولفنه منیل (  تنوشک 2016همکیشا  )

هی، انرگ،  قواند، و مقنرشات  فعیلدنت ( )برا، مولفه2016)

 و   و مننیل (  گویینننا سنبا  مسننئولدت پننذیر، اجتمننیع
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هی، انرگ،  قواند، و مقنرشات  ( )برا، مولفه2014همکیشا  )

مسئولدت پذیر، اجتمیع  و میل (  بنوده و بنی آنهنی دش ین  

 شاستی قراش داشد.

-شنه دش تحلدل کدف  و تبدد،هی، شییسیی بیتوجه به مولفه

دش منل « دانشگیه پییناش»کیینه دش تحلدل کم  برا، متغدر 

نتننیی  تحقدننق حیضننر تیئدنکیینننه نتننیی  حیصننل از   ی نهننی

هنی، ( )برا، مولفه1398تحقدقیت جیودان  و حماه شبیط  )

نظیم آموزش  پییناش  نظیم پهوهش  پیینناش  نظنیم مننیریت  

پییناش  نظیم منیریت زیسنت محدطن  و پییبینن، اجتمنیع  

هننی، نظننیم ( )بننرا، مولفننه1396شاد و همکننیشا  ) پییننناش( 

  پییناش  نظیم پهوهش  پییناش  نظیم مننیریت  پیینناش  آموزش

نظیم منیریت زیسنت محدطن   نظنیم تنیمد، منیل  پیینناش  

 پییبینن، اجتمننیع  پییننناش و نظنیشت و پیسننخگوئ  پییننناش( 

هنی، نظنیم ( )بنرا، مولفنه1396شبنیط  و همکنیشا  )حماه

  آموزش  پییناش  نظیم پهوهش  پییناش و نظیم منیریت  پییناش( 

هننی، نظننیم ( )بننرا، مولفننه1395ملکنن  ندننیء و همکننیشا  )

آموزش  پییناش  نظیم پهوهش  پییناش  نظیم مننیریت  پیینناش  

نظیم منیریت زیست محدطن   نظنیم تنیمد، منیل  پیینناش و 

( 1393ملکن  ندنیء و همکنیشا  ) پییبین، اجتمیع  پییناش( 

یینناش  هی، نظیم آموزش  پییناش  نظیم پهوهش  پ)برا، مولفه

نظیم منیریت  پییناش  نظیم مننیریت زیسنت محدطن   نظنیم 

صنیدق   تنیمد، منیل  پیینناش و پییبینن، اجتمنیع  پیینناش( 

هننی، نظننیم آموزشنن  پییننناش  نظننیم ( )بننرا، مولفننه1392)

پهوهش  پییناش  نظیم منیریت  پییناش  نظیم مننیریت زیسنت 

پییناش(   محدط   نظیم تیمد، میل  پییناش و پییبین، اجتمیع 

هنی، ( برا، مولفنه2018داگدلدوته  لدوبدکدیه و مدیلگییت  )

نظیم آموزش  پییناش  نظیم پهوهش  پیینناش  نظنیم مننیریت  

( )بنرا، 2014پییناش و پییبین، اجتمیع  پییناش(  موحنن، )

هی، نظیم آموزش  پییناش  نظیم پهوهش  پیینناش  نظنیم مولفه

جعفننر، و  ع  پییننناش( منننیریت  پییننناش و پییبیننن، اجتمننی

هنی، نظنیم آموزشن  پیینناش  ( )برا، مولفه2013همکیشا  )

نظیم پهوهش  پییناش  نظیم مننیریت  پیینناش  نظنیم مننیریت 

زیست محدط   نظیم تیمد، میل  پییناش  پییبینن، اجتمنیع  

گریسنندو و ایپدیننی  پییننناش و نظننیشت و پیسننخگوئ  پییننناش( 

موزشنن  پییننناش  نظننیم هننی، نظننیم آ( )بننرا، مولفننه2014)

پهوهش  پییناش  نظیم مننیریت  پیینناش  پییبینن، اجتمنیع  

( )برا، 2013تدنوشییو ) پییناش و نظیشت و پیسخگوئ  پییناش( 

هی، نظیم آموزشن  پیینناش و نظنیم پهوهشن  پیینناش(  مولفه

هننی، نظننیم ( بننرا، مولفننه2009بننیالس  بیکلیننن و مدیگننو )

پییناش و نظیم منیریت  پییناش(  آموزش  پییناش  نظیم پهوهش  

هی، نظنیم آموزشن  ( )برا، مولفه2008الشویخت و ابوبکر )

پییناش  نظیم پهوهش  پیینناش  نظنیم مننیریت  پیینناش  نظنیم 

منننیریت زیسننت محدطنن  و پییبیننن، اجتمننیع  پییننناش(  

هی، نظیم آموزش  ( )برا، مولفه2006والسکوئا و همکیشا  )

پییناش  نظیم منیریت  پییناش و پییبینن، پییناش  نظیم پهوهش  

 اجتمیع  پییناش(  بوده و بی آنهی دش ی  شاستی قراش داشد.

  نتنیی  حنیک  از هی، منل نهیی مولفهدش تبدد، شوابط بد، 

 ناشیندانشنگیه پیبنر  ناشیپی ،دتیم رهدزنج تیریآ  بوده که من

-و مولفنه (633/49و مقیدیر تن   836/0)ضریب استینناشد 

و مقننیدیر تنن   126/0)ضننریب اسننتینناشد  شننرکت  هننی،

  کنننیال و (258/3و  155/0)(  تنننیمد، کییننننگی 678/2

  (600/3و  148/0)  فعیلدت سبا(365/4و  187/0)خنمیت

  قنننننواند، و (165/4و  150/0)لجسنننننتد  معکنننننوس

پننننننذیر،   مسننننننئولدت(207/4و  163/0)مقننننننرشات

  منننیریت سننرمییه انسننین  (819/2و  129/0)اجتمننیع 

و  087/0)و هیجیشهنننننی، سنننننیزمین ( 202/3و  144/0)

و مثبتن   تنیثدر معینیداش(  بر استقراش دانشگیه پییناش  188/2

مصنر  ( و 503/0و  024/0)منیل هنی، مولفنه داشته  امنی 

فیقننن تننیثدر معیننیداش بننر اسننتقراش   (535/1و  071/0)انننرگ،

 تیریمننهنی، تنیثدر بیتوجه به مولفه .اننهدانشگیه پییناش بود

  دش منل نهیی  ناشیدانشگیه پیبر استقراش  ناشیپی ،دتیم رهدزنج

نتیی  تحقدنق حیضنر تیئدنکییننه نتنیی  حیصنل از تحقدنق 

 ( 1398آبید، و مدرغفنوش، )شوش،  مروت  شریفطهمیسب 

 بوده و بی آنهی دش ی  شاستی قراش داشد. 

 ،توا  به جیمعه آمنیش  از جمله نقیط قوت پهوه  حیضر م

نقنیط  گنریاز د ،داشیشه کرد. همچین ه گدر، دقدق آ و نمون

جیم  و بروز بود    ،توا  به کیشبرد  قوت پهوه  حیضر م

 موضوع پهوه  اشیشه کرد.
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سیز، ( بر پدیدهSSCM) یناشپیمنلسیز، تیثدر ابعید منیریت زنجدره تیمد،  هن  بی حیضر پهوه  چکیده:

 دش آ  آمنیش، جیمعنۀ. شنن نجیما اکتشیف  آمدخته شو  طریق از دانشگیه پییناش دش نظیم آموز  عیل  ایرا 

مننیرا   وهی، آزاد اسیتدن مهینس  محدط زیست  منیریت دولت  وآموزش  دانشگیه از گروه  کدف   بخ 

کم  کیششییسی  واحن تناشکیت  منیرا  عنیل   مدنین  و اعضنیء  بخ  دشکشوش و  عیل  اداشات محدط زیست

 14هی، آزاد اسنتی  میزنننشا  دش زش  دش دانشگیههدئت علم  ششته مهینس  صییی   منیریت دولت  و آمو

 20 تعناد گلوله برف   گدر،نمونه شو  از کدف  بخ  دش .بودنننفر  660تعناد تقریب  ه واحن دانشگیه  ب

-داده .شننن انتخیب آمیش، نمونۀ عیوا  به نفر 243 تعناد  تصیدف  گدر،نمونه شو  بی کم  بخ  دش و نفر

 هنی،پرسشنییمه طریق از کم  بخ  دش و سیختیشییفتهندمه  دلف  بی پرسشییمه تکید طریق از کدف  ،هی

 و تجاینه Smart PLSو  SPSSهی، افااش نرم از استفیده بی و استخرا  آمیش، نمونۀ شو، ربسیخته  محقق

هفت بعن شیمل  بر دانشگیه پییناش منیریت زنجدره تیمد، پییناش شیمل ییزده بعن داد  نشی  هیییفته .شن تحلدل

سبا دش شتبه اول و بعن  عملکرد  به لحیظ مداا  عملکرد  بعن فعیلدت –تیثدر معییداش، داشد. دش نقشه اهمدت 

از نظر اهمدت  بعن کیال و خنمیت دش شتبه اول و بعن میل  دش شتبه آخر اهمدنت  کیال و خنمیت دش شتبه آخر و

 قراش داشد.

 اش  دانشگیه پییناش  نظیم آموز  عیل .منیریت زنجدره تیمد، پیین کلیدی: واژگان

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


