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 پایدار تولید یها ها و مشوق محرکبررسی روابط ساختاری 
 

3یمدهوش مهرداد، *2قادیکالیی صفایی عبدالحمید ،1برحسیناسلم  محمد
 

 مازندران دانشگاه عملیات، و تولید مدیریت دکتری دانشجوی .1

 مازندران دانشگاه صنعتی، مدیریتگروه  یاردانش .2

 دانشگاه مازندران صنعتی، مدیریت گروه استاد. 3
 

 (30/01/96: تصویب تاریخ ،23/01/96: شده اصالح روایت دریافت تاریخ ،20/02/95: دریافت تاریخ)

 چکیده
 کده  ای گونده  بده  دهندد   تغییدر  را تولیدد  فرایندهای کنندمی مجبور یا ترغیب تشویق، را ها شرکت که شوند می بررسی عواملی حاضر، پژوهش در

 این میان روابط بر تحقیق این تأکید. باشد داشته نیز اقتصادی صرفة ها شرکت برای اما برسد، حداقل به ها آن اجتماعی و محیطی زیست تبعات

 ایدران  خدودرو  پالسدتی   قطعات صنعت در موردپژوهی صورت به و است توصیفی پژوهش، این. است یکدیگر بر متقابل تأثیرگذاری و ها محرک

 روش از استفاده با سپس. شدند تأیید محرک ده درنهایت، و گرفت انجام سازی بومی پایدار، تولید های محرک شناسایی از پس. است شده انجام

 تأثیرگدذارترین  مشدتریان  و رقبدا  خدرد،  محیط در و ها رسانه و قوانین کالن، محیط در .گرفت انجام ها محرک روابط تحلیل خاکستری، دیماتل

 صاحبان مدیران،. کنند می منتقل معلول های محرک به را علی های محرک آثار همکاران، و شرکا و تجاری منافع و مزایا. روندشمار میبه عوامل

 .روندمی شماربه عوامل تأثیرپذیرترین کارکنان، و
 

 .پایداری های مشوق و ها محرک خاکستری، دیماتل پایدار، تولید :هایکلیدیواژه

 

 مقدمه
 و زیسدت  محدیط  بده  توجده  بددون  تولیدی های شرکت رشد

 اقتصددادی، مشددکالت و مسددا ل ایجدداد بدده انسددانی، جامعددة

 از کده  اسدت  شده متعددی منجر اجتماعی و محیطی زیست

 اندوا   انتشدار  زمدین،  کدر   شددن گدرم  تدوان می هاآن جملة

 بدرد  ندام  را... و پسدماندها  امحدای  و دفن مشکالت آلودگی،

 سوی از محیطی، زیست کارایی مفهوم ،1992 سال در[. 1]

 ملدل  سدازمان  پایددار  توسدعة  کمیتدة  جهانی تجارت مجمع

 مالحظدات  رعایدت  بدر  تأکیدد  بدا  ادامه، در[. 2] شد معرفی

 شدد  مطدرح  تولید فرایندهای در سبز تولید محیطی، زیست

 جدید گفتمانی ظهور به زمینه، این در ها پژوهش نتایج[. 3]

 بیان متفاوتی اصطالحات با که شد منجر تولید و ساخت در

 تولیدد  ،1زیسدت  محدیط  بده  حساس تولید و ساخت: شود می

 مانندد  محققانی[. 4] 3زیست محیط برای تولید و 2گرامحیط

 کده  کردندد  مطدرح  را پایددار  تولیدد  مفهوم دیلون، و جواهر

 اجتمداعی  و محیطی زیست اقتصادی، بعد هرسه بر زمان هم

 تولیدد  از شدده  ارا ده  تعرید   تدرین  مقبول[. 5] داشت تأکید

 آن، مطدابق  کده  آمریکاسدت  بازرگدانی  وزارت تعری  پایدار،

 کده  فرایندهایی با کاالها تولید» از است عبارت پایدار تولید

 مندابع  و انرژی کنند، می حداقل را محیطی زیست منفی آثار

 جوامدع،  کارکندان،  بدرای  کنندد،  می مصرف کمتری طبیعی

 اقتصدادی  لحدا   از و هسدتند  ایمن کنندگان مصرف و افراد

 [.6] «اندصرفه به

 پایداری،  به گرایش دهد می نشان هاپژوهش سایر نتایج

 از بسدیاری  در بلکده  نیسدت   تولیدی های شرکت به منحصر

 بسیاری مراقبتی و بهداشتی خدمات ویژهبه خدماتی صنایع

 روندد  رسدد  مدی  نظدر بده . دارد وجدود  روندد  ایدن  کشورها، از

 جهدانی  و فراگیدر  ای پدیدده  بده  وکارهدا،  کسدب  پایدارکردن

 [.7] است شده تبدیل

 پژوهش پیشینۀ و نظری مبانی
 است: متمرکز 6R بر پایدار تولید[ 5] دیلون و جواهر زعم به

 پسدماند  و ضدایعات  آلودگی، ایجاد از جلوگیری: 4. کاهش1

 تعریدد : 5. بددازطراحی2  [8] محصددول عمددر چرخددة در

 در کده ای گونه به قطعات، و محصول های ویژگی و مشخصات

 فراینددهای  و محصدول  تبعدات  و آثدار  محصول، عمر چرخة
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 و[ 8] برسدد  حدداقل  به جامعه و زیست محیط برای تولیدی

 و قطعددات محصددول، تبدددیل فرایندددهای: 6بازیافددت .3  [9]

 زبالده  که موادی جدید  محصوالت یا مواد به حاصل پسماند

  [10] و[ 5] شدوند  ریخته دور و قرار بود شدندمحسوب می

 آن، اجدزای  یدا  محصدول  از درپی پی استفاد : 7بازاستفاده .4

 مجددد  پدردازش : 8بازتولیدد  .5زنددگی    چرخة اولین از پس

 اصلی حالت به آن بازگرداندن برای استفاده درحال محصول

 بدون قطعات، از مجدد استفاد  طریق از جدید شکل ی  یا

 حالدت  به: 9بازیابی .6محصول و  اصلی عملکرد دادنازدست

 آوری جمددع ماننددد فرایندددهایی در محصددول، درآوردن اول

 و تمیددز بددازکردن، اسددتفاده، مرحلددة پایددان در محصددول

[. 10] بعددی  زنددگی  چرخدة  در اسدتفاده  برای تعمیرکردن

 خدود  شدرایط  بده  توجده  بدا  ،6R سازی پیاده برای ها شرکت

 پایددار  تولیدد  سیسدتم  اسدتقرار  بدرای  را اقدداماتی  مجموعه

 چهدار  به را مذکور اقدامات توان می. کنند می اجرا و انتخاب

 محصدوالت،  پایددار  توسدعة  و طراحدی : کدرد  تقسدیم  دسته

 و پایددار  تدأمین  زنجیدر   مددیریت  پایددار،  تولید فرایندهای

 [.11] مفید عمر از بعد محصوالت پایدار مدیریت

 و هدا  محدرک  چده  شدود کده  می بررسی پژوهش این در

 عدواملی  چده  و خرد محیط در کالن، محیط در هایی مشوق

 پالسدتی   قطعدات  تولیدکنندد   های شرکت سازمان، درون

 و محیطددی زیسددت مالحظددات کننددد مددی ترغیددب را خددودرو

همچنین  محصول درنظر بگیرند. عمر چرخة در را اجتماعی

 نحو  و هستند مواردی چه عوامل تأثیرگذارترین و ترین مهم

 است؟ چگونه یکدیگر با ها آن تأثیرپذیری و تأثیرگذاری

 هدای  سیسدتم  محدرک  پدانزده [ 12]همکداران   و شانکار
 کردندد، شدامل   بررسدی  و شناسدایی  را پایدار تولید پیچید 
 زنجیدر   الزامدات  مدالی،  مزایدای  بدازار،  های قابلیت کیفیت،
 عملکددرد، در پددذیری انعطدداف و تحویددل در سددرعت تددأمین،
 سدبز،  نوآوری منابع، مصرف سازی بهینه سبز، خرید قوانین،
 کارکنان و رفاه پروری،مهارت و آموزش زیست، محیط حفظ
 .مشدتریان  انتظدارات  و سازمانی درون های انگیزه نفعان،ذی

بدده ایددن نتیجدده رسددیدند کدده  [ 13]همکدداران  و اسددمیت
 مشتریان، پایدار، شامل های سوخت کارگیری به های محرک
 هدا  محرک سایر. هستند دولتی مقررات و ایجادشده آلودگی

 امنیدت  اجتماعی، فشار: از اندعبارت دارند، کمتری تأثیر که
[ 14] همکددداران و دوبدددی. اقتصدددادی توسدددعة و اندددرژی

 ایدن  در. کردندد  مطالعده  را پایدار تأمین زنجیر  های محرک
 همکداری  سدبز،  انبدارداری : از اندد  عبدارت  ها محرک تحقیق،

 مستمر، بهبود زیست، محیط حفظ کنندگان، تأمین راهبردی
 بیروندی،  فشدارهای  لجستی ، سازی بهینه اطالعات، فناوری

 تعهد راهبرد و اجتماعی، اخالق و ها ارزش نهادی، فشارهای
 همچندین . محصوالت سبز طراحی و اقتصادی ثبات شرکت،
 تفسدیری،  سداختاری  سازی مدل روش از استفاده با محققان

 و بدانوت  پژوهش در. کردند بررسی را ها محرک میان روابط
 تأثیرگدذاری  بیشدترین  ترتیدب بده  ها محرک ،[15]همکاران 

 اقتصادی، مزایای دولتی، قوانین بازار، فشارهای: از اند عبارت
 بهبدود  ها، هزینه کاهش فناوری، و نوآوری در گذاری سرمایه

 جدددذب پدددروری،مهدددارت و آمدددوزش سیسدددتم کیفیدددت،
 امکانددات و تسددهیالت خددارجی، مسددتقیم گددذاری سددرمایه

 اقتصدداد در توسددعه ونقددل و حمددل بخددش در زیربنددایی
 حرکدددت دالیددل [ 16]همکددداران  و را ددوتر  .الکترونیدد  

 پایددار  وکدار  کسدب  های مدل سوی را به تولیدی های شرکت
 کسب: از اند عبارت شده شناسایی های محرک. کردند بررسی
 مشدتریان،  تمایالت جدید، بازارهای به ورود یا رقابتی مزیت
 دولتدی،  اسدتانداردهای  و مقدررات  ،تدأمین  زنجیر  در تقاضا
 رفداه  ها، هزینه کاهش رهبران، و مدیران شخصی های ارزش

 و الگدو  کارکندان  تجاری، نام ارزش درآمد، افزایش کارکنان،
 همکداران  و فارگانی پژوهش در .سازمانی ساختار و شاخص،

 پشدتیبان  نیز که عواملی پایداری، های محرک برعالوه [17]
 ترتیدب بده  هدا  محدرک . اندد  شدده  بررسدی  هستند، ها محرک
 جددوایز و هددا پدداداش رقددابتی، مزیددت کسددب: از انددد عبددارت

 هدا،  هزینده  کداهش  فنداوری،  سدازمانی،  منابع سازمانی، برون
 زنجیدر   فشدارهای  مشدتریان،  تقاضدای  ارشد، مدیران تعهد

 فعلدی،  قدوانین  آتدی،  مقررات شرکت، عمومی وجهة تأمین،
 .شرکا و همکاران فشارهای اجتماعی، فشار

 سده  بده  را پایداری های محرک[ 18] همکاران و آندلین

 کدالن شدامل   محدیط  هدا در . محرک1 کردند: تقسیم دسته

 خواسدتة  مدالی،  هدای  مشدوق  دولتی، های حمایت و ها کم 

 و اندرژی  و محیطدی  زیسدت  الزامی های گواهینامه مشتریان،

 و مزایدا  سدازمانی شدامل   های . محرک2 ملی  استانداردهای

 راهبدرد  و تمایدل  و بدازار  در شدرکت  وجهدة  از ناشدی  منافع

 کداهش  شامل سازمانی درون های . محرک3 شرکت  رقابتی

. محصدول  ارزش و هدا  هزینده  کاهش درآمد، افزایش ریس ،

 پایدددداری هدددای محدددرک [19] همکددداران و فو رسدددتل
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 پدژوهش،  ایدن  در. کردند مطالعه را اول الیة کنندگان تأمین

 نفعدان ذی فشدارهای : شددند  تقسیم دسته سه به ها محرک

 نهدداد، مددردم هددای گددروه و هددا سددازمان مشددتریان، شددامل

 شددامل فرایندددمحور هددای محددرک نهددایی، کنندددگان مصددرف

 هدای  محدرک  اجتمداعی، و  و محیطدی  زیسدت  هدای  گواهینامه

 محصدول  در پایدداری  بدر  قطعده  تدأثیر  شدامل  محورمحصول

 مشدتریان  و وسیلة مدردم به تولیدی قطعات شدندیده نهایی،

 ایدن  در که های دیگریپژوهش جمله از. نهایی محصوالت در

 تحقیدق  ایدن  مفهدومی  مددل  تدوین در گرفت و انجام زمینه

 و [20] همکداران  و الدبالس  بده  تدوان  می است، شده استفاده

 ،[23] همکدداران و الطیددب ،[22] گویندددان و دیابددت ،[21]

 و گوتوفسدکی  ،[25] همکاران و استودر ،[24] رمپای و لوکن

 کوهن و مورفی ،[27] همکاران و سانچز -پرز ،[26] همکاران

 .کرد اشاره[ 29] سینکلیر و گونینگهام و[ 28]

 پژوهش روش
 یدازده  قبلدی،  هدای  پدژوهش  مدرور  بدا  ابتددا  تحقیق، این در

 شناسدایی  مختلد   صدنایع  و هدا  زمینده  در پایداری محرک

 هدای  مشدوق  و هدا  محدرک  سدازی  بدومی  برای سپس. شدند

هدای  دیددگاه  تدا  شدد  طراحدی  ای پرسشنامه شده، شناسایی

 سدداعتی -دلفددی قالددب در پالسددتی  صددنعت خبرگددان

 صنعت خبرگان از نفر نه به پرسشنامه، این. شود آوری جمع

 پرسشدنامة  هفت و شد تحویل شده چاپ صورت به پالستی 

 مدورد  خبرگدان . شدند آوری جمع استفاده قابل و شدهتکمیل

 25 حداقل که هستند صنعت و دانشگاه متخصصان بررسی،

ایدن   در متخصصدان  نظرهدای  وزن. دارندد  کاری سابقة سال

 مشخصددات. اسددت شددده گرفتدده درنظددر یکسددان پددژوهش،

 .است شده ارا ه 1 جدول در خبرگان

 تدا  1 ای گزینده ده طی  از استفاده با پرسشنامه، این در

تدا چده    بررسی، مورد متغیر شد که از خبرگان پرسیده ،10

و  دارد حضدور  ایران خودرو پالستی  قطعات صنعت حد در

 محدرک  حذف اول، پرسشنامة نتیجة. است تأثیرگذار در آن

. بود دیگر محرک ده تأیید و نهاد مردم های گروه و ها سازمان

 سدهامداران،  و صداحبان : از اند عبارت تأییدشده های محرک

 قوانین، مشتریان، و بازار انتظار، مورد تجاری منافع مدیران،

 همکداران،  و شدرکا  رقبدا،  فشدارهای  کارکندان،  های خواسته

 .ها رسانه و کنندگان تأمین فشارهای یا ها کم 

 خبرگان مشخصات. 1 جدول

 تحصیالت کار سابقة سازمانی موقعیت ردی 

 ارشد کارشناسی 27 مدیرعامل 1

 دکتری 16 پژوهشی علمی هیئت 2

 ارشد کارشناسی 25 مدیرعامل مقام قا م 3

 دکتری 18 مالی اداری معاون 4

 ارشد کارشناسی 15 محصول طراح 5

 ارشد کارشناسی 16 سازی قالب مدیر 6

 ارشد کارشناسی 18 تولید مدیر 7

 دکتری 17 دانشگاه علمی هیئت 8

 دکتری 15 دانشگاه علمی هیئت 9

 

 منظور به و اول پرسشنامة نتایج براساس دوم، پرسشنامة

 ایدن  در. شدد  طراحدی  هدا  محدرک  سداختاری  روابط بررسی

 روابدط  تحلیدل  برای ،10خاکستری دیماتل رویکرد از مرحله،

 استفاده ها آن اهمیت و تأثیرپذیری تأثیرگذاری، ها و محرک

 عوامل بین ساختاری روابط بررسی برای دیگر روش دو. شد

 از استفاده با ساختاری سازی مدل از: اند عبارت سیستم ی 

 از اسدتفاده  تفسدیری، و  ساختاری سازی مدل و آماری فنون

 هدای  داده نیازمند ساختاری روابط بررسی برای آماری روش

 و آمداری  هدای  آزمدون  الزامدات  توجه بده  با [ که30] فراوان

 روش در. اسدت  بسیار دشدوار  امری تحقیق، محوربودنخبره

 روابدط  نبدود  و وجود تنها به یری،تفس ساختاری سازی مدل

 و تأثیرپدذیری  تأثیرگدذاری،  و شدود  مدی  توجده  عوامل میان

 در. [31کدرد ]  تحلیدل  و محاسدبه  تدوان  نمی را ها آن شدت

 محدددودی هددای تعددداددیدددگاه بددا تددوان مددی دیماتددل روش

 و کرد تعیین را ساختاری نبود روابط یا وجود هم متخصص،

 این در دلیل، همین به پرداخت.روابط  به مطالعة شدت هم

 .است شده استفاده روش این از پژوهش

 ناشددنی، کیفدی کمدی   هدای  داده:خاکسترییدیماتل

 و دسددددترس غیرقابددددل اطالعددددات ندددداقص، اطالعددددات

 بودن عوامل غیردقیق اطالعات، از قسمتی شدن گرفته نادیده

 بدرای  خاکستری های سیستم نظریة[. 32] هستند اطالعات

 برتری[. 33] کرد مطرح دنگ جوالنگ مشکالت را این رفع

 کده  هایی نظریه نظریه در مقایسه با سایر این خاص مزیت و

 ایدن  اندد،  شدده  ارا ده  اطمینانیبی از ناشی مسا ل حل برای

 نتدایج  کم، های داده کم و نمونة حجم با روش این که است

 بده  توجده  بدا [. 33] و[ 32] دهد می دست به بخشی رضایت
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 مدورد  مسدئلة  پدژوهش و  شدرایط  به توجه نیز با و مزایا این

 تحلیدل  و مطالعه برای خاکستری دیماتل رویکرد از بررسی،

 .شد استفاده پایدار تولید های مشوق و ها محرک روابط

 x کندیم  می فرض [:33] خاکسرییریاضیاتمبانی

 عددد  ید   (⊗)x گداه آن باشدد.  قطعدی  و حقیقی عدد ی 

 آن پدایین  و باال حدود که ای بازه صورت به است، خاکستری

 توزیدع  درمدورد  و اسدت  نامشخص x خود اما مشخص است،

 (⊗)x خاکسدتری  عددد  بدرای . نددارد  وجدود  اطالعاتی آن

=[𝑥, 𝑥]  کند می صدق رابطه این : 

(1) [𝑥 ≤ 𝑥] 

𝑥   و پدایین  حدد𝑥   عددد  بداالی  حدد x(⊗)  اگدر   .اسدت

𝑥1(⊗) =[𝑥1, 𝑥1] و 𝑥2(⊗)= [𝑥2, 𝑥2] خاکستری عدد دو 

 :با است برابر خاکستری عدد دو مجمو  باشند،

(2) 
𝑥1(⨂) + 𝑥2(⨂) = [𝑥1 + 𝑥2, 𝑥1 + 𝑥2]  

 :با است برابر خاکستری عدد دو تفریق

(3) (⨂) − 𝑥2(⨂) = [𝑥1 − 𝑥2, 𝑥1 − 𝑥2] 

 :با است برابر خاکستری عدد دو ضرب

(4) 
(⨂) × 𝑥2(⨂) = [min(𝑥1 × 𝑥2, 𝑥1 × 𝑥2, 𝑥1 × 𝑥2, 𝑥1 ×

𝑥2),max(𝑥1 × 𝑥2, 𝑥1 × 𝑥2, 𝑥1 × 𝑥2, 𝑥1 × 𝑥2)]  
 :با است برابر خاکستری عدد دو تقسیم

(5) 
𝑥1(⨂) ÷ 𝑥2(⨂) = [min(𝑥1 ÷ 𝑥2, 𝑥1 ÷ 𝑥2, 𝑥1 ÷ 𝑥2, 𝑥1 ÷

𝑥2),max(𝑥1 ÷ 𝑥2, 𝑥1 ÷ 𝑥2, 𝑥1 ÷ 𝑥2, 𝑥1 + 𝑥2)]  
 :خاکستری عدد ی  در ثابت عدد ی  ضرب حاصل

(6) 
    If              k ≥ 0.            k × x(⨂) = [𝑘 × 𝑥, k × 𝑥], 

 :خاکستری عدد ی  معکوس

(7) 𝑥(⨂)−1 = [
1

𝑥
,
1

𝑥
] 

 و بددای پیشددنهادی هددای روش براسدداس پددژوهش، ایددن

 دیماتددل بددرای[ 35] همکدداران و یددان و[ 34] سددارکیس

 .است شده انجام خاکستری

 نمادها
k :خبره برای مستقیم ارتباط خاکستری ماتریس  

Ak(⊗), k= 1, 2, …, 9. 
مسددتقیم  ارتبدداط خاکسددتری مدداتریس هددای درایدده

(⨂)ij
k = [aij

k , bij
k] 

aijخاکستری  های داده پایین حد
k 

bijخاکستری  های داده باالی حد
k 

 rkکنندهنرمال عنصر

 G(⨂)k شدهنرمال ماتریس

 (⨂)G̅شده،تجمیع ماتریس

g
−
 شده تجمیع ماتریس پایین حد (⨂)

g
+
 شدهتجمیع ماتریس باالی حد (⨂)

 −Tپایین  حدود برای خاکستری کل ارتباط ماتریس

 +Tباال  حدود برای خاکستری کل ارتباط ماتریس

 (⨂)Diمحرک  هر تأثیرگذاری قدرت

 (⨂)R𝑖محرک  تأثیرپذیری قدرت

 (⨂)𝑃𝑖محرک  اهمیت

 (⨂)Eiمحرک  تأثیر خالص

 طراحی ای پرسشنامه خاکستری، های داده آوری جمع برای

 ایددن در. گرفددت قددرار صددنعت متخصصددان اختیددار در و شددد

 هایعبارت با و ای گزینهپنج طی  ی  از استفاده با پرسشنامه،

 صدنعت  متخصصدان  از -اسدت  آمدده  2 جدول در که -کالمی

 I محرک»که  مطرح شد پرسش خودرو این پالستی  قطعات

 .«گذارد می تأثیر J محرک بر حد چه تا

 

 ها آن خاکستری های معادل و کالمی هایعبارت. 2 جدول

 گزینه شمار  1 2 3 4 5

 کالمی عبارت تأثیر بدون کم بسیار تأثیر کم تأثیر زیاد تأثیر زیاد بسیار تأثیر

 خاکستری معادل [0،0] [25/0،0] [25/0 ،5/0] [5/0 ،57/0] [75/0 ،1]

 

 با خبرگان، وسیلةبه شده انتخاب کالمی هایعبارت .1

 تبدیل شد خاکستری اعداد به 2 جدول از استفاده

 خبدره  هر برای 11مستقیم ارتباط ماتریس سپس و

 مداتریس  چند حال. شد تشکیل جداگانه صورت به
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و  (⨂)𝐴1(⨂)،𝐴2(⨂)،𝐴3هدای   ندام  بدا  خاکستری

𝐴𝑝(⨂)  از یکدی  بده  متعلدق  هری  دارد کهوجود 

 اعددداد مدداتریس، ایددن هددای درایدده. اسددت خبرگددان

 :دارند راست و چپ حد که هستند خاکستری

(8) (⨂)𝑖𝑗
𝑘 = [𝑎𝑖𝑗

𝑘 , 𝑏𝑖𝑗
𝑘 ] 

 کنندده نرمدال  عنصدر  مرحلده،  ایدن  در: سازی نرمال .2

 محاسددبه جداگاندده صددورتمدداتریس بدده هددر بددرای

 :با است مساوی k خبر  برای عنصر این. شود می

(9) 𝑟𝑘 = 𝑚𝑎𝑥1≤𝑖≤𝑛(∑ 𝑏𝑛
𝑗=1 𝑖𝑗

𝑘
) 

 تقسیم کنندهنرمال عنصر بر ،k خبر  به مربوط ماتریس

 دسدت بده  𝐺(⨂)𝑘 شدهنرمال خاکستری ماتریس و شود می

 :است شده محاسبه 10 رابطة از درایه، هر. آید می

(10) 𝑔𝑖𝑗
𝑘 (⨂) =

⨂𝑖𝑗
𝑘

𝑟𝑘
= (

𝑎𝑖𝑗
𝑘

𝑟𝑘
,
𝑏𝑖𝑗
𝑘

𝑟𝑘
) 

 خاکسدددتری هدددای مددداتریس حسدددابی میدددانگین .3

 :شود می گذاری نام (⨂)�̅�و محاسبه شده، نرمال

(11) �̅�(⨂) = (
𝐺1(⨂)+𝐺2(⨂)+⋯𝐺𝑝(⨂)

p
) 

𝑔
𝑖𝑗
(⨂) = 0, ifi = j  

 بده  قبدل،  مرحلة در آمده دست به میانگین ماتریس .4

   :شود می افراز باال و پایین حد ماتریس دو

𝑔 :پایین حد ماتریس
−
(⨂) 

𝑔 :باال حد ماتریس
+
(⨂) 

 روابدط  از اسدتفاده  با پایین، و باال حد های ماتریس برای

 کددل ارتبدداط مدداتریس مدداتریس، هددر بددرای جداگاندده و زیددر

 :باال حد ماتریس برای. شود می محاسبه

(12) 𝑇+ = 𝐺+ + 𝐺+
2
+ 𝐺+

3
+⋯+ 𝐺+

ℎ
 
= 𝐺+(𝐼 − 𝐺+)

−1  
 :پایین حد ماتریس برای و

(13) 𝑇− = 𝐺− + 𝐺−
2
+ 𝐺−

3
+⋯+ 𝐺−

ℎ
 
= 𝐺−(𝐼 − 𝐺−)

−1  
 +𝑇و −𝑇مداتریس  دو هدای  درایده  قدراردادن  هدم  کنار با

 کدل  ارتبداط  ماتریس که آید می دستبه خاکستری ماتریس

 .شود می نامیده 12خاکستری
𝑇(⨂) = [𝑡𝑖𝑗(⨂)]

𝑛×𝑛
  

 خاکستری اعداد مجمو : تأثیرگذاری قدرت محاسبة .5

 عوامل سایر بر ،i عامل دهد می نشان i سطر در

 .دارد تأثیر چه حد سیستم، تا در موجود

(14) 𝐷𝑖(⨂) = ∑ 𝑡𝑖𝑗(⨂)𝑛
𝑗=1 

 سدتون  های درایه مجمو : تأثیرپذیری پتانسیل محاسبة

J، عامل تأثیرپذیری میزان نشانگر J، موجدود  عوامل سایر از 

 :است سیستم در

(15) 𝑅𝑗(⨂) = ∑ 𝑡𝑖𝑗(⨂)𝑛
𝑖=1 

 :I عامل نسبی اهمیت محاسبة

(16) 𝑃𝑖(⨂) = 𝐷𝑖(⨂) + 𝑅𝑗(⨂) 

 معندای به خالص تأثیر بودنمثبت: خالص تأثیر محاسبة

 کده  معناست این به باشد، منفی اگر بودن آن است، اماعلت

 درنتیجده  و اسدت  تأثیرگدذاری  از بیشدتر  عامل، تأثیرپذیری

 :هستند مساوی j و  i. است معلول

(17) 𝐸𝑖(⨂) = 𝐷𝑖(⨂) − 𝑅𝑗(⨂) 

 ،(⨂)𝑇 کدل  ارتباط خاکستری ماتریس 13سفیدسازی .6

 ایددن در: (⨂)𝐸𝑖خددالص  تددأثیر و ،(⨂)𝑃𝑖اهمیددت 

[ 36] تزندگ  و اپریکدوی   پیشنهادی روش به بررسی،

 بدرای . اند شده تبدیل سفید اعداد به خاکستری اعداد

  از دوبعدددی، نمددودار در عوامددل جایگدداه دادننشددان

𝑃𝑖عنوان به x از و 𝐸𝑖عنوان به y شود می استفاده. 

 اهمیت کم روابط تا شود می تعری  ای آستانه حد ابتدا .7

 آسددتانه، حددد کمدد  بددا. کنددد تفکیدد  را بااهمیددت و

 کده  هدایی  درایده  و شدود غربال می سفیدشده ماتریس

 بدرای . شدوند  می گرفته نادیده هستند، آستانه از کمتر

 عمدل  درایده  براسداس  ماندده، بداقی  ارتباطدات  ترسیم

 i از پیکدان  جهدت  دهدد  مدی  نشان 𝑡𝑖𝑗درایة  شود، می

 j عامدل  بدر  i عامدل  تأثیرگذاری معنایبه و j سمت به

 نشده حذف و باشد بامعنا نیز 𝑡𝑗𝑖 درایة اگر حال. است

 ارتبداط  عامدل  دو ایدن  اسدت و  دوسدویه  پیکان باشد،

 . دارند متقابل

 ها یافته
 دیماتدل  پرسشنامة قالب در صنعت، متخصصان هایدیدگاه

 از اسدتفاده  بدا  هدا  پرسشدنامه  کالمی عبارات. شد آوری جمع

 هدر  بدرای  و شدد  تبددیل  خاکسدتری  هدای  داده به 2 جدول

 تشدکیل  خاکسدتری  مسدتقیم  ارتباط ماتریس ی  پاسخگو،

 از اسدتفاده  بدا  مستقیم، ارتباط خاکستری های ماتریس. شد

 میدانگین . شددند  یگذار نام 𝐺(⨂)𝑘و بهنجار 10 و 9 روابط

 11 رابطدة  از اسدتفاده  بدا  بهنجارشدده،  های ماتریس حسابی



 1396تابستان ، 2، شماره 51نشریه تخصصی مهندسی صنایع، دوره  

 

138 

 روابدط  از استفاده با. است شده گذاری نام (⨂)�̅�و  محاسبه

 شدده  محاسدبه  کدل  ارتبداط  خاکسدتری  ماتریس ،13 و 12

 2 جددول  در و شدده  گدذاری  ندام  (⨂)𝑇 ماتریس این. است

 است. آمده

 تبدیل سفید ماتریس به کل، ارتباط خاکستری ماتریس

 از اسدتفاده  بدا . اسدت  شدده  داده نشدان  4 جدول در و شده

 15 رابطددة از اسددتفاده بددا تأثیرگددذاری، قدددرت 14 رابطددة

 نسدبی،  برتری 16رابطة  از استفاده با تأثیرپذیری، پتانسیل

D+R، خدالص،  تأثیرگدذاری  17 رابطة از استفاده با و D-R، 

 رتبدة  و مقدادیر  ایدن . اسدت  شدده  محاسبه محرک هر برای

مشداهده   5 جددول  در ها، ویژگی این در ها محرک از هری 

 روابددط و اسددت مهددم روابددط نشددانگر 2 نمددودار. شددودمددی

 حدذف  دیداگرام  شددن شدلو   از جلدوگیری  بدرای  اهمیت کم

 با اهمیت، کم روابط حذف و روابط فیلترکردن برای. اند شده

 معیدار  انحدراف  ید   اضدافة  به میانگین از خبرگان، مشورت

 جددول  در که هستند هایی درایه نتیجه، است. شده ادهاستف

 .اند شده متمایز رنگی زمینة پس با 4

 دیماتددل محاسددبات و تحقیددق اجددرای مراحددل خالصددة

 .است شده داده نشان 1 شکل در خاکستری

 

 
 خاکستری دیماتل اجرای مراحل. 1 شکل

 خبرگان هاینظر آوریجمع

 خاکستری هایدادهزبانی به  هایتبدیل عبارت

 

تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم خاکستری برای هر 

 متخصص

 
 سازینرمال

 
 شدهماتریس تجمیع ۀمحاسب

 

شده به دو ماتریس حد باال و حد تفکیک ماتریس نرمال

 پایین

 
ماتریس ارتباط کل برای دو ماتریس حد باال و حد  ۀمحاسب

 پایین

 

 حد باال و پایین هایماتریستجمیع 

 
، اهمیت و تأثیرپذیری، تأثیرگذاریقدرت  ۀمحاسب

 خالص تأثیرگذاری

 

 خاکستری )ماتریس ارتباط کل( هایدادهسفیدسازی 

 

 اهمیتکمتعیین حد آستانه برای حذف روابط 

 هامحرکروابط  ۀترسیم نمودار شبک
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 مجمددو  برحسددب ،5 جدددول مطددابق: تأثیرگددذاری

 و مشتریان رقبا، ها، رسانه و اول رتبة در قوانین تأثیرگذاری،

 .هستند های بعدیمالکان در رتبه

 در دهدد،  مدی  نشان 5 جدول که گونه همان: تأثیرپذیری

 مالکدان،  مددیران،  تأثیرپذیری، مجمو  براساس تحقیق، این

 را تأثیر بیشترین کارکنان، و تجاری منافع و مزایا مشتریان،

 .کنند می دریافت

 و مهدم  هدای  محدرک  ،5 جددول  براساس: نسبی اهمیت

. رقبدا  و مدیران مشتریان، مالکان، قوانین،: از اند عبارت فعال

 مزایددای و همکدداران و شددرکا کارکنددان کنندددگان، تددأمین

 در را نقددش کمتددرین پایدددار، تولیددد از ناشددی اقتصددادی

. نسدبی هسدتند   اهمیدت  دارندد و دارای  تولیدد  پایدارسازی

 اسددت ممکددن دارنددد، تددری فعددال نقددش کدده هددایی محددرک

 .نباشند تأثیرگذارتر

 علددی هددای محددرک ،5 جدددول براسدداس: خددالص تددأثیر

 قدوانین، : از اندد  عبارت خالص تأثیرگذاری بیشترین ترتیب به

 ترتیدب به ها محرک تأثیرپذیرترین. مشتریان و رقبا ها، رسانه

 کنندگان تأمین سهام، مالکان کارکنان، مدیران،: از اند عبارت

 .پایداری اقدامات از حاصل تجاری مزایای و

 تحلیل و بحث
هدا   رسانه و رقبا مشتریان، قوانین، مالکان از ،2 شکل مطابق

 سدازگاری  به معطوف ها آن توجه عبارتی،به. پذیرندتأثیر می

 انعکداس  و رقبدا  با رقابت مشتریان، و بازار حفظ و قوانین با

 کده  جدیدد  هدای پژوهش در. هاست رسانه در شرکت تصویر

 و هدا  خواسدته  تمایالت، است، شده بررسی سهامداران نقش

 مدثثر  سدهام،  مالکدان  اجتماعی یا محیطی زیست های ارزش

 [.31] و[ 29] است شده داده تشخیص

 از و بررسدی  مورد محرک ده میان از ،5 جدول براساس

 را تددأثیر بیشددترین مدددیران تأثیرپددذیری، پتانسددیل لحددا 

 رویکدرد  اتخداذ  بده  را مددیران  کده  عواملی. کنند می دریافت

 مالکدان،  مشتریان، ها، رسانه قوانین، دهند، می سوق پایداری

 .هستند همکاران و شرکا درنهایت و رقبا

 عدواملی  جملده  از مشدتریان  دهدد  مدی  نشدان  5 جددول 

 طرفی، از. دارند باالیی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری که هستند

 علدی  هدای  عامل جزء و مثبت دارد خالص تأثیر محرک این

 و پذیرندد  می تأثیر رقبا و ها رسانه قوانین، از مشتریان. است

 تأثیر پایداری از حاصل تجاری مزایای و مدیران صاحبان، بر

 بده  مشدتریان  کده  صورتیدر[. 20] و[ 19] ،[18] گذارند می

 مندد  عالقده  زیسدت  محیط دوستدار کاالهای مصرف خرید و

 بدازار،  توسدعة  و حفظ برای کنند می سعی ها شرکت باشند،

 [.21] کنند برآورده و شناسایی را ها خواسته این

 اقتصدادی، از  مزایدای  دهد می نشان روابط شبکة نمودار

 بده  توجده  بدا . پذیرندد مدی  تأثیر ها رسانه و مشتریان قوانین،

 نظدر بده  مددیران،  بدر  انتظدار  مورد منافع و مزایا تأثیرگذاری

 دارند تمایل مدیران مناسب، مزایای وجود درصورت رسد می

 مزایدا  آن بده  تدا  کنندد  اجدرا  را تولید پایدارسازی های روش

 قددوانین ،5 جدددول براسدداس[. 29] و[ 25] یابنددد دسددت

 و سددارکیس. دارنددد را تأثیرگددذاری بیشددترین درمجمددو 

 از ناشی فشار که کنندمی اشاره نکته این به[ 36] همکاران

 و محیطددی زیسددت راهکارهددای کددارگیری بدده بددر قددوانین،

 .است تأثیرگذار تولید سبزکردن

 خدالص،  تأثیرگدذاری  میدزان  برحسدب  ،5 جدول مطابق

 در. دارندد  هدا  محرک سایر بر را تأثیرگذاری بیشترین قوانین

 و هدا  آن اجدرای  نحو  قوانین، شده،انجام هایپژوهش بیشتر

 بر و است تأیید مورد اجرانشدن، درصورت سختگیری میزان

 و 2 شدکل  بده  توجده  بدا . [37] شدود مدی  تأکید ها آن نقش

 در کمرنگدی  بسدیار  نقدش  کارکندان  ،5 و 4 جداول براساس

 میدزان  زیدرا  دارندد،  تولیدد  سیستم پایدارکردن برای ترغیب

 انددک  بسدیار  ها آن تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ها، آن اهمیت

 بدر  رقبدا  دهدد  مدی  نشدان  2 شکل[. 38] و[ 37] ،[4] است

 های شرکت و مالکان ها، آن های خواسته و مشتریان مدیران،

 [.21] و[ 20] ،[4] تأثیرگذارند همکار و شری 

 عوامددل دسددتة در شددرکا و همکدداران ،2 شددکل مطددابق

 از هددا،پددژوهش از بعضددی در. انددد گرفتدده جددای تأثیرپددذیر

 ندام  محرکدی  عنوان به همکار و شری  های شرکت فشارهای

 کدارگیری  بده  و پدذیرش  بدر  ممکن است که است شده برده

 [.24] باشد تأثیرگذار زیست محیط دوستدار های فناوری
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 کل ةدشدیسف ارتباط. 4 جدول

 d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 نماد محرک عنوان

 d1 034/0 170/0 086/0 074/0 054/0 113/0 054/0 02/0 014/0 013/0 سهامداران

 d2 028/0 006/0 007/0 004/0 002/0 079/0 002/0 003/0 009/0 001/0 رانیمد

 d3 115/0 154/0 012/0 028/0 008/0 095/0 008/0 098/0 052/0 004/0 شرکت یتجار منافع

 d4 174/0 190/0 147/0 030/0 026/0 050/0 026/0 076/0 077/0 077/0 انیمشتر و بازار

 d5 226/0 237/0 169/0 170/0 030/0 184/0 030/0 151/0 098/0 108/0 نیقوان

 d6 042/0 032/0 020/0 039/0 004/0 006/0 004/0 014/0 013/0 019/0 کارکنان

 d7 139/0 168/0 096/0 140/0 095/0 036/0 095/0 136/0 064/0 020/0 رقبا

 d8 105/0 129/0 037/0 092/0 050/0 023/0 050/0 011/0 021/0 008/0 همکاران و شرکا

 d9 051/0 089/0 009/0 048/0 005/0 010/0 005/0 007/0 004/0 003/0 کنندگان نیتأم

 d10 160/0 210/0 136/0 133/0 106/0 059/0 106/0 090/0 130/0 015/0 ها رسانه

 

 ها محرک خالص تأثیر و اهمیت تأثیرپذیری، تأثیرگذاری، میزان. 5 جدول

 خالص یرگذاریتأث ،Di-Rj تیاهم ،Di+Rj یریرپذیتأث ،Rj یرگذاریتأث ،Di محرک نماد محرک عنوان

 -d1 639/0 075/1 714/1 436/0 مالکان

 -d2 149/0 385/1 534/1 236/1 رانیمد

 -d3 583/0 719/0 302/1 136/0 یتجار منافع و ایمزا

 d4 879/0 756/0 635/1 123/0 انیمشتر

 d5 461/1 380/0 841/1 081/1 نیقوان

 -d6 212/0 656/0 867/0 444/0 کارکنان

 d7 967/0 418/0 385/1 549/0 رقبا

 -d8 487/0 605/0 092/1 117/0 همکاران و شرکا

 -d9 251/0 483/0 734/0 231/0 کنندگان نیتأم

 d10 116/0 268/0 384/1 848/0 ها رسانه

 

 
 ها محرک روابط شبکۀ. 2 شکل
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 تعدامالت  کمتدرین  ،5 جدول در اهمیت، ستون براساس

 بددر کدده عدداملی تنهددا. اسددت کنندددگان تددأمین بدده متعلددق

 ها رسانه. هستند ها رسانه دارد، معنادار تأثیر کنندگان تأمین

 هددای شدرکت  تشدویق  و عملکددرد بدر  نظدارت  بددا توانندد  مدی 

 دهندد  سوق تولید در پایداری سمتبه را ها آن کننده، تأمین

 روابدط  ندو   محققان، بعضی از نظر به[. 39] و [29] ،[19]

 زنجیدره،  در شدرکت  جایگداه  و صنعت هر تأمین زنجیر  در

  گذارندد  مدی  تدأثیر  ارتبداط  ایدن  بدر  کده  هسدتند  هایی عامل

 [.39] و[ 38]

 بده  متعلدق  خدالص،  تأثیرگذاری و تأثیرگذاری دوم رتبة

 افکار بر ها رسانه تأثیر به ها،از پژوهش بسیاری. هاست رسانه

 و هدا  شدرکت  هدای  مشی خط مشتریان، هایدیدگاه عمومی،

 [.20] و[ 18] ،[9] ،[4] دارند اشاره رقبا

 که دهد می نشان را هاییپژوهش از ای خالصه 6 جدول

. اندد  شدده  انجدام  پایدداری  هدای  مشوق و ها محرک زمینة در

 و مطالعده  در تحقیقدات،  سایر با حاضر پژوهش اصلی تفاوت

 .هاست محرک بین ساختاری روابط بر تحقیق تمرکز

 
 ها پژوهش تطبیقی مقایسۀ. 6 جدول

 ها یافته خالصة موضو  و هدف پژوهشگران

 و شانکار

 همکاران

 های محرک شناسایی

 تولید پیچید  های سیستم

 اوزان محاسبة و پایدار

 مزایدای  بدازار،  هدای  قابلیت کیفیت،: است شده شناسایی محرک پانزده پژوهش، این در

 قدوانین،  عملکدرد،  در پدذیری  انعطداف  و تحویل در سرعت زنجیر  تأمین، الزامات مالی،

 و آمدوزش  زیسدت،  محدیط  حفدظ  سدبز،  ندوآوری  مندابع،  مصرف سازی بهینه سبز، خرید

 مشدتریان  انتظدارات  و سدازمانی  درون های انگیزه نفعان،ذی کارکنان، رفاه پروری،مهارت

[12.] 

 و اسمیت

 همکاران

 در موانع و ها محرک شناسایی

 پایدار های سوخت کارگیری به

 مقدررات  و ایجادشدده  آلودگی مشتریان، از: اند عبارت اصلی های محرک پژوهش، این در

 اقتصدادی  توسدعة  و اندرژی  امنیدت  اجتمداعی،  فشار: از اند عبارت ها محرک سایر. دولتی

[13.] 

 و دوبی

 همکاران

 موانع و ها محرک شناسایی

 بررسی و پایدار تأمین زنجیر 

 ها محرک بین روابط

 حفدظ  کننددگان،  تدأمین  راهبدردی  همکداری  سدبز،  انبدارداری : از اندد  عبدارت  ها محرک

 بیروندی،  فشارهای لجستی ، سازی بهینه اطالعات، فناوری مستمر، بهبود زیست، محیط

 و اقتصدادی  ثبدات  شدرکت،  تعهد و راهبرد اجتماعی، اخالق و ها ارزش نهادی، فشارهای

 [.14] محصوالت سبز طراحی

 و بانوت

 همکاران

 موانع و ها محرک شناسایی

 عوامل مثثرترین تعیین و تولید

 دولتدی،  قدوانین  بدازار،  فشدارهای : از اندد  عبارت تأثیرگذاری بیشترین ترتیببه ها محرک

 کیفیدت،  بهبدود  هدا،  هزینه کاهش فناوری، و نوآوری در گذاری سرمایه اقتصادی، مزایای

 و تسدهیالت  خدارجی،  مسدتقیم  گدذاری  سدرمایه  جذب پروری،مهارت و آموزش سیستم

 [.15] الکترونی  اقتصاد در توسعه ونقل و حمل بخش در زیربنایی امکانات

 و را وتر

 همکاران

 های شرکت حرکت دالیل

 های مدل سوی به تولیدی

 پایدار وکار کسب

 جدیدد،  بازارهدای  به ورود یا رقابتی مزیت کسب: از اند عبارت شده شناسایی های محرک

 هدای  ارزش دولتدی،  استانداردهای و مقررات تأمین، زنجیر  در تقاضا مشتریان، تمایالت

 ندام  ارزش درآمدد،  افدزایش  کارکندان،  رفداه  ها، هزینه کاهش رهبران، و مدیران شخصی

 [.16] سازمانی ساختار و شاخص، و الگو کارکنان تجاری،

 و فارگانی

 همکاران

 های محرک پشتیبان بررسی

 اوزان محاسبة و پایدار تولید

 سدازمانی،  بدرون  جدوایز  و ها پاداش رقابتی، مزیت کسب: از اند عبارت ترتیببه ها محرک

 مشدتریان،  تقاضدای  ارشدد،  مددیران  تعهدد  هدا،  هزینده  کداهش  فناوری، سازمانی، منابع

 فشدار  فعلدی،  قدوانین  آتدی،  مقدررات  شدرکت،  عمدومی  وجهدة  تأمین، زنجیر  فشارهای

 [.17] شرکا و همکاران فشارهای اجتماعی و
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 ها پژوهش تطبیقی مقایسۀ. 6 جدولادامه 

 ها یافته خالصة موضو  و هدف پژوهشگران

 و آندلین

 همکاران

 پایداری های محرک شناسایی

 ساختمان صنعت در

 مدالی،  های مشوق دولتی، های حمایت و ها کم : از اند عبارت کالن محیط در ها محرک

. ملدی  اسدتانداردهای  و اندرژی  و محیطی زیست الزامی های گواهینامه مشتریان، خواستة

 و تمایل و بازار در شرکت وجهة از ناشی منافع و مزایا: از اند عبارت سازمانی های محرک

 درآمدد،  افدزایش  ریس ، کاهش شامل سازمانی درون های محرک. شرکت رقابتی راهبرد

 [.18] هستند محصول ارزش و ها هزینه کاهش

 و فو رستل

 همکاران

 پایداری های محرک شناسایی

 کنندگان تأمین

 مشدتریان،  شدامل  نفعدان ذی فشدارهای : اندد شدده  بنددی  تقسدیم  دسدته  سه به ها محرک

 شدامل  فرایندمحور های محرک نهایی، کنندگان مصرف نهاد، و مردم های گروه و ها سازمان

 بدر  قطعه تأثیر شامل محورمحصول های محرک اجتماعی، و محیطی زیست های گواهینامه

 در مشدتریان  و مدردم  وسدیلة بده  تولیددی  قطعدات  شدندیده نهایی، محصول در پایداری

 [.19] نهایی محصوالت

 روابط بررسی و شناسایی حاضر پژوهش

 تولید های محرک ساختاری

 پایدار

 عوامل تأثیرگذارترین مشتریان و رقبا خرد، محیط در و ها رسانه و قوانین کالن، محیط در

 عوامدل  بده  را اثرگدذار  عوامدل  تدأثیر  همکداران،  و شدرکا  و تجداری  منافع و مزایا. هستند

 شمار مدی به عوامل تأثیرپذیرترین کارکنان و صاحبان مدیران،. کنند می منتقل تأثیرپذیر

 .روند

 

 گیری نتیجه
 شدامل  سدازمانی  درون عوامدل  دهدد  می نشان پژوهش نتایج

 تأثیرپذیرنددد، امددا  عمدددتاً کارکنددان و مدددیران مالکددان،

 و رقبدا  هدا،  رسدانه  قدوانین،  مانندد  سازمانی برون های محرک

 در باید پایدار تولید ترویج برای. تأثیرگذارند مشتریان عمدتاً

 رقبدا،  هدا،  رسدانه  قدوانین،  مانندد  علدی  هایی محرک به ابتدا

 پایددار  تولید از حاصل اقتصادی و تجاری مزایای و مشتریان

 بهبدود  سدبب  خدود  عوامدل  ایدن  دوم، مرحلة در کرد. توجه

 گدذار  قدانون  نهادهدای . شدوند  مدی  هدا  معلدول  گدروه  وضعیت

 مزایددای و منددافع افددزایش و قددوانین تعریدد  بددا تواننددد مددی

 و زیسدت  محدیط  به که هایی شرکت برای تجاری و اقتصادی

 پایددار  تولیدد  مفداهیم  ترویج موجب کنند، می توجه جامعه

 محدرک  سدازی،  بدومی  مرحلدة  در اینکده  بده  توجه با. شوند

 تدوان  می شد، حذف وسیلة خبرگانبه نهاد مردم های سازمان

. داد انجددام هددای بیشددتریپددژوهش محددرک، ایددن درمددورد

 هدا  محدرک  بدین  روابدط  ندو   اینکده  بده  عنایت با همچنین

 مقایسدة  بدا  اسدت،  متفاوت جامعه و کشور صنعت، برحسب

 تدوان  مدی  مختل  کشورهای و صنایع در ها محرک تطبیقی

 هدا  آن بدین  تعدامالت  و هدا  محدرک  درمورد تری جامع دانش

 خداص  تأثیرگدذاری  سدازوکارهای  محرک، هر. دست آورد به

 دیگدر  و هدا  شرکت بر سازوکارها این طریق از و دارد را خود

 نحدو   و سدازوکارها  ایدن  تدوان  می تأثیرگذار است. ها محرک

. کدرد  مطالعده  تدر  تفصدیلی  صدورت  به را ها محرک اثرگذاری

درمدورد   دیگدر  های تکنی  و ها روش با توان می براین،عالوه

 های بیشتریپژوهش ها، محرک این تأثیر میزان گیری اندازه

 بدر  هدا،  محدرک  ایدن  از هرید   اینکده  همچندین . داد انجام

دارد،  تمرکدز  پایددار  تولید های روش و ها تکنی  از ی  کدام

 دارد.رود که اهمیت بسیار شمار مییکی از موضوعاتی به
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 های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن واژه
1. Environmentally Conscious Manufacturing 
2. Environment-Oriented Production 
3. Manufacturing for Environment 
4. Reduce 

5. Redesign 

6. Recycle 

7. Reuse 

8. Remanufacturing 

9. Recovery 

10. Grey DEMATEL 

11. Direct Relations Matrix 

12. Total Relations Matrix 

13. Whitening 
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