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 چکیده 

 نقش به توجه با رقابتی مزیت کسب و سبز تأمین زنجیره مدیریت بین رابطه بررسی پژوهش، این از هدف

 به مراجعه با منظور بدین. باشدمی مشهد شهر متوسط و کوچک صنایع در رقابتی هوش گریمیانجی

 رقابتی مزیت کسب سبز، تأمین زنجیره مدیریت مفهوم با مرتبط هایمؤلفه و ابعاد گرفته،انجام تحقیقات

 و گردید طراحی سؤال 77 بر مبتنی ایپرسشنامه متغیرها، این مبنای بر و شد شناسایی رقابتی هوش و

 به الذکرفوق هایپرسشنامه پایایی و گرفت قرار تأیید مورد مدیریت، رشته ننخبگا طریق از آن روایی

 کرونباخی آلفای دارای رقابتی هوش و رقابتی مزیت کسب سبز، تأمین زنجیره مدیریت برای ترتیب

 بازاریابی مدیران تمامی پژوهش آماری جامعه. باشندمی 7/0 از باالتر که( 22/0 ،77/0 ،28/0)

 8288 حدود مدیران تعداد که باشدمی مشهد شهر متوسط و کوچک صنایع از غذایی یعصنا هایشرکت

 478 برابر مدیران برای کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجم که باشدمی 0000 از بیش تعداد و نفر

 از دهاستفا با ساختاری معادالت سازیمدل از تحقیق این هایفرضیه آزمون برای همچنین،. باشدمی نفر

 آن ابعاد و رقابتی هوش گریمیانجی نقش تأیید دهندهنشان حاصل، نتایج و شد استفاده لیزرل افزار نرم

 از آگاهی و تکنولوژیک و آوریفن وضعیت از آگاهی رقبا، وضعیت از آگاهی بازار، وضعیت از آگاهی)

 .باشدمی رقابتی مزیت کسب و سبز تامین زنجیره مدیریت بین رابطه در( اجتماعی و راهبردی وضعیت

 

 صنایع هایشرکت رقابتی، هوش و رقابتی مزیت کسب سبز، تأمین زنجیره مدیریتواژگان کلیدی: 

 مشهد شهر متوسط و کوچک صنایع غذایی،
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 مقدمه  -1

 قاعدرواشاد کاه  یمعرفا (0997)در ساال  یشیگانم یالتیا دانشگاه یتأمین سبز توسط انجمن پژوهش صنعت یرهزنج یریتمد

 تأمین سبز از منظر چرخه عمر یرهزنج یریت. مد(80: 0490نژاد، است )نیک زیستمحیطبرای حفاظت از  ینینو یریتمدل مد

 و ، اساتفاده از محصاولونقالحملفاروش محصاول و  محصاول، و سااخت یطراح یه،مراحل از مواد اول یشامل تمام محصول

را  محیطیزیسات یمنف یراتتأث تواندمیتأمین و فناوری سبز، شرکت یره زنج یریت. با استفاده از مدباشدمیمحصوالت  یافتباز

کاه در  محیطیزیساتو  یاقتصادی، اجتمااع هایچالش یلبه دلیابد.  دست کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژی

 ایان راهبارد ساازمان بار یی آن و طراحاهاو تمرکز بر خواسته گراییمشتری یکردرو نمود،یم تهدید را هاسازمان یراخ یدهه

پور و )شافیع اسات دادهازدسات هاادر ساازمان یرقاابت یاتمز یجاادخاود را بارای ا یت( قابلیاندر مشتر یترضا یجاداساس )ا

 یال، اماروز باه دلشادمی محسوب سازمان یرقابت یتعامل مز گراییمشتریی گذشته . اگر در دو دهه(4: 0494پور، اسماعیل

محصاول،  ین. مشاتری هماواره بهتارانادگرفتهتمرکاز فاصاله  ایان از هاساازمان گرایی،مشتری یقاز طر ایجادشدهی هاچالش

باا  کاه یادگرد یندهاییمحصوالت و فرا یدو تول زیستمحیط ینگرش باعث آلودگ ین. اخواستمی آن را ترینسریعو  ترینارزان

اقتصاادی،  یحاوزهدر ساه  پذیریمساوولیت بقاای خاود را در هاانساازمراساتا  ینهماهنگ نبوده است. در هم زیستمحیط

 جاایگزین« سابز ینتضام» باا عناوان یساختارهای ساازمان یجادسازمان و ا . نگرش سبز دراندیافته محیطیزیستو  یاجتماع

 . (01: 0490)ایمانی،  اندشده «یفیتک ینتضم» یلاز قب یواحدهای سازمان

چگوناه  وجود دارد؟ و زیستیطکنیم که چه نیازی به این نوع از ترکیب بین تجارت و محال آغاز میبا این سؤبحث را بنابراین  

فاروش،  تولیاد و عاالوه بار ساودآوری و علم تجارتکرد که روزی شاید کسی تصور نمی شد که نیاز به این ترکیب پدیدار شد؟

 و حفا  بارای هاسازمان که گردیده باعث اطالعات آورینف توسعه و اقتصاد شدنجهانی نیز باشد. کنندهمصرفنگران سالمت 

و اساتول،  0پیدا کارد )باوک  اهمیت تأمین زنجیره مدیریت اساس این بردند. بر پی مشتریان نیاز ارضای اهمیت به بقای خود

 هماهناگ و یکپارچاه صاورتبه تاأمین زنجیاره تمام اعضاای هدایت شامل تأمین زنجیره (. در گذشته مدیریت8080: 8007

 خدمات، و کاال ترسریع تحویل دنبال به تأمین زنجیره مدیران و بود بیشتر سود وری وبهره ارتقای عملکرد، جهت بهبود باهدف

 تخریاب و های اجتماعیهزینه اهمیت و تأمین زنجیره محیطیزیست عملکرد بهبود اما بودند، کیفیت و افزایش هزینه کاهش

محیطی زیسات اساتانداردهای اخاذ برای دولتی مقررات فشار با(. 47: 0992، 8بیرو و همکاران) گردیدنمی لحاظ زیستمحیط

 تأمین مفهوم زنجیره زیست(بر محیط مخرب اثر سبز )بدون محصوالت عرضه برای مشتریان تقاضای فزاینده رشد و طرفازیک

 و مطلوبیات ایجااد طریاق از پیشارو هاایشارکت در سابز تأمین مدیران زنجیره امروزه. ساخت پدیدار را آن مدیریت و سبز

 در خاود محیطای عملکرد بهبود و سبز لجستیک از تا کوشندمی تأمین سراسر زنجیره در محیطیزیست منظر از رضایتمندی

 (.087: 0490سود ببرناد )الفات و همکااران،  پایدار، رقابتی مزیت کسب جهت راهبردی سالح یک عنوانبه تأمین زنجیره کل

کنندگان باه خریاد محیطی مانناد ساوراش شادن الیاه اوزن و عالقاه مصارفاهمیت توجه به مسائل زیسات به توجهراین بابناب

های پوستی لزوم توجه به مقوله مدیریت زنجیره سابز بیماریزیست برسانند و افزایش محصوالتی که کمترین زیان را به محیط

تواناد می دنشو ختهداپر آن به گرا که ستا مینز روی در صلیا مشکل ساتزیمحیط گیدلوآ وزه،مرازپیش آشاکار اسات. ابیش

 .دارد ریفو توجه به زنیا که ستا اردیمو از یکی اهو گیدلوآ ،گیهادلوآ اعنوا از .دشو بشر عنو اضنقرا به منجرطور باااالقوه باااه

، مواجااه شدید مشکل با را دممر کثراهااوا اساات کااه  در دموجو ایگلخانه یهازگا ارمقد یشافزا اتثرا از نیز مینز نشد مگر

 بیشاتری به بحاث موضوع این رقابتی، هوش موضوع با رابطه در صورت گرفته هایپژوهش کمبود دلیل به همچنین وکند می
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 و مختلف هایسازمان نامطمون، و متغیر هایمحیط که کندبیان می محیطیتکامل زیست (. تووری1: 0490دارد )رضائی،  نیاز

 کاه اخیار، هایخاالل ساال باشاند. در برخاوردار باالیی پذیریانعطاف از محیطی تغییرات با همزمان که طلبدمی رامتنوعی 

 باعث اطالعات انفجار و آوریفن سریع تغییرات تحوالت و کند،می تهدید را هاسازمان از بسیاری حیات محیطی سریع تغییرات

 و ارتباطاات آوریفان دیگار ساوی شوند. از متحمل کنونی رقابتی ندن در محیطما باقی برای را بیشتری فشار هاسازمان شده

 ساط  هوشامندی افازایش طریق از تنها هاسازمان گشته موجب برتری، کسب مختلف هایراه اختیار گذاشتن در با اطالعات

 (.80: 0498زایی، )اسمعیلکنند  غلبه خود رقیبان بر بتوانند بروز، اطالعات از استفاده و کارگیریبه و خود رقابتی

 آغازشده بازاریابی هوش نام به تحقیقات بازاریابی زیر در تودرتو تخصصی فعالیت یک و مجزا حوزه یک عنوانبه رقابتی هوش

 شودمی تعیین شرکت توسط هاآن هایفعالیت که کسانی عنوانبه است. هوش رقیب متمایز رقابتی هوش از رقیب است. هوش

 بنایی کلمات زیر که باورند این بر هااست. آن شدهتعریف حرکت، بینیپیش و ضعف و قوت نقاط و تعیین خود رقبای درك و

 دیگر سوی از رقابتی است. هوش هوش رقیب تعریف فقط هااین اما هستند، رقبا و صنعت بینیپیش و درك تعیین، شناسایی،

 فرآیند در پاسخ یک و مشتری نیازهای درك کننده،به مصرف رقیب هایپاسخ گرفتن نظر در شامل نقش، گسترش

 ها،آن تمایز توصیف است. در رقیب هوش از تریوسیع محدوده در رقابتی هوش معنای ضمنی. است راهبردی گیریتصمیم

 و محصوالت بازاریابی سود روزانه به مربوط مشکالت به رقیب است. هوش آن از بخشی تنها و نیست رقابتی هوش هوش رقیب،

 راهبردی ریزیبرنامه و رقیب باهوش ارتباط در که افزوده استارزش مفهوم رقابتی هوش دارد. حوزه تمایل شرکت خدمات

 به ایگسترده شکل به محوربازار عرضه گردیده باعث اطالعات آوریفن توسعه و اقتصاد شدن(. جهانی88: 8009، 0است )نوکا

 مدیریت اساس این بردند. بر پی مشتریان نیاز ارضای اهمیت به بقای خود و حف  برای هانسازما و یابد تغییر محورتقاضا بازار

 مشتری یعنی به چسبیده موجودیت آخرین توسط فقطنه مشتریان عالیق و نیازها ارضای زیرا پیدا کرد، اهمیت تأمین زنجیره

لذا یکی از  (.8049: 8007یرد )بوک  و استول، گمی باالدست، صورت کنندگانتأمین سایر توسط بلکه است، نهایی محصول

تواند در هر سازمانی برای مدنظر قرار دادن این مهم و اعمال آن در کلیه فرایندهای کاری مؤثر واقع شود، فرایندهایی که می

یر در ارائه های درگای از فعالیتمدیریت زنجیره تأمین است، مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگی یک شبکه پیچیده

که اشاره به  باشد. فراتر از این تعریف، با اضافه کردن کلمه سبز، مدیریت زنجیره تأمین سبزمحصول نهایی به مشتری می

(. ایده مدیریت 02: 8000، 8گردد )نینالوان و همکارانتدارکات سبز، تولید سبز، توزیع سبز و لجستیک سبز دارد، معرفی می

ای، شیمیایی/ خطرناك، مواد زائد انرژی، تولید گازهای گلخانه)بردن یا به حداقل رساندن ضایعات زنجیره تأمین سبز ازبین

متحده، اروپا ویژه در ایاالتهای مشتری بهزیست تحت قانون و دستورالعملجامد( در امتداد زنجیره تأمین است. مسائل محیط

عنوان یک نوآوری مهم، به به 4(GSCM)تولیدکنندگان شده است. اتحادیه اروپا( و ژاپن تبدیل به یک نگرانی مهم برای )

محیطی و باال بردن هایی برای رسیدن به اهداف مشترك سود و بازار، با کاهش خطرات زیستسازمان در توسعه استراتژی

 پاسخ پی در شاین پژوه که سؤالی ترینعمده(. 447: 8001، 8کند )هروانی و همکارانمحیطی خود کمک میراندمان زیست

کسب مزیت رقابتی با توجه به متغیر هوش رقابتی  و سبز تأمین زنجیره مدیریت بین رابطه وکیف و تأثیر  و کم است، آن به

 کسب مزیت رقابتی و رقابتی هوش بر سبز تأمین زنجیره تأثیر مدیریت در جهت تحقیقی امروز تا که جهتاست. ازآن سازمان

 این تأثیر را حاضر، پژوهش بنابراین است، نگرفته مشهد، صورت شهر متوسط و کوچک ر صنایعد موضوع اهمیت به پرداختن

منجر بر  ومسوله اصلی پژوهش که آیا مدیریت زنجیره تأمین سبز با توجه به نقش هوش رقابتی نموده مزبور، کاوش صنایع در

 .دهدرد بررسی قرار میرا مو کسب مزیت رقابتی در صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد تأثیر دارد؟

                                                           
1 Nwokah 
2 Ninlawan at al 
3 Sustainable Supply Chain Management 
4 Hervani at al 
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 های پژوهشفرضیه .2

 فرضیه اصلی پژوهش: .2-1

گری هوش رقابتی رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی فرضیه اصلی:

 معناداری وجود دارد.
 فرضیات فرعی پژوهش:  .2-2

 کند.ن سبز و مزیت رقابتی را میانجی میآگاهی از وضعیت بازار رابطه مدیریت زنجیره تأمی :1فرضیه فرعی 

 کند.آگاهی از وضعیت رقبا رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجی می :2فرضیه فرعی 

 کند.آوری رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجی میآگاهی از وضعیت فن :3فرضیه فرعی 

 کند.می وضعیت اجتماعی رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجیآگاهی از  :4فرضیه فرعی 

 تحقیق: پیشینه .3

ارائه مدلی جهت عوامل مؤثر بر مادیریت زنجیاره تاأمین سابز باا در پژوهشی تحت عنوان (، 0494شفیع پور و اسماعیل پور، )

بعدی است که در ایان مادل بار  04مدل مفهومی  ز ارائه یکپرداختند که نتایج حاکی ا رویکرد بررسی متون و مطالعات جدید

محیطی مشتریان و تولید سبز تأثیر بیشتری را های زیستزیست، نگرانیطبق نظرسنجی به عمل آمده عوامل حفاظت از محیط

هشای باا عناوان (، در پژو0498پور و مرزبان مقدم )علیبر موضوع داشته و توجه محققان را بیشتر به خود معطوف کرده است. 

های هاوش های تولیدی به این نتایج دست یافتند که بین تک تاک مؤلفاه بررسی رابطه هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت

سازمانی )بینش راهبردی، سرنوشت مشترك، تمایل به تغییر، جرأت و شهامت، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد( باا 

یت، ریسک پذیری، استقالل طلبی، انگیزش، عزم و اراده، اعتقاد به مقدسات( رابطه معناداری وجاود های کارآفرینی )خالقمؤلفه

عنوان ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت نشار بار اسااس  تحت ایمقاله ( در0498انوری رستمی و همکاران ) دارد.

محیطی مشاتری، اساتراتژی سابز، هاای زیساتنگرانی زیسات،فازی نشان دادند که توجه به پنج معیاار محیط AHPرویکرد 

 و زنچیرچایساازی مادیریت زنجیاره تاأمین سابز کارده اسات. کننده سبز و تولید سبز، صنایع را ملزم به پیادهانتخاب تأمین

ویکارد ر و محیطی عملکرد اساس بر تولیدی صنایع بودن سبز ارزیابی چارچوب ای تحت عنوان ارائه( در مقاله0498) همکاران

با استفاده از رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره ی فازی،  یزد نشان دادند که استان نساجی و فوالد کاشی، صنایع در  فازی 

 بساته و سابز نقل و حمل سبز، تولید سبز، طراحی سبز، خرید و تأمین شامل کلی معیار پنج قالب در تأمین سبز بودن زنجیره

ای با عنوان رویکرد چند معیاار فاازی بارای ارزیاابی عملکارد ( در مقاله8004همکاران ) و 0شن .است شده ارزیابی سبز، بندی

 باا ساازگار محصاوالت بارای مشتریان در رشد به رو آگاهی که دادند تأمین سبز در زنجیره تأمین سبز با تنظیمات زبانی نشان

 افازایش خاود تاأمین زنجیاره به سبز تأمین زنجیره مدیریت کردن وارد برای هاکارخانه بر را فشار که دارد وجود زیستمحیط

 از متعادد تطبیقای ای تحات عناوان مطالعاات( در مقالاه8004و همکاران ) 8خو کند. برآورده را مشتری نیازهای تا است داده

 بارای اردهو فشاارهای کاه دادناد نشاان های مختلف صانایعفشار با بررسی بخش تحلیل و سبز: تجزیه تأمین زنجیره مدیریت

ای با ( در مقاله8008دحراج و ویشال ) .است کرده سبز تأمین زنجیره مدیریت اجرای به مجبور را صنایع زیست،محیط حفاظت

 محیطای عملکارد شااخ  باودن پاایین دلیال کاه دارنادمی عنوان بررسی اجمالی مدیریت زنجیره تأمین سبز در هند بیاان

 و سابز بازاریاابی سابز، تولیاد سابز، خریاد بعاد چهار در سبز تأمین زنجیره مدیریت رویکرد به توجهی بی هندی، هایشرکت

   .باشد می سبز لجستیک

                                                           
1 Shen 
2 Khuo 
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 مدل مفهومی پژوهش .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 پژوهش انجام روش .5

 زمیناه در اطالعاات آن در کاه باشادمی پیمایشای توصیفی، روش و ماهیت نظر از و بوده کاربردی، هدف لحاظ به تحقیق این

 ایان در هامقالاه، کتاب مطالعاه و ایکتابخاناه روش طریق از مدیریت زنجیره تامین سبز، هوش رقابتی و مزیت رقابتی مفاهیم

 صانایع هایشارکت بازاریاابی مادیران را پژوهش این آماری جامعهآماری این پژوهش، جامعه . است گردیده آوریجمع زمینه

 نفار 8288 هااتعداد آن های به عمل آمدهکه با توجه به بررسی دهندمی تشکیل مشهد شهر متوسط و چککو صنایع از غذایی

نفار  478 فرماول کاوکرانبار اسااس به صورت تصادفی ساده  و باشند که می پژوهش انجام زمانی مقطع در فعال هاشرکت در

 اول مرحلاه در گرفات، صاورت مرحله دو در پژوهش نیا در ریگردآو ابزار برآورد گردیده است. عنوان اعضای نمونه پژوهشبه

 مرحلاه در. اسات گرفته صورت یدانیم مطالعه و معتبر هاتیسا کتب، مدارك، و اسناد به مراجعه قیطر از اطالعات آوریجمع

 یشناخت تیجمع مسائل خصوص در یسؤاالت شامل پرسشنامه اول بخش که است شده استفاده یبخش چهارۀ پرسشنام از دوم

 8رضاایی 0مدیریت زنجیاره تاأمین سابزسه پرسشنامه و بخش دوم از  .است سط  تحصیالت، سابقه خدمت ت،یجنس جمله از

باشاد و در قالب مقیاس پنج امتیازی لیکرت می گویه 88 و بازیافت سبز(، تولید سبز، محصول سبزکه دارای سه بعد )( 0490)

، آگااهی از وضاعیت باازاربعاد ) 8ساوال و دارای  48پورفر کاه دارای چاووشی و جوادی پرسشنامه هوش رقابتی و همچنین از

مقیااس پانج  در قالب آگاهی از وضعیت راهبردی و اجتماعیو  آوری و تکنولوژیکآگاهی از وضعیت فن، آگاهی از وضعیت رقبا

بعد )مزیت مشاهود، مزیات پایادار، مزیات  1( که شامل 0490حسینی، ) پرسشنامه مزیت رقابتی باشد و ازامتیازی لیکرت می

( پایاایی هار 0باشد کاه در جادول )قالب مقیاس پنج امتیازی لیکرت میگویه  07پویا، مزیت متجان ، مزیت مرکب( و دارای 

افازار ساختاری با اساتفاده نرم معادالت مدلها از دادههمچنین جهت تجزیه و تحلیله است ها نشان داده شدیک از پرسشنامه

 استفاده گردید. پژوهش هایفرضیه آزمون برایلیزرل 
 پرسشنامه یایپا -1 جدول

 N of Items Cronbach's Alpha پرسشنامه

 28/0 88 مدیریت زنجیره تأمین سبز

 77/0 07 مزیت رقابتی

 22/0 48 تیهوش رقاب

                                                           
1 Innovation 

 پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر دانشگاه تهران 2 

ی یرهزنج یریتمد

 سبز ینتأم

 طراحی محصول سبز

 تولید سبز

 بازیافت سبز

 
 

 

 مزیت رقابتی

 مزیت مشهود

 ت پایدارمزی

 مزیت پویا

 مزیت متناجس

 مزیت مرکب

 

 
 
 
 
 

 رقابتی هوش

 بازاروضعیت  آگاهی از 

 آگاهی از وضعیت رقبا

 از وضعیت فن آوریآگاهی 

 اجتماعیاز وضعیت آگاهی 
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 هاداده تحلیل و تجزیه -6

 . آمار توصیفی6-1
 های توصیفییافته -2جدول 

 درصد فراوانی نسبی فراوانی پاسخ خصوصیت  

 

 سن

 %40 009 سال 40-80

 % 42 042 سال  80-40

 %48 007 سال 80باالی 

 

 سطح تحصیالت 

 % 84 28 ترکاردانی و پایین

 %70 888 لیسان 

 %07 12 و باالتر ن سایلفوق

 

 سابقه خدمت

 %1/88 078 سال 00زیر 

 %48 088 سال 80-00

 %1/80 72 سال 80بیش از 

 های استنباطییافته .6-2

گری هاوش بررسی رابطه میان مدیریت زنجیره تأمین سبز با توجاه باه نقاش میاانجیسوال برای  74همانطور که اشاره شد از 

( استفاده شده اسات و LISREL, 8.54)اخت مدل از روش معادالت ساختاری و نرم افزار استفاده شده است. برای سرقابتی، 

به منظور بررسی روایی متغیرهای مطرح شده در مدل تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است که ضریب اساتاندارد، 

بیشاتر  97/0ی هماۀ ساواالت پرسشانامه از ضریب معناداری و واریان  تبیین شده محاسبه و با توجه به اینکاه عادد معناادار

 باشد، روایی آن مورد تأیید قرار گرفت. می
 های لیزرلهای فارسی در خروجی. معادل3جدول

 معادل در نمودار ابعاد متغیر مکنون

 

 مدیریت زنجیره تأمین سبز

M.Z.SABZ 

 M.SABZ محصول سبز

 T.SABZ تولید سبز

 BAZ.SABZ بازیافت سبز

 

 قابتیهوش ر

HOSH.R 
 V.BAZAR وضعیت بازار

 V.RAGHAIB وضعیت رقبا

 V.FANAVARI آوری و تکنولوژیوضعیت فن

 V.EJTEMAI وضعیت اجتماعی

 MAZIAT.R مزیت رقابتی
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گری هاوش رقاابتی بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی با توجه باه نقاش میاانجیفرضیه اصلی پژوهش: 

 ناداری وجود دارد.رابطه مع

 
 مدل معادالت ساختاری )ضریب استاندارد(. 2شکل 

کاه داری اعداد، باید گفت از آنجاییپردازیم؛ در رابطه با معنیدر این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل می

اعدادی معناادار خواهناد  tبرای آزمون  ایم؛بدنبال آزمون فرضیات بوده 01/0یا خطای  91/0در این تحقیق در سط  اطمینان 

معنا + باشد، بی97/0و  -97/0عددی بین  t+ باشند. به این معنی که اگر در آزمون 97/0تر از و بزرگ -97/0بود که کوچکتر از 

 خواهد بود.

 
 مدل معادالت ساختاری )ضریب معناداری(. 3شکل
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 .کندیم یگریانجیم یرقابت تیتأمین سبز و مز رهیزنج تیریمد بین بازار رابطه تیاز وضع یآگاهفرضیه فرعی اول: 

 
 مدل معادالت ساختاری )ضریب استاندارد(. 4شکل 

کاه داری اعداد، باید گفت از آنجاییپردازیم؛ در رابطه با معنیدر این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل می

اعدادی معناادار خواهناد  tایم؛ برای آزمون بدنبال آزمون فرضیات بوده 01/0خطای یا  91/0در این تحقیق در سط  اطمینان 

معناا + باشد، بی97/0و  -97/0عددی بین  t+ باشند. به این معنی که اگر در آزمون 97/0تر از وبزرگ -97/0بود که کوچکتر از 

 خواهد بود.

 

 مدل معادالت ساختاری )ضریب معناداری(. 5شکل
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 کند.گری میآگاهی از وضعیت رقبا رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی میانجی ی دوم:فرضیه فرع

 
 مدل معادالت ساختاری )ضریب استاندارد(. 6شکل 

 کاهداری اعداد، باید گفت از آنجاییپردازیم؛ در رابطه با معنیدر این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل می

اعدادی معناادار خواهناد  tایم؛ برای آزمون بدنبال آزمون فرضیات بوده 01/0یا خطای  91/0در این تحقیق در سط  اطمینان 

معناا + باشد، بی97/0و  -97/0عددی بین  t+ باشند. به این معنی که اگر در آزمون 97/0تر از و بزرگ -97/0بود که کوچکتر از

 خواهد بود.

 

 ت ساختاری )ضریب معناداری(مدل معادال. 7شکل
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 .کندیم یگریانجیم یرقابت تیتأمین سبز و مز رهیزنج تیریمدبین رابطه  یآورفن تیاز وضع یآگاهم: سو یفرع هیفرض

 

 مدل معادالت ساختاری )ضریب استاندارد(. 7شکل 

کاه داری اعداد، باید گفت از آنجاییپردازیم؛ در رابطه با معنیدر این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل می

اعدادی معناادار خواهناد  tایم؛ برای آزمون بدنبال آزمون فرضیات بوده 01/0یا خطای  91/0در این تحقیق در سط  اطمینان 

معناا + باشد، بی97/0و  -97/0عددی بین  t+ باشند. به این معنی که اگر در آزمون 97/0رگتر از و بز -97/0تر از بود که کوچک

 خواهد بود.

 

 مدل معادالت ساختاری )ضریب معناداری(. 8شکل
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 .کندیم یگریانجیم یرقابت تیتأمین سبز و مز رهیزنج تیریمد بین رابطه یاجتماع تیاز وضع یآگاهم: چهار یفرع هیفرض

 
 مدل معادالت ساختاری )ضریب استاندارد(. 9ل شک

کاه داری اعداد، باید گفت از آنجاییپردازیم؛ در رابطه با معنیدر این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل می

عناادار خواهناد اعدادی م tایم؛ برای آزمون بدنبال آزمون فرضیات بوده 01/0یا خطای  91/0در این تحقیق در سط  اطمینان 

معناا + باشاد، بی97/0و  -97/0عددی بین  t+ باشند. به این معنی که اگر در آزمون 97/0تر و بزرگ -97/0تر از بود که کوچک

 خواهد بود.

 
 مدل معادالت ساختاری )ضریب معناداری(. 11شکل
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الت اعداد معناداری و مادل تخماین اساتاندارد در ح دوم، سوم، چهارم اول، های فرعیهای فرضیهاز این رو با توجه به مدل

 پردازیم. به بررسی فرضیات تحقیق می

 های پژوهش. ضرایب استاندارد و اعداد معناداری مدل وآزمون فرضیه4جدول

ضرایب  مسیر ردیف

 استاندارد

اعداد 

 معناداری

 نتیجه

باه  بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی باا توجاه فرضیه اصلی 

 گری هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.نقش میانجی

 تایید 9/00 847/0

آگاهی از وضعیت بازار رابطه مدیریت زنجیره تاأمین سابز و مزیات  1فرضیه فرعی 

 کند.گری میرقابتی میانجی

 تایید 7/80 78/0

ت آگاهی از وضعیت رقبا رابطه مدیریت زنجیره تاأمین سابز و مزیا 2فرضیه فرعی 

 .کندگری میرقابتی میانجی

 تایید 9/01 10/0

آوری رابطاه مادیریت زنجیاره تاأمین سابز و آگاهی از وضعیت فن 3فرضیه فرعی 

 .کندگری میمزیت رقابتی میانجی

 تایید 04/88 74/0

آگاهی از وضعیت اجتماعی رابطه مادیریت زنجیاره تاأمین سابز و  4فرضیه فرعی 

 .کندگری میمزیت رقابتی میانجی

 تایید 7/80 77/0

 ارزیابی برآزش مدل  .6-3

شود. به این معنی که در گیری از معیارهای چندگانه نیکویی برازش آزمون میطور سیستمی با بهرهاعتبار کلی مدل مفهومی به

ازش های پژوهش و مدل مفهومی پژوهش بررسی خواهد شد، که آیا از برمعادالت ساختاری از یک طرف میزان انطباق داده

های مناسب برای شود. شاخ مناسب برخوردار است و از طرف دیگر معناداری روابط در این مدل برازش یافته، آزمون می

)میانگین مجذور خطاهای  RMSEA)مجذور کای دو به درجه آزادی(،  dfبه  2Xاطمینان از نیکویی برازش مدل، شامل 

باشند. مدلی از برازش مناسب تعدیل شده نیکویی برازش( می)شاخ   AGFI)شاخ  نیکویی برازش(، و   GFIمدل(، 

/fdبرخوردار است که میزان  
2X  باشد. هرچه  4آن کوچکتر ازGFI  وAGFI  محاسبه شده برای آن، به یک نزدیکتر باشد؛

 باشد.02/0های خوب باید کمتر از که مقدار آن برای مدل  RMSEAها برازش بهتری دارد و در نهایت اینکه  مدل داده

 .  برازش مدل پژوهش5جدول

 آماره مدل فرضیات اصلی معیار مقبولیت شاخص برآزش

2(Chi square) 3
2


df

 
9/0 

RMSEA0 RMSEA<0/08 0888./ 

NFI8 NFI>0/90 99./ 

CFI4 CFI>0/95 97./ 

AGFI8 AGFI>0/85 22./ 

                                                           
1Root Mean Squarerror of Approximation 
2Normed Fit Index 
3Comparative Fit Index 
4Adjusted Goodness of Fit Index 
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با دارد. تحقیق ایسه آن با مقدار مطلوب برای یک مدل برازش یافته، نشان از برازش مناسبمدل های ارائه شده و مقشاخ 

 پژوهش مورد تأیید می باشد.برازش مدل ساختاری  (1توجه به جدول )

 پژوهش فرضیات از گیرینتیجه .7

هایش راهی ها و استواری فرضیهفتهشود، تا با محک یامایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی میهای هر تحقیق، جاننتایج و یافته

های بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییار و ناو شادن، فارا مای خواناد. تحقیاق حاضار به سوی بهبود و تعالی بگشاید. پیشنهاد

های معناا دار بندیها و الیهبندیشک مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف تا خیلی موافق نیست تا اگر تمامی سط بی

های بر آماده از کنکااش در مباانی ی از گویهر نمونه نیز جابجا شوند، شکل قابل پذیرش تحقیق حف  شود. این تحقیق دستهد

ارزیابی تحقیقاتی در خصوص مدیریت زنجیاره تاأمین سابز را باه نظار مادیران گاذارده اسات. در تماامی مراحال توجاه باه 

نده ها، و ضایعات، ایجاد ارزش بارای مشاتری و نگرانای جهات ساالمت زیست، صرفه جویی در منابع انرژی، کاهش آالیمحیط

   کننده و کسب مزیت رقابتی از اهمیت اساسی برخوردار است.مصرف

گری هوش رقابتی بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی فرضیه اصلی پژوهش:

 رابطه معناداری وجود دارد.

بین مادیریت زنجیاره تاأمین سابز و کساب مزیات  رابطه تواندمیهوش رقابتی  ساختاری، معادالت از حاصل نتایج به توجه با

از طریاق  غاذایی شاهر مشاهد صنایع هایشرکت مدیران بازاریابییعنی  .کند میانجی راغذایی  صنایع هایشرکت رقابتی برای

تأمین و کساب مزیات رقاابتی را افازایش دهناد. یعنای  مدیریت زنجیرهتوانند میزان ارتباط بین ارتقا هوش رقابتی شرکت می

 در محیطیزیسات هایبرناماه برای توسعه مشتریان طرف یک از. است خدماتی بخش در پایدار توسعه زنجیره تأمین سبز کلید

 سااختاری و اجازای هاافرآیناد مجادد طراحای برای خدمات و کاالها کنندگانتأمین طرف دیگر از و دارند نقش تأمین زنجیره

های شرکت ریزی،برنامه هایسیستم واسطه به تأمین زنجیره در اطالعات اهمیت و نقش به توجه با .دارند کلیدی نقش خدمات

 فرآینادهای هوش رقابتی از طریاق مهندسای مجادد .بپردازند فعالیت به امروز رقابتی بازار از بخشی عنوانبه توانندمی تولیدی

 اساتفاده مورد کار و کسب روندهای و سازمانی سازوکارها، فرآیندهای کلیه به بخشیدن سرعت و شدن بهینه هتج در سازمانی

اطالعات در زمینه بازار، رقبا و محصوالت غذایی و دید اجتماعی  بسترهای بر مبتنی یکپارچه که تأمین زنجیره در. گیردمی قرار

 خاود کسب وکاار روندهای انجام در را اطالعات آوریفن باید زیرساخت زنجیره شرکای و اجزا از یک هر باشد،می به محصوالت

 و طلبادمی را زیاادی هزینه و زمان هازیرساخت این تأمین که حالی است در این. آورند تا به مزیت رقابتی دست یابند وجود به

 .است سازمان باالی سط  حمایت مدیران نیازمند نتیجه در

 کند.گری میی از وضعیت بازار رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجیآگاه فرضیه فرعی اول:

سابز و  نیتاام رهیازنج تیریماد نیببا توحه به نتایج حاصل از معادالت ساختاری مشخ  گردید که مقدار ضریب همبستگی 

)رابطه غیر مستقیم(  بازار تیاز وضع یآگاهگر میانجی باشد اما با ورود متغیر سوم و/. می84ی )رابطه مستقیم( برابر رقابت تیمز

 تیاسابز و مز نیتاام رهیازنج تیریمدافزایش یافته است که بیانگر افزایش میزان همبستگی بین دو متغیر  78/0این مقدار به 

باازار،  وضاعیت از آگااهی ی بیافزایناد.رقابت تیمزبر  بازار تیاز وضع یآگاهتوانند با ها میباشد. یعنی مدیران شرکتی میرقابت

افازاری نرم ابزارهاای باه باازار یاک اطالعاات. شاودمی شاامل را باازار در جااری هایفعالیت از یافته بسیاری توسعه اطالعات

 بازاریاابی بیانش و ایکارشناسای حرفاه بازار، دانش دادن ارائه در دیده آموزش خوب افراد تحلیلی هایمهارت و تریافتهتوسعه

 موفقیت به توجه با اطالعات کردن پیدا به قادر هاآن بنابراین شوند، دریافت سریع و تفصیلی صورت به باید هاداده .اردد بستگی
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 خواهناد ماا محصول هایترفیع مقابل در امکاناتشان و ترفیعات به توجه با رقبا بعدی هایحرکت محصول، ترفیع در شکست یا

 شکست یا موفقیت بازخورد از ها آن زیرا هستند، بازار ریزیبرنامه واحدهای و بازاریابی ایواحده اغلب، بازار، هوش کاربران. شد

 .کنندمی استفاده قبلی هایفروش هایتالش

 کند.گری میآگاهی از وضعیت رقبا رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجی فرضیه فرعی دوم:

سابز و  نیتاام رهیازنج تیریماد نیبالت ساختاری مشخ  گردید که مقدار ضریب همبستگی با توجه به نتایج حاصل از معاد

مساتقیم( )رابطه غیر رقبا تیاز وضع یآگاهگر باشد اما با ورود متغیر سوم و میانجی/. می84ی )رابطه مستقیم( برابر رقابت تیمز

 تیاسابز و مز نیتام رهیزنج تیریمدبستگی بین دو متغیر افزایش یافته است که بیانگر افزایش میزان هم 107/0این مقدار به 

 عماومی مناابع کااربرد ها بیافزایند.ی آنرقابت تیمزبر  رقبا تیاز وضع یآگاهتوانند با باشد. یعنی مدیران سازمان میی میرقابت

 مای تبادیل اهاداف و هاطرح ری،جا هایفعالیت هایشان،ظرفیت رقبا، درباره اطالعات به که است هاداده توسعه و ادنقرار د در

 افاراد ساایر و تولیاد مادیران یاا راهباردی وکار کسب واحدهای در عملیاتی مدیران به کمک در اطالعات نوع این نقش. شوند

 .باشدمی کار و کسب توسعه یا و تولید فرآیند در درگیر

 کند.گری میو مزیت رقابتی را میانجی آوری رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبزآگاهی از وضعیت فن فرضیه فرعی سوم:

سابز و  نیتاام رهیازنج تیریمادبا توجه به نتایج حاصل از معادالت ساختاری مشخ  گردید که مقدار ضریب همبستگی بین 

)رابطاه غیار ی آورفان تیاز وضاع یآگااهگر باشد اما با ورود متغیر سوم و میانجی/. می84)رابطه مستقیم( برابر  یرقابت تیمز

سابز و  نیتام رهیزنج تیریمدافزایش یافته است که بیانگر افزایش میزان همبستگی بین دو متغیر  74/0ستقیم( این مقدار به م

هاا ی آنرقاابت تیامزبا کارکنان بار  یآورفن تیاز وضع یآگاهتوانند با ایجاد باشد. یعنی مدیران سازمان با میمی یرقابت تیمز

 نتاایجی که را هاییفرصت و بدهد سریع هایپاسخ تهدیدات به سازدمی قادر را شرکت یک کنیکیت هوش هایفعالیت بیافزایند.

 توساط شاده استفاده فرآیندهای و هاروش درباره اطالعاتی تواندمی تکنیکی هوش. کند شناسایی دارند، فنی و علمی توسعه از

 توساعه و تحقیاق کارکنان هایظرفیت ها،اختراع حق یا یدجد آوریفن آوردن دست به خارجی، آوریفن به شانوابستگی رقبا،

 تمرکاز بازارهاا از یکای به نسبت تکنولوژیکی روند بر اصوالً تکنیکی هوش. دهد ارائه را هابخش این برای هاهزینه برآورد و رقبا

 .تهدیدات به تا کند می جلب شرکت هایفرصت به را کارشناسان توجه بیشتر و دارد

گری آگاهی از وضعیت وضعیت اجتماعی رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیات رقاابتی را میاانجی چهارم:فرضیه فرعی 

 می کند.

سابز و  نیتاام رهیازنج تیریمادبا توجه به نتایج حاصل از معادالت ساختاری مشخ  گردید که مقدار ضریب همبستگی بین 

)رابطاه غیار ی اجتمااع تیاز وضاع یآگااهگر با ورود متغیر سوم و میانجیباشد اما /. می84ی )رابطه مستقیم( برابر رقابت تیمز

سبز و  نیتام رهیزنج تیریمدافزایش یافته است که بیانگر افزایش میزان همبستگی بین دو متغیر  77/0مستقیم( این مقدار به 

هاا بیافزایناد. ی آنرقاابت تیامزبار ی اجتمااع تیاز وضاع یآگااهتوانناد باا باشد. یعنی مدیران سازمان با میی میرقابت تیمز

 درك تواناایی ثورنادایک نظار از اجتمااعی هاوش باشاد،مای هوش از مهمی عنصر اجتماعی توانایی کردند پیشنهاد ثوراندایک

 داشته رقابتی هوش در بسزایی تأثیر تواندمی اجتماعی هوش ارتقای. است دیگران با رابطه در هوشمندانه رفتار و عمل دیگران،

 .دباش
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 پیشنهادات پژوهش:   .8

 محصوالت استفاده نموده و ماواد خاود را از  بندیزیست برای ساخت و بستهشرکت مذکور باید از مواد سازگار با محیط

 کنند، خریداری کنند. زیست را رعایت میکنندگانی که مسایل مربوط به محیطتامین

 فرآیندهای داخلی و محصول نهایی ریزی مدون جهت کاهش آالیندگی خاك، آب، هوا توسطبرنامه 

 محیطی و سالمت انسان و ایمنی محصول در روند کسب مواد اولیه، تولید و توزیع در نظر گرفتن عوامل زیست 

 ریزی در جهت کاهش و حذف استفاده از عناصر مضر طبیعت در فرآیند تولید قطعات  )سرب ، کرم ، جیوه و...(برنامه 

 های توزیع انرژیبهینه سازی اقتصادی سیستم 

  کاهشCO2 زیست های فسیلی که پیامدهای منفی برای محیطو سوخت 

 های تولیدی بدون ارزش افزوده، کاهش استفاده از منابع و افزایش کاراییحداقل کردن فعالیت 

 استفاده از سیستم تحویل به موقع، کنترل میزان ذخیره موجودی و حداقل کردن میزان سفارش اضافه 

 محیطی برروی قطعاتهای استاندارد زیستاز برچسب استفاده 

 نقلوهای حملنهیهز و بندیبسته ساخت، خام، مواد کاهش نیدر ح وریبهره و یعیطب منابع از حفاظت شیافزا 

 خطرناك بالقوه مواد از استفاده حذف ای کاهش  

 ضایعات  کاهش زمینه در هافرآیند سازی بهینه 

 شود هاآالینده کاهش و آب و انرژی در مصرف جوییصرفه به منجر که طوری پاك هایتکنولوژی کارگیری به 

 های زیسات و اساتفاده از دساتگاههای ساازگار باا محایطبندیهایی که به منظور ارایه بساتهصنعت مذکور باید هزینه

زیسات میازان گار با محایطهای سازپردازد را کاهش داده و با استفاده از روشتولیدی مناسب و کنترل آلودگی هوا می

کارهای مناسب به منظور بهبود حمال و نقال سابز نیاز انتخااب وری خود را افزایش دهد. از جمله راهسودآوری و بهره

 باشد.های توزیع و مشتریان، با تاکید بر معیارهای محیطی میشبکه

  دیگارثر در کنتارل آلاودگی هاوا از ؤمااصالح فرایند تولید، تعویض و تغییر ساوخت، انتخااب و اساتفاده از تجهیازات 

که پساب د. با توجه به اینسزایی داشته باشهتواند در کنترل آلودگی هوای صنایع مذکور نقش بکه می است ییکارهاراه

در  های مناسبی جهت دفع فاضالب استفاده شود.شود، الزم است از شیوههای زیرزمینی میصنایع منجر به آلودگی آب

 بنادیزیسات بارای سااخت و بساتهبندی سبز، بایستی صنعت مذکور از ماواد ساازگار باا محایطمعیار بستهارتباط با 

دهاد، اساتفاده هایی که محصول را متناسب با استانداردهای محیطای نشاان میمحصوالت استفاده نموده و از برچسب

 شود. 

 اجتناب از آسیب رساندن به محیط و جامعهتر، دور نگه داشتن خط تولید از هدر رفتن منابع و آلودگی پایین 

تری بیندیشاند و باا اساتفاده از کند که باه صاورت خالقاناهبا توجه به اینکه هوش رقابتی این امکان را برای مدیران فراهم می

 گیری به بهتارین شاکل عمال کنناد. پیشانهادهایی دراطالعات محیط کسب و کار و اطالعات حاصل از تحلیل رقبا در تصمیم

 خصوص هوش رقابتی زیر در این زمینه ارائه شده است:

 بینی محیط آتی بازارشناخت محیط فعلی و پیش 

 تحلیل عوامل اقتصادی، سیاسی و فن آورانه مرتبط با کسب و کار خود 

 حرکات یرهایمسا و هینقل لیحرکت وسا یزمان برنامه کاراتر، یریبارگ با تواندیم خوب یاطالعات ستمیک سی وجود 

 کند. ک کمکیتراف تراکم و یآلودگ کاهش به اترکار

 شناسایی نقاط ضعف و یافتن راه حل برای آنها 

 تغییر در راهبرد فعلی یا تعدیل آن 
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 درك کلی از یک وضعیت و شرکتهای رقیب 

 شناخت بزرگترین رقبا در بازار ، کنترل گامهایی که آنها برمی دارند و کنترل تغییرات بازار 

 و نشان دادن راههایی برای تهدید آنان و شناخت ضعفهای خود که ممکان اسات رقباا از ایان  شناخت ضعفهای رقبا

 ها و حرکتها برای از بین بردن آنهافرصت استفاده کنند و ارائه گام

 فرآوری و ترکیب اطالعات برای تولید آگاهی در مورد رقبا 

 ت شرکتگیری و حل مسائل و مشکالفراهم آوردن اطالعات کافی برای تصمیم 

 های بالقوه که امکان دارد یک شرکت رقیب انجام دهد و موجب به خطر افتادن موضع یا پایگاه یاک شناسایی حرکت

 شرکت در بازار خاصی شود .

 هایی که آسیب پذیر هستند و ارزیابی تأثیر اقدامات استراتژیک بر شرکتهای رقیبشناسایی زمینه 

  زیست و کسب مزیت توجه همزمان به این مولفه ها در حف  سالمت محیطباتوجه به خاصیت هم نیروزایی حاصل از

ها و برنامه های استراتژیک خود به همه این موارد و دیگار عوامال وابساته ها در سیاسترقابتی الزم است که سازمان

 توجه کافی داشته و در جهت بهبود و توسعه آنها تالش نمایند تا توان رقابتی سازمان تقویت گردد.

 نتیجاه در کاه شاد هاا خواهادآرمان و هااهمکاری افزایش و دانش یکپارچگی به منجر محیطی زیست هایمشارکت 

 عملکارد بر تنها نه امر این. دهند توسعه را خود های سازمانی قابلیت توانندمی تأمین زنجیره در موجود های سازمان

 گذارد؛می اثر نیز تأثیر کیفیت و هزینه مانند هاآن عملکردی ابعاد بر بلکه تأثیرگذار است، هاآن محیطی زیست

 دسات داناش و اطالعاات به راحتی به افراد که کنند فراهم را امکاناتی باید ها شرکت رقابتی هوش افزایش منظور به 

 دهند؛ قرار دیگر افراد اختیار در را آن بتوانند راحتی به نیز و یابند

 شارکت در رقاابتی هاوش و سابز تاأمین زنجیاره مادیریت زمیناه در فمختلا سامینارهای و ها کنفران  برگزاری 

 نحاو باه کاه ساخت آشنا خوبی به این موضوعات با را سرپرستان و مدیران طریق این از بتوان تا صنعتی هایشهرك

 استفاده کنند؛ آن کاربردهای و مفاهیم این از احسن

 و سابز تاأمین زنجیاره مادیریت ایجااد نتایج از شدن اهآگ منظور به مدیران برای مطالعاتی های فرصت کردن فراهم 

 اند؛بوده موفق زمینه این در که مختلف کشورهای در رقابتی هوش

 پیشانهاد صانایع شایمیایی و سایمان پتروشایمی، مانناد تولیادی صانایع محیطی زیست فراوان آلودگی به توجه با 

 و تعریف صنایع گونه این در سبز تأمین تحقق زنجیره تمقتضیا شناسایی موضوع با تحقیقاتی هاینامه پایان شودمی

 شود؛ اجرا

 مختلف صنایع در سبز تأمین زنجیره کنندگان تأمین ارزیابی و انتخاب. 
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