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 -*1گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
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نوع مقاله:

چکیده

پژوهشی

توجه به موضوع مدیریت زنجیره تأمین سبز به مفهوم یکپارچهسازی تفکر محیطی در مدیریت زنجیره
تأمین در حال افزایش است .این مفهوم در اثرگذاری کلی محیط هر سازمان درگیر در فعالیتهای زنجیره
تأمین از اهمیت اساسی برخوردار است ،به طوری که میتواند به بهبود عملکرد پایداری کمک کند .هدف
اصلی پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز (تدارکات سبز ،تولید سبز ،توزیع
سبز ،لجستیک سبز) بر همکاری محیطی و عملکرد پایداری (اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی) در شرکت
پتروشیمی فناوران کشور میباشد .بدین منظور پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش ،مدلی مفهومی از
ارتباط میان این سازهها ارائه شد .در ادامه به منظور بررسی ارتباط میان آنها از رویکرد تحلیل مسیر
استفاده شد .جامعه آماری پژوهش متشکل از  55نفر از خبرگان و متخصصان شرکت مذکور است که به
دلیل محدود بودن اندازه جامعه ،از تمامی اعضاء به عنوان نمونه بهره گرفته شد .روش پژوهش از نظر
هدف ،کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها ،توصیفی از نوع پیمایشی میباشد .خروجی تحلیل مسیر
نشان داد که" :عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت بر "عملکرد پایداری" و "همکاری
محیطی" و همچنین "همکاری محیطی تأثیر مثبت بر عملکرد پایداری در شرکت پتروشیمی فناوران
دارد" .در ادامه با استفاده از تکنیک تصمیمگیری نوین سوارا ،معیارهای عملکرد پایداری مورد ارزیابی قرار
گرفته و وزن (اهمیت) آنها استخراج شد .خروجی این تکنیک حاکی از آن است که "معیار محیطی" با
بیشترین وزن به عنوان مهمترین معیار عملکردی پایداری در ارزیابی تأمینکنندگان شناسایی شده است.
همچنین "معیارهای اقتصادی" و "معیارهای اجتماعی" در رتبههای بعدی از نظر اهمیت قرار گرفتند.
نهایتاً با بهکارگیری تکنیک رتبهبندی ویکور ،هفت تأمینکننده مواد شرکت موردارزیابی قرار گرفته و
تأمینکنندگان از نظر عملکرد پایداری رتبهبندی شدند .یافتههای این پژوهش به ویژه برای شرکتهای
تولیدی در توسعه همکاری محیطی با تأمینکنندگان آنها به منظور دستیابی به عملکرد پایداری بسیار
مفید است.
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خدمات مشتری و پاسخگویی ،برقراری ارتباط زنجیره
تأمین ،کاهش ریسک ،فرآیند توسعه محصول ،کاهش
زمان تکرار فرآیندهای درونسازمانی ،کاهش موجودی و
بهبود در تجارت الکترونیک است (.)Thoo et al., 2015
براساس اظهارات  ،)5680( Flammerرفتار محیطزیست
دوستانه شرکتها با افزایش قابل توجه قیمت سهام
مرتبط است؛ درحالیکه شرکتهایی با رفتار اکولوژیکی
مضر ،با کاهش قیمت سهام مواجه است .بنابراین،
شرکتها نسبت به اثرات محیطزیستی حساس هستند و
ممکن است بتوانند منابع را از سرمایهگذاران اجتماعی
مرتبط جذب کنند .نگرانی فزآینده و آگاهی در میان
عموم مردم برای فرآیندهای تجاری سازگار با محیطزیست
و جلوگیری از گرم شدن جهانی هوای کره زمین میتواند
باعث ایجاد تعهد قابل توجه برای فعالیتهای سبز مانند
بازیافت ،استفاده مجدد و کاهش مواد شود .در واقع
شرکتها به طور فعال نسبت به ارزشهای اجتماعی
واکنش نشان میدهند و میتوانند به یک تصویر اجتماعی
و مشروعیت اجتماعی برای بقای بلندمدت و رقابتشان
دست یابند Uchida .و  )5660( Ferraroدریافتند که
شرکتها ،شیوههای محیطی و سازمانی را ترکیب کرده و
میتوانند مزیت رقابتی ایجاد کنند .به این ترتیب ،برخی
شرکتها ممکن است از شیوههای محیطی شرکتهای
پیشرو و موفق تقلید کنند .در محیطزیست جهانی
امروزی ،تمرکز عملکرد شرکت تغییر کرده است .پیش از
این ،در ابتدا بر ایجاد ثروت از طریق عملکرد اقتصادی
برتر از نظر موفقیت در داراییها ،بدهیها و مقاومت کلی
بازار متمرکز بود؛ اما اکنون بر عملکرد محیطزیستی و
اجتماعی متمرکز است؛ در حالیکه برای رسیدن به
سطوح بالای عملکرد پایداری به سطح بالایی دست
مییابد .پایداری یک استراتژی تجاری است که ارتباط
نزدیکی با مسؤولیت اجتماعی شرکت دارد .به طور خاص،
سازمان ،محیط و جامعه سهگانه هستند که متقابل ًا به یک
ارزش مشترک یا یک راهحل "برنده -برنده -برنده"
وابسته هستند .برای دستیابی به مزیت رقابتی طولانی
مدت ،پایداری سازمانی به تقاطع برتری اقتصادی ،محیطی
و اجتماعی نیاز دارد .این بدان معناست که کسب و کار
باید بر روی سودآوری بلندمدتی تمرکز کند که میتواند

نوآوری محیطزیستی در نظر گرفته میشود .مدیریت
زنجیره تأمین سبز به مفهوم به حداقل رساندن یا حذف
دورریزها شامل :مواد شیمیایی خطرناک ،انتشار گازها،
انرژی و زبالههای جامد در امتداد زنجیره تأمین مانند
طراحی محصول ،منابع مواد و انتخاب فرآیند تولید،
تحویل محصول نهایی و مدیریت نهایی محصول است.
بنابراین مدیریت زنجیره تأمین سبز نقش حیاتی در
تأثیرگذاری به کل محیط هر شرکت درگیر در فعالیتهای
زنجیره تأمین نقشی اساسی ایفاء کرده و در نتیجه به
بهبود عملکرد پایداری کمک میکند .مدیریت زنجیره
تأمین سبز از مدیریت زنجیره تأمین تکامل یافته است.
همانطور که رقابت در دهه  8996شدت گرفت ،افزایش
آگاهی از شیوههای سبز باعث شد تا شرکتها به شیوهای
اخلاقی و اجتماعی در زنجیرههای تأمین خود عمل کنند.
در آغاز سال  ،8995مدیریت زنجیره تأمین سبز علاقه
علمی قابل توجهی را جذب کرده و بیشترین توجه را در
سال  5685دریافت کرد .با این اقدامات ،شرکتها،
استراتژیهای مدیریت محیطی را در پاسخ به تغییرات
الزامات محیطزیستی و اثرات آنها بر عملیاتهای زنجیره
تأمین توسعه میدهند .یک زنجیره تأمین ،یک شبکه
متشکل از تمام طرفهای درگیر (به عنوان مثال تأمین
کننده ،سازنده ،توزیعکننده ،عمدهفروش ،خردهفروش،
مشتری وغیره) به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید و
تحویل محصولات یا خدمات به مشتریان نهایی از طریق
توزیع فیزیکی ،جریان اطلاعات و امور مالی است ( Thoo
 .)et al., 2014مزایایی که میتوان از مدیریت زنجیره
تأمین بدست آورد در ادبیات شناخته شده است .برای
مثال ،مزایای کمی شامل :هزینههای زنجیره تأمین
پایینتر ،بهرهوری کلی ،کاهش موجودی ،دقت پیشبینی،
عملکرد تحویل ،زمان اجرایی و نرخ تکمیل میباشد.
مدیریت زنجیره تأمین ،بهبود را تا  %06افزایش میدهد
که در دامنه  %86تا  %06است .رکود زمان بیشترین
پیشرفت را از  %06تا  %06ثبت میکند .در زمینه
شرکتهای کوچک و متوسط ،هزینه مدیریت زنجیره
تأمین برای بقاء و رشد آن حیاتی است؛ زیرا خرید هزینه
بیشترین سهم را در درآمد و فروش دارد (تقریباً .)%16
مزایای بالقوه مدیریت زنجیره تأمین شامل :افزایش
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به طور همزمان ریسکهای محیطزیستی و اجتماعی را
کاهش دهد .بنابراین عمل مدیریت زنجیره تأمین سبز در
یک موقعیت اولیه برای تقویت عملکرد پایداری از نظر
اقتصادی ،محیطی و اجتماعی است (.)Thoo et al., 2015
از طرفی انتخاب تأمینکننده یک تصمیم استراتژیک است
که بر مزیت رقابتی شرکت تأثیر میگذارد .فهرست
معیارهای انتخاب تأمین کننده در طول سالها تکامل
یافته است .معیارهای سنتی عبارتند از :هزینه ،کیفیت و
تحویل .در صنعت تولید ،این معیارها ،به عنوان مهمترین
شاخصهای انتخاب تأمینکننده شناخته شدهاند .امروزه
کارایی بالای تأمینکنندگان برای ایجاد زنجیره های تأمین
انعطاف پذیر ،مقرون به صرفه و پایدار برای موفقیت این
شرکتها ضروری است ( .)Depczyński, 2021اهمیت این
تصمیمات زمانی افزایش مییابد که یک شرکت به دنبال
بازارهای جدید و تأمینکنندگان جدید بالقوه باشد
( .)Rezaei et al., 2016در سالهای آینده ،تمرکز
محققان ،بر اهمیت معیارهای انتخاب تأمینکننده به
منظور ارزیابی قابلیتهای بالقوه آنها خواهد بود.
متداولترین معیارها عبارتند از :کیفیت ،قیمت،
انعطافپذیری و عملکرد تحویل ( .)Cho et al., 2021در
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر عملیات مدیریت زنجیره
تأمین سبز بر همکاری محیطی و عملکرد پایداری و
همچنین رتبهبندی تأمینکنندگان با استفاده از رویکرد
ترکیبی سوارا  -ویکور در شرکت پتروشیمی فناوران
پرداخته شده است .تکنیک سوارا یکی از بهترین
روشهای جدید تصمیمگیری چند معیاره است که در
سـال  5686توسط کرشولین و همکاران برای توسعه
روش تحلیل اختلاف معقول بین معیارها به کار گرفته
شـد .در این روش هریـک از کارشناسان قبل از هر چیز،
معیارها را رتبـهبنـدی مـیکننـد .مهـمتـرین معیـار،
رتبـه یـک را گرفتـه و بـه کـماهمیتترین آنها رتبه
آخـر تعلـق خواهـد گرفـت .در نهایـت ،معیارهـا براسـاس
مقـادیر متوسـط اهمیـت نسـبی اولویتبندی میشوند.
این تکنیک بر مبنای نظرات خبرگان استوار است و یک
روش کاملاً قضاوتی میباشد .در این روش هـر متخصص
اهمیت هر معیار را با توجه به دانش ضمنی ،اطلاعات و
تجربیات خود مشخص میکند .آنگـاه بـا توجـه به ارزش
متوسط رتبههای گروهی به دست آمده از کارشناسان،
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وزن هر معیار تعیین میگـردد .ارزیابی وزن ،یکی از
موضوعات مهم در بسیاری از مسایل تصمیمگیری
چندمعیاره اسـت .سوارا یکـی از انواع روشهای وزندهی
است که متخصصین در آن نقش مهمی را در محاسبهی
وزن و ارزیـابی نهـایی دارنـد (Aghdaie et al., 2013؛
 .)Zolfani et al., 2012همچنین روش ویکور یکی از
بهترین روشهای جدید برای تصمیمگیری چندمعیاره
است که هدف آن انتخاب بهترین گزینه براساس
نزدیکترین جواب ممکن به جواب ایدهآل است (صفری و
خانمحمدی .)8095 ،صنعت پتروشیمی از صنایع مادر و
اشتغالزا میباشد که به عنوان تغذیهکننده سایر
بخشهای صنعت میتواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد
کشورنقش اساسی را ایفاء نماید .ایران بهدلیل در اختیار
داشتن منابع عظیم نفت و گاز و قرارگرفتن در شاهراه
انرژی جهان ،نقش مؤثری در عرصه صنعت پتروشیمی
داشته و از طرفی بدلیل ارزش افزوده بسیار بالای صنعت
پتروشیمی ،این صنعت دارای جایگاه بالایی در اقتصاد ملی
بوده و از مزایای رقابتی کشور محسوب میگردد .همچنین
با توجه به ارتباط بالا دست و پایین دست این صنعت با
دیگر صنایع ،گسترش ظرفیتهای آن امکان اثرگذاری
مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور را نیز سبب
میشود .از طرف دیگر با توجه به تأثیرات صنعت
پتروشیمی بر محیط زیست و اثرات آلایندههای مختلف
آن ،توسعه این صنعت بدون توجه به موارد مذکور امکان
پذیر نبوده و تبعات جبران ناپذیری را برای کشور خواهد
داشت .در این میان ،شرکت پتروشیمی فنآوران (سهامی
عام) در تاریخ  00/5/1تأسیس و با شماره  809065در
اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده
است .فعالیت این شرکت در زمینه احداث ،راهاندازی و
بهرهبرداری واحدهای متانول ،اسید استیک و منواکسید
کربن به منظور صادرات ،استفاده در صنعت پتروشیمی و
صنایع پاییندستی بوده و منطبق با اهداف و سیاستهای
کلان بخش صنعت در رابطه با صادرات ،ایجاد اشتغال،
انتقال دانش فنی ،تربیت نیروی متخصص و تولید
محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا از گاز طبیعی
میباشد .با عنایت به اهمیت موضوع مدیریت زنجیره
تأمین سبز در شرکت پتروشیمی فنآوران ،ضرورت
بررسی عملیات این سیستم بر عملکرد پایداری شرکت به
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نتایج حاکی از آن بود که بعد فرآیندهای داخلی و
شاخصهای عدم وجود اهداف مشخص محیط زیستی،
ناآگاهی مشتری دربارة مدیریت زنجیرة تأمین سبز و
محصولات سبز و کمبود تکنولوژی ،مواد و فرآیندها ،به
ترتیب مهمترین ابعاد و شاخصهای موجود در استقرار
زنجیرة تأمین سبز در صنایع فولاد استان مازندران
هستند .در پژوهشی امانی و همکاران ( )8090به
شناسایی و ارزیابی "موانع پذیرش زنجیره تأمین سبز با
استفاده از تکنیک دیمتل فازی" پرداختهاند .نتایج حاصل
از تحلیل دیمتل بیانگر این مطلب است که فاکتور "عدم
آگاهی مشتریان و فشار در مورد زنجیره تأمین سبز"،
تأثیرگذارترین فاکتور معرفی گردیده است .فاکتورهای
"عدم مشارکت مدیریت ارشد در پذیرش مدیریت محیط
زیستی" و "مشکل در حفظ تأمینکنندگان محیطی برای
بستهبندی مواد" دارای بالاترین درجه اهمیت به نسبت
سایر فاکتورهای مورد بررسی میباشند .فولادی و
خاکستری ( ،)8099در مطالعه خود تحت عنوان «ارایه
مدل یکپارچه انتخاب تأمین کننده سبز در زنجیره تأمین
ناب -چابک» ،پژوهش خود را در دو فاز انجام داده اند .در
فاز اول از طریق روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و
ویکور و با استفاده از معیارهای سبز ،تأمینکنندگان
رتبهبندی شدند .در فاز دوم مدلی چهارهدفه طراحی
گردید که این مدل شامل چهار هدف کمینهسازی هزینه
زنجیره تأمین ،کمینهسازی میزان دیر کرد در تحویل
(چابک) ،کمینهسازی میزان ضایعات (ناب) و بیشینهسازی
توجه به مسایل محیطزیستی میباشد .در ادامه مسأله
چهارهدفه با روش معیار جامع تکهدفهسازی شده است و
چندین مثال عددی به توصیف این استراتژی پرداخته
است .رستگار و همکاران ( )8066به انجام پژوهشی با
عنوان تأملی بر رهبری تحولگرای سبز بر رفتارهای
شهروندی محیطزیستی با نقش میانجی باورهای محیط
زیستی و خط مشیهای سبز پرداختند .نتایج به دست
آمده ،حاکی از آن است که رهبری تحولگرای سبز تأثیر
مثبت و معناداری بر رفتارهای شهروندی محیطزیستی
دارد .همچنین تأثیر مثبت و معناداری میان متغیرهای
رهبری تحولگرای سبز و باورهای محیطزیستی و خط
مشیهای سبز وجود دارد .همچنین باورهای محیطزیستی

منظور ترغیب مدیران در جهت پیادهسازی عملیاتی آن در
این شرکت احساس میشود .بدین منظور سؤالات اساسی
زیر مطرح میشود:
 چه ارتباطی میان عملیات مدیریت زنجیره
تأمین سبز ،همکاری محیطی و عملکرد پایداری
در شرکت پتروشیمی فناوران وجود دارد؟
 اهمیت (وزن) معیارهای عملکرد پایداری در
شرکت پتروشیمی فناوران به چه میزان است؟
 رتبهبندی تأمینکنندگان مواد شرکت
پتروشیمی فناوران از نظر معیارهای عملکرد
پایداری چگونه است؟
یکی از اصول اصلی مدیریت زنجیره تأمین ،هماهنگ
کردن مواد خام و جریان به طور مؤثر از تأمینکنندگان
مختلف به شرکتهای تولیدی برای اهداف تبدیل مواد
خام به محصولات تمام شده و تحقق انتظارات مشتری
است .قابلیتهای تأمینکنندگان مستقیماً با توانایی
شرکت برای تولید محصولی با کیفیت بالاتر و هزینههای
پایینتر در حین ملاقات با وعده تحویل ارتباط دارند .برای
رسیدن به "پایداری سازمانی" شرکتها باید به شیوههای
تأمین کالا توجه کنند .تسری مقررات دولتی جهت اخذ
استانداردهای محیطزیستی و تقاضای رو به رشد
مصرفکنندگان برای عرضه محصولات سبز به زنجیره
تأمین که تمام فعالیتهای مرتبط با جریان کالا از مرحله
ماده خام تا تحویل کالا به مصرفکنندگان نهایی ،به
انضمام جریان اطلاعات در سرتاسر زنجیره را در بر
میگیرد ،موجب ظهور مفهوم جدید "مدیریت زنجیره
تأمین سبز" شده است که در برگیرنده مراحل چرخه عمر
محصول از طراحی تا بازیافت است (حسینی و همکاران،
 .)8090مدیریت زنجیرة تأمین سبز تأثیر شایان توجهی
بر محیطزیست دارد که اساس آن بر یکپارچگی مدیریت
محیطزیست و مدیریت زنجیرة تأمین برای کنترل آثار
محیطزیستی در چرخة عمر محصول به وسیلة تسهیم
اطلاعات و هماهنگی و همکاری تمام زنجیرة تأمین است
(تقیزاده یزدی و همکاران .)8095 ،فلاح لاجیمی و
همکاران ( )8095به انجام پژوهشی با عنوان "بررسی
موانع پیادهسازی زنجیرة تأمین سبز در صنایع فولاد استان
مازندران با رویکرد ترکیبی  "BSC/BWMپرداختهاند.
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و خطمشیهای سبز تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای
شهروندی محیطزیستی دارد ،اما باورهای محیطزیستی و
خطمشیهای سبز نقش میانجیگری بین رهبری
تحولگرای سبز و رفتارهای شهروندی محیطزیستی ایفا
نمیکند .اجلی و همکاران ( )8066در پژوهشی به ارزیابی
و رتبهبندی عوامل رفتاری مؤثر در اجرای موفق مدیریت
زنجیره تأمین سبز پرداختند .خروجی نشان داد که تمامی
عوامل رفتاری استخراجی از نظر اثربخشی در مدیریت
زنجیره تأمین سبز صنعت مناسب هستند .لذا معنادار
بودن تمامی عوامل در سطح اطمینان  %95مورد تأیید
قرار گرفتند .همچنین خروجی تکنیک سوارا نشان از
شناسایی عامل رفتاری اول یعنی "پشتیبانی مدیریت
ارشد" با بیشترین وزن به عنوان مهمترین عامل و عامل
چهارم (به حداقل رساندن مقاومت در برابر تغییر) نیز با
کمترین وزن به عنوان کماهمیتترین عامل رفتاری در
مدیریت زنجیره تأمین سبز صنعت دارد .به گفته Paulraj
( )2011همکاری محیطی شامل همکاری با تأمین
کنندگان برای دستیابی به اهداف محیطزیستی و بهبود
اقدامات کاهش ضایعات تأمینکنندگان با مشخصات
طراحی است که شامل الزامات محیطی برای اقلام
خریداری شده ،کار با تأمینکنندگان برای تولید پاکتر و
کمک به تأمینکنندگان برای تأمین مواد و کار با
تأمینکنندگان و خدماتی است که از اهداف سازمانی
پشتیبانی میکنند .علاوه بر این ،مدیریت ارشد نقش
مهمی در تأثیر بر دامنه فعالیتهای پایداری سازمانی ایفاء
میکند .بر این اساس ،همکاری محیطی یکی از
واکنشهای ابتکاری به مشکلات محیطزیستی است که بر
حفاظت محیطزیست متمرکز است و توسعه هماهنگ
چشمانداز اقتصادی و محیطی را ترویج میکند .همزمان با
افزایش بحرانهای محیطزیستی بر روی کره زمین
دولتها و سیاستگذاران با اعمال سیاستهای مختلف خود
در حمایت از واحدهای سبز و یا جریمه واحدهای آلاینده
و غیرسبز ،سعی در بهبود روند نگرانکننده تغییرات کره
زمین دارند .همچنین با افزایش آگاهیهای عمومی درباره
مسائل محیطزیستی و نیز نگرانیهای موجود برای شرایط
زندگی در سالهای آینده بر روی کره زمین ،مشتریان در
هنگام خرید محصولات به مشخصات محصولات موجود در
بازار توجه کرده و تمایل آنها به سمت محصولات سازگار
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با محیط زیست سوق پیدا کرده است ( ،Flammer
 Uygun .)2013و  )5680( Dedeدر مطالعهای به ارزیابی
عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکتها با استفاده از
تکنیکهای ترکیبی تصمیمگیری چندمعیاره فازی بر
اساس مقررات طرح سبز ،خرید سبز ،دگرگونی سبز،
لجستیک سبز و لجستیک معکوس پرداختند .در این
مطالعه ،مدلی مبتنی بر روشهای تصمیمگیری
چندمعیاره فازی یکپارچه برای ارزیابی عملکرد مدیریت
زنجیره تأمین سبز شرکتها و بررسی رابطه علت و
معلولی بین ابعاد مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از
روش دیمتل فازی ارائه شده است .سپس بر اساس این
رابطه متقابل ،روش فرآیند تحلیل شبکهای فازی برای
محاسبه وزن معیارهای مربوطه اجرا میشود .در نهایت،
روش تاپسیس فازی با استفاده از وزنهای بهدستآمده از
روش فرآیند تحلیل شبکهای فازی ،برای ارزیابی و
رتبهبندی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکتهای
جایگزین استفاده میشود Songa .و همکاران (،)5680
یک رویکرد یکپارچه برای ارزیابی تأمینکنندگان با
ملاحظه معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و سبز با
بهکارگیری روش مقایسات زوجی شایستگی در تعیین
اهمیت نسبی و روش قدرت آزمایش تصمیمگیری و
آزمایشگاه ارزیابی (دیمتل) در دستکاری مسائل پیچیده و
درهم تنیده با داده کمتر و مزیت اعداد تقریبی و خشن
در برخورد انعطافپذیر با اطلاعات مبهم پیشنهاد دادند .در
پایان یک مطالعه موردی در یک سازنده تهویه مطبوع
خورشیدی برای نشان دادن امکانسنجی و اثربخشی روش
پیشنهادی ارائه شده است Mohammed .و همکاران
( ،)5681در پژوهشی با استفاده از رویکرد ترکیبی
تاپسیس فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به ارزیابی
عملکرد تأمینکننده تابآور و سبز پرداختند .این پژوهش
یک رویکرد برای ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان با توجه
به خصوصیات سنتی تابآوری و سبز ارائه داده و کمک
قابل توجهی به مدیریت جهت درک ضرورت ایجاد
تابآوری زنجیره تأمین در جهت فشار همزمان بر
تأمینکنندگان و گرایش به سبز بودن میکند .در
مقالهای Sindhwani ،و همکاران ( )5689موانع اصلی
ادغام مفاهیم ناب ،سبز و چابک را مورد بحث قرار دادند
تا به رهبران صنعت کمک کنند تا وابستگی متقابل خود
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عوامل در ارزیابی تابآوری تأمینکنندگان هستند .در
ادامه با استفاده از روش واسپاس ،پنج تأمینکننده
تابآور صنعت بر مبنای شش بعد مورد ارزیابی قرار گرفته
و رتبهبندی نهایی تأمینکنندگان تعیین گردید .با عنایت
به مرور گسترده ادبیات ،مدل فرضی مفهومی ارتباط بین
عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز ،همکاری محیطی و
عملکرد پایداری برگرفته از پژوهش  Thooو همکاران
( )5685در شکل  8نشان داده شده است:

را به طور کامل درک کنند .نتایج نشان داد که سیاستها
و قوانین فعلی دولت محرکهای اصلی هستند که به
اجرای تولید ناب ،سبز و چابک کمک کردند Ajalli .و
همکاران ( )5658در پژوهشی به ارزیابی و رتبهبندی
تأمین کنندگان تابآور با رویکرد ترکیبی سوارا -
واسپاس پرداختند .در این پژوهش ،شش بعد کلیدی و
کلی تابآوری تأمینکنندگان در هجده عامل شناسایی
گردید .خروجی نشان داد که "پاسخگویی تأمینکننده" و
"فاکتورهای کلیدی عملکرد" به ترتیب بهعنوان مهمترین

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش ()Thoo et al., 2015

کشف هدف و تعهد است .روش مدیریت زنجیره تأمین سبز،
یک مفهوم چندبعدی است که میتواند از ابعاد مختلف عمل
مدیریت زنجیره تأمین سبز اندازهگیری شود .با عنایت به
توضیحات فوق و مدل مفهومی پژوهش ،فرضیه زیر ارائه
میشود:

همانگونه که از شکل فوق مشخص میشود ،روشهای
مدیریت زنجیره تأمین سبز شامل :تدارکات سبز ،تولید سبز،
توزیع سبز و لجستیک سبز میشوند .عملکرد پایداری از
دیدگاه اقتصادی ،محیطی و اجتماعی مورد بررسی قرار
میگیرد .این مدل عمدت ًا مبتنی بر دیدگاه رابطهای برای
توضیح پیوندهای درونسازمانی است .نظریه دیدگاه ارتباطی
اولین بار توسط  Singhو  Dyerدر سال  8991ارائه شد.
براساس این نظریه ،ایجاد رابطه مشارکتی بلندمدت با تعاملات
قوی درونسازمانی میتواند شرکتها را قادر سازد تا شیوههای
مدیریت زنجیره تأمین را دنبال و اجراء کنند .به طور کلی،
دیدگاه رابطهای ،بینشی را در مورد چگونگی توسعه روابط
ایجاد ارزش با شرکتهای دیگر برای دستیابی به سود بالا
فراهم میکند .مسلم ًا روابط زنجیره تأمین مشترک براساس
اعتماد ،وفاداری ،یک بازی جمع مثبت ،عدالت در مذاکرات،

فرضیه  :1عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت بر
عملکرد پایداری شرکت پتروشیمی فناوران دارد.
مزایای حاصل از همکاری محیطزیستی در ادبیات مدیریت
زنجیره تأمین سبز شناخته شده است .محققان بر رابطه
مستقیم بین روشها و عملکرد تأکید کردهاند Holt .و
 )5669( Ghobadianاز مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی
برای مشاهده تأثیر همکاری محیطزیستی بر عملکرد شرکت
استفاده کردهاند ،)5688( Paulraj .یک رابطه بین مدیریت
تأمین پایدار و عملکرد پایداری ارائه کرد .در مقابل این
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مطالعات همکاری محیطی به عنوان میانجی پیوند بین
شیوههای مدیریت زنجیره تأمین سبز و پایداری در دید حضور
همکاری محیطی میتواند منجر به تسهیل روشهای مدیریت
زنجیره تأمین سبز در شرکتهایی شود که روابط مشترک را
با تأمینکنندگان ایجاد میکنند .در این زمینه همکاری
محیطی به عنوان یک قابلیت ارتباطی کلیدی میتواند در
موقعیت مناسبی برای تسهیل ،تدوین استراتژیک و اجرای
مدیریت زنجیره تأمین سبز باشد .بنابراین فرضیههای زیر
پیشنهاد میشود:
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مورد بررسی دست یافتند چرا که اشباع تئوریک زمانی رخ
میدهد که دیگر دادهای که به تعریف خصوصیات یک طبقه
کمک میکند به پژوهش وارد نشود و تمام مقایسههای
موردنظر اتفاق افتاده باشد (اجلی و همکاران .)8066 ،در واقع
این خبرگان همگی از مدیران رده اول شرکت پتروشیمی
فنآوران کشور هستند و کامل ًا به موضوع مورد بررسی اشراف
دارند .تکنیک سوارا یکی از روشهای جدید تصمیمگیری
چندمعیاره است که در سـال  5686توسط  Keršulieneو
همکاران ( )5686برای توسعه روش تحلیل اختلاف معقول
بین معیارها به کار گرفته شـد .این روش از جمله روشهای
ذهنی برای تعیین وزن شاخصها با استفاده از نظر خبرگان
است که پس از رتبهبندی شاخصها ،وزن آنها را محاسبه
میکند .وزن هـر معیـار نشاندهندهی اهمیت آن میباشد
( .)Keršuliene et al., 2010در این روش هر یـک از
کارشناسان قبل از هر چیز ،معیارها را رتبـهبنـدی مـیکننـد.
مهـمتـرین معیـار ،رتبـه یـک را گرفتـه و بـه کـماهمیتترین
آنها رتبه آخـر تعلـق خواهـد گرفـت .در نهایـت ،معیارهـا
براسـاس مقـادیر متوسـط اهمیـت نسـبی اولویتبندی
میشوند .این تکنیک بر مبنای نظرات خبرگان استوار است و
یک روش کامل ًا قضاوتی میباشد .در این روش هـر متخصص
اهمیت هر معیار را با توجه به دانش ضمنی ،اطلاعات و
تجربیات خود مشخص میکند .آنگـاه بـا توجـه به ارزش
متوسط رتبههای گروهی به دست آمده از کارشناسان ،وزن هر
معیار تعیین میگـردد .ارزیابی وزن ،یکی از موضوعات مهم در
بسیاری از مسائل تصمیمگیری چندمعیاره اسـت .سوارا یکـی
از انواع روشهای وزندهی است که متخصصین در آن نقش
مهمی را در محاسبهی وزن و ارزیـابی نهـایی دارنـد
(Aghdaie et al., 2013؛  .)Zolfani et al., 2012در ادامه
به منظور رتبهبندی تأمینکنندگان مواد شرکت از نظر
معیارهای عملکرد پایداری ،از تکنیک تصمیمگیری ویکور با
استفاده از نظرات  86خبره استفاده میشود .شکل ،5
متدولوژی پژوهش را نشان میدهد.

فرضیه  :2عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت بر
همکاری محیطی در شرکت پتروشیمی فناوران دارد.
فرضیه  :3همکاری محیطی تأثیر مثبت بر عملکرد پایداری
در شرکت پتروشیمی فناوران دارد.

مواد و روشها
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش گردآوری
دادهها ،از نوع توصیفی -پیمایشی است .این پژوهش همانند
تحقیقات پیمایشی ،از طریق ابزار پرسشنامه به توصیف نظاموار
وضعیت فعلی میپردازد و ویژگیها و صفات آن را مطالعه و
بررسی مینماید .گردآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه و
مصاحبه صورت میگیرد .جامعه آماری این پژوهش در
خصوص آزمون فرضیات با تحلیل مسیر ،شامل متخصصان،
مدیران و خبرگان با تجربهی مفید و صاحبنظر در رابطه با
این سیستم ( 55نفر) هستند که به علت محدود بودن ،از
تمامی اعضای جامعه بهره گرفته شد .همچنین به منظور
وزندهی به معیارهای عملکرد پایداری و تعیین اهمیت آنها با
تکنیک تصمیمگیری نوین سوارا ،از نظرات حداقل  86نفر
خبره و متخصص شرکت مورد مطالعه (در این پژوهش 06نفر)
طی پرسشنامه دومی که بدین منظور طراحی شده است،
استفاده شد .این نوع نمونهگیری یک روش غیراحتمالی است
که حالت انتخاب تصادفی دارد و معمولا تعداد  86تا  56نفر
خبره کافی دانسته میشود ( .)Ajalli et al., 2021در این
پژوهش ،محققین با این تعداد خبره با اشباع تئوریک در حوزه
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شکل  -2فلوچارت متدولوژی پژوهش

به طور خلاصه مراحل انجام پژوهش حاضر به صورت زیر
است:
 بررسی ارتباط میان سازههای "عملیات مدیریت
زنجیره تأمین سبز"" ،همکاری محیطی" و "عملکرد
پایداری" و استخراج مدل مفهومی ارتباطی آنها با
مرور گسترده و جامع ادبیات؛
 آزمون مدل مفهومی پژوهش به منظور بررسی ارتباط
میان سازهها در شرکت پتروشیمی فناوران از طریق
توزیع و جمعآوری پرسشنامه نظرات خبرگان و
بهکارگیری رویکرد تحلیل مسیر در شرکت مورد
مطالعه؛
 توزیع و جمعآوری پرسشنامه طراحیشده میان
خبرگان به منظور استخراج وزن معیارها با تکنیک
سوارا؛
 توزیع و جمعآوری پرسشنامه عقاید خبرگان و
بکارگیری تکنیک ویکور به منظور رتبهبندی
تأمینکنندگان؛
 ارائه راهکارها و پیشنهادات مؤثر برای مدیران ،جهت
تقویت عملیات سیستم مدیریت زنجیره تأمین سبز و
بهبود عملکرد پایداری با تأکید بر همکاری محیطی در
شرکت مذکور.

نتایج
تحلیل مسیر و آزمون فرضیات پژوهش
بعد از طراحی مدل مفهومی ،با استفاده از نرمافزار
به محاسبهی ضرایب مسیر بین روابط تعیینشده پرداخته
شد .مقدار ضرایب ذکرشده در جدول  8آمده است که
نشان از پایایی و روایی مناسب مؤلفههای پژوهش دارد .به
عبارت دیگر سازهها و مؤلفههای آنها در جدول  8به
خوبی توانایی اندازهگیری مفهوم مورد بررسی را دارند.
مقادیر خروجی آزمون تی در شکل  0آورده شده است.
همانگونه که مدل شکل  0نشان میدهد ،مقادیر
 T-valueبرای تمامی مسیرها از میزان استاندارد قدرمطلق
 8/90بالاتر است (خارج از بازهی مشخصشده است) و
گواه آن است که مؤلفههای شناساییشده به خوبی در
سنجش سازههای اصلی پژوهش در شرکت مذکور
تأثیرگذارند .به عبارتی این امر معنادار بودن تمامی عوامل
و روابط بین متغیرها را در سطح اطمینان  %95نشان
میدهد و نهایت ًا تمامی روابط مدل مورد قبول است .لذا
تمامی فرضیات پژوهش ،تأیید میشوند .همچنین نتایج
(شکل  )0نشان میدهد که ارتباط بین تمامی متغیرها
دارای شدت بالایی میباشد.
SPLS

00

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی
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جدول  -1ضرایب و مؤلفههای مربوط به سازهها
مؤلفهها

آلفای کرونباخ

میانگین واریانس استخراجی ()AVE

پایایی ترکیبی ()CR

تدارکات سبز
تولید سبز
توزیع سبز
لجستیک سبز
زنجیره تأمین سبز خارجی
تسهیل روابط مشترک با تأمینکنندگان
قابلیت ارتباطی
عملکرد اقتصادی
عملکرد محیطی
عملکرد اجتماعی

6/068
6/009
6/080
6/010
6/005
6/090
6/001
6/095
6/008
6/185

6/005
6/050
6/051
6/060
6/010
6/089
6/055
6/000
6/090
6/150

6/005
6/000
6/000
6/000
6/091
6/000
6/005
6/018
6/185
6/101

شکل  -3مقادیر T-value

شکل  -4ضرایب مسیر و بارهای عاملی

معیارهای برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری
تحقیق باید برازش کلی مدل (شاخص نیکویی برازش)
محاسبه شود .این معیار که با  GOFنشان داده میشود،
عددی بین صفر تا یک است و هرچقدر به یک نزدیکتر

بنابراین با عنایت به شکل  0و ضرایب مسیر حاصلشده،
تأثیرگذاری مثبت و قوی تمامی مؤلفهها در سنجش
سازههای مدل پژوهش در شرکت پتروشیمی فناوران
کشور تأیید میشود .در نهایت ،بعد از محاسبه همه
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باشد ،حکایت از برازش کلی بالاتر مدل دارد .سه مقدار
 6/55 ،6/68و  6/00که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط
و قوی برای  GOFمعرفی شده است (داوری و رضازاده،
 ،)8090از جذر حاصلضرب مقادیر میانگین ضریب تعدیل
و میانگین مقادیر افزونگی برای سازههای درونزای مدل
بدست میآید .همانگونه که در خروجی نرمافزار محاسبه
شد مقدار  GOFبرابر با  6/060حاصل شد که نشان از
برازش قوی مدل ساختاری دارد ،لذا برازش کلی مدل نیز
تأیید میشود.

گام  :3اختلاف نسبی نظرات هر معیار نسبت به معیار
بعدی ،یعنی

 ،را برای هر معیار (غیر از اول) محاسبه

میکنیم؛ عددی به عنوان به معیار اول تعلق نمیگیرد،
برای معیار دوم برابر با  6/100-6/000=6/800و معیار
سوم برابر با  6/000-6/000=6/866خواهد بود (جدول
.)0
گام  :4مقدار رشد
معیارهای دیگر برابر با

اجرای تکنیک سوارا و محاسبه وزن معیارهای
به منظور پاسخ به این سؤال پژوهش (وزن معیارهای
عملکرد پایداری در شرکت پتروشیمی فناوران به چه
میزان است؟) ،از تکنیک تصمیمگیری سوارا بهره گرفته
شد .همانگونه که گفته شد روش سوارا از جمله
روشهای ذهنی برای تعیین وزن معیارها با استفاده از
نظر خبرگان است که پس از اولویتبندی معیارها ،وزن
آنها را محاسبه میکند .وزن هـر معیـار نشاندهندهی
اهمیت آن میباشد ( .)Ajalli et al., 2021در این پژوهش
سه معیار عملکرد پایداری (اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی)
در ارزیابی تأمینکنندگان شرکت پتروشیمی فناوران به
صورت جدول  5استخراج شد.

دسته

طبقهبندی

تعداد

سن

کمتر از  06سال
بین  06تا  56سال
بین  56تا  06سال
بالاتر از  06سال

0
1
88
5

سابقه کار

مدیران
معاونان و مهندسان

0
50

سطح تحصیلات

دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

-9
89
5

سابقه شغلی

کمتر از  86سال
بین  86تا  56سال
بین  56تا  55سال
بالاتر از  55سال

0
0
80
5

جنسیت

مرد
زن

51
5

جدول  -2معیارهای عملکرد پایداری مؤثر بر ارزیابی تأمینکنندگان
S3

S2

S1

اجتماعی

محیطی

اقتصادی

توصیف معیار

است (جدول .)0

جدول  -3اطلاعات خبرگان

عملکرد پایداری در شرکت موردمطالعه

معیارهای عملکرد پایداری

برای معیار اول برابر با  8و برای

جدول  -4درصد نظرات و رتبه هر زیرمعیار

برای ارزیابی معیارها از نظرات  06متخصص شرکت
پتروشیمی فناوران (جدول  )0در این حوزه بهرهگرفته
شد.
در ادامه رویه گام به گام و اجرایی این تکنیک (جهت
محاسبه وزن معیارها و رتبهبندی آنها تشریح میشود.

S3

S2

S1

اجتماعی

محیطی

اقتصادی

توصیف معیار

89

50

55

تعداد نظرات

6/000

6/100

6/000

درصد نظرات

گام  :1با تقسیم تعداد نظرات بر تعداد خبرگان (،)06

0

8

5

رتبه

درصد نظرات هر زیرمعیار محاسبه شد (جدول .)0

معیارهای
عملکرد پایداری

جدول  -5مرتبسازی معیارها به ترتیب اهمیت

گام  :2معیارها را به ترتیب اهمیت در جدول  5مرتب
میکنیم.

09

0

5

8

S3

S1

S2

6/000

6/000

6/100

رتبه
معیار
درصد نظرات

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
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همانطور که در جدول  86ملاحظه میشود ،معیار دوم
یعنی "محیطی" با بیشترین وزن به عنوان مهمترین معیار
عملکردی پایداری در ارزیابی تأمینکنندگان شناسایی
شده است .همچنین معیارهای اول (اقتصادی) و سوم
(اجتماعی) در رتبههای بعدی از نظر اهمیت قرار گرفتند.

جدول  -6مقادیر
S3

S1

S2

6/866

6/800

....

جدول  -7مقادیر رشد

معیار
برای هر معیار

S3

S1

S2

8/866

8/800

....
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معیار

بکارگیری تکنیک ویکور و رتبهبندی تأمینکنندگان
مواد شرکت پتروشیمی فناوران

گام  :5اهمیت بازیابیشده معیار اول ( ،)S1یعنی
برابر با  8قرار میدهیم و با تقسیم
آن معیار ،مقادیر

به منظور پاسخ به سؤال بعدی پژوهش (رتبهبندی
تأمینکنندگان مواد شرکت پتروشیمی فناوران از نظر
معیارهای عملکرد پایداری به چه نحوی است؟) از تکنیک
رتبهبندی ویکور استفاده میشود .بدین منظور هفت
تأمینکننده مواد شرکت (به دلیل رعایت مسائل اخلاقی و
حفظ اطلاعات محرمانه از اعلام نام تأمینکنندگان شرکت
صرفنظر شده است) بر اساس سه معیار عملکرد پایداری،
گامهای زیر طی میشود.

 ،را

معیار قبلی بر

معیارهای دیگر را نیز محاسبه

میکنیم؛ برای مثال

است،

و
و

بنابراین

نیز

 .مقادیر استخراجی

گام  :1تشکیل ماتریس تصمیم

در جدول  1ارائه شده است.
جدول  -8مقادیر

در جدول  ،88ماتریس تصمیم مستخرج از نظرات
تصمیمگیرندگان (خبرگان و مدیران) آمده است .مقادیر
کیفی بیانشده با عبارات کلامی در جدول ،ارزش هر
گزینه (تأمینکننده) در ارتباط با هر معیار میباشد .این
مقادیر به شرح ذیل به مقادیر کمی تبدیل میشوند :خیلی
کم ()8؛ کم ()0؛ متوسط ()5؛ بالا ()0؛ خیلی بالا (.)9

برای هر معیار

S3

S1

S2

6/165

6/115

8

معیار

ها را بر مجموعشان تقسیم تا وزن هر معیار

گام :6

برابر است با:

محاسبه گردد .مثلاً

جدول  -11ماتریس تصمیم کیفی

وزن معیارها در جدول  9آورده شده است.
جدول  -9وزن هر معیار
S3

S1

S2

6/599

6/059

6/000

معیار

گام  :7نهایت ًا وزن معیارها پس از مرتبسازی در جدول
 86ارائه شد.

S3

S2

6/599

6/000

6/059

اجتماعی

محیطی

اقتصادی

توصیف معیار

کم

متوسط

متوسط

A1

متوسط

متوسط

بالا

A2

بالا

بالا

خیلی بالا

A3

کم

خیلی کم

کم

A4

بالا

بالا

بالا

A5

بالا

خیلی بالا

خیلی بالا

A6

کم

کم

متوسط

A7

6/599

6/000

6/059

لذا ماتریس تصمیم کمی نظرات تصمیمگیرندگان به
صورت جدول  85استخراج میشود:

جدول  -11وزن هر معیار پس از مرتبسازی
S1

C3

C2

C1

ماتریس تصمیمگیری

معیار
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جدول  -12ماتریس تصمیم کمی

بر مقادیر بیشتر آن ترجیح دارند
مقادیر کمتر
(اصغریزاده و محمدیبالانی .)8090 ،در جدول ،80
ماتریس تصمیم بیبعد را نشان میدهد.

ماتریس

C3

C2

C1

اجتماعی

محیطی

اقتصادی

توصیف معیار

0

5

5

A1

5

5

0

A2

0

0

9

A3

0

8

0

A4

0

0

0

A5

0

9

9

A6

0

0

5

A7

6/599

6/000

6/059

تصمیمگیری

جدول  -14ماتریس تصمیم بیبعد
A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

6/00
6/05
8/66

6/66
6/66
6/66

6/00
6/55
6/66

8/66
8/66
8/66

6/66
6/55
6/66

6/00
6/56
6/56

6/00
6/56
8/66

C1
C2
C3

گام  :4استخراج ماتریس بیبعد موزون از طریق
حاصلضرب مقادیر جدول  85در اوزان معیارها با رابطه
زیر:

گام  :2تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر
موجود برای هر معیار در ماتریس تصمیم عملکرد
در هر معیار ،از
بهترین مقادیر و بدترین مقادیر
بین مقادیر گزینهها در آن معیار انتخاب میشود .اگر
jامین تابع از نوع سود باشد ،این مقادیر به ترتیب
بیشترین و کمترین مقدار خواهند بود و اگر از نوع هزینه
باشد ،کمترین و بیشترین مقدار را ارائه میدهند .جدول
 ،80ماتریس تصمیم به همراه بهترین و بدترین مقدار هر
معیار را نشان میدهد.
جدول  -13مقادیر

0
8
0

9
9
0

و

جدول  -15ماتریس بیبعد موزون

A7

A6

A5

A4

A3

A2

5
0
0

9
9
0

0
0
0

0
8
0

9
0
0

0
5
5

5
5
0

6/55
6/51
6/06

6/66
6/66
6/66

6/88
6/69
6/66

6/00
6/00
6/06

6/66
6/69
6/66

6/88
6/89
6/85

6/55
6/89
6/06

C1
C2
C3

گام  :5محاسبه مقادیر موافقت کلی با جواب توافقی ( )Sو
مخالفت جزئی با جواب توافقی ( )Rبا استفاده از روابط زیر
برای گزینهها:

در هر معیار
A1

A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

ماتریس
تصمیم
C1

نشاندهنده فاصله گزینه از راهحل توافقی است .در
واقع میزان موافقت آن با راهحل توافقی را نشان میدهد.
هر چه این فاصله کمتر باشد ،مطلوبیت آن گزینه بیشتر

C2
C3

نشاندهنده حداکثر فاصله گزینه
است .مقادیر
بین تمام شاخصها است .در واقع ،این مقدار میزان
مخالف گزینه گزینه  iام را با راهحل توافقی نشان میدهد.
خروجی این گام در جدول  80آورده شده است:

گام  :3محاسبه ماتریس تصمیم بیبعد
در این پژوهش هر سه معیار عملکردی ،معیاری مثبت
تلقی میشوند .برای بیبعدکردن مقادیر جدول  ،80از
رابطه زیر استفاده میشود:

جدول  -16مقادیر ( )Sو ()R
6/16
6/06

نتیجه این رابطه ،فاصله بیبعدشده هر گزینه تا بهترین
حالت ممکن در هر معیار را نمایش میدهد؛ بنابراین
08

6/66
6/66

6/56
6/88

8/66
6/00

6/69
6/69

6/05
6/89

6/06
6/06

S
R
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گام  :6تعیین مقادیر
مقادیر

و
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همانطور که در جدول  89ملاحظه میشود ،تأمینکننده
ششم در رتبه اول و تأمینکننده سوم در رتبه دوم قرار
گرفته است .تأمینکننده چهارم نیز از نظر عملکرد
پایداری در رتبه آخر قرار گرفت.

برای هر گزینه با ترکیب خطی

و استفاده از رابطه زیر:

پارامتر  ،vوزن مطلوبیت کلی را نشان میدهد .در واقع،
و

پارامتر  vمقادیر

بحث

را ترکیب خطی میکند .هر چه

یک زنجیره تأمین ،شبکهای از سازمانها و فرآیندهایی
است که در آن تعدادی از شرکتهای مختلف (تأمین
کنندگان ،تولید کنندگان ،توزیعکنندگان و خردهفروشان)
در امتداد کل زنجیره ارزش برای به دست آوردن مواد
خام ،تبدیل این مواد خام به محصولات نهایی مشخص و
ارائه این محصولات نهایی به مشتریان همکاری میکنند
( .)Ivanov et al., 2019امروزه سازمانها از اهمیت
مزیتهای زنجیره تأمین و مدیریت آن مطلع میباشند .در
این بین هماهنگی زنجیره تأمین یکی از نگرشهای مؤثر
در برقراری مزایای رقابتی برای سازمانها است (فروغیفرد
و ارغیش .)8099 ،امروزه مشتریان در حال تقاضا برای
محصولات سازگارتر با محیط هستند .یک فشار فزآینده
ناشی از هنجارهای سختگیرانه دولت بر صنایع به دلیل
افزایش اختلال در محیط ،کمبود منابع مادی و افزایش
سطوح آلودگی (اساسا ردپاهای کربن) وجود دارد .مدیریت
زنجیره تأمین سبز یک روش قدرتمند برای مقایسه یک
سازمان با رقبا است .این آخرین تکنیک برای ارتقاء
قابلیتهای مدیریت زنجیره تأمین است .بسیاری از
شرکتها اقدامات سبز را در مدیریت هر روزه خود انجام
دادهاند .سبز کردن زنجیره تأمین ،مزایای عملیاتی و مالی
برای یک سازمان به همراه داشته و همزمان به نفع
پایداری محیط کار میکند .مدیریت زنجیره تأمین سبز
دارای مزیت رقابتی است و وضعیت اقتصادی یک سازمان
را بهبود میبخشد .مدیریت زنجیره تأمین سبز به بهبود
عملکرد محیطزیستی محصول و فرآیند در هر مرحله از
سازمان یعنی خرید ،تولید ،بازاریابی و ارائه اشاره میکند.
پیادهسازی مؤثر مدیریت زنجیره تأمین سبز منجر به
کاهش پسماندها ،کاهش آلودگی محیط ،بهینهسازی
استفاده از منابع و کاهش هزینهها میشود .طراحی
خطمشیهای مناسب برای رسیدگی به موارد محیط
زیستی مختلفی که برای آنها ،درک مراحل احتمالی
منجر به پایداری باید شناخته شود ،ضروری بوده و قبل از

به
(مطلوبیت کلی گزینه
 vبیشتر باشد ،اهمیت
ازای تمام شاخصها) بیشتر است و هر چه  vکمتر باشد،
به ازای یک
(مخالفت جزئی گزینه
اهمیت
شاخص) بیشتر خواهد بود .معمولاً مقدار  vرا برابر با 6/5
به
درنظر میگیرند تا مطلوبیت کلی و مخالفت جزئی
یک اندازه دخیل باشند .پارامترهای دیگر نیز به صورت
محاسبه میشوند:

,

با عنایت به توضیحات گام  ،0مقادیر
و نهایتاً

،

،

،

به صورت جداول  80و  81استخراج میشوند:
جدول  -17مقادیر

،

،

،

R-

6/00

8/66

S-

R+

6/66

6/66

S+

6/56

v

جدول  -18مقادیر
A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

099
6/05

666
6/66

501
6/00

666
8/66

808
6/51

005
6/08

055
6/10

گام  :7رتبهبندی نهایی گزینهها (تأمینکنندگان) به
ترتیب صعودی
در این گام به عنوان گام نهایی ،رتبهبندی تأمینکنندگان
مواد شرکت به صورت جدول  89حاصل شد.
جدول  -19رتبهبندی تأمینکنندگان
A7

A6

A5

A4

A3

A2

A1

تأمینکنندگان

0

8

0

0

5

0

5

رتبه
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اجلی و همکاران

تخریب محیطزیست در کشور ما ،اهمیتندادن به مسائل
مربوط به اصول حفاظت محیط زیست ،خسارات جبران
ناپذیری را در آینده برای خود این صنایع بوجود میآورد.
بیتوجهی به مسائل محیطزیستی زیانهایی از جمله
جمعآوری واحدهای آلاینده ،تغییر روشها و نیاز به
طراحیهای مجدد را بهدنبال خواهد داشت .لذا اجرای
طرحهایی در خصوص پیادهسازی سیستم مدیریت زنجیره
تأمین سبز در صنعت پتروشیمی مخصوصاً شرکت
پتروشیمی فنآوران به عنوان مورد مطالعه این تحقیق،
ضروری است .بدین منظور شناسایی عوامل کلیدی مؤثر
بر پیادهسازی این سیستم برای حل مشکلات محیط
زیستی و مدیریت آن در اولویت قرار دارد.
تصمیمگیرندگان و مدیران با آگاهی از عوامل کلیدی و
مؤثر بر بهبود مسائل محیطزیستی و پایداری در شرکت
پتروشیمی فنآوران و الهام گرفتن از سایر شرکتهای
پتروشیمی در کشور ،میتوانند اقدامات لازم برای محوریت
قرار دادن تواناسازهای متعدد جهت دستیابی به
زنجیرههای تأمین سبز و پایدار در شرکت و پیشگیری و
مقابله با موانع استقرار و پیادهسازی سیستم پایداری
مدیریت زنجیره تأمین را شناسایی کنند.
شرکت پتروشیمی فنآوران برای دستیابی به نتایج
محیطی بهتر در مسیر مدیریت زنجیره تأمین سبز باید از
ایدهها ،نوآوریها و خلاقیت کارکنان خود استفاده کند؛
بنابراین بسیاری از صاحبنظران توصیه میکنند در این
راستا از تیمهای سبز استفاده شود .مراحل به کارگیری
یک تیم سبز عبارت از :بازنگری محیط ،بنا نهادن یک
برنامه محیطی ،تأسیس یک واحد محیطی ،ایجاد
گروههای کاری برای فعالیتهای محیطی میباشد تولید
پاک که کاربرد مستمر یک راهبرد زیستمحیطی جامع و
مانع برای فرایند محصولات و خدمات است به منظور
افزایش بازدهی کلی و کاهش آثار زیانآور برای انسان و
محیطزیست به کار میرود .این روش ،راهبردی جهانی
برای ایجاد تغییرات مورد نیاز در تکنولوژی و شرکت
موجود به منظور ساختن جامعهای مبتنی بر توسعه پایدار
است ،لذا مفهوم تولید پاکتر بیشتر با انگیزه حفظ
محیطزیست توسعه یافته است.

رفتن به سوی اجراء ،باید درک روشنی از موانع و عوارض
سیستم داشت .رتبه شاخص عملکرد محیطی ( )EPIایران
ضعیف است که نشان میدهد محدوده وسیعی برای
مدیریت زنجیره تأمین سبز در ایران وجود داشته و آگاهی
"سبز" در ایران کمتر از خط میانگین است که نشانگر
یک نیاز به گسترش آگاهی مدیریت زنجیره تأمین سبز در
میان صنایع ایران است که میتواند عملکرد اقتصادی و
کاهش آلودگی محیط را با اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین
سبز بهبود بخشد .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر
عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز بر همکاری محیطی و
عملکرد پایداری با ترکیب رویکرد تحلیل مسیر و
تکنیکهای تصمیمگیری سوارا و ویکور در شرکت
پتروشیمی فناوران انجام شد .بدین منظور پس از مرور
ادبیات ،مدلی مفهومی از ارتباط میان سه سازه (مدیریت
زنجیره تأمین سبز ،همکاری محیطی ،عملکرد پایداری)
ارائه شد .در ادامه از تحلیل مسیر در نرمافزار  SPLSو
عقاید  55نفر از خبرگان به منظور آزمون مدل مفهومی و
فرضیات پژوهش استفاده شد؛ نتیجه این آزمون حاکی از
تأیید روابط میان سازهها دارد؛ به طوری که عملیات
مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت بر عملکرد
پایداری؛ عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت
بر همکاری محیطی؛ و نهایتاً همکاری محیطی تأثیر مثبت
بر عملکرد پایداری در شرکت پتروشیمی فناوران دارد.
سپس با بهکارگیری تکنیک نوین چندشاخصه سوارا و
نظرات  06نفر از خبرگان شرکت ،وزن معیارهای عملکرد
در پایداری محاسبه و به ترتیب اهمیت ،رتبهبندی شدند؛
نتیجه نشان داد که معیارهای محیطی از اهمیت بالاتری
نسبت به سایر معیارها برخوردارند .نهایت ًا با بهکارگیری
تکنیک رتبهبندی ویکور ،هفت تأمینکننده مواد شرکت
موردارزیابی قرار گرفته و تأمینکنندگان از نظر عملکرد
پایداری رتبهبندی شدند .نتایج پژوهش حاضر با نتایج
پژوهشهای  Uygunو  Thoo ،)5680( Dedeو همکاران
( )5685و  Songaو همکاران ( )5680همخوانی دارد .با
عنایت به نتایج پژوهش ،پیشنهادات کاربردی زیر ارائه
میشود:
با توجه به اهمیت روزافزونی که مسائل محیطزیستی در
دنیا پیدا کردهاند و همچنین موارد فراوان آلودگیها و
00
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هدف اصلی زنجیره تأمین سبز ،کاهش آلودگی
محیطزیست از زمان خرید مواد خام ،تولید و توزیع تا
زمان فروش محصولات و از بین رفتن آنهاست .از دیگر
اهداف آن میتوان به محدود کردن ضایعات در داخل
سیستم صنعتی به منظور حفظ انرژی و جلوگیری از
استفاده مواد خطرناک برای محیطزیست ،اشاره کرد
( .)Kuei et al., 2017بدین منظور ،همافزایی ایجاد شده
در اثر رعایت ملاحظات محیطزیستی با مدیریت زنجیره
تأمین سبز؛ باعث ایجاد فرصتی میشود که بهرهوری،
کیفیت و عملکرد محیطی سازمانها ارتقاء یابد.
همچنین میتوان پیشنهادات علمی زیر را برای تحقیقات
آینده ارائه داد:
پژوهشهای مشابهی در سایر صنایع پتروشیمی ،صنایع
نفت و گاز و صنایع مرتبط انجام شود.
با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری فازی،
روابط میان عوامل کلیدی مدیریت زنجیره تأمین سبز و
پایداری را بررسی و مدل ساختاری مناسبی را ترسیم کرد.
با استفاده از تحلیل میکمک ،عوامل کلیدی را
خوشهبندی کرد.
با استفاده از رویکردهای فرآیند تحلیل شبکهای ،فرآیند
تحلیل سلسلهمراتبی و تکنیک نوین بهترین -بدترین و
غیره عوامل کلیدی را رتبهبندی کرده و با نتایج تحلیلی
این پژوهش مقایسه کرد.
در رابطه با ارزیابی سبز شبکه زنجیره تأمین ،تحقیقات
بیشتری انجام داده و از تکنیک تحلیل پوششی دادهها و
سایر تکنیکها بهره برد.
با عنایت به اینکه برای پیادهسازی و بهکارگیری هر
سیستمی ،شناسایی موانع پیشرو در اجراء و پیادهسازی
بسیار اهمیت دارد ،لذا در تحقیقات بعدی میتوان موانع
کلیدی و مؤثر در پیادهسازی سیستم مدیریت زنجیره
تأمین سبز در صنعت پتروشیمی و صنایع مرتبط و با
اهمیت از نظر رعایت مسائل زیستمحیطی را شناسایی
کرده و راهکارهای عملی و مناسبی در خصوص مقابله با
این موانع و ارتقای سیستم ارائه داد.
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Abstract
The main purpose of this study is to investigate the effect of green supply chain management
operations (green procurement, green production, green distribution, green logistics (on
environmental cooperation and sustainable performance) economic, social, and environmental (in the
country's technology petrochemical company. Literature and research background, a conceptual
model of the relationship between these structures was presented, and then the path analysis approach
was used to examine the relationship between them. The statistical population of the study consists of
55 experts and specialists of the company due to limited size the population was used as a sample of
all members. The research method is applied in terms of purpose and descriptive in terms of data
collection method. The output of the Path Analysis showed that: "Green supply chain management
operations have a positive effect on" performance "Sustainability" and "environmental cooperation"
as well as "environmental cooperation has a positive effect on the performance of sustainability in
Fanavaran Petrochemical Company". The output of SWARA technique indicates that the
"environmental criterion" with the most weight has been identified as the most important performance
measure of sustainability in evaluating suppliers. "Economic criteria" and "social criteria" were also
ranked next in importance. Finally, using VIKOR technique, seven suppliers of the company's
materials were evaluated and the suppliers were ranked in terms of sustainability performance. The
findings of this study are especially useful for manufacturing companies in developing environmental
cooperation with their suppliers in order to achieve sustainable performance.

Keywords: GSCM, Environmental Collaboration, Sustainability Performance, Path Analysis,
SWARA, VIKOR
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