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چکیده
در عصر حاضر ،مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی در
کاهش خطرات محیطی و یک رویکرد پیشگیرانه جهت افزایش عملکرد سازمانی تلقی
میشود .بنابراین ،صنایع مختلف جهت برطرف نمودن دغدغههاي محیطزیستی ناشی از
فعالیتهاي تولیدي و یا خدماتی خود ،ناگزیر به بهرهمندي از اقدامات سبز در طول
فرآیندهاي مختلف زنجیره تأمین میباشند .بدین منظور ،هدف اصلی این نوشتار ،طراحی
مدل دوسطحی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز و تحلیل فازي اهمیت-عملکرد آنها
جهت ارتقاي بهرهوري سبز در صنایع پتروشیمی استان بوشهر است .جامعه آماري تحقیق
شامل خبرگان و متخصصان دو بخش صنعت و دانشگاه است .جمعآوري دادهها از طریق
پرسش نامههاي محققساخته معتبر از جهت پایایی و روایی انجام گردید .به منظور دستیابی
به هدف تحقیق ،ابتدا ،با مطالعۀ پیشینه پژوهش و رویکرد تحلیل محتواي متنی ،تعداد
دوازده اقدامات مهم در حوزه مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی شد .در ادامه ،پس از
تبیین مدل دوسطحی اقدامات احصا شده ،میزان اهمیت  -عملکرد فازي هر یک از اقدامات
مدل تعیین گردید .در نهایت ،اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در ماتریس اهمیت-
عملکرد ،دستهبندي و نیز پیشنهادهایی براي بهبود وضعیت به مدیران صنایع پتروشیمی
مطالعه موردي ارائه شده است.
واژه های كلیدی:مدیریت زنجیره تأمین سبز ،مدل دوسطحی ،منطق فازي ،ماتریس
اهمیت  -عملکرد
-1استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه خلیجفارس ،بوشهر ،ایران
Ghorbanpour@pgu.ac.ir
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مقدمه
در گذشته بحث در مورد زنجیره تأمین سبز ،تنها عدم استفاده از مواد شیمیایی
سمـّی و خطرناک یا کاهش انتشار آالیندهها به محیط زیست به ذهن خطور مینمود.
ولی اهمیت و مزایاي مدیریت زنجیره تأمین سبز محدود به کاهش مصرف مواد سمّی و
خطرناک یا کاهش آالیندههاي مضر نمیشود ،هر چند که این موارد نیز بسیار مهم
میباشند .امروزه زنجیره تامین سبز بخش الینفکی از فعالیت شرکتها براي سازگاري
با محیط زیست میباشد .توجه به سبز بودن در زنجیره تأمین میتواند در سطح فردي
باعث مزایاي رقابتی نظیر هزینههاي کمتر ،محصوالت سبزتر و ادغام بهتر با تأمین-
کنندگان و در سطح ملی نیز باعث وسعت بازار شرکت از طریق ارائه محصوالت
سازگارتر با محیط و بهبود رقابتپذیري گردد(احمدي و همکاران .)1392 ،اما در هزاره
جدید محیطگرایی ،تضمین توسعۀ پایدار در هر کشور منوط به حفظ و استفادۀ بهینه
از منابع محدود و غیرقابل جایگزین در آن کشور میباشد .بدین منظور ،اقدامات
گوناگونی براي مواجهه با این مسأله توسط دولتها از قبیل اعمال قوانین و اصول
سبز مانند استفاده از مواد خام سازگار با محیط زیست در مراکز تولیدي و صنعتی،
کاهش استفاده از منابع انرژي فسیلی و نفتی ،بازیابی کاغذها و استفادۀ مجدد ضایعات
انجام گرفته است(رزمی و نصرالهی ،1392 ،ص .)34توجه به اقدامات سبز میتواند
شرکتهاي تولیدي را در دستیابی به حاشیه بازار جدید از طریق عرضه محصوالت
سازگار با محیط زیست و فروش باالي محصوالت به مشتریان مطلع نسبت به مسائل
زیست محیطی یاري کند؛ نوآوري در طراحی محصوالت ،کاهش هزینهها از طریق
صرفهجویی در منابع ،کاهش هزینههاي حمل و نقل ،حذف ضایعات ،افزایش سودآوري
شرکت ،بهبود بهرهوري ،افزایش رضایتمندي و وفاداري مشتریان را نسبت به
محصوالت شرکت را فراهم نماید؛ ارضاي بهتر نیازهاي اجتماعی ،تصویر بهتر براي
تأمین کنندگان و تولید کنندگان ،احساس بهتر و ارتقاي کیفیت زندگی براي مشتریان را
موجب شود(بوکس و استلوز.)2002 ،1

1.Boks & Stevels
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بررسی مباحث نظري تحقیق نشان میدهد که به طور فزآیندهاي شرکتها به این
باور رسیده اند که در نظر گرفتن اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز و رعایت آنها
میتواند به عنوان یک استراتژي کلیدي تأثیر بسیار زیادي را بر عملکرد سازمانی داشته
باشد .نتیجه این باور را میتوان در اجراي استاندارد ایزو  14001توسط اکثر شرکتها
مالحظه نمود(ژو و سارکیس .)2006 ،1به طور مثال ،الري 2و همکاران( ،)2015بیان
داشتند که توجه به فعالیتهاي مدیریت سبز باعث ارتقاي عملکرد سازمان در ابعاد مالی
و محیطی خواهد شد .بنابراین ،شناسایی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز میتواند
بسیار حائز اهمیت باشد ،چراکه سازمانها میتوانند با دستیابی به فاکتورهاي سبز در
زنجیره تأمین و عمل به آنها ،عملکرد خود را در زمینه اقتصادي ،اجتماعی و محیطی
ارتقا دهد.
در دنیاي پر رقابت کنونی ،بهره وري به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر
استراتژي بهبود ،مهمترین هدف هر سازمانی را تشکیل میدهد و میتواند همچون
زنجیرهاي فعالیتهاي کلیه بخشهاي جامعه را در برگیرد .بدین منظور ،رسالت مدیریت
و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون
نیروي کار ،سرمایه ،مواد ،انرژي و اطالعات میباشد .این امر سبب شده است که در
کلیه کشورها ،بهرهوري و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل
تولید (اعم از کاال و خدمات) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند
که تداوم حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهرهوري ممکن نیست .اما ذکر این
نکته حائز اهمیت است که اگر هر صنعت یا سازمانی بخواهد به مسائل زیستمحیطی
خود بی توجه باشد نه تنها براي خود ،بلکه براي جهان پیرامون خود نیز عواقب فاجعه
آمیز به وجود خواهد آورد .بر این اساس اقدامات الزم براي حفظ محیط زیست امري
ضروري است؛ چراکه فقدان منابع طبیعی براي نسلهاي آینده و هزینههاي پاکسازي
محیط زیست از پسماندها در چرخه حیاتی بسیار بیشتر از آن است که به تصور آید.
بهره وري سبز یک استراتژي براي افزایش همزمان بهره وري و عملکرد زیست محیطی
است .همان گونه که محققان مختلف بیان کردند سازمانها میتوانند با در نظر گرفتن
1.Zhu & Soskice
2.Larri
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اقدامات مدیریت سبز به راحتی به این پارادایم نوظهوراز بهرهوري دست یابند(محرمنژاد
و آذرکمند .)1388 ،گویندان1وهمکاران( ،)2015معتقدند که کاهش ضایعات ،مدیریت
کیفیت جامع ،دریافت گواهینامه ایزو ،14001لجستیک معکوس که به عنوان اقدامات
مدیریت زنجیره تأمین سبز میباشند ،تاثیر مثبت و معنیداري را بر بهره وري سبز دارند.
بنابراین می توان بیان نمود که در عصر محیطگرایی امروزي ،سازمانها و صنایع مختلف
با شناسایی و رعایت اقدامات مدیریت سبز از قبیل کاهش ضایعات ،مدیریت کیفیت
جامع ،تولید سبز ،طراحی سبز ،لجستیک معکوس و غیره میتواند به راحتی به اهداف
بهرهوري سبز دست یابند.
امروزه گسترش غول آساي تکنولوژي و صنعت یکی از دالیل اصلی بحران محیط
زیست میباشد(کومار 2و همکاران .)2015 ،با نگاهی بر روند توسعۀ صنایع پتروشیمی در
سالهاي اخیر مالحظه میشود که صنایع این حوزه ،از دسته صنایع پیشتاز و رو به رشد
در سطح جهانی هستند .بررسیها نشان از این امر دارد که با طی روند کنونی ،صنعت
پتروشیمی در سال  1395با پنجاه و دو میلیون کمبود ظرفیت مواجه خواهد بود(راوت 3و
همکاران.)2017 ،
صنایع پتروشیمی به عنوان یکی از بزرگترین منابع تولید آالیندههاي محیطزیست
براساس نوع ورودي ،مراحل فرآیندي و محصول خروجی ،نوع و میزان آلودگی متفاوتی
دارند .وجود منابع و ذخایر عظیم نفتی در کشور و توسعه روز افزون از یک سو و
چالشهاي محیطزیستی فرآروي این صنایع حیاتی و استراتژیک از سوي دیگر ،توجه
بیش از پیش به اثرات این گونه صنایع بر محیطزیست را توجیه مینماید .این مساله
هنگامی روشنتر میشود که حرکت در مسیر بهبود مستمر صنعتی بدون توجه به محیط
زیست غیرممکن است(میرسنجري و همکاران .)1390 ،این صنایع به دلیل تولید حجم
باالي پسابهاي صنعتی و آالیندههاي زیست محیطی قبل و پس از بهرهبرداري و به
تبع آن بیماريهاي شغلی حادث شده ،سالیانه هزینههاي گزافی از قبیل هزینههاي
درمانی و آسیبهاي زیست محیطی و آلودگیها را براي شهرها در بر داشته است
(قربانپور و همکاران .)1396 ،بدین منظور ،در طول دهه گذشته ،فشار زیادي بر صنایع
1.Govindan
2.Kumar
3.Raut
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نفتی وجود داشته تا اقداماتی براي افزایش عملکرد زیستمحیطی در زنجیره تأمینشان
انجام دهند و بتوانند تاثیرات خطرناک بر محیطی زیست را کاهش دهند(جعفري و
همکاران .)1387 ،بررسی مطالعات گذشته نشان میدهد که بیشتر تحقیقات به بررسی
م وضوع مدیریت زنجیره تأمین سیز در حوزه صنایعی از قبیل صنایع خودروسازي(وانال 1و
همکاران )2017 ،و یا شرکتهاي الکتریکی و الکترونیکی(جاببور 2و همکاران)2014 ،
تمرکز داشتند و در حوزه صنایع نفتی توجه کمتري صورت گرفته است؛ در صورتی که
این صنایع آلودگی بسیار باالیی دارند .بنابراین ،تحلیل اهمیت -عملکرد اقدامات مدیریت
سبز در حوزه صنایع نفتی به عنوان امري ضروري میباشد .هدف اصلی این پژوهش
نیز ،شناسایی جامع اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در حوزه صنایع پتروشیمی و
گروهبندي آنها بر اساس دو معیار اهمیت و عملکرد است .قابل ذکر است در این مقاله،
تحلیل اهمیت -عملکرد در محیط فازي صورت پذیرفته است؛ چراکه ،رویکرد کالسیک
به طور کامل اندیشه واقعی را بازگو نمی کند و براي درک بیشتر پیچیدگیها و ابهامهاي
مربوط به ماهیت مسائل ابزاري ناتوان محسوب میگردد .اما ،نظریه فازي قضاوت رادر
حالت عدم اطمینان امکان پذیر میکند.
با توجه به مطالب فوق ،این پژوهش در صدد دستهبندي تحلیل اهمیت -عملکرد
اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع پتروشیمی است .سؤالهاي اصلی پژوهش
نیز به شرح زیر است:
 .1اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در حوزه صنایع پتروشیمی کدامند؟
 .2اهمیت هر یک از اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع پتروشیمی چگونه
است؟
 .3عملکرد فعلی صنایع پتروشیمی ،در هر یک از اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز
چگونه است؟
 .4چگونه میتوان هر یک از اقدامات احصا شده را بر اساس دو معیار اهمیت و
عملکرد دستهبندي کرد؟

1.Vanalle
2.Jabbour
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این مقاله در چهار بخش بدین شرح سازمان یافته است :بخش نخست ،به مرور
پیشینه پژوهش پرداخته می شود و اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز را شناسایی و
مدل دوسطحی آنها را طراحی میگردد .سپس ،در بخش دوم ،روششناسی پژوهش
معرفی میشود .در بخش سوم ،به تحلیل فازي اهمیت  -عملکرد اقدامات مدیریت
زنجیره تأمین سبز در صنایع پتروشیمی اختصاص می یابد .در نهایت در بخش چهارم از
نتایج و یافتههاي پژوهش بحث می شود .شایان ذکر است که این مقاله ،از حیث
بومیسازي اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز جهت بهبود بهرهوري سبز در صنعت
پتروشیمی و آمیختهسازي رهیافتهاي فازي در تحلیل توأمان اهیمت  -عملکرد آن
صنایع داراي نوآوري است .با تبیین مطالب فوق ،در ادامه مبانی نظري و تجربی تحقیق
بیان خواهد گردبد:
مدیریت زنجیره تأمین :مدیریت زنجیره تأمین براي اولین بار در اوایل دهه 1980
معرفی گردید و از آن زمان مورد توجه بسیار زیادي واقع شد .مدیریت زنجیره تأمین
شامل مجموعهاي از رویکردهاست که براي یکپارچهسازي کارایی تأمینکننده،
تولیدکننده ،انبارهاي کاال و فروشگاهها به کار میروند .بنابراین کاال در تعداد ،زمان و
مکان صحیح تولید و توزیع میشود و این امر موجب میگردد که هزینههاي سیستم
گسترده کاهش یابد؛ در حالی که سطح خدمت 1مورد نیاز برآورده میشود(سیمچی2و
همکاران .)2000 ،در تعریفی دیگر ،مدیریت زنجیره تأمین ،شامل برنامهریزي و مدیریت
تمامی فعالیتهاي سفارش ،تدارکات ،تبدیل و تمامی فعالیتهاي مدیریت لجستیک
است .همچنین مدیریت زنجیره تأمین شامل هماهنگی و همکاري با شرکاست که
میتوانند تأمینکنندهها ،واسطهها ،ارائهکنندگان خدمات و مشتریان باشند (کاریرا 3و
همکاران.)2008 ،
زنجیره تأمین سبز :مفهوم زنجیره تأمین سبز نخستین بار توسط کله و سیلور4
در سال  1989مطرح شد .بعدها مدیریت زنجیره تأمین سبز توسط انجمن پژوهش
1.Service level
2.Simchi
3.Carrera
4.Kele & Silver
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صنعتی دانشگاه ایالتی میشیگان در سال  1996معرفی شد که در واقع مدل مدیریت
نوینی براي حفاظت از محیطزیست بود(قربانپور و همکاران .)1396 ،مدیریت زنجیره
تأمین سبز ،یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیستمحیطی در تمام
مراحل طراحی محصول ،انتخاب و تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرآیندهاي توزیع و
انتقال ،تحویل به مشتري و باألخره پس از مصرف ،مدیریت بازیافت و مصرف مجدد
براي افزایش میزان بهرهوري مصرف انرژي و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره
تأمین است .زنجیره تأمین سبز عبارت است از مجموعه اقدامات داخلی و خارجی بنگاه
در سراسر زنجیره تأمین که به بهبود محیطزیست و جلوگیري از ایجاد آلودگی منجر
می شود؛ به عبارت دیگر ،مدیریت زنجیره تأمین سبز شامل خرید سبز ،تولید سبز ،توزیع
سبز ،بازاریابی سبز و لجستیک معکوس است(رزمی و نصرالهی.)15 ،1392 ،
تئوري فازي :منطق فازي در سال  1965توسط پرفسور لطفی زاده استاد ایرانی
االصل دانشگاه برکلی کالیفرنیا در مقالهاي تحت عنوان «مجموعه هاي فازي» مطرح
شد .سپس ،در سال  ،1973نظریه «اصل ناسازگاري» را بیان نمود .براساس این اصل
هنگامی که پیچیدگی یک سیستم از مرز تعیین شدهاي فراتر میرود تعریف صریح،
دقیق و با معناي عملکرد آن سیستم دیگر غیر ممکن میشود .اصل ناسازگاري مبدأ
منطق فازي است .تفکر فازي از دیدگاه فلسفی نشأت میگیرد که سابقه چند هزار ساله
و به قدمت فلسفه تاریخ دارد .همان گونه که فلسفه ادیان الهی با طبیعت و سرشت
انسان سازگار است ،تفکر فازي با الهام از فلسفه شرقی ،جهان را همان گونه که هست
معرفی میکند .در فلسفه ارسطویی همه چیز یه دو دسته سیاه و سفید و آري یا نه
تقسیم میشود .مفاهیم منطقی و نتایج حاصل از استدالت منطقی نیز در فلسفه
ارسطویی هیچ گونه حالت میانهاي ندارند .در این فلسفه نمیتوان تا اندازهاي راستگو و تا
اندازهاي هم دروغگو بود .همان طور که نمیتوان همزمان نسبتاً جوان و تا اندازهاي هم
پیر بود .در فلسفه ارسطویی مرزها کامالً مشخص و تعریف شده هستند .بر عکس ،در
تفکر فازي مرز مشخصی وجود ندارد و تعلق عناصر مختلف به مفاهیم و موضوعات
گوناگون نسبی است .به این ترتیب دیده میشود که این تفکر تا چه اندازه با طبیعت
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انسان و جهان سازگار است(زیمرمن .)2001 ،1طی یک دهه گذشته مطالعات حوزه
مدیریت زنجیره تأمین سبز رشد قابل مالحظهاي داشته و از توسعههاي مفهومی تا
مطالعات نظري متغیر بوده است .برخی از آنها عبارتند از:
قربانپور و همکاران( ،)1396در تحقیقی به اهمیتسنجی اقدامات مدیریت زنجیره
تأمین سبز در حوزه صنایع نفتی ایران پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که اقدامات
الزامات قانونی و مقررات ،مدیریت محیط داخلی ،طراحی سبز ،خرید و تأمین سبز ،و
فناوري و تکنولوژي سبز داراي اهمیت نهایی بیشتر نسبت به سایر اقدامات در حوزه
مدیریت زنجیره تأمین سبز صنایع نفتی ایران میباشند .زنجیرهچی و همکاران(،)1392
در پژوهشی به ارائه چارچوب ارزیابی سبز بودن صنایع تولیدي بر اساس عملکرد محیطی
و رویکرد فازي پرداختند .این تحقیق جهت رتبهبندي صنایع کاشی ،فوالد و نساجی
استان یزد با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي انجام شد .جهت
مقایسه صنایع از معیارهایی سبز مانند تأمین و خرید سبز ،تولید سبز ،حمل و نقل سبز،
بستهبندي سبز استفاده نمودند .تحقیق آنها نشان داد که صنایع کاشی ،نساجی ،و فوالد
به ترتیب از اولویت اول تا سوم برخوردار میباشند .الفت و همکاران( ،)1390در پژوهشی
به شناسایی اقدامات الزم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت
خودروسازي ایران پرداختند .نتایج بررسی آنها نشان داد که عواملی از قبیل مدیریت
زیست محیطی داخلی سازمان ،طراحی براي محیط زیست ،بهبود عملکرد زیست
محیطی در حوزه فرآیند تولید ،مدیریت منابع غیرتولیدي ،مدیریت و بهینهسازي مصرف
انرژي ،مدیریت ضایعات ،آموزش و پژوهش و فرهنگسازي ،مدیریت زیستمحیطی
بیرونی ،همکاريهاي زیست محیطی با ذي نفعان ،بهبود عملکرد زیستمحیطی در
حوزه فروش و خدمات پس از فروش ،و افزایش ایمنی خودرو و بهبود عملکرد موتور
خودرو را به عنوان اقدامات الزم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تأمین سبز میباشند.
وانال و همکاران( ،)2017در پژوهشی به بررسی الزامات ،اقدامات و عملکرد مدیریت
زنجیره تأمین سبز در صنایع خودروسازي کشور برزیل پرداختند .و نتایج نشان دادند که
بین اقدامات خرید سبز ،مدیریت محیط درونی و تعامل با مشتریان سبز و عملکرد
اقتصادي و عملکرد محیطی صنایع خودرو سازي در کشور برزیل رابطه مثبت و معنیدار
1.Ziberman
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وجود دارد .قازیال 1و همکاران ( ،)2015تحقیقی را با هدف شناسایی موانع و
توانمندسازهاي مدیریت زنجیره تأمین سبز در شرکتهاي کوچک در کشور مالزي انجام
دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که تعهد وحمایت باالي سهامداران ،قوانین و مقرارت،
آموزش ،رقابتپذیري ،ایجاد فرهنگ مناسب ،در نظر گرفتن نیاز مشتریان ،فشار
ذي نفعان داخلی و خارجی مانند دولت و مشتریان ،فشار رقبا ،مسؤولیتپذیري اجتماعی،
بهبود تصویر شرکت ،و منفعت مالی در اجراي مدیریت زنجیره تأمین سبز بسیار مؤثر و
پر اهمیت میباشند.
کیو 2و همکاران( ،)2015در تحقیقی به شناسایی و تعیین بهبوددهندهاي عملکرد
مدیریت زنجیره تأمین سبز در کشور چین پرداختند .نتایج مطالعۀ آنها نشان میدهد که
شاخصهایی مانند سازگاري با محیط ،حمایت سازمانی ،منابع انسانی با کیفیت و
شایسته ،فشار از جانب مشتریان ،فشارهاي قانونی ،حمایت دولت جهت ارتقاي عملکرد
محیطی و اقتصادي سازمانها بسیار مؤثر و با اهمیت میباشند .وو 3و همکاران(،)2015
تحقیقی را با هدف شناسایی عوامل حیاتی در مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکرد
دیمتل انجام و نشان دادند که در مقایسه با ابعاد دیگر ،عاملهاي مدیریت تأمین کننده و
دخالت سازمانی مهمتر میباشند و شاخصهاي حمایت مدیریت عالی سازمان ،اتخاذ
سیاست زیست محیطی ،طراحی سبز ،ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان سبز ،خرید سبز،
برآوردن احتیاجات محیطی از طریق استفاده مواد سازگار با محیط زیست نسبت به سایر
شاخصهاي فرعی شناسایی شده در این تحقیق جهت مدیریت زنجیره تأمین سبز
مؤثرتر و حیاطیتر میباشند .کومار 4و همکاران( ،)2015در پژوهشی بررسی مباحث
موجود در زمینه زنجیره تأمین سبز در طی سالهاي  2005تا  2014پرداختند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد که جهت اجراي مدیریت زنجیره تأمین سبز باید بر حوزههاي
طراحی سبز یا طراحی آگاهانه محیطی ،تولید سبز ،لجستیک معکوس ،جداسازي و
بازیافت توجه گردد .گویندان 5و همکاران( ،)2015با انجام پژوهشی بیان داشتند که
1.Ghazilla
2.Kuei
3.Wu
4.Kumar
5.Govindan
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سازمانها جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و ارتقاي عملکرد محیطی خود نیازمند
اجراي مدیریت زنجیره تأمین سبز میباشند .نتایج مطالعۀ آنها نشان داد که خرید سبز،
طراحی سبز ،لجستیک معکوس ،مدیریت گازهاي گلخانهاي(کربن) ،همکاري و تعامل با
تأمین کنندگان سبز ،همکاري و تعامل با مشتریان ،دریافت گواهینامه ایزو ،14001
حمایت مدیران عالی سازمان به عنوان شاخصهاي مؤثر در اجراي مدیریت سبز
میباشند .ازگن 1و همکاران( ،)2015پژوهشی را با هدف کاربرد فرآیند تحلیل سلسله
مراتبی جهت شناسایی و رتبهبندي معیارهاي مدیریت زنجیره تأمین سبز انجام دادند.
بدین منظور ،ابتدا شاخصهایی مانند قوانین و مقررات (قوانین محیطی دولت ،قانون
محدودیت استفاده از مواد خطرناک ،و مجازات سنگین جهت آلودگی محیطی) ،منابع
بیرونی (فشار بر سازمانهاي غیردولتی جهت تولید محیط دوستانه) ،عوامل مالی(معافیت
مالیاتی در صورت اخذ گواهینامه ایزو  ،14001هزینه جهت دسترسی به مواد خطرناک)،
تولید و عملیات سبز و مسؤولیتپذیري اجتماعی را شناسایی کردند .نتایج تحقیق نشان
داد که در بین این پنج دسته ،عاملهاي منابع خارجی و مالی به ترتیب از باالترین
اهمیت در مدیریت زنجیره تأمین سبز برخودار میباشند .دابی 2و همکاران(،)2015
پژوهشی را با هدف شناسایی توانمندسازهاي مدیریت زنجیره تأمین سبز انجام دادند.
نتایجبررسی آنها نشان داد که شاخصهاي مدیریت کیفیت جامع ،مدیریت ارتباط با
تأمین کنندگان ،اتخاذ تکنولوژي مناسب ،فشارهاي قانونی ،تعهد وحمایت مدیران عالی
سازمان ،کاهش تولید گازهاي گلخانهاي ،مدیریت ارتباط با مشتري ،افزایش سهم بازار،
و منفعت اقتصادي در اجراي مدیریت زنجیره تأمین سبز بسیار مهم و پراهمیت میباشند.
ونگ 3و همکاران( ،) 2015تحقیقی را با هدف بررسی رابطه اقدامات مدیریت زنجیره
تأمین سبز بر عملگرهاي مالی شرکتهاي ثاي 4انجام دادند .ابتدا با مطالعه مباحث
موضوعی پنج اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز شامل تدارکات سبز ،تولید سبز ،حمل
و نقل سبز ،لجستیک سبز ،سازگاري با محیط زیست شناسایی گردیدند و سپس ،نتایج

1.Mathiyazhagan
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تحلیل دادهها نشان داد که اقدامات تولید سبز ،لجستیک معکوس ،و سازگاري با محیط
زیست به ترتیب بیشترین اثر را بر عملکرد مالی شرکتها دارند.
به طور خالصه ،بر پایۀ مطالعات پیشین ،اقدامات مهم مدیریت زنجیره تأمین سبز
به ترتیب جدول( )1میباشند.
جدول شماره  -1خالصهای از اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز
قربانپور و همکاران

زنجیرهچی و همکاران

الفت و همکاران

وانال و همکاران

قازیال و همکاران

کیو و همکاران

وو و همکاران





















کومار و همکاران








گویندان و همکاران






ازگن و همکاران














 

دابی و همکاران

قوانین و مقررات

مدیریت گاز گلخانهاي 
خرید سبز

تولید و عملیات سبز 
طراحی سبز

مدیریت مصرف انرژي 
مدیریت پسماند

تعامل با ذينفعان سبز 
حمایت مدیران عالی
فرهنگسازي

لجستیک سبز

فناوري سبز





















 






ونگ و همکاران

اقدامات






در ادامه ،جهت بومیسازي از روش دلفی استفاده گردید .براي این منظور ،اقدامات
در قالب پرسش نامۀ محققساخته در اختیار خبرگان( 4نفر از اعضاي هیأت علمی
دانشگاه و  6نفر از مدیران صنعت پتروشیمی) قرار داده شد .پرسش نامه فوق داراي 12
گویه میباشد که میزان اهمیت هریک از اقدامات را در قلمرو مکانی تحقیق براساس
طیف لیکرت  5نقطهاي( =1خیلی کم =2 ،کم =3 ،متوسط =4 ،زیاد =5 ،خیلی زیاد)
بررسی می نماید تکنیک دلفی در سه دو انجام گرفت که در دور سوم ،میزان ضریب
کندال برابر  0.85محاسبه گردید که نمایانگر اتفاق نظر خبرگان بر روي اقدامات احصا
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شده است .در نهایت ،مدل دوسطحی اقدامات مؤثر مدیریت زنجیره تأمین سبز صنایع
پتروشیمی در قالب شکل( )1طراحی گردید.
افدامات مدیریت زنجیره تامین سبز

فناوري سبز

لجستیک سبز

مدیریت گازهاي گلخانه اي

حمایت مدیران عالی

فرهنگ سازي

مدیریت پسماند و ضایعات

مدیریت مصرف انرژِي

طراحی سبز

تولید و عملیات سبز

خرید سیز

تعامل با ذي نفعان سبز

قوانین و مقررات

شکل شماره -1مدل دوسطحی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز

ابزار و روش
هدف از انجام پژوهش ،طراحی مدل دوسطحی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز
صنایع پتروشیمی استان بوشهر و تحلیل اهمیت -عملکرد آنها در شرایط ابهام جهت
بهبود بهرهوري سبز است .پژوهش انجام گرفته از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت
و روش ،پژوهشی توصیفی شمرده میشود .همچنین از دیدگاه گردآوري اطالعات،
یک پژوهش پیمایشی است .جامعۀ پژوهش ،خبرگان مدیریت زنجیره تأمین سبز بودند
که اعضاي آن به منظور برخورداري از هر دو مقوله نظري و عملی ،از دو گروه
خبرگان صنعت و دانشگاه انتخاب شدند .پس از احصاي اقدامات مدیریت زنجره تأمین
سبز و تدوین مدل دوسطحی ،میزان اهمیتنسبی هر یک از افدامات با بهرهگیري از
رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی یا سوارا 1تعیین گردید .بدین منظور،
جمعآوري دادهها براساس پرسش نامهي محققساخته انجام گرفت که سنجش روایی
آن با رویکرد تحلیل محتواي متنی و پایایی آن نیز با روش آلفاي کرونباخ()0/851
بررسی و تأیید گردید ،جهت تعیین عملکرد از روش فازي استفاده شد .سنجش روایی
پرسش نامهي محققساخته این بخش ،با روش تحلیل عاملی(شاخص کفایت نمونه-

)1.Step Wise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA
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گیري ،1مقدار معنیداري آماره بارتلت )2و شاخص میانگین واریانس استخراج شده 3و
بررسی پایایی آن نیز با روش آلفاي کرونباخ صورت گرفت که نتایج تحلیلها در قالب
جدول( )2آورده شده است.
شایستۀ ذکر است که اگر مقدار شاخص کفایت نمونهگیري بیشتر از  ،0/6مقدار
معنیداري آماره بارتلت کمتر از  ،0/05مقدار معیار  AVEبیشتر از  ،0/5و نیز مقدار
شاخص آلفاي کرونباخ بیش از  0/7باشد ،روایی پرسش نامه مورد تأیید است(داوري و
رضا زاده.)1393 ،
جدول شماره  -2بررسی روایی و پایایی پرسش نامه
شاخصهای روایی
ابعاد پرسش نامه

شاخص پایایی

KMO

مقدار
معنیداري بارتلت

AVE

آلفاي کرونیاخ

قوانین و مقررات

0/743

0/000

0/658

0/732

تعامل با ذي نفعان سبز
خرید سبز
تولید و عملیات سبز
طراحی سبز
مدیریت مصرف انرژي
مدیریت پسماند و بازیافت
فرهنگسازي
حمایت مدیران عالی
مدیریت گاز گلخانهاي
لجستیک سبز
فناوري سبز

0/834
0/724
0/813
0/702
0/726
0/881
0/617
0/732
0/704
0/765
0/729

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/681
0/661
0/732
0/573
0/672
0/734
0/682
0/645
0/727
0/713
0/692

0/771
0/747
0/801
0/729
0/812
0/884
0/764
0/782
0/727
0/713
0/708

همان گونه که در جدول فوق مشخص میباشد ،مقادیر شاخصهاي جدول فوق از
مقادیر مالکشان بیشتر بوده است .بنابراین ،میتوان بیان نمود که پرسش نامه پژوهش از
)1.Kaiser-Meyer-Olkin Measure(KMO
2.Bartlett's Test
)3.Average Variance Extracted(AVE
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روایی و پایایی قابل قبول برخوردار میباشد .پس از جمعآوري پرسش نامهها ،با استفاده
از ماتریس تحلیل اهمیت -عملکرد به دستهبندي پرداخته شده است .به طور کلی،
مراحل تحقیق در شکل( )2آورده شده است.
شناسایی اقدامات مدیریت زنجیره تامین سبز
طراحی مدل دو سطحی
تعیین میزان اهمیت :رویکرد سوارا فازي

تعیین وضعیت موجود :روش فازي

تشکیل ماتریس اهمیت  -عملکرد
شکل شماره  -2مراحل تحقیق

همان گونه که در شکل فوق مشخص است ،ابتدا ،اقدامات مدیریت زنجیره تأمین
سبز با مطالعه مباحث پیشین شناسایی گردیدند .سپس ،مدل دوسطحی اقدامات احصاء
شده طراحی شد .در مرحله سوم ،میزان اهمیتنسبی هر یک از اقدامات با روش سوارا
فازي تعیین گردید روش تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی(سوارا) یکی از
تکنیکهاي نوین تصمیمگیري چندمعیاره است که توسط کرسولین 1در سال ،2010
معرفی شد .گامهاي این روش در حالت فازي عبارتنداز(ماوي 2و همکاران:)2017 ،

گام اول -دریافت نظرات خبرگان و تلفیق آنها
در این گام ،دادههاي الزم از طریق پرسش نامه محققساخته براساس نظرات افراد
خبره و به شیوه حضوري توزیع و جمعآوري شد .جدول( ،)3طیف فازي مورد استفاده را
نشان میدهد.
1.Kersuliene
2.Mave
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جدول شماره  -3طیف پنج نقطهای
متغیرهای زبانی

اعداد فازی

اهمیت یکسان
نسبتاً مهم
کم اهمیت
خیلی کم اهمیت
کامالً کم اهمیت

()1،1،1
()2/3 ،1 ،3/2
()2/5 ،1/2 ،2/3
()2/7 ،1/3 ،2/5
()2/9 ،1/4 ،2/7

گام دوم -مرتبسازي معیارهاي ارزیابی
در این گام معیارهاي ارزیابی از حداکثر اولویت به حداقل با توجه به هدف
تصمیمگیري مرتبسازي میشوند.
~
گام سوم -محاسبه اهمیت نسبی S j

بعد از ترتیببندي معیارها ،میزان اهمیت نسبی هر یک از آنها به دست آورده
میشود
~
گام چهارم -محاسبه ضریب k j

~

براساس رابطه( ،)1ضریب  k jمحاسبه میگردد:
رابطه()1

j 1
j 1

~

~
1
~k j  
~

S j  1

گام پنجم -محاسبه وزن فازي q~ j

براساس رابطه( ،)2وزن فازي  q~ jمحاسبه میگردد:
رابطه()2

j 1
j 1

~
1

x j 1
~ q~ j  
~ 
 kj
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گام ششم -محاسبه وزن نسبی فازي ~
w
j
براساس رابطه( ،)3وزن نسبی فازي ~
 wمحاسبه میگردد:
j

q~ j
~
wj  n
 q~k

j 1

رابطه()3

k 1

گام هفتم -محاسبه وزن قطعی
براساس رابطه( ،)4وزن قطعی محاسبه میگردد:
رابطه()4

 wlj

) ( wuj  wlj )  ( wmj  wlj
3

wj 

در رابطه فوق ، wmj ، wlj ،و  wujبه ترتیب حد پایین ،وسط،و باالي عدد فازي
وزن نسبی میباشند .در ادامه ،با رویکرد فازي ارائه شده توسط ایسالم 1و همکاران
( ،)2018وضعیت موجود صنایع پتروشیمی از حیث عمل به اقدامات احصاء شده تعیین
گردید .گامهاي این روش عبارتنداز:

1.Islam
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گام اول -دریافت نظرات خبرگان تحقیق
دریافت نظرات از طریق پرسش نامهي محققساخته و به شیوه حضوري صورت
میپذیرد .جدول( ،)4طیف فازي مورد استفاده را نشان میدهد.
جدول شماره  -4طیف پنج نقطهای
عبارت كالمی

كد(نماد)

اعداد فازی

بدون تاثیر
تاثیر کم
تاثیر متوسط
تاثیر زیاد
تاثیر خیلی زیاد

NO
L
M
V
VH

( 0/25و 0و )0
( 0/5و 0/25و )0
(0/75و 0/5و )0/25
(1و0/75و)0/5
(1و1و)0/75

گام دوم -نرماالیز کردن نظرات خبرگان
نظرات پاسخ گویان بر پایه روابط( ،)6( ،)5و( )7نرماالیز میگردند:





رابطه()5

رابطه()6

رابطه()7






 l kji  min l kji


max
min


k
Lij

w

 m kji  min m kji
w 

max
min

 u kji  min u kji 

wUk ij  
max



min


k
M ij

 maxاز طریق رابطه( )8محاسبه میگردد:
در روابط فوقmin ،
رابطه()8

k
k
max
min  max u ji  min l ji

مدیریت بهره وری – شماره  –48بهار 1398

94

2

گام دوم -محاسبه مقادیر نرماالیز شده چپ 1و راست
مقادبر نرماالیز شده چپ و راست از طریق رابطه( )9و ( )10محاسبه میگردد:

رابطه()9







x
wlsk  
 1  wmk  wlk
ij
ij


رابطه()10







x
wrsk  
k
 1  wu  wmk
ij
ij


گام سوم -محاسیه مقدار قطعی نرماالیز شده کل
مقدار قطعی از طریق رابطه( )11محاسبه میگردد:

رابطه()11



(1  wls )  ( wrs ) 2
1  wls  wrs 

w

ls

z lsk 

گام سوم -تلفیق نظرات خبرگان
مقدار ادغامی نظرات پاسخ گویان از طریق رابطه( )12به دست میآید:

رابطه()12

) ( w 1jk  w jk21    w jkk

1  wls  wrs 

w ji 

در نهایت ،ماتریس دو بعدي اهمیت – عملکرد تشکیل گردید .این ماتریس یراي
نخستین بار توسط مارتیال و جیمز 3در سال  1977به کار گرفته شد .این مدل از دو جزء
اصلی اهمیت و عملکرد تشکیل شده است .ترکیب این دو جزء ،ماتریسی با چهار خانه
1.Left Sight
2.Right Sight
3.Martilla & James
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را شکل میدهد که به طبقهبندي مشخصههاي مورد مطالعه کمک شایانی میکند(الفت
و براتی .)1391 ،شکل( )3ساختار یک ماتریس اهمیت -عملکرد را نشان میدهد.

توجه حیاتی)(II

اولویت پایین)(III

عملکرد

تداوم وضعیت عالی)(I

قابل كاهش)(IV

اهمیت
شکل شماره  -3ماتریس اهمیت -عملکرد

مفهوم هر یک از چهار ناحیه ماتریس فوق بدین شرح است .در ناحیه تداوم
وضعیت عالی؛ پاسخ دهندگان شاخصها را از نظر اهمیت بسیار باال ارزیابی میکنند و
سازمان نیز در مورد این شاخصها عملکرد بسیار خوبی دارد ،بنابراین باید در مورد این
شاخصها مثل گذشته عمل کرد .در ناحیه توجه حیاتی؛ پاسخ دهندگان ،شاخص،ها را از
نظر اهمیت بسیار باال ارزیابی میکنند ،ولی سطح عملکرد این شاخصها به نسبت پایین
است ،بنابراین باید تالشهاي بهبود و توسعه را در این ناحیه متمرکز کرد .در ناحیه
اولویت پایین ،شاخصها از نظر اهمیت و عملکرد در سطح پایینی قرار میگیرند و منابع
محدودي باید به این ناحیه از طرف شرکت اختصاص داده شود .و نهایت ،در ناحیه قابل
کاهش ،شاخصهایی که در این ناحیه قرار میگیرند ،از نظر پاسخ دهندگان اهمیت
چندانی ندارند ،ولی از عملکرد نسبی باالیی برخوردارند .پاسخ دهندگان از عمکرد باالي
سازمان در مورد این شاخصها خرسندند ،ولی مدیران باید تالشهاي فعلی خود را براین
ویژگی ها به شدت محدود کنند(الفت و براتی.)1391 ،
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یافتهها
همانگونه که در بخش قبل بیان گردید در این تحقیق ،ابتدا ،برپایه بررسی و
مطالعه تئوري پژوهش ،تعداد دوازده اقدام مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی گردید و
سپس ،با دریافت نظرات خبرگان ،براي کاربرد در صنعت پتروشیمی بومیسازي شدند .در
ادامه ،مدل دوسطجی مدیریت سبز در صنعت پتروشیمی طراحی گردید .سپس ،میزان
اهمیتنسبی هر یک از اقدامات مودل فوق با روش سوارا فازي محاسبه شد .جدول(،)5
نتایج نهایی روش سوارا فازي را نشان میدهد.
جدول شماره - 5تعیین اوزان نهایی اقدامات سبز
ارزش

اقدامات

وزن اولیه

ضریب

وزن نهایی

وزن
قطعی

-

-

-

قوانین و مقررات
مدیریت گاز
0/536 0/725 0/923
گلخانهاي
0/561 0/734 0/816
خرید سبز
تولید و عملیات سبز 0/554 0/632 0/757
طراحی سبز 0/55 0/624 0/732
مدیریت مصرف
0/406 0/47 0/563
انرژي
مدیریت پسماند 0/56 0/679 0/803
تعامل با ذينفعان
0/451 0/608 0/892
سبز
حمایت مدیران عالی 0/527 0/654 0/856
فرهنگسازي 0/393 0/541 0/698
لجستیک سبز 0/618 0/693 0/812
فناوري سبز 0/524 0/617 0/771

1

1

1

1

1

0/405 0/351 0/407 0/456 1

0/338 0/183 0/236 0/297 0/52 0/58 0/651 1/536 1/725 1/923
0/142 0/101 0/136 0/19 0/286 0/334 0/417 1/561 1/734 1/816
0/088 0/057 0/083 0/122 0/163 0/205 0/267 1/554 1/632 1/757
0/054 0/033 0/051 0/079 0/094 0/126 0/173 1/55 1/624 1/732
0/037 0/021 0/035 0/056 0/06 0/086 0/123 1/406 1/47 1/563
0/023 0/012 0/021 0/036 0/033 0/051 0/079 1/56 1/679 1/803
0/015 0/006 0/018 0/025 0/018 0/032 0/054 1/451 1/608 1/892
1/856
1/698
1/812
1/771

0/003 0/01 0/015 0/01 0/019 0/033 1/527 1/654
0/002 0/006 0/011 0/006 0/013 0/024 1/393 1/541
0/001 0/003 0/007 0/003 0/007 0/015 1/618 1/693
0/003 0/002 0/004 0/002 0/005 0/01 1/524 1/617

0/009
0/006
0/004
0/002

در ادامه ،جهت تعیین وضعیت عملکرد فعلی واحدهاي منتخب از روش فازي
استفاده گردید .جدول( ،)6وضعیت موجود پانزده واحد از صنایع پتروشیمی مستقر در
قلمرو مکانی تحقیق از حیث عمل به اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سیز را بیان میکند.
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جدول شماره  -6وضعیت موجود صنایع برحسب متغیر كالمی
شماره صنعت
اقدامات

1

2

قوانین و مقررات
L M
مدیریت گاز گلخانهاي M M
خرید سبز
NO M
سبز
عملیات
تولید و
L M
طراحی سبز
M M
مدیریت مصرف انرژي M M
مدیریت پسماند
NO M
تعامل با ذينفعان سبز M L
حمایت مدیران عالی
V L
فرهنگسازي
NO M
سبز
لجستیک
L M
فناوري سبز
M VH

3

4

M
M
L
M
M
M
M
1
V
M
V
L

L
L
M
L
L
L
L
M
M
V
V
V

10 9

11

12

13

14

15

5

6

7

8

M M V VH L VH
L M M NO V NO
M L V M L NO
M L L NO L NO
L M L L L M
M L M L L L
VH M M L M L
M L VH VH V L
L L L V L M
L L V L M L
VH VH VH M L NO
V V M VH VH VH

VH
VH
NO
L
M
L
L
VH
L
M
L
V

VH
L
L
NO
M
VH
NO
VH
M
1
L
L

M
V
M
M
V
L
L
VH
V
M
V
V

V
M
VH
V
NO
L
M
M
V
V
L
M

L
L
M
L
M
L
L
M
V
L
NO
V

سپس ،با بکارگیري روابط  4تا  12که در مطالب فوق تبیین شدند ،عملکرد نهایی
واحدهاي منتخب به دست آورده شد .جدول( ،)7نتایج تحلیل فوق را نشان میدهد.
جدول شماره  -7وضعیت موجود اقدامات سبز
اقدامات
قوانین و مقررات
مدیریت گاز گلخانهاي
خرید سبز
تولید و عملیات سبز
طراحی سبز
مدیریت مصرف انرژي
مدیریت پسماند
تعامل با ذينفعان سبز
حمایت مدیران عالی
فرهنگسازي
لجستیک سبز
فناوري سبز

وضعیت موجود فازی
0/151
0/11
0/108
0/112
0/13
0/106
0/104
0/116
0/12
0/107
0/121
0/135

0/104
0/061
0/054
0/071
0/062
0/067
0/061
0/101
0/079
0/065
0/098
0/095

0/061
0/039
0/04
0/042
0/25
0/038
0/033
0/087
0/041
0/036
0/075
0/068

وضعیت موجود قطعی
0/106
0/069
0/067
0/075
0/078
0/071
0/066
0/102
0/08
0/069
0/104
0/101
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جدول فوق نشان میهد که عملکرد موجود واحدهاي منتخب ،در اقدامات فوانین و
مقررات ،تعامل با ذي نفعان سبز ،لجستیک سبز و فناوري سبز خوب و نیز در بعد
فرهنگ سازمانی و حمایت مدیران عالی نامناسب است.
در نهایت ،اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز در نواحی چهارگانه ماتریس
اهمیت -عملکرد پخشایش شدند(شکل.)4

تعامل با ذينفعان سبز
لجستیک سبز
فناوري سبز

فوانین و مقررات

عملکرد

تولید وعملیات سبز
مدیریت گاز گلخانهاي
خرید سبز
مدیریت مصرف انرژي
مدیریت پسماند
طراحی سبز

حمایت مدیران عالی
فرهنگسازي

اهمیت

شکل شماره  -4ماتریس اهمیت– عملکرد

براساس شکل فوق بیان میگردد که در نتیجه تجزیه و تحلیل دادهها با
رویکردهاي بیان شده ،اقدامات مدیریت سبز در ماتریس اهمیت-عملکرد بدین صورت
که؛ و در ناحیه تداوم وضعیت عالی ،اقدام قوانین و مقررات و در ناحیه حیاتی اقداماتی از
قبیل تولید و عملیات سبز ،مدیریت گاز گلخانهاي ،خرید سبز ،مدیریت مصرف انرژي،
طراحی سبز ،و مدیریت پسماند و نیز در ناحیه اولویت پایین ،دو اقدام حمایت مدیران
عالی و فرهنگ سازمانی و در نهایت ،در ناحیه قابل کاهش نیز اقدامهاي تعامل با ذي-
نفعان ،لجستیک سیز ،و فناوري سبز پخشایش شدند.

طراحی مدل دوسطحی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز...

99

بحث و نتیجهگیری
جهانیسازي ،افزایش مقررات سازمانها و تأکید و فشار ذينفعان در خصوص
رعایت مسائل زیستمحیطی موجب تالش فراوان سازمانهاي مختلف نسبت به بهبود
عملکرد زیستمحیطی و اقتصاديشان شده است .از این جهت ،این نوشتار یا هدف
اصلی ،طراحی مدل دوسطحی اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز و تحلیل فازي
اهمیت -عملکرد آنها جهت ارتقاي بهرهوري سبز در صنایع پتروشیمی استان بوشهر
انجام شده است .بدین منظور ،ابتدا بر پایه مطالعه و بررسی مباحث نظري ،اقدامات مؤثر
در مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی و بومیسازي گردیدند .نتیجه این بخش تحقیق،
احصاء اقداماتی از قبیل قوانین و مقررات ،مدیریت گاز گلخانهاي ،خرید سبز ،تولید و
عملیات سبز ،طراحی سبز ،مدیریت مصرف انرژي،مدیریت پسماند ،تعامل با ذينفعان
سبز ،حمایت مدیران عالی ،فرهنگسازي ،لجستیک سبز ،و فناوري سبز گردید .سپس،
جهت محاسبه اهمیتنسبی هر یک از اقدامات ،از رویکرد سوارا در محیط فازي جهت
ابهامزدایی تفکرات پاسخ گویان استفاده شد .نتیجه آن ،شناسایی اقدامات پراهمتتر از
قبیل قوانین و مقررات ،مدیریت گازهاي گلخانهاي ،خرید سبز ،مدیریت مصرف انرژي،
مدیریت پسماند ،طراحی سبز ،و تولید و عملیات سبز به عنوان اقدامات پراهمیت نسبت
به سایرین بوده است که با نتایج مطالعات قربان پور و همکاران( ،)1396ازگن و
همکاران ( ،)2015گویندان و همکاران( ،)2015و دابی و همکاران( )2015همخوانی دارد.
لذا ،این اقدامات از ارکان اصلی اجراي زنجیره تأمین سبز هستند که رعایت مسائل
زیستمحیطی را به سازمانها دیکته میکنند .در مرحله یعدي ،به تعیین وضعیت موجود
با روش فازي پرداخته شد .نتایج نشان دهندۀ آن است که صنایع پتروشیمی در اقداماتی
از قبیل تعامل با ذينفعان سبز ،لجستیک سبز ،فناوري سبز ،و تولید و عملیات سبز
عملکرد مناسب دارند .در نهایت ،مایس اهمیت – عملکرد براي اقدامات مدیریت سبز
ترسیم گردید .نتایج این مرحله نشان داد که اقدامات تولید و عملیات سبز ،مدیریت گاز
گلخانهاي ،خرید سبز ،مدیریت مصرف انرژي ،طراحی سبز ،و مدیریت پسماند در ناحیه
بحرانی یا حیاتی قرار دارند که این به معناي اهمیت بسیار باال آنها و سطح عملکرد
پایین صنایع به آنهاست .بنابراین ،باید تالشهاي بهبود و توسعه را در این ناحیه متمرکز
کرد .به عبارتی دیگر ،مدیران جهت ارتقاي بهروري سبز باید بر این اقدامات توجه ویژه
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داشته باشند .به طور مثال ،مدیران با طراحی سبز میتوانند از ضایعات جلوگیري نمایند.
همچنین ،اقدام قوانین و مقررات در ناحیه تداوم وضعیت عالی قرار گرفت که این به
معنی ،اهمیت بسیار باال این اقدام و عملکرد بسیار خوبی صنایع پتروشیمی به آن است.
بنابراین ،باید در مورد این اقدام مثل گذشته عمل کرد .اقدامهاي حمایت مدیران عالی و
فرهنگسازي نیز از نظر اهمیت و عملکرد در سطح پایینی تشخیص داده شدند که منابع
محدودي باید به این ناحیه از طرف مدیران صنایع پتروشیمی اختصاص داده شود.
حمایت مدیران عالی و فرهنگسازي نیز در ناحیه قابل کاهش قرار گرفتند که از نظر
پاسخدهندگان اهمیت چندانی ندارند ،ولی از عملکرد نسبی باالیی برخوردارند .پاسخ
دهندگان از عملکرد باالي سازمان در مورد این اقدامات خرسندند ،ولی مدیران باید
تالشهاي فعلی خود را بر این ویژگیها محدود کنند.
با توجه به آلودگی زیستمحیطی فراوانی که صنایع دیگر ،از جمله سمیان و
خودروسازي دارند ،پیشنهاد میگردد که تحقیقی با همین هدف در آن صنایع تعریف و
اجرا شود .از آنجایی که اکتساب دادههاي الزم ،از طریق تکمیل پرسش نامه در بین
اعضاي نمونه و به صورت خوداظهاري صورت گرفت ،ممکن است نتایج تاحدودي داراي
تورش باشد .بنابراین ،براي اطمینان از نتایج ،توصیه بر تکرار پس از دوره زمانی مشخص
و مقایسه نتایج با نتیجه تحقیق حاضر است.
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Abstract
In the present era, green supply chain management is considered as
an important organizational philosophy in reducing environmental
hazards and a preventive approach to increase organizational
performance. Different industries are obliged to enforce
environmental compliance during various supply chain processes to
meet environmental obligations in their production or service
activities. Hence, the main purpose of the current enquiry was to
design a two-level model for green supply chain management practice
and to analyze the relevant importance of each component, via fuzzy
analysis, in enhancing green productivity in the Petrochemical
Industry in Bushehr province, Iran. The research population consisted
experts and specialists from both the industry and the university. The
research data were gleaned through a researcher-made questionnaire.
To serve the purpose, the study commenced with reviewing the
existing literature via a qualitative content analysis approach which
identified 12 important measures that can be taken in the field of
green supply chain management. Having validated the Two-Level
Model, the importance of each of the measures was computed via
Fuzzy analysis. Finally, the managerial measures in Green Supply
Chain were classified and, accordingly, suggestions were presented to
the Petrochemical Industries Managers concerning how to improve
their situation.
Key Words:Green Productivity, Green Supply Chain
Management, Importance and Performance Matrix, Two-level Model,
Fuzzy Logic
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