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چکیده 
سازمان های امروزی به منظور کسب جایگاهی مناسبب و حظبآ ن نیازمنبد بهبره گیبری از امگبوی مناسبب مبدیریت
زنجیره تأمین در راستای تحقق مزیت رقابتی و انتظارات مشتریان هستند .به دمیل چامشهای اقتصادی ،اجتماعی و زیسبت
محیطی که در دهه اخیر سازمانها را تهدید مینمود ،رویکرد مشبتری گرایبی و تمرکبز ببر خواسبتههبای ن و طراحبی
راهبرد سازمان براین اساس ،برای ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها کمرنگتر شده است .در این راستا ،مبدیریت زنجیبره
تأمین سبز ،جدیدترین رویکرد برای رسیدن به این اهداف است .مدیریت زنجیبره تبأمین سببز ،یکاارچبه کننبده مبدیریت
زنجیره تأمین با امزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصبول ،انتاباو و تبأمین مبواد اومیبه ،تومیبد و سباخت،
فر یندهای توزیع و انتقال ،تحویل به مشتری و باالخره پس از مصرف ،مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشبینه
کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین است .مذا پژوهش حاضر در پی ن
است که به بررسی موانع اجرای شیوههای مدیریت زنجیره تأمین سبز در شرکت پارس خودرو با اسبتظاده از روش دیمتبل
باردازد .بدین منظور باش مجستیک شرکت پارس خودرو مورد مطامعه قرار گرفت .و در گام اول به بررسی موانع اجرای
این شیوهها پرداخته شد و نهایتاً موانع نهایی با نظر خبرگان امر در این زمینه انتااو شد .پس از نهایی شدن ایبن موانبع ،در
گام دوم از روش دیمتل به منظور تجزیه و تحلیل و رتبه بندی موانع علی و معلومی استظاده شد .در نهایت با توجه به نتبای
تجزیه و تحلیل علی و معلومی دیمتل ،موانع عدم وجود رویکرد فعاالنه و داوطلبانه سازمان و تأمین کنندگان در خصبو
رعایت استانداردهای زیست محیطی و مسئومیت اجتماعی و عدم توانمندی تبأمین کننبدگان (از نظبر دانبش و تکنومبوژی
فنی) برای اخذ استاندارد ایزو  ،71222مهمترین تاثیر را در عدم اجرای شیوههای مدیریت زنجیره تأمین سبز دارند .
واژههایکلیدی :مدیریت زنجیره تأمین سبز ،مجستیک ،شرکت پارس خودرو ،روش دیمتل.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه 

میشود با استظاده از روش دیمتل موانبع علبی و معلبومی

بقبای بسبیاری از سبازمانهبا ببه وسبیله سبازش ببا

مدیریت زنجیره تأمین سبز کدامنبد و تباثیر هبر یبک از

تغییرات محیطی تهدید می شود .نظریه تکامبل زیسبت

موانع بر اجرای شیوههای مدیریت زنجیره تأمین سببز ببه

محیطبی حباکی از ن اسبت کبه محبی هبای متغیبر و

چه میزان خواهد بود.

نامطمئن ،سازمانهای ماتلف و متنوعی را میطلبد که
همزمان با تغییرات محیطبی از انعطباف پبذیری بباالیی

جامعهآماریوابزارهایگردآوریدادهها 

برخببوردار باشببند .جهببانی سببازی ،افببزایش مقببررات

جامعه مباری شبامل کلیبه خبرگبان بابش زنجیبره

سازمانهای دومتبی و ییبر دومتبی و فشبار و درخواسبت

تأمین شرکت پارس خودرو خواهد بود کبه تعبداد نهبا

مشببتریان در خصببو

رعایببت مسببایل زیسببت محیطببی

 71 – 70نظر است.

باعث شده است سازمانها به بررسی اقدامات الزم برای

جمع وری دادهها مورد نیاز برای این پژوهش به سه

بهکارگیری مدیریت زنجیره تأمین سبز ،به منظور بهببود

صببورت کتاباانببهای ،مراجعببه بببه اسببناد و مببدار  ،و

عملکرد زیست محیطی و اقتصبادی باردازنبد .مبدیریت

میدانی است .روش کتاباانهای شامل مطامعه انواع متبون

زنجیببره تببأمین سبببز GSCM 7یکببی از ایببن ایببدههببای

فارسی و انگلیسی در رابطه با ادبیات مربوط به مبدیریت

نو ورانه است که به سرعت به توسبعه عملکبرد زیسبت

زنجیره تأمین و تکنیک دیمتل اسبت .در روش مراجعبه
بببا توجببه بببه نیبباز بررسببی سببطو

محیطی در صنایع توجه میکند .مدیریت زنجیبره تبأمین

بببه اسببناد و مببدار

سبببز یببک رویکببرد بببرای بهبببود عملکببرد فر ینببد و

موجودی مواد و برخی فرم و مدار

محصوالت با توجه به امزامات مقررات زیسبت محیطبی

فببرمهببای سببظارش کبباال ،اطجعبباتی جمببع وری و بببه

است .اجرای موثر  GSCMدریک سازمان نقش مهمبی

بررسی متغیرهای اصلی پبژوهش پرداختبه مبیشبود .در

در بهدست وردن و حظآ مزیت رقابتی بازی مبیکنبد.

روش میدانی با استظاده از پرسشنامه و توزیع ن در ببین

مدیریت زنجیره تبأمین سببز ،یکاارچبه کننبده مبدیریت

نمونه ماری (جامعه ماری) ،دادههای مورد نیباز ببرای

زنجیره تأمین با امزامات زیست محیطی در تمبام مراحبل

انجام پژوهش ،جمع وری شد .در این پژوهش ،پبس از

طراحی محصول ،انتااو و تبأمین مبواد اومیبه ،تومیبد و

تعیین موانع ماتلف برای پیاده سازی مبدیریت زنجیبره

ساخت ،فر یندهای توزیع و انتقال ،تحویل به مشبتری و

تببأمین سبببز بببا مطامعببه ادبیببات گذشببته ،بببا اسببتظاده از

باالخره پبس از مصبرف ،مبدیریت بازیافبت و مصبرف

پرسشنامه دیمتل که توس کارشناسان زنجیره تبأمین در

مجدد به منظور بیشینه کبردن میبزان بهبره وری مصبرف

شرکت پارس خودرو تکمیبل شبد ،روابب میبان موانبع

انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیبره تبأمین

شناسایی شد .پرسشنامه دیمتبل ،یبک پرسشبنامه محقبق

است .هدف از ایبن پبژوهش ،شناسبایی موانبع ماتلبف

ساخته است.

مورد نیاز از جمله

برای پیاده سازی  GSCMدر شرکت پارس خبودرو  ،و
همچنین شناسایی بیشتر ارتباط میان موانع شناسایی شبده
برای اجرای  GSCMاست ،در ایبن پبژوهش ،مشباص
1 Green Supply Chain Management

موانعپژوهش 
موانع اجرای شیوههای مدیریت زنجیبره تبأمین سببز
شامل عدم وجود رویکرد فعاالنه و داوطلبانبه سبازمان و

رتبهبندی موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استظاده از روش دیمتل 9 /

تببأمین کننببدگان در خصببو

رعایببت اسببتانداردهای

ابزارگردآوریدادهها 

پایایی

زیست محیطبی و مسبئومیت اجتمباعی ،عبدم توانمنبدی

به منظور تعیین پایایی نیبز از زمبون مجبدد اسبتظاده

تأمین کنندگان (از نظر دانبش و تکنومبوژی فنبی) ببرای

شده است ،به همین منظور ضمن توزیع پرسش نامهها ما

اخذ استاندارد ایبزو  ،71222عبدم ایجباد مزیبت رقبابتی

بین  72نظر از افراد جامعه ماری در دو نوبت متظاوت ببا

محسوس ناشی از اجرای زنجیبره تبأمین سببز ،دشبواری

ببببازه زمبببانی حبببداقل دو هظتبببه و اسبببتظاده از ضبببریب

سازمان دهی و هماهنگی واحدها در پیاده سازی زنجیره

همبستگی اسایرمن ،ضریب همبستگی بین نتای حاصبل

تأمین سبز ،عدم وجود محر ها و مشوقهبای کبافی از

از نوبت اول با نوبت دوم ،مقدار  2/37محاسبه گردیبده

سوی دومت ببرای دسبتیابی ببه مبدیریت زنجیبره تبأمین

است.

سبز ،هزینه باالی پیاده سبازی زنجیبره تبأمین سببز ،نببود
زیرساختهبای فنباوری اطجعبات و ارتباطبات مناسبب

پیشینهپژوهش

برای تسهیل اجرای زنجیره تأمین سببز ،کمببود دانبش و

-پیشینهداخلی 

مسببایل زیسببت محیطببی ،عببدم

رموانیان و حیدرنیای کهن ( )7932در پژوهشبی ببا

حمایت مدیران ارشد و میبانی سبازمان ،عبدم حوبور و

عنوان عوامل مبؤثر ببر مبدیریت زنجیبره تبأمین سببز در

رقابت در بازارهای جهانی ،عدم وجود اهداف و برنامبه

صببنعت گردشببگری (مطامعببه مببوردی :ژانببسهببای

اسببتراتژیک زیسببت محیطببی در سببازمان ،عببدم وجببود

مسافرتی شهر تهران) به ارایه مدمی تحلیلی پرداخت کبه

اهبرمهببای قبانونی کببافی جهببت اجبرای قببوانین زیسببت

در قامب ن عوامل بامقوه مؤثر بر فر یند تصمیم گیبری

محیطی است.

استراتژیک بنگباه گنجانبده شبده و مبورد بررسبی قبرار

مببوزش در خصببو

گرفت .نتای این پژوهش نشان داد با توجبه ببه اینکبه از
ابزارگردآوریدادهها 

روایی

نظر ژانبسهبای مسبافرتی کشبورمان ،اتابای مبدیریت

به دمیل نکه در روش مقایسه زوجبی ،تمبام عوامبل

زنجیببره تببأمین سبببز بببا مزایببای درون سببازمانی چنببدانی

با یکدیگر سنجیده میشوند ،در نتیجبه تمبام احتمباالت

همراه نیست ،فشارهای خارجی میتوانبد عامبل مبؤثری

مرتب با درنظر گرفته نشدن یک معیار یا سبؤال ،از ببین

برای گرایش به استراتژیهای زیست محیطبی محسبوو

می رود .عجوه بر این در پبژوهش حاضبر ببرای بررسبی

شود .به عجوه اجرای این استراتژی ببه واسبطه برخبی از

روایی پرسشنامه شناسایی شاخصها ،از نظرات خبرگبان

عوامل سازمانی و کوته نگریهای اسبتراتژیک محبدود

استظاده شد .پرسش نامه از یبک سبری جبداول کبامجً

میشود.

استاندارد مرتب با مدمسازی ساختاری-تظسیری تشبکیل

سبببید محمبببود زنجیرچبببی ( )7939و همکببباران در

شده است ،مذا میتوان گظت که پرسشنامههبای مربوطبه

پژوهشببی بببا عنببوان مقایسببه عملکببرد سببازمانهببا در

از روایی قابل قبومی برخوردار است.

پیادهسازی مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد ترکیببی
 ANPو دیمتل فازی به عملکرد سه کارخانه در صبنعت
کاشی و سرامیک استان یزد ،بر اساس معیارهبای CRM

در چهار بُعد خروجی  ،CRMمشبتری ،فراینبد  CRMو
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یکاارچگی فناوری پرداختند و به این نتیجه رسیدند کبه

اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز در قامب هشت معیبار

بعد یکاارچگی فناوری با اهمیتترین بعبد و ببه ترتیبب

از سه شیوه اصبلی  ،GSCMیعنبی شبیوههبا ،عملکبرد و

سایر ابعاد فرایند  CRMمشتری و خروجبی  CRMقبرار

فشارهای خارجی پرداخت .نتای پژوهش وی نشبان داد

گرفتند.

کبه خریبد سببز ،مشبارکت عرضه/مشبتری ،بازسببازی و

زهرا ناجی ( )7930و همکاران در پژوهشی با عنوان

استظاده مجبدد از محصبوالت اسبتظاده شبده ،و قبوانین،

" کاربرد امگبوریتم ژنتیبک ببرای خوشبه بنبدی فبازی

معیارهببای علببی هسببتند و عملکببرد محیطببی ،عملکببرد

صبنایع منطقبه ویبژه پبارس جنبوبی از حیبث عمبل ببه

اقتصادی ،طراحبی سببز و فشبار سبهامداران ،معیارهبای

مدیریت زنجیره تأمین سبز" به خوشه بندی فازی صنایع

معلول هستند.
0

منطقه ویژه پارس جنوبی با استظاده از مدیریت زنجیبره

گوویندان و همکاران ( )0271پژوهشی را با عنبوان

تأمین سبز پرداخت .بدین منظور ،ابتدا با مطامعه ادبیبات

"تجزیه و تحلیل موانع اجبرای مبدیریت تبأمین سببز در

موضوعی و مصاحبه با متاصصان ،شباخصهبای مبؤثر

صنایع هند از طریق فر یند تحلیل سلسله مراتبی" انجبام

عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز را شناسایی کردنبد.

دادند .این کار بر روی شناسایی موانع اجبرای مبدیریت

در مرحلبه بعبد ببا جمبع وری دادههبای الزم ،صبنایع

زنجیببره تببأمین سبببز ( )GSCMبببر اسبباس اثرباشببی

موجبود در قلمبرو مکبانی پبژوهش ،ببا بکبارگیری

تببدارکات متمرکببز بببود .در مجمببوع  11مببانع ،هببم از

امگوریتم ژنتیک خوشه بندی فازی گردیدند .یافتههای

ادبیببات دقیببق و هببم از بحببث و گظتگببو بببا کارشناسببان

پژوهش نشان میدهد که اوالً ،برخی از صنایع به دمیبل

صنعتی و از طریبق یبک مطامعبه مبتنبی ببر پرسشبنامه از

درجه عوویت نزدیک ،بطور همزمان عوو چند خوشه

باش های ماتلف صنعتی شناسبایی شبد .موانبع مهبم و

هستند .ثانیاً ،میزان عمل صنایع موجود در خوشه اول به

ضبببروری از طریبببق فر ینبببد تحلیبببل سلسبببله مراتبب بی

مدیریت زنجیره تأمین سبز در سبط متوسب  ،ومبی در

اومویتبندی شد.

خوشه دوم و سوم در سط باالست .در نتیجه به مدیران

هو 9و همکاران ( )0277به شناسایی معیارهبای مبوثر

صبنایع موجبود در خوشبه اول پیشبنهاد شبد کبه ببرای

بر مدیریت کربن جهت بهبود عملکرد تبأمین کننبدگان

افزایش سبط عمبل ببه مبدیریت زنجیبره تبأمین سببز،

در مدیریت زنجیره تأمین سببز پرداختنبد و ببا توجبه ببه

برشاخصهبای" اجبرای درسبت قبوانین" "،مبوزش و

رواب متقابل بین متغیرها ،روش دیمتل را ببرای بررسبی

پژوهش "و " ظرفیت سازمان "نسبت به عاملهای دیگر

اهمیت و رابطه علی بین متغیرها بکبار گرفتنبد و ببه ایبن

تمرکز بیشتری داشته باشند.

نتیجببه رسببیدند کببه معیارهببای مربببوط بببه سیسببتمهببای
مببدیریت اطجعببات کببربن و مببوزشهببای مربببوط بببه

-پیشینهخارجی 

مدیریت کربن ،دو معیار مهم هستند که اثر چشبمگیری

مین )0279( 7پژوهشی را با عنوان بکارگیری دیمتبل

بر انتااو تأمین کنندگان دارند.

فازی برای ارزیابی شیوه های مدیریت زنجیره تأمین سبز
انجام داد .وی در این مطامعه به بررسی عوامبل مبؤثر ببر
1 Lin

2 Govindan
3 hu
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کوتزاو 7و همکاران ( 91 ،)0277شاخص زنجیبره

هنگامی میتوان درمورد روش پژوهش تصمیم گرفبت

تأمین سبز در حوزه خرده فروشی را شناسایی کردند و

که ماهیت موضوع پژوهش و همچنین اهداف و وسعت

این شاخصها را در هشبت طبقبه سیسبتمهای مبدیریت

ن مشاص باشد .در این پژوهش با توجه به هبدف ن

محیطبی ،اسبتظاده از انبرژی ،توجبه ببه ورودیهبا،

مبنیبر "رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تبأمین سببز ببا

محصول ،بسته بندی ،حمل ونقل ،مصبرف و ضبایعات

استظاده از روش دیمتل در شرکت پارس خودرو" ،ابتدا

جای دادند.

موانع ماتلف برای پیاده سازی مدیریت زنجیبره تبأمین

الرج و تامسببن )0277( 0شبباخصهببای مببدیریت

سبز با مرور ادبیات شناسایی و موانع ماتلف برای پیباده

زنجیره تأمین سبز را شناسایی کردند و تحت پن مؤمظبه

سازی مبدیریت زنجیبره تبأمین سببز در شبرکت پبارس

قابلیبتهبای مبدیریت تبأمین سببز ،خریبد سببز ،تعهبد

خودرو  ،پبس از مصباحبه و نظرخبواهی از کارشناسبان

محیطی ،ارزیابی محیطی تأمین کنندگان و همکباری ببا

مجستیک مدیریت زنجیره تأمین ،یربال شد .با توجبه ببه

تببأمین کننببدگان ارایببه دادنببد .مودومی با 9و همکبباران

هدف اصلی پژوهش مبنبی ببر تجزیبه و تحلیبل ارتبباط

( )0279پژوهشببی بببا عنببوان "نقببش عوامببل رفتبباری در

میان موانع ماتلف برای پیاده سبازی مبدیریت زنجیبره

اجرای مبدیریت زنجیبره تبأمین سببز در صبنایع معبدنی

تأمین سبز ،روش دیمتل بدین منظور مورد اسبتظاده قبرار

هند" انجام دادند .این پژوهش با هبدف بررسبی عوامبل

گرفت .این پژوهش از نظر مکانی ،میبدانی اسبت ،زیبرا

ماتلف رفتاری موثر بر شیوههای  GCSMو اثبر متقاببل

دادههای پژوهش با حوور در جامعه و یا نمونبه مباری

نها که ببرای رسبیدن ببه امزامبات فعامیبت سببز کمبک

و با استظاده از ابزار پرسشنامه گرد وری میشود.

مبیکنببد ،انجببام گرفببت .در ایبن پببژوهش مببدل سببازی

برای استاراج و تعیین اثرگبذاری و اثرپبذیری ببین

ساختاری تظسیری ( )ISMبرای استاراج روابب متقاببل

معیارهای مورد مطامعه ،از خبرگان و تصمیمگیرنبدگان

میان عوامل رفتاری شناسایی شده ببه کبار گرفتبه شبد و

واحد زنجیره تأمین استظاده میشود که تعبداد نهبا 70

عوامل مستقل ،وابسته و متصبل شناسبایی شبد .ببوس و

نظببر اسببت (از نجببا کببه در روشهببای تصببمیم گیببری

پال )0277( 1در مورد تأثیر فعامیتهای مدیریت زنجیره

چندمعیاره ،از خبرگان نظر خواهی میشبود ،اسبتظاده از

تأ مین سبز بر روی هزینهها دریافتند کبه ایلبب شبر

نظر تنها پن خبره مسل بر موضوع نیز اعتبار پژوهش را

تهای بزرگ و دارای باشهای قوی پژوهش و توسعه،

تومین میکند) .این افبراد کارشناسبان و تحلیبلگبران

با اعمال چنین سیاسبتهبایی مبیتواننبد شباهد کباهش

واحد مجستیک زنجیبره تبأمین شبرکت پبارس خبودرو

چشمگیر در هزینههای خود شوند.

هستند و به خوبی با مسبایل و مظباهیم مبدیریت زنجیبره
تأمین و همچنین با مباحث تئوریک و عملی این امر نیز

روشپژوهش 
انتااو روش پژوهش بستگی به اهبداف و ماهیبت
موضوع پژوهش و امکانات اجرایی ن دارد .بنبابراین،
1 Kotzab
2 Large & Thomsen
3 Mudulia
4 Bose & pal.

شنایی دارند.
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روشدیمتل 

 -0نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیمN = K*M :
7

تکنیببک دیمتببل توسب فونتببال و گببابوس در سببال

که در این فرمول  kبه صورت زیر محاسبه میشبود.

 7317ارایه شد .تکنیک دیمتل کبه از انبواع روش هبای

ابتدا جمع تمامی سبطرها و سبتون هبا محاسببه مبیشبود.

تصمیمگیبری ببر اسباس مقایسبههبای زوجبی اسبت ،ببا

معکببوس بزرگتببرین عببدد سببطر و سببتون  kرا تشببکیل

بهره مندی از قواوت خبرگان در استاراج عوامل یبک

میدهد.

سیسبتم و سبباختاردهی نظبباممنببد بببه نهببا بببا بکببارگیری

 -9محاسبه ماتریس ارتباط کامل
0

اصول نظریه گرافها ،ساختاری سلسلهمراتبی از عوامبل

 -1ایجاد نمودار علی

موجود در سیستم همبراه ببا روابب تبأثیر و تباثر متقاببل

جمع عناصر هر سبطر ( )Dببرای هبر عامبل نشبانگر

ارایه می دهد ،بگونه ای که شدت اثبر روابب مبذکور را

میزان تأثیرگذاری ن عامل بر سبایر عامبل هبای سیسبتم

به صورت امتیاز عددی معین می کند .روش دیمتل برای

است( .میزان تبأثیر گبذاری متغیرهبا) .جمبع عناصبر هبر

شناسایی و بررسی رابطه متقاببل ببین معیارهبا و سباختن

ستون ( )Rبرای هر عامل نشانگر میبزان تأثیرپبذیری ن

نگاشت رواب شبکه به کار گرفته می شود .از نجبا کبه

عامل از سایر عامل های سیستم است( .میزان تأثیرپذیری

گراف های جهت دار رواب عناصر یک سیسبتم را بهتبر

متغیرها) .بنابراین بردار افقی ( )D + Rمیزان تأثیر و تباثر

می توانند نشان دهنبد ،مبذا تکنیبک  DEMATELمبتنبی

عامل مورد نظر در سیستم است .به عبارت دیگبر هرچبه

بر نمودارهایی است که میتواند عوامل درگیر را ببه دو

مقببدار  D + Rعبباملی بیشببتر باشببد ،ن عامببل تعامببل

گروه علت و معلول تقسیم نماید و رابطه میان نها را ببه

بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد .بردار عمبودی ( D -

در ورد.

 )Rقدرت تأثیرگذاری هر عامل را نشان میدهبد .بطبور

تکنیک دیمتل عموماً برای بررسی مسایل بسبیار پیچیبده

کلبی اگبر  D - Rمثببت باشبد ،متغیبر یبک متغیبر علبی

جهانی به وجود مد .دیمتل نیز برای ساختاردهی به یک

محسوو میشود و اگبر منظبی باشبد ،معلبول محسبوو

کبباربرد دارد .بببهطوریکببه

مببیشببود .در نهایببت یببک دسببتگاه ماتصببات دکببارتی

شدت ارتباطات را به صبورت امتیبازدهی مبورد بررسبی

ترسیم میشود .در این دستگاه محور طومی مقادیر D +

قببرار داده ،بازخورهببا تببو م بببا اهمیببت نهببا را تجسببس

 Rو محور عرضبی براسباس  D - Rاسبت .موقعیبت هبر

نموده و رواب انتقال ناپذیر را میپذیرد.

عامبل ببا نقطبهای ببه ماتصبات ( )D + R, D - Rدر

صببورت یببک مببدل سبباختاری قابببل در

دنبامببه از اطجعببات مظببرو

دسببتگاه معببین مببیشببود .بببه ایببن ترتیببب یببک نمببودار
شیوهتحلیلدادهها 


گرافیکی نیز بهدست خواهد مد.

پببن مرحلببه بببرای انجببام تکنیببک دیمتببل شناسببایی
کردهاند:

 -5محاسبه ستانه رواب
ببرای تعیبین نقشبه روابب شببکه  NRMبایببد ارزش

 -7تشکیل ماتریس ارتباط مستقیم ( : )Mزمانیکبه از

ستانه محاسببه شبود .ببا ایبن روش مبیتبوان از روابب

دیگاه چندنظر استظاده می شود از میبانگین سباده نظبرات

جزئبی صبرفنظبر کبرده و شببکه روابب قاببل اعتنبا را

استظاده میشود و  Mرا تشکیل میدهیم.

ترسیم کرد .تنها روابطی که مقبادیر نهبا در مباتریس T

1 Fonetla & Gabus

2 causal diagram
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از مقببدار سببتانه بزرگتببر باشببد در  NRMنمببایش داده

دهی استظاده کنید .مسامه اصلی انتااو این طیف اسبت

خواهد شد (زنگ .)0221 ،برای محاسببه مقبدار سبتانه

و این همان جبایی اسبت کبه پژوهشبگران ایرانبی راه را

رواب کافی است تا میانگین مقادیر مباتریس  Tمحاسببه

اشتباه طی میکنند.

شود .بعد از نکه شدت ستانه تعیین شد ،تمامی مقادیر

به یل رای شده است ببرای تکنیبک دیمتبل حتمباً

ماتریس  Tکه کوچکتر از ستانه باشد صظر شده؛ یعنبی

باید طیف چهبار گزینبهای اسبتظاده شبود در حبامی کبه
اصجً اینگونبه نیسبت .اوالً هبی طیبف واحبدی در ایبن

ن رابطه علی در نظر گرفته نمیشود.
روش طراحی پرسشنامه تکنیک دیمتبل بسبیار سباده

زمینه وجود ندارد و دوم اینکه طیبف رایب یبک طیبف

است .همانطور که گظته شد تکنیک دیمتل کبه از انبواع

پن گزینهای است .ببا ایبن تظباوت کبه ببرعکس طیبف

روش های تصمیم گیری ببر اسباس مقایسبه هبای زوجبی

میکرت مبا حبد وسب نبداریم ،بلکبه طیبف پبن درجبه

است .بنابراین کافی است یک مباتریس مقایسبه زوجبی

دیمتل به صورت زیر تنظیم میشود:

تشکیل دهید و ساس از یک طیف مشاص ببرای نمبره
جدول()1طیفدیمتل 
بدون تأثیر

تأثیر خیلی کم

تأثیر کم

تأثیر زیاد

تأثیر خیلی زیاد

2

7

0

9

1

یافتههایپژوهش 

بببرای اجببرای تکنیببک دیمتببل و محاسبببه میببزان
تاثیرپذیری و میزان تاثیرگذاری شاخصها ،مراحل زیبر
طی شده است:

تشکیلماتریسارتباطمستقیم
پس از توزیبع پرسشبنامه ببین  70نظبر از کارشناسبان
مجستیک شرکت پارس خودرو ،میبانگین سباده نظبرات
ایشببان در رابطببه بببا هببر زوج عامببل از محاسبببه شببده و
ماتریس  Mتشکیل شده است:

جدول()2ماتریسارتباطمستقیم 
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نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم  :N = K*Mکه
در این فرمول  Kبه صورت زیر محاسبه مبیشبود .ابتبدا
جمع تمامی سطرها و ستونها محاسبه میشود .معکبوس
بزرگترین عدد سطر و ستون  Kرا تشکیل میدهد.


جدول()3ماتریسنرمالارتباطمستقیم


محاسبهماتریسارتباطکامل

ماتریسشدتنسبیحاکمبرروابطکامل 
در ادامببه ،ایببن مبباتریس از مبباتریس همانی(واحببد)

برای به دست وردن مباتریس ارتبباط کامبل ،ابتبدا

کسببر مببیشببود و در گببام خببر ایببن مرحلببه ،معکببوس

بایبد مبباتریس شببدت نسبببی حباکم بببر روابب کامببل را

ماتریس مرحله قبل در مباتریس ارتبباط مسبتقیم ضبرو

بهدست ورد.

شده و ماتریس ارتباط کامل بهدست می ید.
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جدول()4ماتریسارتباطکامل 

ایجاد نمودار علی :برای محاسبه میبزان تاثیرگبذاری
و تاثیرپذیری شاخصها ،از دو شباخص  Dو  Rاسبتظاده
میشود که به صورت زیر محاسبه میشود:
جدول()5ترتیباثرگذاریمتغیرها 

همانطور که در جدول  5نیز مشاهده میشود ،میبزان
تعامل هر شباخصهبا نیبز ببا معیبار  D+Rسبنجیده شبده

است ،کبه ترتیبب هبر کبدام ببر حسبب تعامبل ببا سبایر
شاخصها بصورت زیر است:
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 -7عدم وجود اهداف و برنامبه اسبتراتژیک زیسبت
محیطی در سازمان

سوی دومت جهت دسبتیابی ببه مبدیریت زنجیبره تبأمین

 -0عدم وجود رویکرد فعاالنه و داوطلبانه سبازمان و
تببأمین کننببدگان در خصببو

 -7عدم وجبود محبر

هبا و مشبوقهبای کبافی از

رعایببت اسببتانداردهای

زیست محیطی و مسئومیت اجتماعی
 -9کمبببود دانببش و مببوزش در خصببو

سبز
 -0عدم وجود اهرمهای قانونی کافی جهبت اجبرای
قوانین زیست محیطی

مسببایل

زیست محیطی
 -1عدم توانمندی تأمین کننبدگان (از نظبر دانبش و
تکنوموژی فنی) جهت اخذ استاندارد ایزو 71222
 -5عدم وجود اهرمهای قانونی کافی جهبت اجبرای
قوانین زیست محیطی
 -6دشواری سبازمان دهبی و همباهنگی واحبدها در
پیاده سازی زنجیره تأمین سبز

 -9کمبببود دانببش و مببوزش در خصببو

مسببایل

زیست محیطی
 -1دشواری سبازمان دهبی و همباهنگی واحبدها در
پیاده سازی زنجیره تأمین سبز
 -5عدم وجود اهداف و برنامبه اسبتراتژیک زیسبت
محیطی در سازمان
و شاخصهای معلول نیز عبارتند از:
 -7عدم حوور و رقابت در بازارهای جهانی

 -1عدم حمایت مدیران ارشد و میانی سازمان

 -0عدم حمایت مدیران ارشد و میانی سازمان

 -8عدم حوور و رقابت در بازارهای جهانی

 -9نببببود زیرسببباختهبببای فنببباوری اطجعبببات و

 -3نببببود زیرسببباختهبببای فنببباوری اطجعبببات و

ارتباطات مناسب جهت تسهیل اجرای زنجیره تأمین سبز

ارتباطات مناسب جهت تسهیل اجرای زنجیره تأمین سبز

 -1عدم توانمندی تبأمین کننبدگان(از نظبر دانبش و

 -72عببدم ایجبباد مزیبت رقببابتی محسببوس ناشبی از
اجرای زنجیره تأمین سبز

تکنوموژی فنی) جهت اخذ استاندارد ایزو71222
 -5هزینه باالی پیاده سازی زنجیره تأمین سبز

 -77عدم وجود محبر هبا و مشبوقهبای کبافی از

 -6عدم وجود رویکرد فعاالنه و داوطلبانه سبازمان و

سوی دومت جهت دسبتیابی ببه مبدیریت زنجیبره تبأمین

تببأمین کننببدگان در خصببو

رعایببت اسببتانداردهای

سبز

زیست محیطی و مسئومیت اجتماعی
 -70هزینه باالی پیاده سازی زنجیره تأمین سبز
معیار  D-Rنیز علی یبا معلبومی ببودن شباخصهبا را

تعیین میکند ،که شاخصهای علی عبارتند از:

 -1عببدم ایجبباد مزیببت رقببابتی محسببوس ناشببی از
اجرای زنجیره تأمین سبز.
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جدول()6ماتریسآستانهروابط 

نمودار()1تاثیرپذیریوتاثیرگذاریمعیارها 


محاسبهآستانهروابط
با توجبه ببه نتبای ببهدسبت مبده  ،دیباگراف تباثیر
پذیری و تاثیرگذاری معیارها بر یکدیگر به صورت زیر

ترسیم شده اسبت ،کبه جهبت هبر ببردار ،نمایبانگر اثبر
گذاری عامل مبدا ببردار ببر عامبل مقصبد ببردار اسبت.
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نمودار()2نموداردیمتل 
نتیجهگیری 

بببرای تسببهیل اجببرای زنجیببره تببأمین سبببز و دشببواری

بببا توجببه بببه نتببای تجزیببه و تحلیببل علببی و معلببومی

سازمان دهی و هماهنگی واحدها در پیاده سازی زنجیره

دیمتل ،موانع عبدم وجبود رویکبرد فعاالنبه و داوطلبانبه

تببأمین سبببز بببه ترتیببب در اومویببتهببای بعببدی قببرار

رعایبببت

مببیگیرنببد .منطبببق بببا پببژوهش هببو و همکبباران کببه بببه

اسببتانداردهای زیسببت محیطببی و مسببئومیت اجتمبباعی و

شناسایی معیارهای موثر بر مدیریت کربن جهبت بهببود

عبببدم توانمنبببدی تبببأمین کننبببدگان (از نظبببر دانبببش و

عملکرد تأمینکنندگان در مدیریت زنجیره تأمین سبز ببا

تکنومببوژی فنببی) بببرای اخببذ اسببتاندارد ایببزو ،71222

روش دیمتل پرداختند به خوبی توانستند اهمیت و رابطبه

مهمتبرین تبأثیر را در عبدم اجبرای شبیوههبای مبدیریت

علی بین متغیرها را بررسی کنند و معیارهبای مرببوط ببه

زنجیره تأمین سبز دارنبد .ایبن نتبای همچنبین حباکی از

سیستم هبای مبدیریت اطجعبات کبربن و مبوزشهبای

ناست کبه عبجوه ببر معیارهبای یکرشبده ،مبانع عبدم

مربوط به مدیریت کربن ،را که از بین معیارهبا دو معیبار

وجود اهداف و برنامبه اسبتراتژیک زیسبت محیطبی در

مهم هستند و تاثیر چشمگیری بر انتااو تأمین کنندگان

سازمان به عنوان سومین مانع در اجرای شبیوههبا در ایبن

دارند را شناسایی کنند .و همچنین پژوهش مین با عنبوان

زمینببه از نظببر کارشناسببان و مببدیران باببش مجسببتیک

بکارگیری دیمتل فازی برای ارزیابی شیوههای مدیریت

شرکت میباشد .از این رو تمرکز بر این سه مبانع ،تباثیر

زنجیره تبأمین سببز ببه بررسبی عوامبل مبؤثر ببر اجبرای

مثبتی بر اجرای شیوههای مدیریت زنجیره تأمین سببز در

مدیریت زنجیره تأمین سبز در قامب هشبت معیبار از سبه

شرکت پارس خودرو دارد .پس از این سبه مبانع ،موانبع

شببیوه اصببلی  ،GSCMیعنببی شببیوههببا ،عملکببرد ،و

عببدم حمایببت مببدیران ارشببد و میببانی سببازمان ،نبببود

فشارهای خارجی پرداخت و با اومویت بندی معیارها ببه

سبببازمان و تبببأمین کننبببدگان در خصبببو

زیرساخت هبای فنباوری اطجعبات و ارتباطبات مناسبب
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نتای قابل قبومی برای تظکیک معیارهای علبی و معلبول
.دست یافت
 برایپژوهشهایآتی

 پیشنهادها
قطعاً انجام هبر پژوهشبی خبامی از اشبکال و کمببود
. مطامعه حاضر نیز از این امبر مسبتثنا نیسبت.ناواهد بود
مذا میتوان برای تکمیل پژوهش انجبام شبده و اسبتظاده
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مدیریت زنجیره تأمین سبز؛
 تجزیه و تحلیل موانع و عوامل اجرای شبیوههبای-0
مببدیریت زنجیببره تببأمین سبببز بببا سببایر تکنیببکهببای
تصمیمگیری؛
 تجزیه و تحلیل موانع و عوامل اجرای شبیوههبای-9
مبببدیریت زنجیبببره تبببأمین سببببز در چنبببدین شبببرکت
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