
 سبز تامین زنجیره مدیریت استاندارد  پرسشنامه

 بعد می باشد. 3سوال در  33 سبز تامین زنجیره مدیریت استاندارد  پرسشنامه

 تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

 طراحی مراحل تمام در محیطی زیست الزامات با تأمین زنجیره مدیریت کننده یکپارچه سبز، تأمین زنجیره مدیریت

 مصرف، از پس باالخره و مشتری به تحویل انتقال، و توزیع فرایندهای ساخت، و تولید اولیه، مواد تأمین و انتخاب محصول،

 کل عملکرد بهبود با همراه منابع و انرژی مصرف وری بهره میزان کردن بیشینه منظور به مجدد مصرف و بازیافت مدیریت

 اثرات تحلیل به تأمین زنجیره های فعالیت محیطی زیست اثرات بررسی در(. 2006، سارکیس)است تأمین زنجیره

 پرداخته( آن عمر پایان تا آغاز از محصول عمر دوره تحلیل شامل) نگر کلی رویکردی کمک به زیست محیط بر محصوالت

 فعالیت هر( محیط با نها آ تعامل و موجودات زندگى نحوه و عادت علم) شناختی بوم اثرات کلیه رویکرد این در. شود می

 بسته نگهداری، مونتاژ، تولید، و ساخت خام، مواد تهیه طراحی، محصول، مفهوم مانند محصول عمر مختلف مراحل در

(.2009همکاران، و فراهانی) شود می لحاظ محصول طراحی در و گیری اندازه محصول مجدد استفاده و نقل و حمل بندی،  

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

 مدیریت پرسشنامة گویه ای 33ای است که کارکنان به سواالت نمره سبز تامین زنجیره مدیریتدر این پژوهش منظور از  

 .دهندمی سبز تامین زنجیره

 :مولفه های پرسشنامه 

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

یشاخه ساختار 15تا 1   

یرفتار شاخه 21تا  16   

اینهیزم اخهش 33تا  22   

 پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای کار يک تحقيق 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است

دقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده و صرف وقت خود صا

 خواهد شد و نيازی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.

 پاسخ دهید اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 کارشناسی و باالتر  لیسانس  فوق دیپلم 



سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر
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 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل
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           استفاده از فناوری های جدید برای استفاده بهینه مصرف انرژی موثر می باشد؟-1

           بازیافت پسماند ها و ضایعات در داخل شرکت هاتا چه میزان به زنجیره تامین سبز کمک می کند؟-2

           پس از اتمام عمر مفید آن می تواند گامی به سوی تامین سبز باشد؟بازیافت محصول -3

           (تا چه میزان موثر واقع می شود؟ ISO 1400داشتن گواهی زیست محیطی)-4

           بسته بندی سبز تا چه اندازه تاثیر گذار است؟-5

ارائه شده در بازار می تواند تامین سبز را ترویج استفاده از برچسب اقتصادی برای محصوالت و خدمات -6

 دهد؟
          

ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک با رویکرد سبز در شرکت تا چه میزان در اجرایی کردن تامین سبز کمک -7

 می نماید؟
          

ایجاد سیستم های کنترلی و نظارتی جهت رعایت استانداردهای زیست محیطی تا چه اندازه می تواند -8

 تولید کنندگان را وادار به تولید سبز نماید؟ 
          

           رعایت استاندارد های الزم برای خرید مواد اولیه از نقطه نظر فنی و زیست محیطی تاثیری دارد؟-9

ضرورتی در رعایت استانداردهای الزم در خرید ماشین آالت، تجهیزات و ابزار از نقطه نظر فنی و آیا -10

 زیست محیطی می باشد؟
          

بررسی تحلیلی مداوم وضعیت کاری ماشین آالت و بررسی وضعیت فرسودگی آن ها که باعث آلودگی -11

 محیط زیست و مصرف باالی انرژی نگردد ضروری است؟
          

بررسی تحلیلی تمام مراحل عملیات فرآیند تولیدی از نقطه نظر اصول صرفه جویی در منابع تا چه -12

 میزان تاثیر گذار است؟
          

آیا طراحی محصوالت در -14سیستم های مدیریت محیطی در این زمینه تا چه حد ضروری است؟ -13

 جهت کاهش مصرف انرژی و مواد کافی است؟
          

           آیا طراحی محصوالت در جهت استفاده مجدد و بازیافت مواد موثر می باشد؟-15
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           آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحیح انرژی تا چه اندازه ضروری می باشد؟-16

           تولید سبز می گردد؟حمایت از زنجیره تامین سبز تو سط مدیران ارشد و میانی تا چه اندازه سبب -17

           آیا بهره گیری از مدیریت کیفیت جامع در این زمینه الزم می باشد؟ -18

           بهره گیری از تیم های کاری سبز تا چه اندازه منجر به تولید سبز می گردد؟-19

           آموزش و توصیه افراد در زمینه مسائل زیست محیطی موثر می باشد؟-20



فراهم سازی محیطی برای پژوهش وارائه پیشنهادهادرزمینه مسائل زیست محیطی می تواند گامی در -21

 جهت زنجیره تامین سبز باشد؟
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           همراهی با تامین کنندگان برای اهداف محیطی می تواند به تولید سبز منجر گردد؟-22

           کنندگان برای طراحی تا حد ضروری است؟کمک به تامین -23

           بازیافت پسماندها و  ضایعات در خارج از شرکت ها تا چه بر آلودگی زیست محیطی تاثیر گذار است؟-24

           در فرایند بازفرآوری آالیندگی آب، خاک، هوا تا حد وجود دارد؟ -25

پیشرفته برای حمل و نقل مواد، محصول نهایی و ضایعات تا چه اندازه در وجود وسایل و تجهیزات -26

 زنجیره تامین سبز موثر می باشد؟
          

           توان اقتصادی جامع برای حمایت از تولیدات سبز تا چه میزان تاثیر گذار است؟-27

آلودگی زیست محیطی و کاهش هزینه نزدیکی مکان تامین کننده به تولید کننده تاثیری بر کاهش -28

 دارد؟
          

           الزام قوانین و معیارها برای کاهش مصرف انرژی و مواد اولیه موثر می باشد؟-29

           طوالنی بودن عمر محصول می تواند سبب  تامین سبز باشد ؟-30

برای حمایت مشتریان از محصوالت سبز موثر قیمت گذاری مناسب برای ارائه به بازار تا چه اندازه -31

 است؟
          

           ترویج فرهنگ سبز در جامعه تا چه میزان تاثیر گذار است؟-32

           ارزیابی تامین کنندگان از نظر محیطی در این راستا مفید می باشد؟-33

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهبه این ترتیب که ابتدا پرسشنامه

اده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن د

 سپس شروع به وارد کردن داده ها 

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

 ت عمل کنید .مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکر

( کنید. مثال computeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  آن   Xاگر مولفه اول 

نید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد ک

compute .کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است 

حاال می توانید از گرینه  آنالیز  هر ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.



مثال می توانید آزمون توصیفی) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر 

 دیگر  بگیرید.

 :نمره گذاری پرسشنامه 

 گذاری شده استبر اساس طیف لیکرت نمره 

 کامال موافقم موافقم نطری ندارم مخالفم کامال مخالفم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 10امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما توجه داشته باشید میزان 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 باالی نمراتحد  حد متوسط نمرات حد پایین نمره

28 54 84 

در این جامعه ضعیف  سبز تامین زنجیره مدیریتباشد،  میزان 54تا  28در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 می باشد.

در سطح متوسطی می  سبز تامین زنجیره مدیریتباشد،  میزان  84تا  54در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 باشد.

 بسیار خوب می باشد. سبز تامین زنجیره مدیریتباشد،  میزان 84در صورتی که نمرات باالی  -

 پرسشنامه: روایی و پایایی

 با نیز آن پایایی همچنین. است شده تایید و ارزیابی خوب مشاور، و راهنما اساتید نظرات از استفاده با پرسشنامه روایی

 پایایی دهنده نشان که امد بدست درصد 70 باالی پرسشنامه این آلفای. گردید محاسبه کرونباخ آلفای آزمون از استفاده

 .باشد می پرسشنامه این قبول قابل

 منبع:

 ، پژوهشنامه مدیریت، جلد دوم1390مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، 

 ساعتچی؛ محمود. کامکاری؛کامبیز. عسکریان؛ مهناز. آزمونهای روان شناختی

 


