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 پژوهشی

  چکیده

سازی تفکر محیطی در مدیریت زنجیره مین سبز به مفهوم یکپارچهأتوجه به موضوع مدیریت زنجیره ت

های زنجیره تأمین در حال افزایش است. این مفهوم در اثرگذاری کلی محیط هر سازمان درگیر در فعالیت

تواند به بهبود عملکرد پایداری کمک کند. هدف ردار است، به طوری که میتأمین از اهمیت اساسی برخو

مین سبز )تدارکات سبز، تولید سبز، توزیع أاصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عملیات مدیریت زنجیره ت

سبز، لجستیک سبز( بر همکاری محیطی و عملکرد پایداری )اقتصادی، اجتماعی، محیطی( در شرکت 

باشد. بدین منظور پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش، مدلی مفهومی از ان کشور میپتروشیمی فناور

ها از رویکرد تحلیل مسیر ها ارائه شد. در ادامه به منظور بررسی ارتباط میان آنارتباط میان این سازه

ه به نفر از خبرگان و متخصصان شرکت مذکور است ک 55استفاده شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از 

دلیل محدود بودن اندازه جامعه، از تمامی اعضاء به عنوان نمونه بهره گرفته شد. روش پژوهش از نظر 

باشد. خروجی تحلیل مسیر ها، توصیفی از نوع پیمایشی میآوری دادههدف، کاربردی و از نظر روش جمع

همکاری "و  "پایداریعملکرد "عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت بر "نشان داد که: 

همکاری محیطی تأثیر مثبت بر عملکرد پایداری در شرکت پتروشیمی فناوران "چنین و هم "محیطی

ارزیابی قرار  گیری نوین سوارا، معیارهای عملکرد پایداری مورد. در ادامه با استفاده از تکنیک تصمیم"دارد

با  "معیار محیطی"یک حاکی از آن است که ها استخراج شد. خروجی این تکنگرفته و وزن )اهمیت( آن

کنندگان شناسایی شده است. ترین معیار عملکردی پایداری در ارزیابی تأمینبیشترین وزن به عنوان مهم

 های بعدی از نظر اهمیت قرار گرفتند.در رتبه "معیارهای اجتماعی"و  "معیارهای اقتصادی"چنین هم

کننده مواد شرکت موردارزیابی قرار گرفته و بندی ویکور، هفت تأمینکارگیری تکنیک رتبههنهایتاً با ب

های های این پژوهش به ویژه برای شرکتبندی شدند. یافتهکنندگان از نظر عملکرد پایداری رتبهتأمین

ها به منظور دستیابی به عملکرد پایداری بسیار کنندگان آنتولیدی در توسعه همکاری محیطی با تأمین
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شود. مدیریت گرفته می نظر درزیستی محیطنوآوری 

زنجیره تأمین سبز به مفهوم به حداقل رساندن یا حذف 

دورریزها شامل: مواد شیمیایی خطرناک، انتشار گازها، 

های جامد در امتداد زنجیره تأمین مانند الهزب انرژی و

طراحی محصول، منابع مواد و انتخاب فرآیند تولید، 

تحویل محصول نهایی و مدیریت نهایی محصول است. 

بنابراین مدیریت زنجیره تأمین سبز نقش حیاتی در 

های تأثیرگذاری به کل محیط هر شرکت درگیر در فعالیت

اء کرده و در نتیجه به زنجیره تأمین نقشی اساسی ایف

کند. مدیریت زنجیره بهبود عملکرد پایداری کمک می

تأمین سبز از مدیریت زنجیره تأمین تکامل یافته است. 

شدت گرفت، افزایش  8996طور که رقابت در دهه همان

ای ها به شیوههای سبز باعث شد تا شرکتآگاهی از شیوه

ود عمل کنند. های تأمین خاخلاقی و اجتماعی در زنجیره

، مدیریت زنجیره تأمین سبز علاقه 8995در آغاز سال 

توجهی را جذب کرده و بیشترین توجه را در  علمی قابل

ها، دریافت کرد. با این اقدامات، شرکت 5685سال 

های مدیریت محیطی را در پاسخ به تغییرات استراتژی

ره های زنجیعملیات ها برو اثرات آن زیستیمحیطالزامات 

دهند. یک زنجیره تأمین، یک شبکه تأمین توسعه می

 های درگیر )به عنوان مثال تأمینمتشکل از تمام طرف

فروش، فروش، خردهکننده، عمدهکننده، سازنده، توزیع

 مشتری وغیره( به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید و

تحویل محصولات یا خدمات به مشتریان نهایی از طریق 

 Thooزیکی، جریان اطلاعات و امور مالی است )توزیع فی

et al., 2014توان از مدیریت زنجیره (. مزایایی که می

تأمین بدست آورد در ادبیات شناخته شده است. برای 

های زنجیره تأمین مثال، مزایای کمی شامل: هزینه

بینی، وری کلی، کاهش موجودی، دقت پیشتر، بهرهپایین

باشد. اجرایی و نرخ تکمیل میعملکرد تحویل، زمان 

دهد افزایش می %06مدیریت زنجیره تأمین، بهبود را تا 

است. رکود زمان بیشترین  %06تا  %86که در دامنه 

کند. در زمینه ثبت می %06تا  %06پیشرفت را از 

های کوچک و متوسط، هزینه مدیریت زنجیره شرکت

ید هزینه تأمین برای بقاء و رشد آن حیاتی است؛ زیرا خر

(. %16بیشترین سهم را در درآمد و فروش دارد )تقریباً 

مزایای بالقوه مدیریت زنجیره تأمین شامل: افزایش 

خدمات مشتری و پاسخگویی، برقراری ارتباط زنجیره 

تأمین، کاهش ریسک، فرآیند توسعه محصول، کاهش 

سازمانی، کاهش موجودی و زمان تکرار فرآیندهای درون

(. Thoo et al., 2015ارت الکترونیک است )بهبود در تج

زیست (، رفتار محیط5680) Flammerبراساس اظهارات 

توجه قیمت سهام  ها با افزایش قابلدوستانه شرکت

هایی با رفتار اکولوژیکی که شرکتمرتبط است؛ درحالی

مضر، با کاهش قیمت سهام مواجه است. بنابراین، 

حساس هستند و  ستیزیمحیطها نسبت به اثرات شرکت

گذاران اجتماعی ممکن است بتوانند منابع را از سرمایه

مرتبط جذب کنند. نگرانی فزآینده و آگاهی در میان 

عموم مردم برای فرآیندهای تجاری سازگار با محیطزیست 

تواند شدن جهانی هوای کره زمین می و جلوگیری از گرم

ای سبز مانند هتوجه برای فعالیت باعث ایجاد تعهد قابل

واقع  بازیافت، استفاده مجدد و کاهش مواد شود. در

های اجتماعی ها به طور فعال نسبت به ارزششرکت

توانند به یک تصویر اجتماعی دهند و میواکنش نشان می

و مشروعیت اجتماعی برای بقای بلندمدت و رقابتشان 

( دریافتند که 5660) Ferraroو  Uchidaدست یابند. 

های محیطی و سازمانی را ترکیب کرده و ا، شیوههشرکت

توانند مزیت رقابتی ایجاد کنند. به این ترتیب، برخی می

های های محیطی شرکتها ممکن است از شیوهشرکت

زیست جهانی پیشرو و موفق تقلید کنند. در محیط

 امروزی، تمرکز عملکرد شرکت تغییر کرده است. پیش از

ثروت از طریق عملکرد اقتصادی  این، در ابتدا بر ایجاد

ها و مقاومت کلی ها، بدهیبرتر از نظر موفقیت در دارایی

و زیستی محیطبازار متمرکز بود؛ اما اکنون بر عملکرد 

که برای رسیدن به اجتماعی متمرکز است؛ در حالی

سطوح بالای عملکرد پایداری به سطح بالایی دست 

ی است که ارتباط یابد. پایداری یک استراتژی تجارمی

ولیت اجتماعی شرکت دارد. به طور خاص، ؤنزدیکی با مس

گانه هستند که متقابلًا به یک سازمان، محیط و جامعه سه

 "برنده -برنده -برنده"حل ارزش مشترک یا یک راه

 وابسته هستند. برای دستیابی به مزیت رقابتی طولانی

ی، محیطی مدت، پایداری سازمانی به تقاطع برتری اقتصاد

و اجتماعی نیاز دارد. این بدان معناست که کسب و کار 

تواند روی سودآوری بلندمدتی تمرکز کند که می باید بر
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و اجتماعی را زیستی محیطهای زمان ریسکبه طور هم

کاهش دهد. بنابراین عمل مدیریت زنجیره تأمین سبز در 

 یک موقعیت اولیه برای تقویت عملکرد پایداری از نظر

(. Thoo et al., 2015اقتصادی، محیطی و اجتماعی است )

است  کیاستراتژ میتصم کیکننده نیمأانتخاب تاز طرفی 

 فهرستگذارد. یم ریشرکت تأث یرقابت تیکه بر مز

ها تکامل کننده در طول سال نیانتخاب تأم یارهایمع

و  تیفی، کنهیعبارتند از: هز یسنت یارهایاست. مع افتهی

 نیتربه عنوان مهم این معیارها،، دیصنعت تول . درلیتحو

اند. امروزه هشد شناخته دهکنننیانتخاب تأم هایشاخص

کنندگان برای ایجاد زنجیره های تأمین کارایی بالای تأمین

پذیر، مقرون به صرفه و پایدار برای موفقیت این انعطاف

 نیا تیاهم(. Depczyński, 2021) ها ضروری استشرکت

دنبال شرکت به  کیکه  ابدییم شیافزا یزمان تمایتصم

 بالقوه باشد دیکنندگان جدنیمأو ت دیجد یبازارها

(Rezaei et al., 2016در سال .) های آینده، تمرکز

کننده به محققان، بر اهمیت معیارهای انتخاب تأمین

ها خواهد بود. های بالقوه آنمنظور ارزیابی قابلیت

ارتند از: کیفیت، قیمت، ترین معیارها عبمتداول

(. در Cho et al., 2021) پذیری و عملکرد تحویلانعطاف

تأثیر عملیات مدیریت زنجیره  پژوهش حاضر به بررسی

تأمین سبز بر همکاری محیطی و عملکرد پایداری و 

کنندگان با استفاده از رویکرد بندی تأمینهمچنین رتبه

فناوران شرکت پتروشیمی ویکور در  - سوارا ترکیبی

تکنیک سوارا یکی از بهترین  پرداخته شده است.

معیاره است که در  گیری چندهای جدید تصمیمروش

توسط کرشولین و همکاران برای توسعه  5686سـال 

روش تحلیل اختلاف معقول بین معیارها به کار گرفته 

شـد. در این روش هریـک از کارشناسان قبل از هر چیز، 

تـرین معیـار، کننـد. مهـمنـدی مـیبمعیارها را رتبـه

ها رتبه ترین آناهمیترتبـه یـک را گرفتـه و بـه کـم

آخـر تعلـق خواهـد گرفـت. در نهایـت، معیارهـا براسـاس 

شوند. بندی میمقـادیر متوسـط اهمیـت نسـبی اولویت

این تکنیک بر مبنای نظرات خبرگان استوار است و یک 

باشد. در این روش هـر متخصص یروش کاملاً قضاوتی م

اهمیت هر معیار را با توجه به دانش ضمنی، اطلاعات و 

گـاه بـا توجـه به ارزش کند. آنتجربیات خود مشخص می

های گروهی به دست آمده از کارشناسان، متوسط رتبه

گـردد. ارزیابی وزن، یکی از وزن هر معیار تعیین می

گیری تصمیم موضوعات مهم در بسیاری از مسایل

دهی های وزنچندمعیاره اسـت. سوارا یکـی از انواع روش

ی که متخصصین در آن نقش مهمی را در محاسبهاست 

؛ Aghdaie  et al., 2013وزن و ارزیـابی نهـایی دارنـد )

Zolfani et al., 2012). از  یکی ویکور روشچنین هم

 چندمعیاره گیریتصمیم برای جدید هایبهترین روش

 براساس گزینه انتخاب بهترین آن هدف که است

است )صفری و  آلایده جواب به ممکن جواب تریننزدیک

(. صنعت پتروشیمی از صنایع مادر و 8095محمدی، خان

کننده سایر باشد که به عنوان تغذیهزا میاشتغال

تواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد های صنعت میبخش

دلیل در اختیار هنماید. ایران ب کشورنقش اساسی را ایفاء

داشتن منابع عظیم نفت و گاز و قرارگرفتن در شاهراه 

ثری در عرصه صنعت پتروشیمی ؤانرژی جهان، نقش م

داشته و از طرفی بدلیل ارزش افزوده بسیار بالای صنعت 

پتروشیمی، این صنعت دارای جایگاه بالایی در اقتصاد ملی 

گردد. همچنین ر محسوب میبوده و از مزایای رقابتی کشو

با توجه به ارتباط بالا دست و پایین دست این صنعت با 

های آن امکان اثرگذاری دیگر صنایع، گسترش ظرفیت

مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور را نیز سبب 

شود. از طرف دیگر با توجه به تأثیرات صنعت می

 های مختلفپتروشیمی بر محیط زیست و اثرات آلاینده

آن، توسعه این صنعت بدون توجه به موارد مذکور امکان 

پذیر نبوده و تبعات جبران ناپذیری را برای کشور خواهد 

)سهامی  آورانداشت. در این میان، شرکت پتروشیمی فن

در  809065سیس و با شماره أت 1/5/00عام( در تاریخ 

ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده اداره کل ثبت شرکت

اندازی و الیت این شرکت در زمینه احداث، راهاست. فع

 اکسیدبرداری واحدهای متانول، اسید استیک و منوبهره

کربن به منظور صادرات، استفاده در صنعت پتروشیمی و 

های دستی بوده و منطبق با اهداف و سیاستصنایع پایین

کلان بخش صنعت در رابطه با صادرات، ایجاد اشتغال، 

ی، تربیت نیروی متخصص و تولید فن انتقال دانش

محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا از گاز طبیعی 

باشد. با عنایت به اهمیت موضوع مدیریت زنجیره می

آوران، ضرورت تأمین سبز در شرکت پتروشیمی فن

عملیات این سیستم بر عملکرد پایداری شرکت به بررسی 
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در  ملیاتی آنسازی عمنظور ترغیب مدیران در جهت پیاده

شود. بدین منظور سؤالات اساسی این شرکت احساس می

 شود: زیر مطرح می

  چه ارتباطی میان عملیات مدیریت زنجیره

تأمین سبز، همکاری محیطی و عملکرد پایداری 

 در شرکت پتروشیمی فناوران وجود دارد؟ 

  )در معیارهای عملکرد پایداری اهمیت )وزن

 چه میزان است؟  بهشرکت پتروشیمی فناوران 

 شرکت کنندگان مواد بندی تأمینرتبه

از نظر معیارهای عملکرد  پتروشیمی فناوران

 پایداری چگونه است؟ 

هماهنگ  ن،یتأم رهیزنج تیریمد یاز اصول اصل یکی

 کنندگاننیبه طور مؤثر از تأم انیکردن مواد خام و جر

مواد  لیاهداف تبد یبرا یدیتول یهامختلف به شرکت

 یبه محصولات تمام شده و تحقق انتظارات مشتر خام

 ییبا توانا ماًیمستق کنندگاننیتأم یهاتیاست. قابل

 یهانهیبالاتر و هز تیفیبا ک یحصولم دیتول یشرکت برا

 یارتباط دارند. برا لیملاقات با وعده تحو نیدر ح ترنییپا

 یهاوهیبه ش دیها باشرکت "یسازمان یداریپا"به  دنیرس

جهت اخذ  یکالا توجه کنند. تسری مقررات دولت نیتأم

و تقاضای رو به رشد  زیستیمحیطاستانداردهای 

 رهیسبز به زنج محصولاتکنندگان برای عرضه مصرف

کالا از مرحله  انیمرتبط با جر هایتیکه تمام فعال نیتأم

به  ،ییکنندگان نهاکالا به مصرف لیماده خام تا تحو

را در بر  رهیدر سرتاسر زنجاطلاعات  انیانضمام جر

 رهیزنج تیریمد" دیموجب ظهور مفهوم جد رد،یگیم

مراحل چرخه عمر  رندهیشده است که در برگ "سبز نیتأم

و همکاران،  ینیاست )حس افتیتا باز یمحصول از طراح

(. مدیریت زنجیرة تأمین سبز تأثیر شایان توجهی 8090

ی مدیریت زیست دارد که اساس آن بر یکپارچگبر محیط

زیست و مدیریت زنجیرة تأمین برای کنترل آثار محیط

در چرخة عمر محصول به وسیلة تسهیم  زیستیمحیط

اطلاعات و هماهنگی و همکاری تمام زنجیرة تأمین است 

و  یمی(. فلاح لاج8095و همکاران،  یزدی زادهی)تق

بررسی "با عنوان  ی( به انجام پژوهش8095همکاران )

سازی زنجیرة تأمین سبز در صنایع فولاد استان موانع پیاده

اند. پرداخته "BSC/BWMمازندران با رویکرد ترکیبی 

که بعد فرآیندهای داخلی و  دنتایج حاکی از آن بو

، محیط زیستیهای عدم وجود اهداف مشخص شاخص

ناآگاهی مشتری دربارة مدیریت زنجیرة تأمین سبز و 

واد و فرآیندها، به محصولات سبز و کمبود تکنولوژی، م

های موجود در استقرار ترین ابعاد و شاخصترتیب مهم

 درانزنجیرة تأمین سبز در صنایع فولاد استان مازن

( به 8090و همکاران ) یامان یهستند. در پژوهش

سبز با  نیتأم رهیزنج رشیموانع پذ" یابیو ارز ییشناسا

حاصل  جیاند. نتاپرداخته "یفاز متلید کیاستفاده از تکن

عدم "مطلب است که فاکتور  نیا انگریب متلید لیاز تحل

، "سبز نیتأم رهیو فشار در مورد زنج انیمشتر یآگاه

 یاست. فاکتورها دهیگرد یفاکتور معرف نیرگذارتریتأث

محیط  تیریمد رشیارشد در پذ تیریعدم مشارکت مد"

 یبرا یطیمح کنندگاننیمشکل در حفظ تأم"و  "زیستی

به نسبت  تیدرجه اهم نیبالاتر یدارا "وادم یبندبسته

و  ی. فولادباشندیم یمورد بررس یفاکتورها ریسا

 هیارا»تحت عنوان  خود(، در مطالعه 8099) یخاکستر

 نیتأم رهیکننده سبز در زنج نیانتخاب تأم کپارچهیمدل 

، پژوهش خود را در دو فاز انجام داده اند. در «چابک -ناب

و   یسلسله مراتب لیتحل یبیترکروش  قیفاز اول از طر

 کنندگاننیسبز، تأم یارهایو با استفاده از مع کوریو

 یچهارهدفه طراح یلشدند. در فاز دوم مد یبندرتبه

 نهیهز یسازنهیمدل شامل چهار هدف کم نیکه ا دیگرد

 لیدر تحو کرد رید زانیم یسازنهیکم ن،یتأم رهیزنج

 یسازنهیشیاب( و ب)ن عاتیضا زانیم یسازنهی)چابک(، کم

. در ادامه مسأله باشدیم زیستیمحیط لیتوجه به مسا

است و  هشد یسازهدفهجامع تک اریچهارهدفه با روش مع

پرداخته  یاستراتژ نیا فیبه توص یمثال عدد نیچند

با  ی( به انجام پژوهش8066است. رستگار و همکاران )

 یسبز بر رفتارها یتحولگرا یبر رهبر یعنوان تأمل

محیط  یباورها یانجیبا نقش م زیستیمحیط یشهروند

به دست  جیسبز پرداختند. نتا یهایو خط مش زیستی

 ریسبز تأث یتحولگرا یکه رهبر تاز آن اس یآمده، حاک

 زیستیمحیط یشهروند یبر رفتارها یمثبت و معنادار

 یرهایمتغ انیم یمثبت و معنادار ریتأث نیچندارد. هم

 و خط زیستیمحیط یو باورها سبز یتحولگرا یرهبر

 زیستیمحیط یباورها نیچنسبز وجود دارد. هم یهایمش
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 یرفتارهابر  یمثبت و معنادار ریسبز تأث یهایمشو خط

و  زیستیمحیط یدارد، اما باورها زیستیمحیط یشهروند

 یرهبر نیب یگریانجیسبز نقش م یهایمشخط

 فایا ستیزیمحیط یشهروند یسبز و رفتارها یتحولگرا

 یابیبه ارز ی( در پژوهش8066و همکاران ) ی. اجلکندینم

 تیریموفق مد یمؤثر در اجرا یعوامل رفتار یبندو رتبه

 ینشان داد که تمام یسبز پرداختند. خروج نیتأم رهیزنج

 تیریدر مد یاز نظر اثربخش یاستخراج یعوامل رفتار

سبز صنعت مناسب هستند. لذا معنادار  نیتأم رهیزنج

 دییتأ مورد %95 نانیعوامل در سطح اطم یبودن تمام

سوارا نشان از  کیتکن یخروج نیچنقرار گرفتند. هم

 تیریمد یبانیشتپ" یعنیاول  یعامل رفتار ییشناسا

عامل و عامل  نیتروزن به عنوان مهم نیشتریبا ب "ارشد

با  زی( نرییچهارم )به حداقل رساندن مقاومت در برابر تغ

در  یعامل رفتار نیترتیاهمکمه عنوان وزن ب نیکمتر

 Paulrajسبز صنعت دارد.  به گفته  نیتأم رهیزنج تیریمد

 نیتأم با یشامل همکار یطیمح ی( همکار2011)

و بهبود  زیستیمحیطاهداف  به یابیدست یبرا کنندگان

با مشخصات  کنندگاننیتأم عاتیاقدامات کاهش ضا

اقلام  یبرا یطیاست که شامل الزامات مح یطراح

تر و پاک دیتول یبرا کنندگاننیشده، کار با تأم یداریخر

مواد و کار با  نیتأم یبرا کنندگاننیکمک به تأم

 یاست که از اهداف سازمان یو خدمات کنندگاننیتأم

ارشد نقش  تیریمد ن،ی. علاوه بر اکنندیم یبانیپشت

 فاءیا یسازمان یداریپا یهاتیبر دامنه فعال ریدر تأث یمهم

از  یکی یطیمح یاساس، همکار نیا . برکندیم

است که بر  زیستیمحیطبه مشکلات  یابتکار یهاواکنش

متمرکز است و توسعه هماهنگ  ستیزطیحفاظت مح

. همزمان با کندیم جیرا ترو یطیو مح یانداز اقتصادچشم

 نیکره زم یبر رو زیستیمحیط یهابحران شیافزا

مختلف خود  یهااستیبا اعمال س ناستگذارایها و سدولت

 ندهیآلا یواحدها مهیجر ایسبز و  یاز واحدها تیدر حما

کره  راتییکننده تغدر بهبود روند نگران یسع رسبز،یو غ

درباره  یعموم یهایآگاه شیبا افزا نیچندارند. هم نیزم

 طیشرا یموجود برا یهاینگران زیو ن زیستیمحیطمسائل 

در  انیمشتر ن،یکره زم یبر رو ندهیآ یهادر سال یزندگ

محصولات به مشخصات محصولات موجود در  دیهنگام خر

 گارها به سمت محصولات سازآن لیبازار توجه کرده و تما

،  Flammerکرده است ) دایسوق پ ستیز طیبا مح

2013 .) Uygun وDede  (5680) یابیبه ارز یادر مطالعه 

ها با استفاده از شرکتسبز  نیتأم رهیزنج تیریعملکرد مد

بر  یفاز ارهیچندمع یریگمیتصم یبیترک یهاکیتکن

سبز،  یسبز، دگرگون دیاساس مقررات طرح سبز، خر

 نیک معکوس پرداختند. در ایسبز و لجست کیلجست

 یریگمیتصم یهابر روش یمبتن یمطالعه، مدل

 تیریعملکرد مد یابیارز یبرا کپارچهی یفاز ارهیچندمع

رابطه علت و  یها و بررسسبز شرکت نیتأم رهیزنج

سبز با استفاده از  نیتأم رهیزنج تیریابعاد مد نیب یمعلول

 نیاارائه شده است. سپس بر اساس  یفاز متلیروش د

 یبرا یفاز یاشبکه لیتحل ندیرابطه متقابل، روش فرآ

 ت،ی. در نهاشودیمربوطه اجرا م یارهایمحاسبه وزن مع

آمده از دستبه یتفاده از وزنهابا اس یفاز سیروش تاپس

 و  یابیارز یبرا ،یفاز یاشبکه لیتحل ندیروش فرآ

 یهاسبز شرکت نیتأم رهیزنج تیریعملکرد مد یبندرتبه

(، 5680و همکاران ) Songa. شودیم ستفادها نیگزیجا

با  کنندگاننیتأم یابیارز یبرا کپارچهی کردیرو کی

 و سبز با  یاجتماع ،یاقتصاد یارهایملاحظه مع

 نییدر تع  یستگیشا یزوج ساتیروش مقا یریکارگهب

و  یریگمیتصم شیو روش قدرت آزما ینسب تیاهم

و  دهیچیپ لمسائ ی( در دستکارمتلی)د یابیارز شگاهیآزما

و خشن   یبیاعداد تقر تیبا داده کمتر و مز دهیدرهم تن

ر دادند. د شنهادیبا اطلاعات مبهم پ ریپذدر برخورد انعطاف

مطبوع  هیسازنده تهو کیدر  یمطالعه مورد کی انیپا

روش  یو اثربخش یسنجنشان دادن امکان یبرا یدیخورش

و همکاران   Mohammedارائه شده است. یشنهادیپ

 یبیترک کردیبا استفاده از رو ی(، در پژوهش5681)

 یابیبه ارز یمراتب سلسله لیتحل ندیو فرآ یفاز سیتاپس

پژوهش  نیآور و سبز پرداختند. اتاب کنندهنیعملکرد تأم

با توجه  کنندگاننیو انتخاب تأم یابیارز یبرا کردیرو کی

و سبز ارائه داده و کمک  یآورتاب یسنت اتیبه خصوص

 جادیجهت درک ضرورت ا تیریبه مد یتوجه قابل

در جهت فشار همزمان بر  نیتأم رهیزنج یآورتاب

. در کندیم به سبز بودن شیو گرا کنندگاننیتأم

 ی( موانع اصل5689و همکاران ) Sindhwani ،یامقاله

ناب، سبز و چابک را مورد بحث قرار دادند  میادغام مفاه

متقابل خود  یتا به رهبران صنعت کمک کنند تا وابستگ
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 هااستینشان داد که س جیرا به طور کامل درک کنند. نتا

ه هستند که ب یاصل یهادولت محرک یفعل نیو قوان

 و Ajalliکردند.  ناب، سبز و چابک کمک دیتول یاجرا

 یبندو رتبه یابیبه ارز ی( در پژوهش5658همکاران )

 -سوارا  یبیترک کردیآور با روتاب کنندگان نیتأم

و  یدیپژوهش، شش بعد کل نیپرداختند. در ا پاسواس

 ییدر هجده عامل شناسا کنندگاننیتأم یآورتاب یکل

و  "کنندهنیتأم ییپاسخگو"ان داد که نش ی. خروجدیگرد

 نیترعنوان مهمبه بیبه ترت "عملکرد یدیکل یفاکتورها"

هستند. در  کنندگاننیتأم یآورتاب یابیعوامل در ارز

 کنندهنیپاس، پنج تأماز روش واس فادهادامه با است

قرار گرفته  یابیشش بعد مورد ارز یآور صنعت بر مبناتاب

 تی. با عنادیگرد نییتع کنندگاننیتأم یینها یبندو رتبه

 نیارتباط ب یمفهوم یمدل فرض ات،یبه مرور گسترده ادب

و  یطیمح یسبز، همکار نیتأم رهیزنج تیریمد اتیعمل

و همکاران   Thooپژوهشاز  برگرفته یداریعملکرد پا

 نشان داده شده است: 8( در شکل 5685)

 

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

 

های شود، روشگونه که از شکل فوق مشخص میهمان

مدیریت زنجیره تأمین سبز شامل: تدارکات سبز، تولید سبز، 

شوند. عملکرد پایداری از توزیع سبز و لجستیک سبز می

دیدگاه اقتصادی، محیطی و اجتماعی مورد بررسی قرار 

ای برای مبتنی بر دیدگاه رابطه گیرد. این مدل عمدتاً می

سازمانی است. نظریه دیدگاه ارتباطی پیوندهای درونتوضیح 

ارائه شد.  8991در سال   Dyerو Singh اولین بار توسط

براساس این نظریه، ایجاد رابطه مشارکتی بلندمدت با تعاملات 

های را قادر سازد تا شیوه هاتواند شرکتسازمانی میقوی درون

ت زنجیره تأمین را دنبال و اجراء کنند. به طور کلی، مدیری

ای، بینشی را در مورد چگونگی توسعه روابط دیدگاه رابطه

های دیگر برای دستیابی به سود بالا ایجاد ارزش با شرکت

کند. مسلمًا روابط زنجیره تأمین مشترک براساس فراهم می

کرات، اعتماد، وفاداری، یک بازی جمع مثبت، عدالت در مذا

کشف هدف و تعهد است. روش مدیریت زنجیره تأمین سبز، 

تواند از ابعاد مختلف عمل یک مفهوم چندبعدی است که می

گیری شود. با عنایت به مدیریت زنجیره تأمین سبز اندازه

توضیحات فوق و مدل مفهومی پژوهش، فرضیه زیر ارائه 

 شود:می

تأثیر مثبت بر عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز : 1فرضیه 

 عملکرد پایداری شرکت پتروشیمی فناوران دارد.

در ادبیات مدیریت  زیستیمحیطمزایای حاصل از همکاری 

زنجیره تأمین سبز شناخته شده است. محققان بر رابطه 

 وHolt  اند.ها و عملکرد تأکید کردهمستقیم بین روش

Ghobadian (5669 از مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی )

بر عملکرد شرکت  زیستیمحیطتأثیر همکاری  برای مشاهده

(، یک رابطه بین مدیریت 5688)  Paulrajاند.کردهاستفاده 

تأمین پایدار و عملکرد پایداری ارائه کرد. در مقابل این 
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به عنوان میانجی پیوند بین  مطالعات همکاری محیطی

حضور های مدیریت زنجیره تأمین سبز و پایداری در دید شیوه

های مدیریت تواند منجر به تسهیل روشهمکاری محیطی می

هایی شود که روابط مشترک را در شرکت زنجیره تأمین سبز

کنند. در این زمینه همکاری کنندگان ایجاد میبا تأمین

تواند در محیطی به عنوان یک قابلیت ارتباطی کلیدی می

جرای موقعیت مناسبی برای تسهیل، تدوین استراتژیک و ا

های زیر باشد. بنابراین فرضیه مدیریت زنجیره تأمین سبز

 شود:پیشنهاد می

عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت بر  :2فرضیه 

 همکاری محیطی در شرکت پتروشیمی فناوران دارد.

همکاری محیطی تأثیر مثبت بر عملکرد پایداری  :3فرضیه 

 در شرکت پتروشیمی فناوران دارد.

 

 هاواد و روشم
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری 

پیمایشی است. این پژوهش همانند  -ها، از نوع توصیفیداده

وار تحقیقات پیمایشی، از طریق ابزار پرسشنامه به توصیف نظام

ها و صفات آن را مطالعه و پردازد و ویژگیوضعیت فعلی می

ها با استفاده از پرسشنامه و ادهنماید. گردآوری دبررسی می

گیرد. جامعه آماری این پژوهش در مصاحبه صورت می

خصوص آزمون فرضیات با تحلیل مسیر، شامل متخصصان، 

نظر در رابطه با ی مفید و صاحبمدیران و خبرگان با تجربه

نفر( هستند که به علت محدود بودن، از  55این سیستم )

چنین به منظور ته شد. همتمامی اعضای جامعه بهره گرف

ها با دهی به معیارهای عملکرد پایداری و تعیین اهمیت آنوزن

نفر  86 گیری نوین سوارا، از نظرات حداقل تکنیک تصمیم

نفر(  06مطالعه )در این پژوهش خبره و متخصص شرکت مورد

طی پرسشنامه دومی که بدین منظور طراحی شده است، 

گیری یک روش غیراحتمالی است استفاده شد. این نوع نمونه

نفر  56تا  86که حالت انتخاب تصادفی دارد و معمولا تعداد 

این در  (.Ajalli et al., 2021) شودخبره کافی دانسته می

پژوهش، محققین با این تعداد خبره با اشباع تئوریک در حوزه 

مورد بررسی دست یافتند چرا که اشباع تئوریک زمانی رخ 

ای که به تعریف خصوصیات یک طبقه گر دادهدهد که دیمی

های کند به پژوهش وارد نشود و تمام مقایسهکمک می

در واقع  (.8066)اجلی و همکاران،  موردنظر اتفاق افتاده باشد

این خبرگان همگی از مدیران رده اول شرکت پتروشیمی 

آوران کشور هستند و کاملًا به موضوع مورد بررسی اشراف فن

گیری های جدید تصمیمکنیک سوارا یکی از روشدارند. ت

و  Keršulieneتوسط  5686چندمعیاره است که در سـال 

( برای توسعه روش تحلیل اختلاف معقول 5686همکاران )

های شـد. این روش از جمله روش بین معیارها به کار گرفته

ها با استفاده از نظر خبرگان ذهنی برای تعیین وزن شاخص

ها را محاسبه ها، وزن آنبندی شاخصاز رتبهاست که پس 

باشد ی اهمیت آن میدهندهکند. وزن هـر معیـار نشانمی

(Keršuliene et al., 2010در این روش هر .)  یـک از

کننـد. بنـدی مـیکارشناسان قبل از هر چیز، معیارها را رتبـه

ه کـممهـم رین معیـار، رتبـه یـک را گرفتـه و ـب  تریناهمیتـت

ها رتبه آخـر تعلـق خواهـد گرفـت. در نهایـت، معیارهـا آن

بندی براسـاس مقـادیر متوسـط اهمیـت نسـبی اولویت

شوند. این تکنیک بر مبنای نظرات خبرگان استوار است و می

باشد. در این روش هـر متخصص یک روش کاملًا قضاوتی می

طلاعات و اهمیت هر معیار را با توجه به دانش ضمنی، ا

گـاه بـا توجـه به ارزش کند. آنتجربیات خود مشخص می

های گروهی به دست آمده از کارشناسان، وزن هر متوسط رتبه

گـردد. ارزیابی وزن، یکی از موضوعات مهم در معیار تعیین می

گیری چندمعیاره اسـت. سوارا یکـی ل تصمیمئبسیاری از مسا

متخصصین در آن نقش  دهی است کههای وزناز انواع روش

ی وزن و ارزیـابی نهـایی دارنـد مهمی را در محاسبه

(Aghdaie  et al., 2013 ؛Zolfani et al., 2012).  در ادامه

کنندگان مواد شرکت از نظر بندی تأمینبه منظور رتبه

گیری ویکور با معیارهای عملکرد پایداری، از تکنیک تصمیم

، 5شود. شکل فاده میخبره است 86استفاده از نظرات 

 .دهدمتدولوژی پژوهش را نشان می
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 فلوچارت متدولوژی پژوهش -2شکل 

 

به طور خلاصه مراحل انجام پژوهش حاضر به صورت زیر 

 است:

 عملیات مدیریت "های بررسی ارتباط میان سازه

عملکرد "و  "همکاری محیطی"، "زنجیره تأمین سبز

ها با و استخراج مدل مفهومی ارتباطی آن "یداریپا

 مرور گسترده و جامع ادبیات؛ 

  آزمون مدل مفهومی پژوهش به منظور بررسی ارتباط

ها در شرکت پتروشیمی فناوران از طریق میان سازه

 آوری پرسشنامه نظرات خبرگان و توزیع و جمع

 کارگیری رویکرد تحلیل مسیر در شرکت موردهب

 مطالعه؛

 شده میان آوری پرسشنامه طراحیتوزیع و جمع

خبرگان به منظور استخراج وزن معیارها با تکنیک 

 سوارا؛

 آوری پرسشنامه عقاید خبرگان و توزیع و جمع

بندی بکارگیری تکنیک ویکور به منظور رتبه

 کنندگان؛تأمین

 کارها و پیشنهادات مؤثر برای مدیران، جهت ارائه راه

م مدیریت زنجیره تأمین سبز و تقویت عملیات سیست

بهبود عملکرد پایداری با تأکید بر همکاری محیطی در 

 شرکت مذکور.

 

 نتایج

  تحلیل مسیر و آزمون فرضیات پژوهش

 SPLSافزار بعد از طراحی مدل مفهومی، با استفاده از نرم

شده پرداخته ی ضرایب مسیر بین روابط تعیینبه محاسبه

آمده است که  8در جدول  شد. مقدار ضرایب ذکرشده

های پژوهش دارد. به نشان از پایایی و روایی مناسب مؤلفه

به  8ها در جدول های آنها و مؤلفهعبارت دیگر سازه

گیری مفهوم مورد بررسی را دارند. خوبی توانایی اندازه

 آورده شده است. 0مقادیر خروجی آزمون تی در شکل 

 دهد، مقادیرنشان می 0گونه که مدل شکل همان

T-value  برای تمامی مسیرها از میزان استاندارد قدرمطلق

شده است( و ی مشخصبالاتر است )خارج از بازه 90/8

شده به خوبی در های شناساییگواه آن است که مؤلفه

های اصلی پژوهش در شرکت مذکور سنجش سازه

تأثیرگذارند. به عبارتی این امر معنادار بودن تمامی عوامل 

نشان  %95و روابط بین متغیرها را در سطح اطمینان 

دهد و نهایتًا تمامی روابط مدل مورد قبول است. لذا می

چنین نتایج شوند. همتمامی فرضیات پژوهش، تأیید می

دهد که ارتباط بین تمامی متغیرها ( نشان می0)شکل 

 باشد.دارای شدت بالایی می
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 هاوط به سازههای مربضرایب و مؤلفه -1جدول 

 

 
 T-valueمقادیر  -3شکل 

 

 
 ضرایب مسیر و بارهای عاملی -4شکل 

 

شده، و ضرایب مسیر حاصل 0ا عنایت به شکل بنابراین ب

ها در سنجش تأثیرگذاری مثبت و قوی تمامی مؤلفه

های مدل پژوهش در شرکت پتروشیمی فناوران سازه

شود. در نهایت، بعد از محاسبه همه کشور تأیید می

گیری و مدل ساختاری های اندازهمعیارهای برازش مدل

نیکویی برازش( تحقیق باید برازش کلی مدل )شاخص 

شود، نشان داده می GOFمحاسبه شود. این معیار که با 

تر عددی بین صفر تا یک است و هرچقدر به یک نزدیک

 (CR) پایایی ترکیبی (AVE) میانگین واریانس استخراجی آلفای کرونباخ هامؤلفه

 005/6 005/6 068/6 تدارکات سبز

 000/6 050/6 009/6 تولید سبز

 000/6 051/6 080/6 توزیع سبز

 000/6 060/6 010/6 لجستیک سبز

 091/6 010/6 005/6 زنجیره تأمین سبز خارجی

 000/6 089/6 090/6 کنندگانوابط مشترک با تأمینتسهیل ر

 005/6 055/6 001/6 قابلیت ارتباطی 

 018/6 000/6 095/6 عملکرد اقتصادی 

 185/6 090/6 008/6 عملکرد محیطی

 101/6 150/6 185/6 عملکرد اجتماعی
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باشد، حکایت از برازش کلی بالاتر مدل دارد. سه مقدار 

که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط  00/6و  55/6، 68/6

معرفی شده است )داوری و رضازاده،  GOFو قوی برای 

(، از جذر حاصلضرب مقادیر میانگین ضریب تعدیل 8090

های درونزای مدل و میانگین مقادیر افزونگی برای سازه

افزار محاسبه گونه که در خروجی نرمآید. همانبدست می

حاصل شد که نشان از  060/6برابر با  GOFشد مقدار 

د، لذا برازش کلی مدل نیز برازش قوی مدل ساختاری دار

 شود. تأیید می

اجرای تکنیک سوارا و محاسبه وزن معیارهای 

 عملکرد پایداری در شرکت موردمطالعه

معیارهای )وزن  به منظور پاسخ به این سؤال پژوهش

به چه در شرکت پتروشیمی فناوران عملکرد پایداری 

گیری سوارا بهره گرفته میزان است؟(، از تکنیک تصمیم

روش سوارا از جمله گونه که گفته شد همانشد. 

های ذهنی برای تعیین وزن معیارها با استفاده از روش

بندی معیارها، وزن نظر خبرگان است که پس از اولویت

ی دهندهکند. وزن هـر معیـار نشانها را محاسبه میآن

در این پژوهش  (.Ajalli et al., 2021باشد )اهمیت آن می

، اجتماعی( عملکرد پایداری )اقتصادی، محیطیسه معیار 

وران به کنندگان شرکت پتروشیمی فنادر ارزیابی تأمین

 استخراج شد. 5صورت جدول 

 
 کنندگانمعیارهای عملکرد پایداری مؤثر بر ارزیابی تأمین -2جدول 

S3 S2 S1 معیارهای عملکرد پایداری 

 توصیف معیار اقتصادی محیطی اجتماعی

 

متخصص شرکت  06یابی معیارها از نظرات برای ارز

گرفته ( در این حوزه بهره0ول پتروشیمی فناوران )جد

 شد.

در ادامه رویه گام به گام و اجرایی این تکنیک )جهت 

 شود.ها تشریح میبندی آنمحاسبه وزن معیارها و رتبه

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

 (.0معیار محاسبه شد )جدول درصد نظرات هر زیر

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

 کنیم.می

اختلاف نسبی نظرات هر معیار نسبت به معیار  :3گام 

، را برای هر معیار )غیر از اول( محاسبه بعدی، یعنی 

د، گیربه معیار اول تعلق نمی کنیم؛ عددی به عنوان می

و معیار  100/6-000/6=800/6برای معیار دوم برابر با 

خواهد بود )جدول  000/6-000/6=866/6سوم برابر با  

0.) 

و برای  8برای معیار اول برابر با  مقدار رشد  :4گام 

 (.0است )جدول  معیارهای دیگر برابر با 
 

 اطلاعات خبرگان -3جدول 

 تعداد دیبنطبقه دسته

 سن

 0 سال 06کمتر از 

 1 سال 56تا  06بین 

 88 سال 06تا  56بین 

 5 سال 06بالاتر از 

 سابقه کار
 0 مدیران

 50 معاونان و مهندسان

 سطح تحصیلات

 -- دیپلم

 9 کارشناسی

 89 کارشناسی ارشد

 5 دکتری

 سابقه شغلی

 0 سال 86کمتر از 

 0 سال 56تا  86بین 

 80 سال 55تا  56 بین

 5 سال 55بالاتر از 

 جنسیت
 51 مرد

 5 زن

 

 درصد نظرات و رتبه هر زیرمعیار -4جدول 

معیارهای 

 عملکرد پایداری
S1 S2 S3 

 اجتماعی محیطی اقتصادی توصیف معیار

 89 50 55 تعداد نظرات

 000/6 100/6 000/6 درصد نظرات

 0 8 5 رتبه

 

 ها به ترتیب اهمیتسازی معیارمرتب -5جدول 

 0 5 8 رتبه

 S2 S1 S3 معیار

 000/6 000/6 100/6 درصد نظرات
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 مقادیر  -6جدول 

 S2 S1 S3 معیار

 

.... 800/6 866/6 

 برای هر معیار مقادیر رشد  -7جدول 

 S2 S1 S3 معیار

 

.... 800/8 866/8 

 

، را یعنی (، S1)اول شده معیار اهمیت بازیابی: 5گام 

 معیار قبلی بر  دهیم و با تقسیم قرار می 8برابر با 

معیارهای دیگر را نیز محاسبه  آن معیار، مقادیر 

است،  و  کنیم؛ برای مثال می

و نیز  بنابراین 

 . مقادیر استخراجی 

 ارائه شده است. 1در جدول 
 

 برای هر معیار مقادیر  -8جدول 

 S2 S1 S3 معیار

  
8 115/6 165/6 

 

ها را بر مجموعشان تقسیم تا وزن هر معیار   :6گام 

 است با: برابر محاسبه گردد. مثلاً 

 
 آورده شده است. 9معیارها در جدول وزن 

 

 وزن هر معیار -9جدول 

 S2 S1 S3 معیار

  000/6 059/6 599/6 

 

دول سازی در جنهایتًا وزن معیارها پس از مرتب :7گام 

 ارائه شد. 86
 

 سازیوزن هر معیار پس از مرتب -11جدول 

 S1 S2 S3 معیار

  059/6 000/6 599/6 

 

شود، معیار دوم ملاحظه می 86طور که در جدول همان

ترین معیار با بیشترین وزن به عنوان مهم "محیطی"یعنی 

کنندگان شناسایی عملکردی پایداری در ارزیابی تأمین

چنین معیارهای اول )اقتصادی( و سوم شده است. هم

 ار گرفتند.های بعدی از نظر اهمیت قر)اجتماعی( در رتبه

کنندگان بندی تأمینبکارگیری تکنیک ویکور و رتبه

 مواد شرکت پتروشیمی فناوران 

بندی رتبهبه منظور پاسخ به سؤال بعدی پژوهش )

از نظر  شرکت پتروشیمی فناورانکنندگان مواد تأمین

معیارهای عملکرد پایداری به چه نحوی است؟( از تکنیک 

بدین منظور هفت ود. شبندی ویکور استفاده میرتبه

کننده مواد شرکت )به دلیل رعایت مسائل اخلاقی و تأمین

کنندگان شرکت حفظ اطلاعات محرمانه از اعلام نام تأمین

نظر شده است( بر اساس سه معیار عملکرد پایداری، صرف

 شود. های زیر طی میگام

 تصمیم ماتریس تشکیل: 1گام 

ز نظرات تصمیم مستخرج ا ، ماتریس88در جدول 

گیرندگان )خبرگان و مدیران( آمده است. مقادیر تصمیم

شده با عبارات کلامی در جدول، ارزش هر کیفی بیان

باشد. این کننده( در ارتباط با هر معیار میگزینه )تأمین

شوند: خیلی مقادیر به شرح ذیل به مقادیر کمی تبدیل می

 (.9لا )(؛ خیلی با0(؛ بالا )5(؛ متوسط )0(؛ کم )8کم )

 
 تصمیم کیفی ماتریس -11جدول 

 C1 C2 C3 گیریماتریس تصمیم

 اجتماعی محیطی اقتصادی توصیف معیار

A1 کم متوسط متوسط 

A2 متوسط متوسط بالا 

A3 بالا بالا خیلی بالا 

A4 کم خیلی کم کم 

A5 بالا بالا بالا 

A6 بالا خیلی بالا خیلی بالا 

A7 کم کم متوسط 

 

059/6 000/6 599/6 

 

گیرندگان به لذا ماتریس تصمیم کمی نظرات تصمیم

 شود:استخراج می 85صورت جدول 
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 تصمیم کمی ماتریس -12جدول 

ماتریس 

 گیریتصمیم
C1 C2 C3 

 اجتماعی محیطی اقتصادی توصیف معیار

A1 5 5 0 

A2 0 5 5 

A3 9 0 0 

A4 0 8 0 

A5 0 0 0 

A6 9 9 0 

A7 5 0 0 

 

059/6 000/6 599/6 

 

 مقادیر میان از مقدار بدترین و بهترین تعیین :2گام 

 تصمیم عملکرد  ماتریس در معیار هر برای موجود

در هر معیار، از  و بدترین مقادیر  بهترین مقادیر

شود. اگر ها در آن معیار انتخاب میبین مقادیر گزینه

jاین مقادیر به ترتیب امین تابع از نوع سود باشد ،

بیشترین و کمترین مقدار خواهند بود و اگر از نوع هزینه 

دهند. جدول باشد، کمترین و بیشترین مقدار را ارائه می

ن مقدار هر ، ماتریس تصمیم به همراه بهترین و بدتری80

 دهد.معیار را نشان می
 

 ردر هر معیا و  مقادیر -13جدول 

 

 بعد تصمیم بی ماتریس محاسبه :3گام 

در این پژوهش هر سه معیار عملکردی، معیاری مثبت 

، از 80بعدکردن مقادیر جدول شوند. برای بیتلقی می

 شود:میرابطه زیر استفاده 

 
بعدشده هر گزینه تا بهترین نتیجه این رابطه، فاصله بی

دهد؛ بنابراین حالت ممکن در هر معیار را نمایش می

بر مقادیر بیشتر آن ترجیح دارند  مقادیر کمتر 

، 80(. در جدول 8090بالانی، زاده و محمدی)اصغری

 دهد. بعد را نشان میریس تصمیم بیمات

 

 بعدماتریس تصمیم بی -14 جدول
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1  
00/6 66/6 00/6 66/8 66/6 00/6 00/6 C1 
05/6 66/6 55/6 66/8 55/6 56/6 56/6 C2 

66/8 66/6 66/6 66/8 66/6 56/6 66/8 C3 

 

بعد موزون از طریق استخراج ماتریس بی :4گام 

ابطه در اوزان معیارها  با ر 85ضرب مقادیر جدول حاصل

 زیر:

 
 

 بعد موزونماتریس بی -15جدول 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1  
55/6 66/6 88/6 00/6 66/6 88/6 55/6 C1 
51/6 66/6 69/6 00/6 69/6 89/6 89/6 C2 

06/6 66/6 66/6 06/6 66/6 85/6 06/6 C3 

 

( و Sمحاسبه مقادیر موافقت کلی با جواب توافقی ) :5گام 

با استفاده از روابط زیر  (Rتوافقی ) مخالفت جزئی با جواب

 ها:برای گزینه

  
 

حل توافقی است. در از راه دهنده فاصله گزینه نشان 

دهد. حل توافقی را نشان میواقع میزان موافقت آن با راه

شتر هر چه این فاصله کمتر باشد، مطلوبیت آن گزینه بی

 دهنده حداکثر فاصله گزینه نشان است. مقادیر 

ها است. در واقع، این مقدار میزان بین تمام شاخص

دهد. حل توافقی نشان میام را با راه iمخالف گزینه گزینه 

 آورده شده است: 80خروجی این گام در جدول 

 
 (R( و )Sمقادیر ) -16جدول 

16/6 66/6 56/6 66/8 69/6 05/6 06/6 S 

06/6 66/6 88/6 00/6 69/6 89/6 06/6 R 

 

  A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 
ماتریس 

 تصمیم

0 9 5 9 0 0 9 0 5 C1 
8 9 0 9 0 8 0 5 5 C2 
0 0 0 0 0 0 0 5 0 C3 
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برای هر گزینه با ترکیب خطی  تعیین مقادیر : 6گام 

 و استفاده از رابطه زیر: و  مقادیر 

 
دهد. در واقع، ، وزن مطلوبیت کلی را نشان میvپارامتر 

کند. هر چه را ترکیب خطی می و  ر مقادی vپارامتر 

v  به  )مطلوبیت کلی گزینه  بیشتر باشد، اهمیت

کمتر باشد،  vها( بیشتر است و هر چه ازای تمام شاخص

به ازای یک  )مخالفت جزئی گزینه   اهمیت

 5/6را برابر با  vواهد بود. معمولاً مقدار شاخص( بیشتر خ

به   گیرند تا مطلوبیت کلی و مخالفت جزئیدرنظر می

یک اندازه دخیل باشند. پارامترهای دیگر نیز به صورت 

 شوند:محاسبه می
 

   ,      

 ، ، ، ، مقادیر 0با عنایت به توضیحات گام 

 شوند:استخراج می 81و  80به صورت جداول  و نهایتاً 

 

 ، ، ، مقادیر -17جدول 

S- 66/8 00/6 R- 

S+ 66/6 66/6 R+ 

v 56/6   
 

 

 مقادیر  -18جدول 
A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1  

099

05/6 
666

66/6 
501

00/6 
666

66/8 
808

51/6 
005

08/6 
055

10/6 
 

 

کنندگان( به ها )تأمینبندی نهایی گزینهرتبه: 7گام 

 ترتیب صعودی 

کنندگان بندی تأمیندر این گام به عنوان گام نهایی، رتبه

 حاصل شد. 89اد شرکت به صورت جدول مو
 

 کنندگانبندی تأمینرتبه -19 جدول

A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 کنندگانتأمین 

 رتبه 5 0 5 0 0 8 0

کننده شود، تأمینملاحظه می 89همانطور که در جدول 

کننده سوم در رتبه دوم قرار ششم در رتبه اول و تأمین

کننده چهارم نیز از نظر عملکرد گرفته است. تأمین

 گرفت. پایداری در رتبه آخر قرار

 

 بحث
 ییندهاآیها و فراز سازمان یاشبکه ،نیمأت رهیزنج کی

 نیمأ)ت مختلف یهااز شرکت یاست که در آن تعداد

 فروشان(کنندگان و خردهعیکنندگان، توز دیکنندگان، تول

آوردن مواد  به دست یارزش برا رهیکل زنج در امتداد

و  مشخص ییمواد خام به محصولات نها نیا لی، تبدخام

 کنندیم یهمکار انیبه مشتر ییمحصولات نها نیا ئهارا

(Ivanov et al., 2019 .)از اهمیت ها امروزه سازمان

در  باشند.مطلع میآن  تیریو مد نیمأت رهیزنجهای یتمز

 ثرؤهای منگرشاز  یکی نیمأت رهیزنجهماهنگی  بین نیا

رد فاست )فروغیها سازمان یبرا یرقابتمزایای  برقراریدر 

 حال تقاضا برایر د انیمشتر امروزه(. 8099و ارغیش، 

 فزآیندهفشار یک . هستند با محیطتر محصولات سازگار

 دلیلبه  عیصنا ردولت ب رانهیسختگ یاز هنجارها یناش

 شیافزا ی وکمبود منابع ماد ،محیط ختلال درا شیافزا

 تیری. مدوجود داردکربن(  دپاهای)اساسا ر یح آلودگوسط

 کی سهیمقا یقدرتمند برا وشر کیسبز  نیمأت رهیزنج

ارتقاء  یبرا کیتکنآخرین  نیسازمان با رقبا است. ا

از  یاریاست. بس نیمأت رهیزنج تیریمد یهاقابلیت

خود انجام  ههر روز تیریمددر ها اقدامات سبز را شرکت

 یو مال یاتیعمل یایمزا ،نیمأت رهیکردن زنج سبز. اندداده

و همزمان به نفع  اشتهه همراه دسازمان ب کی یبرا

 مدیریت زنجیره تأمین سبزکند. محیط کار می یداریپا

ن یک سازما یاقتصاد تیاست و وضع یرقابت تیمز یدارا

به بهبود سبز  نیمأت رهیزنج تیریمد. بخشدرا بهبود می

محصول و فرآیند در هر مرحله از  زیستیمحیطعملکرد 

 کند.یابی و ارائه اشاره میسازمان یعنی خرید، تولید، بازار

منجر به  مدیریت زنجیره تأمین سبزثر ؤم یسازادهیپ

 یسازنهیبه ،محیط یکاهش آلودگ ،کاهش پسماندها

 ی. طراحشودمی هانهیاستفاده از منابع و کاهش هز

محیط به موارد  گیدیرس یمناسب برا یهایمشخط

 احتمالیدرک مراحل  ها،ی آنکه برا یمختلف زیستی

و قبل از  ، ضروری بودهشناخته شود دیبا یدارینجر به پام
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از موانع و عوارض  یدرک روشن دیبا ،ءاجراسوی رفتن به 

 ایران (EPI) یشاخص عملکرد محیطرتبه  .داشت ستمیس

 یبرا یعیدهد محدوده وساست که نشان می فیضع

 یو آگاه شتهوجود دا ایران در مدیریت زنجیره تأمین سبز

گر است که نشان نیانگیکمتر از خط م انایردر  "سبز"

در  مدیریت زنجیره تأمین سبز یبه گسترش آگاه ازین یک

و  یتواند عملکرد اقتصادکه می ایران است عیصنا انیم

مدیریت زنجیره تأمین  اتخاذ محیط را با یکاهش آلودگ

بررسی تأثیر  هدفاین پژوهش با  بهبود بخشد. سبز

ن سبز بر همکاری محیطی و عملیات مدیریت زنجیره تأمی

عملکرد پایداری با ترکیب رویکرد تحلیل مسیر و 

گیری سوارا و ویکور در شرکت های تصمیمتکنیک

بدین منظور پس از مرور  پتروشیمی فناوران انجام شد.

ادبیات، مدلی مفهومی از ارتباط میان سه سازه )مدیریت 

ی( زنجیره تأمین سبز، همکاری محیطی، عملکرد پایدار

و  SPLSافزار ارائه شد. در ادامه از تحلیل مسیر در نرم

آزمون مدل مفهومی و  نفر از خبرگان به منظور 55عقاید 

فرضیات پژوهش استفاده شد؛ نتیجه این آزمون حاکی از 

عملیات ها دارد؛ به طوری که تأیید روابط میان سازه

مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت بر عملکرد 

ی؛ عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت پایدار

بر همکاری محیطی؛ و نهایتاً همکاری محیطی تأثیر مثبت 

بر عملکرد پایداری در شرکت پتروشیمی فناوران دارد. 

کارگیری تکنیک نوین چندشاخصه سوارا و هسپس با ب

نفر از خبرگان شرکت، وزن معیارهای عملکرد  06نظرات 

بندی شدند؛ ه و به ترتیب اهمیت، رتبهدر پایداری محاسب

نتیجه نشان داد که معیارهای محیطی از اهمیت بالاتری 

کارگیری هنسبت به سایر معیارها برخوردارند. نهایتًا با ب

کننده مواد شرکت بندی ویکور، هفت تأمینتکنیک رتبه

کنندگان از نظر عملکرد گرفته و تأمینموردارزیابی قرار 

بندی شدند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پایداری رتبه

و همکاران   Dede  (5680،)Thooو Uygun هایپژوهش

دارد. با  ( همخوانی5680و همکاران ) Songa( و 5685)

عنایت به نتایج پژوهش، پیشنهادات کاربردی زیر ارائه 

 شود:می

در  زیستیمحیطبا توجه به اهمیت روزافزونی که مسائل 

ها و ند و همچنین موارد فراوان آلودگیادنیا پیدا کرده

ندادن به مسائل زیست در کشور ما، اهمیتتخریب محیط

 مربوط به اصول حفاظت محیط زیست، خسارات جبران

آورد. ناپذیری را در آینده برای خود این صنایع بوجود می

هایی از جمله زیانزیستی محیطتوجهی به مسائل بی

ها و نیاز به ، تغییر روشآوری واحدهای آلایندهجمع

دنبال خواهد داشت. لذا اجرای های مجدد را بهطراحی

سازی سیستم مدیریت زنجیره هایی در خصوص پیادهطرح

تأمین سبز در صنعت پتروشیمی مخصوصاً شرکت 

مطالعه این تحقیق،  آوران به عنوان موردپتروشیمی فن

ثر ضروری است. بدین منظور شناسایی عوامل کلیدی مؤ

 محیطسازی این سیستم برای حل مشکلات بر پیاده

 و مدیریت آن در اولویت قرار دارد.زیستی 

گیرندگان و مدیران با آگاهی از عوامل کلیدی و تصمیم

و پایداری در شرکت زیستی محیطمؤثر بر بهبود مسائل 

های آوران و الهام گرفتن از سایر شرکتپتروشیمی فن

وانند اقدامات لازم برای محوریت تپتروشیمی در کشور، می

قرار دادن تواناسازهای متعدد جهت دستیابی به 

های تأمین سبز و پایدار در شرکت و پیشگیری و زنجیره

سازی سیستم پایداری مقابله با موانع استقرار و پیاده

 مدیریت زنجیره تأمین را شناسایی کنند.

 جنتای به یابیدست آوران برایپتروشیمی فن شرکت

 از باید سبز تأمین زنجیره مدیریت مسیر در بهتر محیطی

 کند؛ استفاده خود خلاقیت کارکنان و هانوآوری ها،ایده

 این در کنندمی توصیه نظرانصاحب از بسیاری بنابراین

 کارگیری به مراحل. شود استفاده سبز هایتیم از راستا

 یک نهادن بنا محیط، بازنگری: از عبارت سبز تیم یک

 ایجاد محیطی، واحد یک تأسیس محیطی، برنامه

 باشد تولیدمی محیطی هایفعالیت برای کاری هایگروه

 و جامع محیطیزیست راهبرد یک مستمر کاربرد که پاک

 منظور به است خدمات و محصولات فرایند برای مانع

 و انسان برای آورزیان آثار کاهش و کلی بازدهی افزایش

 جهانی راهبردی روش، این. رودمی کار به زیستمحیط

 شرکت و تکنولوژی در نیاز مورد تغییرات ایجاد برای

 پایدار توسعه بر مبتنی ایجامعه ساختن منظور به موجود

 حفظ انگیزه با بیشتر ترپاک تولید مفهوم لذا است،

 است. یافته توسعه زیستمحیط
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 آلودگی کاهش سبز، زنجیره تأمین اصلی هدف

 تا توزیع و تولید خام، مواد خرید زمان از زیستمحیط

 دیگر از. هاستآن رفتن بین از محصولات و فروش زمان

 داخل در ضایعات کردن محدود به توانمی آن اهداف

 از جلوگیری و انرژی حفظ منظور به صنعتی سیستم

د اشاره کر زیست،محیط برای خطرناک مواد استفاده

(Kuei et al., 2017.) شده ایجاد افزاییمبدین منظور، ه 

 زنجیره مدیریت بازیستی محیط ملاحظات رعایت اثر در

 وری،بهره که شودمی فرصتی ایجاد باعث سبز؛ تأمین

 یابد. ارتقاء هاسازمان محیطی عملکرد و کیفیت

توان پیشنهادات علمی زیر را برای تحقیقات چنین میهم

 آینده ارائه داد:

یع پتروشیمی، صنایع های مشابهی در سایر صناپژوهش

 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. 

مک، عوامل کلیدی را با استفاده از تحلیل میک

 ندی کرد.بخوشه

فرآیند ای، با استفاده از رویکردهای فرآیند تحلیل شبکه

بدترین و  -مراتبی و تکنیک نوین بهترینسلسلهتحلیل 

بندی کرده و با نتایج تحلیلی عوامل کلیدی را رتبه غیره

 این پژوهش مقایسه کرد.

در رابطه با ارزیابی سبز شبکه زنجیره تأمین، تحقیقات 

ها و از تکنیک تحلیل پوششی داده بیشتری انجام داده و

 ها بهره برد.سایر تکنیک

کارگیری هر هسازی و بکه برای پیادهبا عنایت به این

سازی رو در اجراء و پیادهسیستمی، شناسایی موانع پیش
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 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, 
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