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چکیده
در تجارت جهاني امروز ،رقابت ميان سازمان ها بسيار شديد است و براي تحت تأثير قرار دادن مشتريان ،سازمان ها نياز دارند خودشان را
در موقعيت برتري نسبت به رقبا قرار دهند .دوستدار محيط زيست بودن و سازگاري با الزامات زيست محيطي ،راهي براي تمايز از ساير
رقبا است .در صورتي كه رقبا از مديريت زنجيره تامين سبز ) (GSCMبهره مند شده باشند ،شركت تحت فشار بيشتري براي استقرار
مديريت زنجيره تأمين سبز خواهد بود .از طرفي مشتريان نيز روي تصميم براي استقرار سيستم  GSCMنقش مهمي دارند .از اين رو،
مديريت استراتژيک زنجيره تامين سبز ،يکي از الزامات موفقيت در بازار رقابتي امروز است و بايد به طور جدي مدنظر قرار گيرد .هدف اين
پژوهش ،شناسايي و رتبه بندي استراتژي هاي مديريت زنجيره تامين سبز با بکارگيري روش  ANPمي باشد .تعداد معيار هاي شناسايي
شده در اين تحقيق ،چهارده معيار مي باشد كه در چهار گروه طراحي سبز ،خريد سبز ،توليد سبز و بازاريابي و خدمات پس از فروش سبز
قرار مي گيرند .اين پژوهش در شركت سيم و كايل يزد انجام شده است .نتايج تحقيق نشان داد از بين چهار استراتژي ريسک محور،
كارآيي محور ،نوآوري محور و حلقه بسته ،استراتژي كارآيي محور ،استراتژي بهينه است .ضمنا از بين معيارها ،طراحي سبز داراي باالترين
اولويت است.
کلمات کلیدی :مديريت زنجيره تامين سبز ،استراتژي تجاري ،فرآيند تحليل شبکه اي ،تکنيک هاي تصميم گيري چند معياره
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Abstract
In today's global business, competition is very intense between organizations and to impress clients,
organizations need to put themselves in a better position than competitors. Environmentally friendly
and compatible with environmental requirements are the way to distinguish from other competitors. If
the competitors have benefited from the green supply chain management, the company will be under
greater pressure to establish a green supply chain management. Customers also have an important role
to deploy. Thus, strategic management, green supply chain is requirement for success in today's
competitive market and should be considered seriously. The aim of this study was to identify and
rank the green supply chain management strategies using ANP method. Numbers of criteria identified
in this study are 14 criteria in four categories: green design, green shopping, green manufacturing and
marketing. The results showed that among the four risk-based strategies, efficiency-oriented,
innovation-driven closed loop, efficiency-oriented strategy is the optimal strategy. In addition, the
standard of green design has the highest priority.
Keywords: green supply chain management, business strategy, ANP, multi-criteria decision-making
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مقدمه
با جهاني شدن اقتصاد و افزايش رقابت و توسعه تکنولوژي و

هاي سازمان و محيط بيرون تناسب قابل توجهي ايجاد مي

فناوري اطالعات ،بازار عرضه محور به بازار تقاضا محور تبديل

كند .مديران پس از تجزيه و تحليل محيط ،تعيين جهت گيري

شده است و شركت هاي صنعتي براي حفظ بقاي خود در

هاي سازماني و تعريف ماموريت ،ارزش ها ،چشم انداز و اهداف

محيط رقابت جهاني به اهميت ارضاي نياز مشتري پي بردند و

سازماني آماده تعيين استراتژي هاي سازماني مي شوند .تعيين

همچنين دريافتند كه ارضاي نياز مشتري نه فقط توسط

استراتژي عبارتست از فرآيند تعيين زمينه هاي عملکرد مناسب

آخرين موجوديت چسبيده به مشتري ،يعني محصول نهايي،

جهت دستيابي به اهداف سازماني در راستاي مأموريت و فلسفه

بلکه توسط تمام عناصري كه در آماده سازي و ساخت و تحويل

وجودي سازمان .به عبارت ديگر استراتژي ها مي بايست تحليل

محصول به مشتري نقش دارند انجام مي شود .به اين ترتيب

هاي محيطي را منعکس كرده و منتج به رسيدن به مأموريت و

مديريت زنجيره تامين اهميت پيدا كرد .با مطرح شدن اين

اهداف سازماني شوند .از طرف ديگر ،در تجارت جهاني امروز،

مفهوم دغدغه مديريت اين بود كه چگونه تمام زنجيره تامين

رقابت ميان سازمان ها بسيار شديد است و براي تحت تأثير

اعم از توليدكننده ،تامين كننده ،توزيع كننده را براي افزايش

قرار دادن مشتريان ،سازمان ها نياز دارند خودشان را در

عملکرد در سطح جهاني مديريت و هماهنگ كند .تاثير منفي

موقعيت برتري نسبت به رقبا قرار دهند .دوستدار محيط زيست

شركت هاي صنعتي بر محيط مثل از بين رفتن منابع ،تخريب

بودن و سازگاري با الزامات زيست محيطي راهي براي تمايز از

اكولوژي و تخريب محيط كه تضمين كننده توسعه پايدار است

ساير رقبا است .در صورتي كه رقبا از مديريت زنجيره تامين

را ناديده مي گرفت و همچنين تغييرات شديد زيست محيطي

سبز ) (GSCMبهره مند شده باشند ،شركت تحت فشار

در دهه هاي اخير مانند گرم شدن كره زمين ،وارونگي شديد

بيشتري براي استقرار مديريت زنجيره تأمين سبز خواهد بود .از

الگوهاي آب و هوايي ،تخريب اليه ازن ،بارش باران هاي اسيدي

طرفي مشتريان نيز روي تصميم براي استقرار سيستم

و آلودگي آب ،هوا و خاك ناشي از افزايش فعاليت كارخانجات

 GSCMنقش مهمي دارند .برخي تحقيقات نشان داده است

صنعتي و افزايش جمعيت و رشد اقتصادي سريع برخي از

ارتباطي بين رضايت مشتريان يا ارضاي نيازهاي آنان با

كشورها كه باعث كاهش شديد منابع انرژي در دنيا شده است

بکارگيري  GSCMو بهبود عملکرد زيست محيطي شركت

موجب نگراني و توجه فزاينده دولتها و عموم مردم به مسائل

وجود دارد .با توجه به اهميت برنامه ريزي استراتژيک براي

زيست محيطي گرديده است .وجود اين مشکالت مديريت

شركت ها و نيز اهميت روز افزون توجه به فعاليت هاي زيست

زنجيره تامين را در سال  1996را به سمت مفهومي جديد به

محيطي در اقدامات و فعاليت هاي اقتصادي ،مساله اصلي اين

نام مديريت زنجيره تامين سبز رهنمون كرد كه تمركز آن بر

پژوهش ،ارائه رويکردي به منظور انتخاب استراتژي بهينه

توجه همزمان بر شركتهاي صنعتي و محيط است .در عصر

مديريت زنجيره تامين سبز مي باشد .رويکردي كه بکارگيري

اطالعات و ارتباطات الکترونيک ،همه سازمان ها تحت چالش

آن در بلند مدت بتواند زمينه موفقيت شركت در تحقق اهداف

هايي نظير تغيير توقعات مشتريان ،گسترش رقابت ،پيشرفت

زيست محيطي را در اقدامات مديريت زنجيره تامين محقق

هاي تکنولوژيکي و تحوالت گسترده اقتصادي ،اجتماعي،

كند .پيچيدگي روز افزون فعاليتها و محيط شديداً متغير و

جمعيتي ،فرهنگي و غيره قرار مي گيرند و بايد استراتژي هايي

متالطم جهان امروز باعث شده تا مديران به فراست دريابند كه

را به من ظور ادامه حيات خود در بازارهاي متالطم انتخاب كنند.

برنامه ريزي به شکل سنتي ديگر قادر به حل مشکالت آنها

مديريت استراتژيک با تحليل جامع وضعيت دروني و بيروني

نخواهد بود و از طرفي كوچکترين غفلت از سوي آن ها

سازمان و با انتخاب استراتژي هاي رقابتي و موثر ،بين فعاليت

پيامدهاي غيرقابل جبراني را به همراه خواهد داشت .از اين رو
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مديريت استراتژيک به عنوان يک ضرورت در سازمانها مطرح
شده است و مديران با بکارگيري آن به دنبال يافتن جهت



احمدي نژاد و همکاران

اولويت استراتژي هاي مديريت زنجيره تامين سبز به
چه صورت مي باشد؟

گيري مناسب به منظور هدايت سازمان هاي خود در فضاي

مفهوم مدیریت زنجیره تامین سبز

پرتالطم امروزي هستند .مديريت استراتژيک هنر و دانش

مديريت زنجيره تامين يک مفهوم نسبتا جديدي است و

تبيين و تدوين ،اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه

مديريت زنجيره تامين سبز مفهومي جديدتر است ( .)1مديريت

مي باشد كه سازمان را قادر به دستيابي به اهداف بلند مدت

زنجيره تامين سبز در نظر گرفتن مسائل زيست محيطي در

خودش مي سازد .محرك هاي حركت سازمان به سمت زنجيره

مديريت زنجيره تامين شامل طراحي محصول ،انتخاب و منبع

تأمين سبز از نظر مشتري نهايي ،نهادهاي دولتي ،سازمان هاي

يابي مواد ،فرآيند ساخت و توليد ،تحويل محصول نهايي به

خصوصي و نهادهاي قانون گذاري متفاوت مي باشند .محرك

مشتري و مديريت محصول پس از مصرف و طي شدن عمر

اصلي قوانين و مقررات هستند كه رعايت مسائل زيست

مفيد آن مي باشد ( .)2امروزه مديران زنجيره تامين سبز در

محيطي را به سازمان ها ديکته مي كنند .از طرف ديگر برخي

شركت هاي پيشرو از طريق ايجاد مطلوبيت و رضايتمندي از

سازمان ها اين قوانين را به منظور افزايش سودآوري يا

منظر زيست محيطي در سراسر زنجيره تامين مي كوشند تا از

درخواست هاي مشتريان اجرا مي كنند .در پژوهشي به بررسي

لجستيک سبز و بهبود عملکرد محيطي خود ،در كل زنجيره

محرك ها و موانع فعاليت هاي مديريت زنجيره تامين سبز

تامين به عنوان يک سالح استراتژيک جهت كسب مزيت رقابتي

پرداخته شده است .در اين پژوهش ،محرك هايي مانند عوامل

پايدار سود ببرند ( .)3درگذشته چرخه عمر محصول شامل

سازماني ،قوانين ،مشتريان ،رقبا ،جامعه و تامين كنندگان

فرآيندهايي از فاز طراحي تا مصرف بود .در حاليکه با رويکرد

شناسايي شده و به دو دسته محرك هاي داخلي و خارجي

مديريت زيست محيطي ،شامل فرآيندهاي تهيه مواد اوليه،

تقسيم شدند و طبق نتايج ،سازمان ها بيشتر تحت تاثير محرك

طراحي ،ساخت ،استفاده و بازيافت ،مصرف مجدد و تشکيل

هاي خارجي قرار مي گرفتند .با توجه به اهميت توجه به عوامل

يک حلقه بسته از جريان مواد براي كاهش مصرف منابع و

زيست محيطي در برنامه ريزي هاي بلندمدت مديريت زنجيره

كاهش اثرات مخرب زيست محيطي است ( .)2زنجيره تأمين

تامين ،ابن پژوهش به دنبال ارائه رويکردي به منظور انتخاب

سبز به زير سيستمهايي همچون سيستم اجتماعي ،سيستم

بهينه استراتژي مديريت زنجيره تامين سبز مي باشد .اهداف

محيطي ،سيستم مصرف كننده و سيستم توليد تقسيم ميشود،

اين پژوهش شامل موارد زير مي باشد:

در حالي كه زنجيره تأمين معمولي فقط از سيستم توليد



شناسايي استراتژي هاي مديريت زنجيره تامين سبز

تشکيل شده است .هدف زنجيره تأمين معمولي دست يابي به



شناسايي معيارهاي انتخاب استراتژي بهينه مديريت

حداكثر سود اقتصادي است اما هدف زنجيره تأمين سبز دست

زنجيره تامين سبز

يابي به يک موازنه ميان منفعت اقتصادي ،منفعت محيطي و

اولويت بندي استراتژي هاي مديريت زنجيره تامين

استفاده از منابع است .زنجيره تأمين معمولي از يک حلقه باز

سبز

تشکيل شده است ولي زنجيره تأمين سبز به صورت يک حلقه



سواالت اين تحقيق شامل موارد زير مي باشد:




بسته ميباشد .در زنجيره تأمين معمولي جهت ارزيابي تامين

استراتژي هاي مديريت زنجيره تامين سبز به چه

كنندگان از شاخصهايي مثل قيمت تأمين كننده ،وضعيت

صورت مي باشد؟

اقتصادي و حسن شهرت استفاده ميشود ،ولي در زنجيره

معيارهاي انتخاب استراتژي بهينه مديريت زنجيره

تأمين سبز عالوه بر اين فاكتورها از ميزان سازگاري محصوالت

تامين سبز كدامند؟

با محيط ،داشتن طرحي براي بازيافت و داشتن گواهي رعايت
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الزامات محيطي نيز استفاده ميگردد ( .)2اگرچه در ادبيات

پيچيدگي به اين صورت مي باشد )1 :استراتژي ريسک محور

زنجيره تأمين مفاهيم مديريت زنجيره تأمين پايدار و مديريت

 )2استراتژي كارآيي محور  )3استراتژي نوآوري محور )2

زنجيره تأمين سبز معموالً به جاي يک ديگر به كار مي روند،

استراتژي حلقه بسته.

اين دو مفهوم كمي با يک ديگر فرق دارند .مديريت زنجيره

 )1استراتژي ريسک محور :شركت هايي كه اين استراتژي را

تأمين پايدار دربرگيرنده ابعاد اقتصادي و پايداري اجتماعي و

انتخاب مي كنند ،حداقل منابع سازماني ار در مديريت سبز

زيست محيطي است .بنابراين مفهوم مديريت زنجيره تأمين

سرمايه گذاري مي كنند و از تامين كنندگانشان درخواست مي

پايدار وسيع تر از مديريت زنجيره تأمين سبز است و مديريت

كنند كه الزامات زيست محيطي را برآورده كنند .اگر چه رعايت

زنجيره تأمين سبز بخشي از مديريت زنجيره تأمين پايدار مي

تعدادي از قوانين زيست محيطي بين المللي سخت است،

باشد.

استراتژي ريسک محور در مقايسه با ديگر استراتژي ها آسان

اهمیت راهبردی زنجیره تامین سبز

ترين است .هدف نهايي اين استراتژي حداقل كردن ريسک با

دي و پورتر دريافتند كه هدف راهبردي سازمان ها ،كسب

اجراي برنامه هاي زيست محيطي به صورت منفعالنه است.

مزيت رقابتي پايدار است و عملکرد برتر آن ها به طور خودكار

 )2استراتژي كارآيي محور :در مقايسه با استراتژي ريسک

از يک مزيت رقابتي منتج مي شود .پورتر از سه راهبرد تمايز،

محور ،اين استراتژي به دليل بهبود كارآيي از طريق برنامه هاي

تمركز و كاهش هزينه به عنوان راهبرد عام براي كسب مزيت

خاص كامل تر است .اين استراتژي نه تنها باعث افزايش منافع

رقابتي پايدار نام مي برد .وي همچنين بيان مي كند كه آن

اقتصادي مي شود ،بلکه موجب كاهش ضايعات و كاربرد كارآمد

دسته از سازمان ها كه به صورت همزمان از راهبردهاي تمايز و

منابع مي شود .بنابراين ،برنامه هاي زيست محيطي در اين

كاهش هزينه استفاده مي كنند در كسب مزيت رقابتي موفق

استراتژي عمدتا در جهت كاهش همزمان هزينه ها ،دستيابي

تر مي باشند .قابل ذكر است كه راهبردهاي زنجيره تامين به دو

به بهينه سازي عمليات و بهبود جايگاه از نظر زيست محيطي

راهبرد پاسخ گويي و كارآيي تقسيم مي شوند .زنجير تامين

هدايت شده است.

سبز با تركيب دو راهبرد مذكور ،عالوه بر بهره مندي از مزاياي

 )3استراتژي نوآوري محور :اين استراتژي ،شركت ها را براي

ناشي از صرفه جويي در استفاده از منابع ،انرژي ،انبارها،

توسعه محصوالت در چرخه عمر محصول ،وضع كردن الزامات

جلوگيري از حمل و نقل زائد ،كاهش آلودگي با بکارگيري مواد

زيست محيطي روي تامين كنندگانشان و حتي تطبيق

خام و سازگار با محيط زيست ،كاهش ضايعات و غيره از مزاياي

فرآيندهاي عملياتي آن ها به منظور رعايت جديدترين قوانين

كارآيي و يا به تعبير ديگر از راهبرد كاهش هزينه ها بهره مند

زيست محيطي هدايت مي كند .در نتيجه ،استراتژي نوآوري

مي شد و از سوي ديگر ،با ايجاد نوآوري در طراحي و توليد

محور شركت ها را مجبور به سرمايه گذاري منابع بيشتر و

محصوالت سازگار با محيط زيست و قابل بازيافت ،عالوه بر

ايجاد قابليت هاي نوآورانه براي مديريت سبز مي كند.

هزينه هاي تخريب محيطي زيست (هزينه هاي اجتماعي) از

 )2استراتژي حلقه بسته :اين استراتژي كامل ترين استراتژي

راهبرد پاسخ گويي يا به تعبير ديگر از راهبرد تمايز استفاده مي

مديريت زنجيره تامين سبز است .اين استراتژي عملکرد زيست

كند .در نتيجه تركيب همزمان اين دو راهبرد ،مزيت رقابتي را

محيطي را به سراسر زنجيره تامين پيوند مي زند .ساده ترين

براي شركت به همراه خواهد داشت (.)6

شکل استراتژي حلقه بسته ،پس فرستادن مواد توليد شده از

استراتژی های زنجیره تامین سبز

هر فرآيند توليد و محصوالت نهايي و تکميل مجدد آن ها مي

سيمپون و سامون ( )7چهار استراتژي براي مديريت زنجيره

باشد .همچنين ،اين استراتژي نياز به تالش بيشتر به صورت

تامين سبز پيشنهاد كرده اند كه با توجه به درجه تعهد منابع و

نظام مند ،همکاري با بخش هاي بيشتر و توسعه دانش و
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تکنولوژي خاص مي باشد .بنابراين نهايي اين رويکرد اجراي

تامين سبز در صنعت الکترونيک پرداخته اند .در اين تحقيق

مديريت سبز به طور كامل مي باشد.

چهار عملکرد مديريت چرخه عمر محصول سبز شامل طراحي،

پیشینه تحقیق

خريد ،توليد و بازاريابي و خدمات و ارتباط آن ها با مديريت

حسيني و ديگران ( )2در مقاله خود با عنوان "تعيين و اولويت

سبز شناسايي شد .سپس براساس اين عملکردهاي شناسايي

بندي عوامل مؤثر بر زنجيره تأمين سبز با استفاده از رويکرد

شده ،استراتژي بهينه براي مديريت زنجيره تامين سبز انتخاب

تحليل مسير" به شناسايي و اولويت بندي عوامل مؤثر بر

شد .تربتي و ديگران ( )11در مقاله خود با عنوان "تدوين نقشه

زنجيره تأمين سبز در شركت هاي توليد كننده مواد شيميايي

استراتژي مديريت زنجيره تامين با تلفيق نمودار حلقه علي و

و مواد شوينده پرداخته اند .با توجه به نتايج پژوهش ،فرضيه

كارت امتيازي متوازن" ،چارچوبي جهت تلفيق نمودار حلقه

تأثير محرك هاي داخلي مديريت زنجيره تأمين سبز بر فعاليت

علي و كارت امتيازي متوازن به عنوان راهکاري جهت بهبود

هاي عملياتي مديريت زنجيره تأمين سبز ،تاييد نگرديد ،در

فرآيند تدوين نقشه استراتژي مديريت پيشنهاد كرده اند .اين

حالي كه تأثير محرك هاي خارجي بر محرك هاي داخلي و

پژوهش به عنوان مطالعه موردي در يک صنعت كوچک در

تأثير محرك هاي خارجي بر فعاليت هاي عملياتي مديريت

حوزه صنايع توليدي كشور انتخاب شده و متغيرهاي كليدي با

زنجيره تأمين سبز تأييد شده و اين بدان معناست كه محرك

استفاده از تلفيق دو رويکرد و نظرات افراد خبره استخراج شده

هاي خارجي مي توانند جهت گيري مثبت محرك هاي داخلي

است .در پايان اين تحقيق ،پس از رسم نمودار حلقه علت و

را به سمت و سوي فعاليت هاي عملياتي مديريت زنجيره تأمين

معمولي و ايجاد كارت امتيازي متوازن ،نقشه راهبردي زنجيره

سبز فراهم آورند و شركت ها براي باقي ماندن در عرصه رقابت،

تامين با رويکرد پويايي سيستم ارائه گرديده است.

ملزم به اجراي اين فعاليت ها هستند .در مقاله اي با عنوان

روش تحقیق

"مقتضيات تحقق مديريت زنجيره تأمين سبز در صنعت

اين پژوهش از نظر هدف از نوع كاربردي مي باشد .تحقيقات

خودروسازي ايران" ،الفت و همکاران ( )8به شناسايي و اولويت

كاربردي تحقيقاتي هستند كه نظريه ها ،قانون مندي ها ،اصول

بندي اقدامات الزم جهت دستيابي به مديريت زنجيره تأمين

و فنوني كه در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل

سبز پرداخته اند .در اين مقاله به شناسايي مقتضيات (محرك

مسائل اجرايي و واقعي به كار مي برند .جامعه آماري اين

ها ،موانع ،اقدامات و نتايج) الزم جهت دستيابي به مديريت

پژوهش خبرگان و مديران شركت سيم و كابل يزد مي باشند.

زنجيره تأمين سبز در صنعت خودروسازي ايران پرداخته شده

نمونه آماري اين پژوهش از بين جامعه آماري انتخاب مي شود

است .سپس اقدامات الزم جهت دستيابي به مديريت زنجيره

و به منظور محاسبه حجم نمونه آماري از فرمول كوكران

تأمين سبز ،استخراج شد و اين اقدامات براي نهايي شدن از

استفاده مي شود .تعداد نمونه آماري محاسبه شده براساس

طريق پرسشنامه به نظر سنجي خبرگان گذارده و در نهايت

فرمول كوكران در اين پژوهش  33نفر مي باشد .در اين

اقدامات اجرايي به كمک روش  TOPSISفازي اولويت بندي

پژوهش ،چهار معيار اصلي و شانزده زير معيار شناسايي شده

شد .چن و ديگران ( )9در مقاله خود با عنوان "انتخاب

اند .ضمنا چهار استراتژي به عنوان گزينه هاي تحقيق ،براساس

استراتژي تجاري مديريت زنجيره تامين سبز از طريق فرآيند

اين معيارها و زير معيارها ارزيابي مي شوند .در جدول زير،

تحليل شبکه اي" به انتخاب استراتژي بهينه مديريت زنجيره

معيارها ،زير معيارها و گزينه ها نشان داده شده اند.
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جدول  -0معیارها و زیر معیارهای تاثیرگذار
ردیف

معیار

1

طراحي سبز

2

خريد سبز

3

توليد سبز

2

بازاريابي و خدمات سبز

زیر معیار
 -صرفه جويي در مصرف انرژي

گزینه ها (استراتژی ها)
استراتژي كارآيي محور

 افزايش قابليت هاي نوآورانه جلوگيري از بکارگيري مواد سمي افزايش طول عمر محصول -قابليت هاي مديريتي سبز تامين كنندگان

استراتژي ريسک محور

 جنبه سبز تامين كنندگان شايستگي هاي سبز تامين كنندگان -مقدار بکارگيري انرژي و منابع

استراتژي نوآوري محور

 مقدار ضايعات خطرناك با قابليت كاربرد مجدد ميزان آاليندگي فرآيند و خط توليد ميزان تصفيه آالينده ها قبل از ورود به محيط -ميزان فاش كردن اطالعات زيست محيطي محصوالت

استراتژي حلقه بسته

 ميزان بکارگيري خدمات فناوري اطالعات -ميزان ارائه خدمات پس از فروش سبز

روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش گردآوري داده ها در اين تحقيق كتابخانه اي و ميداني

بااليي تحت تاثير سطوح پاييني باشد و يا مساله داراي بازخورد

مي باشد ،بدين صورت كه با مطالعات كتابخانه اي ،ادبيات

باشد.

مديريت استراتژيک ،مديريت زنجيره تامين سبز و استراتژي

با استفاده از مرور ادبيات تحقيق ،مقاالت منتشر شده در

هاي آن ،پيشينه تحقيق و نظرياتي كه راجع به موضوع وجود

مجالت معتبر دنيا و نظر خواهي از خبرگان ،معيارهاي موثر بر

دارد ،بررسي و گردآوري شده است .سپس براساس مباني نظري

انتخاب استراتژي زنجيره تامين سبز شناسايي شدند .اين

تحقيق ،پرسشنامه اين تحقيق آماده مي شود كه شامل

معيارها در چهار گروه معيارهاي طراحي سبز ،خريد سبز ،توليد

استراتژي ها به عنوان گزينه و ابعاد مديريت زنجيره تامين سبز

سبز و بازاريابي و خدمات پس از فروش سبز دسته بندي شدند

به عنوان معيار مي باشد .پس از پر شدن و جمع آوري داده

و سپس زير معيارهاي مربوط به هريک از گروه ها شناسايي

هاي پرسشنامه ها ،داده ها با تکنيک  ANPمورد تجزيه و

شدند .زير معيارهاي شناسايي شده براي هريک از معيارهاي

تحليل قرار مي گيرند .در اين پژوهش پس از جمع آوري و

اصلي تحقيق به صورت زير مي باشد:

استخراج داده ها ،از روش  ANPبه منظور اولويت بندي

 )1طراحي سبز :صرفه جويي در مصرف انرژي ( ،)C11افزايش

استراتژي ها استفاده مي شود .تکنيک  ANPزماني مورد

قابليت هاي نوآورانه ( ،)C12جلوگيري از بکارگيري مواد سمي

استفاده قرار مي گيرد كه مساله داراي ساختار شبکه اي باشد.

( )C13و افزايش طول عمر محصول ()C14

به عبارت ديگر وقتي در مساله تصميم گيري ،اهميت سطوح

 )2خريد سبز :قابليت هاي مديريتي سبز تامين كنندگان
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( ،)C21جنبه سبز تامين كنندگان ( )C22و شايستگي هاي

فرآيند تحليل شبکه اي شامل چهار مرحله است كه عبارتند از :

سبز تامين كنندگان ()C23

گام  )1ساختن مدل و ساختار بندي مدل

 ) 3توليد سبز :مقدار بکارگيري انرژي و منابع ( ،)C31مقدار

مساله را بايد به طوري شفاف بيان كرد و با يک سيستم منطقي

ضايعات خطرناك با قابليت كاربرد مجدد ( ،)C32ميزان

براي مثال يک شبکه تجزيه كرد .ساختار مذكور را مي توان با

آاليندگي فرآيند و خط توليد ( )C33و ميزان تصفيه آالينده ها

استفاده از نظر تصميم گيرندگان و از طريق روش هايي چون

قبل از ورود به محيط ()C34

طوفان مغزي و يا ديگر روش هاي مناسب بدست آورد .در اين

 )2بازاريابي و خدمات پس از فروش سبز :ميزان فاش كردن

قسمت از پژوهش ،ماتريس روابط بين معيارها ،زير معيارها و

اطالعات زيست محيطي محصوالت ( ،)C41ميزان بکارگيري

استراتژي ترسيم شده است .همان روز كه قبال بيان شد ،روش

خدمات فناوري اطالعات ( )C42و ميزان ارائه خدمات پس از

 ANPبرخالف روش  AHPكه داراي ساختار سلسله مراتبي

فروش سبز ()C43

است ،داراي ساختار شبکه اي مي باشد .ماتريس روابط اين

گام هاي انجام روش  ANPبه صورت زير مي باشد:

پژوهش در شکل ( )1قابل مشاهده است.

شکل  -0ماتریس روابط بین معیارها ،زیر معیارها و گزینه ها

گام  )2مقايسات زوجي بردار هاي اولويت :
در روش تصميم گيري تحليل شبکه اي  ANPنيز همچون

به دست آوردن بردار مقادير ويژه هر عنصر ،ميزان تاثير ديگر

روش تحليل سلسله مرتبي عناصر تصميم در هر قسمت نيز با

عناصر را روي آن نشان داد .اهميت نسبي با استفاده از يک

توجه به اهميت آنها در كنترل معيار ها به صورت زوجي

مقايسه نسبي بدست مي آيد .براي اين كار مي توان از يک

مقايسه مي شوند ،و خود قسمت ها نيز با توجه به تاثيرشان در

مقايسه  1تا  9استفاده كرد در حاليکه نمره  1نشان دهنده

هدف به صورت زوجي با هم مقايسه مي شوند .از تصميم

اهميت يکسان دو عنصر بوده و نمره  9نشان دهنده باالتر بودن

گيرندگان در قالب يک سري مقايسات زوجي پرسيده مي شود

اهميت يک عنصر (سطر ماتريس) در مقايسه با ديگر ستون

كه دو عنصر يا دو قسمت در مقايسه با هم چه تاثيري در

هاي ماتريس مي باشد در يک ماتريس مقايسه زوجي ارزش

معيارهاي باال دستي خود دارند .به عالوه اگر روابط متقابل ميان

طرف مقابل برعکس مي باشد .در ادامه چند نمونه از ماتريس

عناصر يک قسمت وجود دارد ،با استفاده از مقايسات زوجي و

مقايسات زوجي در اين پژوهش آورده شده است.
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جدول  -5مقایسه زوجی معیارها با هم W11
بازاریابی و خدمات پس از

مقایسه زوجی معیارها

طراحی سبز

خرید سبز

تولید سبز

طراحي سبز

1

3

3

5

خريد سبز

0/333333333

1

0/2

0/333333333

توليد سبز

0/333333333

5

1

7

بازاريابي و خدمات پس از فروش سبز

0/2

3

0/142857143

1

فروش سبز

جدول  -2مقایسه زوجی زیر معیارها بر اساس معیارها ( W21مقایسه زوجی زیر معیارهای طراحی سبز)
مقایسه زوجی زیر معیارهای

صرفه جویی در

افزایش قابلیت

جلوگیری از

افزایش طول عمر

طراحی سبز

مصرف انرژی

های نوآورانه

بکارگیری مواد سمی

محصول

صرفه جويي در مصرف انرژي

1

5

3

5

افزايش قابليت هاي نوآورانه

0/2

1

0/2

3

جلوگيري از بکارگيري مواد سمي

0/333333333

5

1

5

افزايش طول عمر محصول

0/2

0/333333333

0/2

1

گام  )3تشکيل سوپر ماتريس ()Super matrix

عناصر يک سيستم به كار گرفته شود .اين دو بيان مي كنند كه

مفهوم سوپر ماتريس شبيه فرايند زنجيره ماركوف مي باشد.

براي بدست آوردن اولويت هاي كلي در يک سيستم با تاثيرات

سوپر ماتريس قادر به محدود كردن ضرايب براي محاسبه

متقابل  ،بردار هاي اولويت محلي بايد وارد ستون هاي خاص

تمامي اولويت ها و در نتيجه اثر تجميعي (تجمعي) هر عنصر بر

يک ماتريس كه در اينجا به آن سوپر ماتريس مي گوييم ،يک

ساير عناصر در تعامل مي باشد .هنگامي كه يک شبکه صرف

سوپر ماتريس در واقع يک ماتريس بخش بندي شده است كه

نظر از هدف ،صرفا در بر گيرنده دو خوشه به نام هاي معيار ها

هر كدام از بخش هاي آن نمايانگر ارتباط بين دو گروه ( قسمت

و گزينه ها باشد ،رويکرد ماتريسي ارائه شده توسط ساعتي و

يا خوشه) در يک سيستم است .ساختار سوپر ماتريس در اين

تاكيزاوا در سال  1982مي تواند براي مواجهه با وابستگي هاي

پژوهش به صورت زير است.

جدول  -4ساختار سوپر ماتریس
سوپر ماتریس

معیارها

زیر معیارها

استراتژی ها

معيارها

W11

W12

W13

زير معيارها

W21

W22

W23

استراتژي ها

W31

W32

W33
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پس از به دست آوردن سوپر ماتريس ،سوپر ماتريس موزون را

صورت باشد ، k( 2k-1 :عددي بزرگ و اختياري ميباشد)

به دست مي آوريم .سوپر ماتريس موزون از حاصل تقسيم

(جارخاريا و شانکار.)2117 ،

هريک از سلول هاي سوپر ماتريس بر مجموع اعداد ستون آن
به دست مي آيد .در مرحله بعدي ،از سوپر ماتريس جهت
همگرايي و براي رسيدن به يک مجموعه از اوزان ثابت بلند
مدت استفاده مي شود .براي رسيدن به اين هدف ،بايد هر

در اين پژوهش ،در توان  21سوپر ماتريس ،تقريبا تا  3رقم

ستون ماتريس بصورت بردار احتمال درآيد .به توان رساني اين

اعشار در هر سطر ،اعداد با هم برابر مي شود .نتايج به توان

سوپر ماتريس ،باعث همگرايي خواهد شد و توان آن بايد به

رساندن سوپر ماتريس در جدول زير قابل مشاهده است.

جدول -2سوپر ماتریس حدی
سوپر ماتریس حدی
معیارها

زیر معیارها

استراتژی ها

امتیاز

طراحي سبز

0/0885

خريد سبز

0/0244

توليد سبز

0/0452

بازاريابي و خدمات پس از فروش سبز

0/0192

صرفه جويي در مصرف انرژي

0/0920

افزايش قابليت هاي نوآورانه

0/1046

جلوگيري از بکارگيري مواد سمي

0/0933

افزايش طول عمر محصول

0/0726

قابليت هاي مديريتي سبز تامين كنندگان

0/0605

جنبه سبز تامين كنندگان

0/0912

شايستگي هاي سبز تامين كنندگان

0/0476

مقدار بکارگيري انرژي و منابع

0/0586

ضايعات خطرناك با قابليت كاربرد مجدد

0/0219

ميزان آاليندگي فرآيند و خط توليد

0/0377

ميزان تصفيه آالينده ها قبل از ورود به محيط

0/0300

ميزان فاش كردن اطالعات زيست محيطي

0/0310

ميزان بکارگيري خدمات فناوري اطالعات

0/0192

ميزان ارائه خدمات پس از فروش سبز

0/0201

استراتژي كارآيي محور

0/0177

استراتژي ريسک محور

0/0118

استراتژي نوآوري محور

0/0087

استراتژي حلقه بسته

0/0044
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در ادامه ،نتايج حاصل از به توان رساندن سوپر ماتريس به

در بين معيارها ،مهم ترين معيار به صورت زير و وزن هر معيار

تفکيک معيارها ،زير معيارها و استراتژي ها قابل مشاهده است.

عبارتست از:

جدول  -6اولویت معیارها
معیارها

امتیاز

وزن

رتبه

طراحي سبز

0/0885

0/4991

1

خريد سبز

0/0244

0/1377

3

توليد سبز

0/0452

0/2548

2

بازاريابي و خدمات پس از فروش سبز

0/0192

0/1083

4

در بين زير معيارها مهم ترين زير معيار به صورت زير و وزن هر

زير معيار عبارتست از:

جدول  -7اولویت زیر معیارها
زیر معیارها

امتیاز

وزن

رتبه

صرفه جويي در مصرف انرژي

0/0920

0/1179

3

افزايش قابليت هاي نوآورانه

0/1046

0/1340

1

جلوگيري از بکارگيري مواد سمي

0/0933

0/1195

2

افزايش طول عمر محصول

0/0726

0/0930

5

قابليت هاي مديريتي سبز تامين كنندگان

0/0605

0/0776

6

جنبه سبز تامين كنندگان

0/0912

0/1169

4

شايستگي هاي سبز تامين كنندگان

0/0476

0/0611

8

مقدار بکارگيري انرژي و منابع

0/0586

0/0751

7

ضايعات خطرناك باقابليت كاربرد مجدد

0/0219

0/0281

12

ميزان آاليندگي فرآيند و خط توليد

0/0377

0/0483

9

ميزان تصفيه آالينده ها قبل از ورود به محيط

0/0300

0/0385

11

ميزان فاش كردن اطالعات زيست محيطي

0/0310

0/0397

10

ميزان بکارگيري خدمات فناوري اطالعات

0/0192

0/0247

14

ميزان ارائه خدمات پس از فروش سبز

0/0201

0/0257

13
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در بين استراتژي ها مهم ترين استراتژي عبارتست از:

جدول -0اولویت استراتژی ها
معیارها

امتیاز

رتبه

استراتژي كارآيي محور

0/0177

1

استراتژي ريسک محور

0/0118

2

استراتژي نوآوري محور

0/0087

3

استراتژي حلقه بسته

0/0044

4

بحث و نتیجه گیری

ب) نتایج اولویت بندی زیر معیارها

در اين پژوهش ،اولويت بندي استراتژي هاي زنجيره تامين سبز

همان طور كه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها (ماتريس

مدنظر قرار گرفته است .در آغاز اين پژوهش بر مبناي بررسي

حدي) نشان مي دهد ،مهم ترين زير معيار از بين زير معيارها،

ادبيات موضوعي و مباني نظري تحقيق ،معيارهاي انتخاب

افزايش قابليت هاي نوآورانه است .نکته اي قابل تامل در اين

استراتژي زنجيره تامين سبز شناسايي شدند .در گام بعد،

نتيجه نهفته است و آن اين است كه مديريت زنجيره تامين

پرسشنامه تحقيق با بکارگيري استراتژي ها (گزينه ها) و

سبز به عنوان يک پارادايم جديد ،نيازمند بکارگيري رويکرد ها،

معيارها طراحي شد و پس از كامل شدن آن ،داده ها با روش

روش ها و فنون جديد است و به نوعي نيازمندي نوآوري است.

 ANPمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .ضمنا داده هاي مربوط

همان طور كه نتايج نشان مي دهد ،افزايش قابليت هاي نوآورانه

به مشخصات فردي ،با نمودار نمايش داده شده است .در ادامه

مهم ترين زير معيار است كه به نوعي مويد اين موضوع است.

نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها با روش  ANPدر سه

پس از افزايش قابليت نوآورانه ،دو زير معيار جلوگيري از

بخش استراتژي ها ،معيارها و زير معيارها مورد بررسي قرار مي

بکارگيري مواد سمي و صرفه جويي در مصرف انرژي مهم ترين

گيرد.

زير معيارهاي انتخاب استراتژي زنجيره تامين سبز هستند .اين

الف) نتایج اولویت بندی معیارها

دو مورد نشان دهنده اهميت انتخاب مواد مورد استفاده و

همان طور كه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها (ماتريس

الگوي مصرف انرژي در تحقق زنجيره تامين سبز مي باشد.

حدي) نشان مي دهد ،مهم ترين معيار از بين معيارهاي اصلي،

ب) نتایج اولویت بندی استراتژی ها

طراحي سبز است .به نوعي مي توان گفت كه همان طور كه

هدف اين پژوهش ،تعيين استراتژي بهينه مديريت زنجيره

نتايج نشان مي دهد ،قبل از خريد ،توليد و بازاريابي ،بايد

تامين سبز بوده است .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها

طراحي مدنظر قرار مي گيرد .اين مساله نشان مي دهد كه تا

نشان مي دهد كه از بين استراتژي هاي  2گانه ،استراتژي

چه اندازه طراحي مي تواند در تحقق اهداف مديريت زنجيره

كارآيي محور ،استراتژي بهينه مي باشد .اين استراتژي نه تنها

تامين سبز مهم باشد ،چرا كه خروجي اين مرحله به عنوان

باعث افزايش منافع اقتصادي مي شود ،بلکه موجب كاهش

ورودي مراحل خريد ،توليد و بازاريابي به حساب مي آيد.

ضايعات و كاربرد كارآمد منابع مي شود .بنابراين ،برنامه هاي

طراحي به نوعي پايه ،اساس و شالوده تحقق مديريت زنجيره

زيست محيطي در اين استراتژي عمدتا در جهت كاهش

تامين سبز مطرح مي باشد.

همزمان هزينه ها ،دستيابي به بهينه سازي عمليات و بهبود
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منابع
جايگاه از نظر زيست محيطي هدايت شده است .به نوعي مي
توان گفت كه استراتژي كارآيي محور بيشترين تناسب را با
عملکرد شركت هاي ايراني دارد؛ دليل اين مساله ان است كه
آن ها در مراحل پياده سازي مديريت زنجيره تامين سبز
هستند و اين استراتژي مي تواند بهترين نقطه آغاز باشد .از
طرفي ،با توجه به اينکه اين استراتژي در كنار مسائل زيست
محيطي ،دستيابي به منافع اقتصادي را دنبال مي كند ،مي
تواند براي شركت هاي ايراني جذابيت بااليي داشته و آنان را در
مسير تحقق مديريت زنجيره تامين سبز قرار دهد؛ مسيري كه
در آينده به مراحل باالتر پياده سازي مديريت زنجيره تامين
سبز منتهي مي شود.
در صنعت سيم و كابل اقدامات اجرايي زنجيره تأمين سبز
شامل موارد بسياري ميباشد كه چند نمونه آن عبارت است از:


برنامه ريزي مدون جهت كاهش آاليندگي توسط
ضايعات



بکارگيري مواد اوليه قابل بازيافت جهت توليد
محصول



استفاده از سيستم لجستيک معکوس (جمع آوري،
حمل ،جداسازي ،بازيافت و استفاده مجدد مواد اوليه
و قطعات مرجوعي و دفع مواد زايد)



طراحي محصوالت مطابق با استانداردها و الزامات
زيست محيطي



طراحي محصوالت و فرآيندها مطابق با محيط
زيست و با هدف كاهش مصرف مواد اوليه و انرژي
مصرفي و با قابليت بازيافت و استفاده مجدد



حمايت از فعاليت ها و اقدامات نوآورانه به منظور
كاهش اثرات زيست محيطي محصوالت



بهره گيرى از تکنولوژي هاي جديد و دوست دار
محيط زيست (جهت جلوگيرى از ورود آاليندهها به
محيط زيست و بهينه سازى مواد مصرفى و انرژي)



برنامه ريزي جهت كاهش و حذف استفاده از عناصر
مضر طبيعت در فرايند توليد
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