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معادالت ساختاری

چکیده
و  توسعه یافته  پیش روي کشورهاي  از چالش هاي  به عنوان یکي  مسائل زیست محیطي  اخیراً 
صنعتي مورد توجه بوده و مدیریت زنجیره تأمین سبز1 به عنوان رویکردی مهم در سازمان ها 
و  اثرات  کاهش  طریق  از  بازار  در  بیش تر  سهم  کسب  و  مالی  اهداف  به  دستیابی  برای 
رتبه بندي  پژوهش در راستای شناسایي و  این  معرفی شده است.  ریسک های زیست محیطی 
انجام شده  قزوین  استان  در  متوسط2  و  در صنایع کوچک  سبز  تأمین  زنجیره  استقرار  موانع 
بر  که  است  کاربردی  هدف،  نظر  از  و  پیمایشی  نوع  از  اکتشافی  ـ  توصیفی  آن،  روش  و 
مدل سازي معادالت ساختاری3 استوار است. نمونه آماری تحقیق شامل خبرگان و صاحبنظران 
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قزوین  استان  متوسط  تأمین در صنایع کوچک و  فعاالن شاغل در حوزه زنجیره  و همچنین 
است. همچنین، به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل 
پایه  بر  تأییدی1 و مدل سازي معادالت ساختاری  از روش تحلیل عاملی  نیز  داده های تحقیق 
نرم افزارهای LISREL و SPSS استفاده شده است. افزون بر آن، موانع شناسایی شده به ترتیب 
تعیین شده  موانع  تحقیق،  از  حاصل  نتایج  براساس  درنهایت،  شدند.  اولویت بندی  اهمیت، 
به عنوان سطح اول شامل سازمانی، محیطی و فردی به ترتیب دارای رتبه اول تا سوم شدند و 
موانع شناسایی شده به عنوان سطح دوم نیز به ترتیب اولویت عبارتند از موانع مدیریتی، دولتی، 
و  استقرار  مسیر  در  عمده  موانع  از  که  اقتصادی  و  اعتقادی  رقابتی،  آگاهی،  تکنولوژیکی، 
قزوین محسوب  استان  متوسط  و  تأمین سبز در صنایع کوچک  زنجیره  مدیریت  پیاده سازی 

می شوند.

Q52 ,Q37 ,Q01, M14, M11 :JEL طبقه بندی

1. Confirmatory factor analysis(CFA)
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1. مقدمه

منابع  از  از یک سو  فعالیت هاي صنعتی، کشاورزي و خدماتی،  از  اعم  اقتصادي  فعالیت هاي 
طبیعی استفاده کرده و به آن ها وابسته اند و از سوي دیگر، ماهیت فرآیندشان به گونه ای است 
که بالقوه محیط زیست را آلوده می کنند. بنابراین، چنانچه به پیامدها و مسائل زیست محیطی 
انجام این گونه فعالیت ها توجه نشود، باید هزینه های کالنی براي رفع خسارت و ضایعات ناشی 
از عدم توجه به این موضوع پرداخت1. همچنین، امروزه آلودگی محیط زیست مشکل اصلی 
کره زمین است که اگر به آن پرداخته نشود، می تواند به انقراض نوع بشر ختم شود. آلودگی 
هوا از جمله این آلودگی ها است که نیاز به توجه فوری دارد. گرم شدن زمین نیز از اثرات 
با مشکالت شدید  را  بیش تر مردم  بوده و  افزایش مقدار گازهای گلخانه ای موجود در هوا 
مواجه می کند. از این رو، اخذ تدبیر مناسب در مقیاس وسیع تکنولوژیک و تغییرات اجتماعی، 
مالی و سیاسی ضروری به نظر می رسد. مدیریت زنجیره تأمین یکی از فرآیندهایی است که 
برای درنظر گرفتن این مهم و اعمال آن در تمام فرآیندهای کاری در تمام سازمان ها، مؤثر 
است. مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگی شبکه پیچیده ای از فعالیت های درگیر در 
ارائه محصول نهایی به مشتری است. فراتر از این تعریف، با افزودن کلمه سبز، مدیریت زنجیره 
تأمین سبز )که به تدارکات سبز، تولید سبز، توزیع سبز و لجستیک معکوس اشاره دارد( معرفی 
می شود2. ایده مدیریت زنجیره تأمین سبز از بین بردن یا به حداقل رساندن ضایعات )انرژی، 
تولید گازهای گلخانه ای، شیمیایی / خطرناک، مواد زائد جامد( در امتداد زنجیره تأمین است. 
ایاالت  در  به ویژه  مشتری  دستورالعمل های  و  قانون  تحت  محیط زیست  مسائل  امروزه، 
بنابراین،  است.  شده  تبدیل  تولید کنندگان  مهم  نگرانی  به  ژاپن  و  اروپا  اتحادیه  متحده، 
مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان یک نوآوری مهم، به سازمان در توسعه استراتژی هایی 
افزایش  و  با کاهش خطرات زیست محیطی  بازار،  و  اهداف مشترک سود  به  برای رسیدن 
از واحدهای  باالیی  این که درصد  به  با توجه  راندمان زیست محیطی خود کمک می کند3. 
صنعتی کشور، کوچک و متوسط بوده و بیش از نیمی از شاغالن بخش صنعت را در خود 
جای داده اند، در بخش های مختلف چرخه حیات شان )بهره برداری از منابع طبیعی، ساخت، 

1. احمدي و همکاران )1390(؛ ص 3.
2. نیک نژاد )1390(؛ ص 1.
3. نیک نژاد )1390(؛ ص 1.
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تولید، مصارف و پس از مصرف( در تعامل مستقیم و غیرمستقیم با محیط زیست بوده و برای 
آگاهی  نیازمند  سبز،  تأمین  زنجیره  مدیریت  به کارگیری  راهبرد  مناسب  اجرای  و  طراحی 
برای  شرکت ها  دیگر،  عبارت  به  هستند؛  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  به کارگیری  موانع  از 
به کارگیری موفقیت آمیز مدیریت زنجیره تأمین سبز، باید مجموعه ای از منابع و قابلیت های 
مدیریت  متعدد  مزایای  برای جذب  این صنایع  باشند. همچنین،  داشته  اختیار  در  را  داخلی 
زنجیره تأمین سبز باید موانع مربوطه را نیز شناسایی کنند. از طرف دیگر پی بردن به موانع 
و  مدیران  صنعتگران،  دولتمردان،  برای  می تواند  سبز،  تأمین  زنجیره  مدیریت  از  استفاده 
در  ذیربط  اجرایی  دستگاه های  و  سازمان ها  مشاورین  و  کارخانجات  و  شرکت ها  رؤسای 

اجرای بهتر مدیریت زنجیره تأمین سبز و مرتفع سازی موانع کمک شایانی محسوب شود.
سؤال های پژوهش به شرح زیر تدوین شده اند: 

سؤال اول: مهم ترین موانع و مشکالت استقرار زنجیره تأمین سبز در صنایع کوچک  ●
و متوسط1 استان قزوین کدام اند؟

صنایع  ● در  سبز  تأمین  زنجیره  استقرار  مشکالت  و  موانع  اولویت بندی  دوم:  سؤال 
کوچک و متوسط استان قزوین چگونه است؟

2. پیشینۀ پژوهش

زنجیره تأمین عبارت است از دو یا چند سازمان که از طریق جریان مواد، اطالعات و پول 
به  هم مرتبط بوده و  وظایف بسیاری از جمله: خرید، جریان وجوه، انتقال مواد، برنامه ریزی 
و کنترل تولید، کنترل موجودی، لجستیک، توزیع و تحویل را بر عهده دارد. یک زنجیره 
تأمین، شبکه ای از تجهیزات و نقاط توزیع است که مواد را به محصوالت نیمه ساخته و نهایی 
تأمین،  زنجیره  همچنین،  می دهد2؛  تحویل  مشتریان  به  را  نهایی  محصوالت  و  کرده  تبدیل 
زنجیره ای است که تمام فعالیت های مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده 
اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به مصرف کننده را دربرمی گیرد. البته به یاد داشته باشید 
که درباره جریان کاال دو جریان اطالعات و جریان منابع مالی و اعتبارات نیز حضور دارد3.

1. Small and Medium Enterprises (SMEs).
2. حمیدي و همکاران )1393(؛ ص 7.

3. Laudon & Laudon (2008) ; p 43. 
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انجمن حرفه ای مدیریت زنجیره تأمین1، مدیریت زنجیره تأمین را به این صورت تعریف 
کرده است: »مدیریت زنجیره تأمین شامل برنامه ریزی و مدیریت تمام فعالیت های منبع یابی 
و تدارکات، تبدیل کاالها از مرحله ماده خام )استخراج( تا تحویل به مصرف کننده نهایی، 
فعالیت های لجستیک و تمام فعالیت های هماهنگی و همکاری میان تأمین کنندگان، واسطه ها، 
را یکپارچه سازی  تأمین  استدلر و کیلگر مدیریت زنجیره  خرده فروشان و مشتریان است«2. 
بهبود روابط  از طریق  با آن ها  مرتبط  اطالعاتی  نیز جریان های  و  تأمین  زنجیره  فعالیت های 
زنجیره  مدیریت  ایشان،  اعتقاد  به  کرده اند.  تعریف  رقابتی  مزیت  به  دستیابی  برای  زنجیره 
جریان های  نیز  و  تأمین  زنجیره  فعالیت های  یکپارچه سازی  فرآیند  از  است  عبارت  تأمین 
تولید  تأمین  زنجیره  فعالیت ها در  و هماهنگ سازی  بهبود  از طریق  با آن،  مرتبط  اطالعاتی 

وعرضه محصول.
بنگاه در  اقدامات داخلی و خارجی  تأمین سبز مجموعه  در یک تعریف کلی، زنجیره 
سراسر زنجیره تأمین است که به بهبود محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منجر می شود. 
تمام  و  اجزا  قطعات،  اولیه،  مواد  مدیریت  به عنوان  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  همچنین، 
فرآیندها، از تأمین کنندگان به تولید کنندگان و در نهایت به مشتریان و پشتیبانی محصول، با 

بهبود در خطرات زیست محیطی در سراسر مراحل چرخه عمر تعریف شده است3.
مدیریت زنجیره تأمین سبز برابر با خرید سبز + مدیریت مواد و تولید سبز + بازاریابی و 
توزیع سبز + لجستیک معکوس تعریف می شود4 و یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با 
الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید 
و ساخت، فرآیند های توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و باالخره پس از مصرف، مدیریت 
بازیافت و مصرف مجدد برای بیشینه کردن بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود 

عملکرد کل زنجیره تأمین است5.
مزایای ناشی از مدیریت زنجیره تأمین سبز عبارت است از6:

1. Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP)
2. الفت و همکاران )1390(؛ ص 125.

3. Vachon & Klassen (2006); p.796. 
4. Hervani (2005); p.334.
5. Sarkis (2006); p.472.

6. الفت و همکاران )1390(؛ ص 128.
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کاهش  ● هزینه،  کاهش  جدید،  بازارهای  ایجاد  بهره  وری،  بهبود  کارآیی،  افزایش 
آالینده ها، بهبود وجهه عمومی سازمان، افزایش تعهد و مسئولیت اجتماعی سازمان.

منابع طبیعی،  ● پسماند، کاهش هزینه، حفظ  انرژی، کاهش مواد  بهینه شدن مصرف 
بهبود کیفیت زندگی، ایجاد و حفظ محیط زیست بهتر برای نسل های آینده.

مزایاي انطباق با مدیریت زنجیره تأمین سبز نیز به سه دسته مادي، غیرمادي و احساسی تقسیم می شود1:
بر  ● زیست محیطی  بار  کاهش  به  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  مادی:  مزاياي 

کمک  مشتریان  و  تولیدکنندگان  تأمین کنندگان،  هزینه های  کاهش  محیط زیست، 
کرده و از مصرف انرژي و منابع در جامعه می کاهد.

مزاياي غیرمادي: مدیریت زنجیره تأمین سبز به کاهش رد تأمین کنندگان، سهولت  ●

اجتماعی  نیازهاي  بهتر  ارضاي  و  مشتریان  رضایت  و  تولید کنندگان  براي  دستیابی 
ختم می شود.

ذي نفعان  ● و  سهامداران  ترغیب  برای  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  احساسی:  مزاياي 

تولید کنندگان،  و  تأمین کنندگان  براي  بهتر  تصویر  ارائه  محیط زیست،  به  نسبت 
احساس بهتر و ارتقاي کیفیت زندگی براي مشتریان و وادارکردن صنایع براي قبول 

مسئولیت در برابر جامعه، کمک شایانی محسوب می شود.

همچنین، ده دلیل که شرکت ها باید رویکرد سبز و انطباق با مدیریت زنجیره تأمین سبز را 
بپذیرند، به قرار زیر است:

پایداري منابع، کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، کسب مزیت رقابتی، انطباق با قوانین، 
الزامات  کارکنان،  دلگرمی  سرمایه،  بازگشت  تجاری،  نام  شهرت  کسب  ریسک،  کاهش 

اخالقی.
محرک های حرکت سازمان به سوی زنجیره تأمین سبز از نظر نهادهای دولتی، سازمان های 
خصوصی، نهادهای قانون گذاری و مشتری مداری متفاوت است. برخی محرک ها عبارتند 
تقاضای  برآوردن  رقبا،  و  بازار  سهامداران،  جانب  از  فشار  آیین نامه ها،  و  مقررات  از: 
کاهش  محیط زیست،  آلودگی  افزایش  اجتماعی،  مسئولیت  به  عمل  و  مصرف کنندگان 

هزینه، فلسفه سازمان و کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان. 

1. زمانی زاده و همکاران )1392(؛ ص 5.
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به طورکلی، زنجیره تأمین سبز به سه بخش تقسیم می شود1:
الف( لجستیك داخلی: تمام فعالیت های مرتبط با دریافت، ذخیره و جابه جایی موادخام 

بر  که  مدیران  توسط  تصمیم گیري  مهم  متغیرهاي  همچنین،  دربرمی گیرد.  را 
استقرار  محل  فروشنده،  انتخاب  موادخام،  خرید  از:  عبارتند  مؤثرند  محیط زیست 
مواد  کنترل  حمل،  وسیله  انتخاب  عمل،  نحوه  انتخاب  حمل ونقل،  بهبود  فروشنده، 

خام و انبارداری.
ب( تولید سبز: تولید مشتمل بر ورود مواد اولیه و تبدیل آن ها به کاالي نهایی از طریق 

فعالیت های مونتاژ، ساخت و بسته بندي است. مدیریت موجودي کاال از موضوعات 
هزینه های  آن  تصمیمات  بیش تر  در  که  است  تأمین  زنجیره  فرآیند  کل  در  مهم 
تولید  بالقوه اجتماعی لحاظ نمی شود. همچنین متغیرهای  محیط زیست و هزینه های 
سبز که توسط برخی مقاالت ارزیابی شده اند عبارتند از: به کارگیري موادخام سازگار 
بر محیط زیست داشته  اثر مضر  با محیط زیست، حذف مواد خامی که ممکن است 
باشد، دقت در زمینه معیارهاي سازگار با محیط زیست، دقت در طراحی به نحوي که 
ضایعات،  کاهش  زمینه  در  فرآیند ها  بهینه سازي  باشد،  محیط زیست  با  سازگار 
به کارگیري تکنولوژي های پاک که به صرفه جویی در مصرف انرژي و آب منجر 
شده و از آالینده ها بکاهد، بازیافت مواد اولیه در مرحله تولید و به کارگیري اصول 

مدیریت کیفیت فراگیر.
پ( لجستیك خارجی: فعالیت های لجستیک خارجی با لجستیک داخلی تفاوت چندانی 

افزوده  ارزش  با  و  ساخته شده  کاالي  با  خارجی  لجستیک  این که  به جز  ندارد، 
در  تصمیمات  بیش تر  این حال،  با  دارد.  سروکار  قابل کنترل تري  متغیرهاي  و  باالتر 
با خارجی فرق می کند. لجستیک خارجی تمام  با تبادل در لجستیک داخلی  رابطه 
فعالیت های توزیع فیزیکی )مشتمل بر جمع آوري، ذخیره  و توزیع کاالي ساخته شده 

بین خریداران( را دربرمی گیرد.

نتایج این پژوهش درباره شناسایی عوامل مؤثر در موانع اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز 
در صنعت پتروشیمی نشان می دهد تمام متغیرهای مستقل )موانع درون و برون سازمانی، موانع 

1. ایمانی و احمدی )1388(؛ ص 18.
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دارند1. همچنین،  تأمین سبز  به کارگیری زنجیره  بر  معناداری  اثر  بی میلی ذی نفعان(  و  فنی، 
براساس پژوهشی که به شناسایی مقتضیات الزم برای دستیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز در 
صنعت خودروسازی ایران پرداخته شده، اولویت اقدامات اجرایی در این زمینه عبارتند از 
»طراحی برای محیط زیست«، »مدیریت ضایعات« و »همکاری های زیست محیطی با ذینفعان« 

که به ترتیب اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند2. 
در مقاله ای دیگر با عنوان »مدیریت زنجیره تأمین سبز راهبرد نوین کسب مزیت رقابتي«، 
براي سازمان ها و شرکت ها ذکر شده و سپس، عوامل  تأمین سبز  زنجیره  اهمیت مدیریت 
مؤثر بر شرکت ها یا محرک های انطباق و پذیرش زنجیره تأمین سبز بررسی شده و این گونه 
خود  و  رقبا  صنعت،  دولت،  بازار،  مختلف  ابعاد  به  محرک ها  این  که  شد  گرفته  نتیجه 
بهره مندي  به دلیل  سبز  تأمین  زنجیره  تحقیق،  این  نتایج  براساس  می شوند.  تقسیم  سازمان ها 
تمایز(،  )استراتژي  محصوالت  تولید  در  نوآوري  و  هزینه ها  کاهش  استراتژي  مزایاي  از 
سال های  در  تولیدي  شرکت های  در  رقابتي  مزیت  کسب  در  موفق  استراتژي های  ازجمله 
زمان  و خدمات، کاهش  کاال  سریع تر  تحویل  به  سبز  تأمین  زنجیره  و  محسوب شده  اخیر 
تأخیر، کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت منجر خواهد شد که با ایجاد ارزش افزوده بیش تر 

براي مشتریان )به دلیل عرضه محصوالت سبز( به مزیت رقابتي ختم می شود3. 
اجرایی  فعالیت های  و  موانع  »بررسی محرک ها،  درباره  مقاله ای  تحقیق  نتایج  همچنین، 
گچساران«  بهنوش  سازي  نوشابه  شرکت  در  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  تحقق  به منظور 
اولویت های اول و سوم تمام تحقیقات  نشان می دهد قرارگیری مدیریت ضایعات در میان 
انجام شده، به علت اهمیت بسزایی است که این فعالیت در راستاي تحقق مدیریت زنجیره 
فعالیت  سازمان،  داخلی  زیست محیطی  و  زیست  مدیریت  براي  طراحی  دارد.  سبز  تأمین 
می شود.  محسوب  دیگر  تحقیقات  با  تحقیق  این  مشترک  وجه  که  است  دیگري  اجرایی 
ارشد  مدیریت  حمایت  و  »تعهد  فعالیت های  شامل  سازمان  داخلی  زیست محیطی  مدیریت 
مدیریت  اخذ گواهینامه های  سبز،  تأمین  زنجیره  مدیریت  اجراي  به  نسبت  سازمان  میانی  و 
زیست محیطی مانند ایزو 14000 و EMS توسط سازمان، وجود خط مشی و سیاست مدون 

1. نیازی و نیکبخت )1393(؛ ص 13.
2. الفت و همکاران )1390(؛ ص 137.

3. ایمانی و احمدی )1388(؛ ص 18.
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ایجاد  برای  مدون  برنامه ریزي  سازمان،  در  اجتماعی  مسئولیت  و  محیط زیست  حوزه  در 
بازاریابی سبز و پایدار« است1. 

تولید محصوالت  پیشرو در زمینه  برجسته و  انجام شده در یک شرکت  نتیجه مطالعات 
آلومینیوم در جنوب هندوستان نیز نشان داد قوانین و مقررات دولتی و لجستیک معکوس، 
محرک های حیاتی همکاری بین طراحان محصول و تأمین کنندگان برای کاهش و حذف 
اثرات منفی زیست محیطی هستند2. افزون بر آن، در پژوهشی با عنوان »تجزیه و تحلیل موانع 
موضوع  به  تفسیری«  ساختاری  مدل سازی  روش  سبز،  تأمین  زنجیره  مدیریت  اجرای  برای 
صنعت  در  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  اجرای  برای  مانع   20 و  شده  پرداخته  سبز  زنجیره 
براساس  همچنین،  شد3.  تحلیل  و  تجزیه  و  شناسایی  هندوستان  در  خودرو  تولید  ساخت 
تحقیقی با موضوع »تجزیه و تحلیل موانع برای اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع 
وجود  عدم  که  می شود  گرفته  نتیجه  چنین  سلسله مراتبی«،  تحلیل  فرآیند  از  استفاده  با  هند 
تکنولوژی، مهم ترین مانع در اخذ مدیریت زنجیره تأمین سبز است و موانع دیگر به ترتیب 

اولویت عبارتند از: عوامل بیرونی، نگرانی های مالی، دانش و حمایت و پشتیبانی4. 
وایچرلی یک مطالعه کیفی »موانع پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز« برای محصول 
تأمین کنندگان  برای  مانع  نُه  به طورکلی  داد  نشان  و  داده  انجام  محیط زیست  با  سازگار 
مزایای  مذاکره  در  مشکل  و  بازیافت  بهبود  افزایشی  هزینه های  از:  عبارتند  که  دارد  وجود 
در  مقاومت  باعث  که  قدرتمندی  افراد  وجود  دیگران،  به  تأمین کننده  بی اعتمادی  توزیع، 
برابر تغییر می شوند، شک و تردید مصرف کنندگان و عملکرد ضعیف مزایای محصوالت 
زیست محیطی، عدم اجرای درست برچسب زیست محیطی، عدم وجود سیاست های دولتی و 
مقررات، عدم تأمین کننده اطالعات ـ منابع و تخصص، اجتناب تأمین کنندگان از هزینه های 
این پژوهش در شکل )1( نشان  تحمیلی و سرمایه گذاری های موجود است. مدل مفهومی 

داده شده است.

1. زمانی زاده و همکاران )1392( ص 13و14.
2. Diabat & Govindan (2011)؛ p 665.
3. Jayant & Azhar (2014)؛ p 2165.
4. Govindan et al. (2014)؛ p 564.
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فقدان تکنولوژی، مواد و 
فرآیندهای جدید

ترس از شکست

پیچیدگی طراحی محصوالت 
برای استفاده مجدد یا بازیافت

فقدان سیستم های زیربنایی

سرمایه گذاری باال و بازگشت 
سرمایه کمتر

هزینه باالی پیاده سازی

هزینه های باالی بسته بندی 
سازگار با محیط زیست

نگرانی از افزایش هزینه ها برای 
جایگزینی به سیستم جدید

کمبود منابع انسانی

حضور اندک در برنامه ها و 
جلسات و کنفرانس ها و سمینارها

فقدان اهرم های قانونی کافی برای 
اجرای قوانین زیست محیطی

عدم سیاستگذاری مناسب 
دولت برای حرکت به سوی 

زنجیره سبز

فقدان منابع مالی کافی ازجمله 
وام های بانکی برای تشویق 
محصوالت و فرآیندهای سبز

عدم حمایت و راهنمایی 
رسانه های دیداری و شنیداری

پایین بودن اعتقاد تولیدکنندگان 
به مزایای زیست محیطی

پایین بودن اعتقاد تأمین کنندگان 
به مزایای زیست محیطی

پایین بودن اعتقاد مصرف کنندگان 
به مزایای زیست محیطی

پایین بودن اعتقاد سهامداران و 
ذی نفعان به مزایای زیست محیطی

تردید / نگرانی برای تبدیل به 
سیستم های جدید

نداشتن فرهنگ مسئولیت پذیری 
در سازمان

عدم آگاهی در به کارگیری 
لجستیک معکوس

عدم آگاهی از قوانین محیطی و 
اثرات زیست محیطی

پایین بودن دانش و تخصص 
مشاوران

پایین بودن دانش و تخصص 
تولیدکنندگان

پایین بودن دانش و تخصص 
تأمین کنندگان

پایین بودن دانش و تخصص 
سهامداران و ذینفعان

عدم برگزاری دوره های آموزشی 
و خدمات مشاوره برای کارکنان

فقدان خواسته های مشتریان برای 
پروژه های سازگار با محیط زیست

دشواری در شناسایی فرصت های 
زیست محیطی

عدم قطعیت در بازار و عدم حضور 
و رقابت در بازارهای جهانی

فقدان سیستم آموزش و پاداش 
مناسب برای تأمین کنندگان

عدم عضویت در کنوانسیون ها، 
پروتکل های بین المللی

عدم تمایل سازمان به تغییر و 
مقاومت در برابر آن

عدم حمایت مدیریت ارشد

فقدان ارتباط و همکاری 
قسمت های داخلی سازمان

بی توجهی به روند نظارت بر 
محصول و نپرداختن به مدیریت 

زنجیره تأمین سبز

فقدان مسئولیت اجتماعی 
شرکت ها

عدم تعهد و تمایل ذینفعان به 
تبادل اطالعات زیست محیطی

عدم ثبات در مدیریت

فقدان اهداف و برنامه های 
استراتژیک زیست محیطی در 

سازمان

موانع کلی 
استقرار و اجرای 
مدیریت زنجیره 

تأمین سبز در 
SMEs

موانع 
محیطی

موانع 
محیطی

موانع 
رقابتی

موانع 
رقابتی

موانع 
رقابتی

موانع 
آگاهی

موانع 
فردی

موانع 
آگاهی

موانع 
تکنولوژیکی

موانع 
اقتصادی

مأخذ: حمیدي و همکاران )1393(. گاویندن و همکاران )2014(. تحقیقات انجام شده.

شکل 1ـ مدل مفهومی پژوهش
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3. روش شناسی پژوهش

ـ  توصیفی  روش،  حیث  از  و  است  کاربردی  هدف  حیث  از  حاضر  پژوهش  تحقیق  روش 
اکتشافی و از نوع پیمایشی بوده و مبتنی بر مدل سازی معادالت ساختاری1 است. جامعه آماری 
تحقیق مدیران و رؤسای کارخانه ها، متخصصان و کارشناسان حوزه زنجیره تأمین شاغل در 
صنایع کوچک و متوسط استان قزوین بوده و براساس جامعه آماري ذکرشده، نمونه گیری 
به صورت تصادفی ساده متناسب با حجم نمونه انجام شده است. همچنین، حجم نمونه تحقیق 
حاضر عبارت است از 226 نفر از فعاالن در SME های استان قزوین و ابزارگردآوری داده ها 
از  بعد  پاسخ دادند که  نفر  ارسال شده و 248  نفر آن ها  برای 269  بوده که  پرسشنامه ای  نیز 
بررسی، 226 نفر قبول شدند. پرسشنامه تحقیق 41 سؤال داشت و برای سنجش روایی آن، 12 
خبره با حداقل مدرک کارشناسی، دارا بودن اطالعات و آگاهی درباره مسائل زیست محیطی، 
دارا بودن تجریه و حداقل سابقه 10 سال و آشنا به مدیریت زنجیره تأمین سبز انتخاب شدند 
)حداقل مقدار قابل قبول نسبت اعتبار محتوا با این تعداد ارزیاب براساس جدول الوشه، 0/56 
برای  تأیید شد. سپس،  تنظیم و  نهایی  از تحلیل پاسخ های خبرگان، پرسشنامه  است( و پس 
ارزیابی و سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ برای 12 پرسشنامه اولیه به عنوان 
پایلوت )پیش آزمون( استفاده شده و نتایج حاصل از بررسی پایایی پرسشنامه نشان داد میزان 
ضرایب آلفای محاسبه شده در تمام موارد از 0/7 بزرگ تر بوده و از این رو، پرسشنامه مورد 
استفاده از پایایی الزم برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل 
 SPSS19 عاملی تأییدی و مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شده و به کمک نرم افزارهای

و LISREL 8.54 انجام شده است.

4. یافته های پژوهش

برای شناسایی موانع و مشکالت پیاده سازی زنجیره تأمین سبز، پس از مطالعه فراوان و بررسی 
ادبیات نظری و پیشینه تحقیق و نظرخواهی از مدیران، اساتید، صاحب نظران و کارشناسان 
استخراج شده و موانع و مشکالت اصلی پیاده سازی زنجیره تأمین سبز در صنایع کوچک و 

متوسط استان قزوین به شرح جدول )1( به دست آمد.

1. Structural Equation Modeling (SEM).
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ن
ط استان قزوي

ک و متوس
صنايع کوچ

ن سبز در 
ی زنجيره تأمي

ی پياده ساز
صل

ت ا
شکال

دول 1ـ موانع و م
ج

ف
ردي

موانع
مؤلفه

محققان

1

فردی

اعتقادی
ف کنندگان، 

ت محیطی در تولید کنندگان، تأمین کنندگان، مصر
پایین بودن اعتقاد به مزایای زیس

س صنایع از قبول 
سهامداران و ذینفعان و تردید/ نگرانی برای تبدیل به سیستم های جدید )تر

ت پذیری در سازمان، از جمله موانع اعتقادی هستند.
گ مسئولی

سیستم های جدید( و نبود فرهن

ـ رول و رادرفورد )2003(    
ـ واکر و همکاران )2008(

ـ شن و تیم )2002(

2

آگاهی

س و عدم آگاهی اعضای زنجیره تأمین 
ک معکو

فقدان آگاهی درباره به کارگیری لجستی
ش و 

ف کنندگان، مشاورن، سهامداران و ذینفعان( با دان
)تولید کنندگان، تأمین کنندگان، مصر

ت 
ت زنجیره تأمین سبز و همچنین، عدم برگزاری دورهای آموزشی و خدما

ص مدیری
تخص

ت زنجیره تأمین سبز و نیز عدم آگاهی از قوانین محیطی و 
ت اخذ مدیری

مشاوره برای کارکنان جه
ت های سازمان در اتخاذ زنجیره تأمین سبز از جمله این موانع هستند.

ت محیطی در فعالی
ت زیس

اثرا

ـ راوی و شانکار )2005(       ـ مید و همکاران )2007(
ـ مودال و همکاران )2007(    ـ تیل )2000(

ـ رول و رادرفورد )2003(
ـ کارتر و درسنر )2001(

ـ شن و تیم )2002(

3

سازمانی

تکنولوژی

ت و فقدان سیستم های 
س از شکس

فقدان تکنولوژی، مواد و فرآیندهای جدید و همچنین تر
ت، از جمله موانع 

ت برای استفاده مجدد یا بازیاف
زیربنایی و نیز پیچیدگی طراحی محصوال

ب می شوند.
تکنولوژیکی محسو

ـ پرون )2005(                  
ـ رول و رادرفورد )2003(

ت )2005(
ـ رائو و هال

ـ بیمون )1999(

4

اقتصادی

ت سرمایه کم تر در اجرای زنجیره تأمین سبز، هزینه باالی 
سرمایه گذاری باال و بازگش

ت، نگراني از 
پیاده سازی زنجیره تأمین سبز، هزینه های باالی بسته بندی سازگار با محیط زیس

ش هزینه ها برای جایگزینی با سیستم جدید به منظور اخذ زنجیره تأمین سبز و کمبود 
افزای

منابع انسانی از جمله موانع اقتصادی هستند.

ـ واکر و همکاران )2008(
ـ وایچرلی )1999(

ـ هروانی و همکاران )2005(
_ مودال و همکاران )2010(

ـ پرون )2005(
ـ هیالری )2004(
_ محقق )1394(
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ف
ردي

موانع
مؤلفه

محققان

5
سازمانی

مدیریتی

ت، 
ت در مدیری

ت زنجیره تأمین سبز، عدم ثبا
ت ارشد از اتخاذ مدیری

ت مدیری
عدم حمای

ت ها، 
ت اجتماعی شرک

ت های داخلی سازمان، فقدان مسئولی
فقدان ارتباط و همکاری قسم

ت زنجیره تأمین سبز، عدم تمایل 
ت بر محصول و نپرداختن به مدیری

بی توجهی به روند نظار
ت 

ت در برابر آن، عدم تعهد و تمایل ذی نفعان به تبادل اطالعا
سازمان به تغییر و مقاوم

ت محیطی در سازمان، از جمله 
ک زیس

ف و برنامه های استراتژی
ت محیطی، فقدان اهدا

زیس
موانع مدیریتی هستند.

ـ قبادیان و همکاران )1998(    ـ هیالری )2004(
ـ یو و هوی )2008(            ـ راوی و شانکار )2005(

ـ ژو و همکاران )2007(        ـ مودال و همکاران )2010(
ـ  بیمون )1999(                 

ـ الخیدیر و زایالنی )2009(
س )2003(

ـ سرکی
گ و همکاران )2009(

ـ هان
ـ محقق )1394(

6

محیطی

رقابت و بازار

ت های مشتریان برای 
خواس

ت محیطی، فقدان 
ت های زیس

شناسایی فرص
دشواری در 

ت در بازارهای 
ت در بازار و عدم حضور و رقاب

ت، عدم قطعی
پروژه های سازگار با محیط زیس

ت در کنوانسیون ها، پروتکل های بین المللی مانند پیمان کیوتو و... 
جهانی، عدم عضوی

ب برای تأمین کنندگان برای اتخاذ مفاهیم 
ش مناس

ش و پادا
همچنین، فقدان سیستم آموز

ت در زمره این موانع هستند.
محیط زیس

ـ تیل )2000(
ـ مودال و همکاران )2010(

ـ محقق )1394(

7

دولتی

ت و فرآیندهای سبز )عدم 
فقدان منابع مالی کافی از جمله وام های بانکی برای تشویق محصوال

ت و راهنمایی رسانه های دیداری و شنیداری 
ت دولتی به سازمان ها(، عدم حمای

ارائه تسهیال
ت محیطی، 

ت، فقدان اهرم های قانونی کافی برای اجراي قوانین زیس
برای حفظ محیط زیس

س ها و سمینارهای مرتبط با 
ت، کنفران

ت و سازمان در برنامه ها، جلسا
ک دول

حضور اند
ت گذاری 

ت )عدم سیاس
ت برای حفظ محیط زیس

ت و راهنمایی دول
ت، عدم حمای

محیط زیس
ت به سوی زنجیره تأمین سبز( از جمله موانع دولتی هستند.

ت برای حرک
ب دول

مناس

ـ پرون )2005(
ـ الخیدیر و زایالنی )2009(

ـ ژو و همکاران )2012(
ـ محقق )1394(
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با توجه به اطالعات جمعیت شناختي به دست آمده، نتایج حاصل از تحصیالت پاسخگویان 
دانشگاهي  و  عالي  تحصیالت  درصد(،   96( پاسخگویان  بیش تر  که  می دهد  نشان  چنین 
داشته اند. همچنین، از لحاظ دامنه سابقه خدمت 11 تا 15 سال بیش ترین فراوانی با تعداد 62 
نفر و 27/4 درصد و کم ترین فراوانی مربوط به سابقه خدمت بیش تر از 20 سال است که با 
تعداد 14 نفر و حدود 6/2 درصد است. افزون بر آن، از لحاظ رشته تحصیلی، 45/1 درصد 
پاسخگویان با رشته تحصیلی فنی و مهندسی، بیش ترین فراوانی را دارند. با توجه نتایح آمار 
توصیفی متغیرها )جدول 2(، بیش ترین میانگین مربوط به رقابت و بازار با میزان 2/30 تعلق 

داشته و بخش مدیریتی کم ترین میانگین با میزان 2/18 را دارد.

جدول 2ـ نتايج آمار توصيفی متغيرها

حداکثرحداقلواريانسانحراف معیارمیانگینتعدادموانع

موانع 
فردی

2262/270/630/401/004/33اعتقادی

2262/270/560/321/003/75آگاهی

موانع 
سازمانی

2262/220/600/361/003/50تکنولوژی

2262/260/580/331/004/00اقتتصادی

2262/180/600/361/004/25مدیریتی

موانع 
محیطی

2262/300/610/371/004/20رقابت و بازار

2262/220/630/401/003/80دولتی

همچنین، شاخص هاي برازش مدل نهایی تحقیق در جدول )3( آمده است و همان گونه 
براي مدل آزمون شده 2/29  بر درجه آزادي  که مشاهده می شود، شاخص مجذور خي دو 
که  به دست آمد   0/99 نیز   CFI شاخص  است.   3 قبول  قابل  حد  از  کم تر  که  آمد  به دست 
بیش تر از حد 0/90 است. شاخص RMSEA نیز براي مدل آزمون شده 0/076 به دست آمد 
که کم تر از حد قابل قبول آن، یعني 0/1، است. براساس این نتایج، مدل تدوین شده تحقیق 
برازش مناسبي با داده های گردآوري شده داشته و می توان به نتایج حاصل از مدل اتکا کرد.
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جدول 3ـ شاخص های برازندگی مدل آزمون شده پژوهش 

مقدار گزارش شدهحد مطلوبشاخص

)RMR( 0/013نزدیک به صفرمیانگین مجذور پس ماندها

)SRMR( 0/037نزدیک به صفرمیانگین مجذور پس ماندها استاندارد شده

 )GFI( 0/90/97 و باالترشاخص برازندگي

)NFI( 0/90/98 و باالترشاخص نرم شده برازندگي

)NNFI( 0/90/98 و باالترشاخص نرم نشده برازندگي

)IFI( 0/90/99 و باالترشاخص برازندگي فزاینده

)CFI(0/90/99 و باالترشاخص برازندگي تطبیقي

)RMSEA( 0/10/076 و کم ترریشه دوم برآورد واریانس خطاي تقریب

)X2/df( 2/29کم تراز3کای دو بر درجه آزادی

مدل تحقیق در حالت استاندارد در شکل )2( نشان داده شده است:

CHI-SQUARE=27/25, DF=11, P-VALUE=00833/0, RMSEA=076/0

شکل 2. مدل تحقيق در حالت استاندارد

شدت تأثیر متغیرها بر موانع کلی در شکل )2( رسم شده و همان طور که مشاهده می شود و 
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با توجه به مدل استاندارد تحقیق، تمام متغیرهای فردی، سازمانی، محیطی، اعتقادی، آگاهی، 
تکنولوژیکی، اقتصادی، مدیریتی، رقابتی و دولتی بر موانع استقرار مؤثرند.

شکل )3( نیز نشانگر مدل تحقیق در حالت معناداری است:

CHI-SQUARE=27/25, DF=11, P-VALUE=00833/0, RMSEA=076/0

شکل 3ـ مدل تحقيق در حالت معناداري

پس  است،   1/96 از  بیش تر  مسیرها  محاسبه شده  پژوهش، ضرایب  این  مدل  در  آنجاکه  از 
این گونه نتیجه گرفته می شود که تمام متغیرها بر موانع کلی مؤثرند. به عبارت دیگر، می توان 

به سؤال های تحقیق به شرح ذیل پاسخ داد:

و  کوچك  صنايع  در  سبز  تأمین  زنجیره  استقرار  مشکالت  و  موانع  مهم ترين  اول:  سؤال 

متوسط استان قزوين کدامند؟ 

محیطی  و  سازمانی  فردی،  گروه  سه  به  سبز  تأمین  زنجیره  پیاده سازی  مشکالت  و  موانع 
شناسایی شده و به هفت بخش اعتقادی، آگاهی، تکنولوژیکی، اقتصادی، مدیریتی، رقابتی 
و دولتی تقسیم  شده و در این فصل تجزیه و تحلیل شدند. همچنین، معناداری این موانع و 

اثرگذاری شان بر موانع استقرار نیز بررسی و تأیید شد. 
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سؤال دوم: اولويت بندی موانع و مشکالت استقرار زنجیره تأمین سبز در صنايع کوچك و 

متوسط استان قزوين چگونه است؟

تجزیه  و  متوسط  و  کوچک  صنایع  در  سبز  تأمین  زنجیره  استقرار  موانع  شناسایی  از  پس 
ذیل  به شرح  و)5(   )4( به صورت جدول های  دوم  و  اول  دو سطح  در  موانع  آن،  تحلیل  و 

رتبه بندی شده اند:

جدول 4ـ نتايج رتبه بندی براساس مقدار ضريب تأثير در سطح اول

رتبه بندیمقدار Tمقدار ضريب تأثیرلیست موانع

اول1/0512/70سازمانی

دوم1/0013/34محیطی

سوم0/9412/33فردی

میزان  محیطی  و  سازمانی  فردی،  موانع  شامل  موانع  از  در سطح یک   ،)4( براساس جدول 
با  و   1/05 برابر  سازمانی  عوامل  و   12/33 برابر   T مقدار  با   0/94 برابر  فردی  عوامل  تأثیر 
مقدار T برابر 12/70 و عوامل محیطی برابر 1/00 با مقدار T برابر 13/34 است که از مقدار 
بحرانی 1/96 بزرگ تر بوده و نشان می دهد هر سه عامل جزء موانع هستند و عامل سازمانی 

بیش ترین تأثیر و پس از آن عامل محیطی و در نهایت عامل فردی بیش ترین تأثیر را دارد.

جدول 5ـ نتايج رتبه بندی براساس مقدار ضريب تأثير در سطح دوم

رتبه بندیمقدار Tمقدار ضريب تأثیرلیست موانع

اول0/808/21مدیریتي

دوم0/799/54دولتي

سوم0/787/97تکنولوژیکي

چهارم0/747/84آگاهي

پنجم0/677/08رقابتی

ششم0/566/54اعتقادي

هفتم0/414/58اقتصادي
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آگاهی،  اعتقادی،  شامل  موانع  از  دوم  سطح  در  که  می بینیم  باال  جدول  به  باتوجه 
تکنولوژیکی، اقتصادی، مدیریتی، رقابتی و دولتی میزان تأثیر موانع مدیریتی برابر با 0/80 با 
مقدار T برابر 8/21 و عوامل دولتی برابر 0/79 با مقدار T برابر 9/54 و عوامل تکنولوژیکی 
برابر 0/78 با مقدار T برابر 7/97 و عوامل آگاهی برابر 0/74 با مقدار T برابر 7/84 و عوامل 
رقابتی برابر 0/67 با مقدار T برابر 7/08 و عوامل اعتقادی برابر 0/56 با مقدار T برابر 6/54 
و عوامل اقتصادی برابر 0/41 با مقدار T برابر 4/58 است که از مقدار بحرانی 1/96 بزرگ تر 

هستند و به ترتیب بیش ترین تأثیر را بر موانع کلی استقرار دارند.

جمع بندی و مالحظات
صنایع  در  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  اجرای  مانع  مهم ترین  به عنوان  مدیریتی«  »موانع  1ـ 
کوچک و متوسط استان قزوین شناخته می شود. موانع مدیریتی به عنوان یک عامل فرعی از 
نتیجه   با مطالعه مؤلفه های این عامل )مدیریتی( چنین  زیرشاخه اصلی موانع سازمانی است. 
فقدان مسئولیت  به  ایجاد موانع مربوط  بیش ترین سهم در  این بخش  گرفته می شود که در 
زنجیره  مدیریت  به  نپرداختن  محصول،  بر  نظارت  روند  به  بی توجهی  اجتماعی شرکت ها، 
ثبات  عدم  سازمان،  در  زیست محیطی  استراتژیک  برنامه های  و  اهداف  فقدان  سبز،  تأمین 
در مدیریت و عدم حمایت مدیریت ارشد بوده و پس از آن، موانع عدم تمایل سازمان به 
به تبادل اطالعات زیست محیطی  برابر آن، عدم تعهد و تمایل ذینفعان  تغییر و مقاومت در 
و فقدان ارتباط و همکاری قسمت های داخلی سازمان مؤثرند. در مقایسه با یافته های سایر 
پژوهش های مشابه می توان گفت یافته های این پژوهش درباره این موانع در اجرای مدیریت 
جوکار  و  انوري  زمانی زاده،   ،)1393( نیکبخت  و  نیازی  تحقیقات  با  سبز  تأمین  زنجیره 
اروجلو )1393(، وایچرلی )1999(،  ناصري و  ازهر )2014(، حمیدی،  )1392(، جایانت و 
الفت، فیروزآبادي و خداوردي )1390( در برخی  گاویندن، آزودو و کاروالیو )2014( و 

مؤلفه ها مطابقت و همخوانی دارد.
سبز  تأمین  زنجیره  استقرار  مانع  مؤثرترین  و  مهم ترین  تحقیق،  نتایج  براساس  همچنین، 
است  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  فقدان  حاضر  حال  در  متوسط،  و  کوچک  صنایع  در 
الزام  جهت  مشخص  استانداردهای  یا  و  آیین نامه ها  مقررات،  وجود  عدم  از  می تواند  که 
به هرحال، در  باشد.  ناشی شده  اجتماعی شرکت ها  به مسئولیت  برای توجه ویژه  شرکت ها 
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تحقیقات زمانی زاده،  با  این تحقیق  مانع،  این  مشابه درباره  پژوهش های  یافته های  با  مقایسه 
و   )1393( اروجلو  و  ناصري  )2014(، حمیدی،  ازهر  و  )1392(، جایانت  انوري و جوکار 

گاویندن، آزودو و کاروالیو )2014( مشابه بوده و همخوانی دارد.
2ـ دومین عامل که به عنوان مانع اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع کوچک و 
متوسط استان قزوین تلقی می شود و بیش ترین سهم را بعد از موانع مدیریتی به خود اختصاص 
داده، »موانع دولتی« است. موانع دولتی به عنوان عاملی فرعی از زیرشاخه اصلی موانع محیطی 
زیست محیطی،  قوانین  اجراي  برای  کافی  قانونی  اهرم های  فقدان  آن،  براساس  که  است 
عدم  محیط زیست،  حفظ  جهت  شنیداری  و  دیداری  رسانه های  راهنمایی  و  حمایت  عدم 
مالی  منابع  فقدان  و  تأمین سبز  زنجیره  به سوی  برای حرکت  مناسب دولت  سیاست گذاری 
کافی از جمله وام های بانکی برای تشویق محصوالت و فرآیندهای سبز، بیش ترین سهم را 
در ایجاد موانع این بخش را دربرگرفته و مانع جدی ایجاد کرده است. همچنین، کم ترین 
سهم از این موانع مربوط به حضور اندک دولت و سازمان در برنامه ها، جلسات، کنفرانس ها 

و سمینارهای مرتبط با محیط زیست است. 
 3ـ براساس نتیجه تحقیق، »عوامل تکنولوژیکی« سومین مانع در اجرای مدیریت زنجیره 
موانع سازمانی  بوده که زیرمجموعه  قزوین  استان  متوسط  و  تأمین سبز در صنایع کوچک 
و  مواد  تکنولوژی،  فقدان  به  مربوط  موانع  ایجاد  در  سهم  بیش ترین  بخش،  این  در  است. 
پیچیدگی  مانع  و  است  شکست  از  ترس  و  زیربنایی  سیستم های  فقدان  جدید،  فرآیندهای 

طراحی محصوالت برای استفاده مجدد یا بازیافت، سهم کمی در این بخش دارد. 
4ـ پس از عوامل سه گانه باال، بیش ترین سهم در رابطه با موانع اجرای مدیریت زنجیره 
تأمین سبز در صنایع کوچک و متوسط استان قزوین به ترتیب به آگاهی )از زیرشاخه موانع 
اصلی فردی(، رقابتی )از زیرشاخه موانع اصلی محیطی(، اعتقادی )از زیرشاخه موانع اصلی 
در  است.  داشته  اختصاص  سازمانی(  اصلی  موانع  زیرشاخه  )از  اقتصادی  موانع  و  فردی( 
بخش  این  سهم  بیش ترین  که  دارد  قرار  آگاهی«  »موانع  چهارم  رتبه  در  گفت  باید  واقع، 
در ایجاد موانع مربوط به پایین بودن دانش و تخصص در مصرف کنندگان و سهامداران و 
ذینفعان، فقدان آگاهی درباره به کارگیری لجستیک معکوس، پایین بودن دانش و تخصص 
تولید کنندگان و تأمین کنندگان است. همچنین، موانع پایین بودن دانش و تخصص مشاوران، 
عدم آگاهی از قوانین محیطی و اثرات زیست محیطی و عدم برگزاری دورهای آموزشی و 
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خدمات مشاوره برای کارکنان جهت اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز، سهم کمی از موانع 
این بخش را به خود اختصاص داده اند. در رتبه پنجم »موانع رقابتی« قرار دارد که بیش ترین 
با  سازگار  پروژه های  برای  مشتریان  خواسته های  فقدان  را  بخش  این  در  موانع  ایجاد  سهم 
و  بازار  در  قطعیت  عدم  زیست محیطی،  فرصت های  شناسایی  در  دشواری  محیط زیست، 
برای  مناسب  پاداش  و  آموزش  سیستم  فقدان  جهانی،  بازارهای  در  رقابت  و  حضور  عدم 
تأمین کنندگان جهت اتخاذ مفاهیم محیط زیست به خود اختصاص داده و مانع عدم عضویت 
در کنوانسیون ها، پروتکل های بین المللی مانند پیمان کیوتو نیز سهم کمی در این بخش به 
جهت استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز دارند. »موانع اعتقادی« رتبه ششم این اولویت بندی 
مؤلفه  به  مربوط  بخش  این  در  موانع  ایجاد  در  سهم  بیش ترین  که  کرده   کسب  را  موانع 
پایین بودن اعتقاد به مزایای زیست محیطی در تولید کنندگان و تأمین کنندگان است و عامل 
تردید / نگرانی برای تبدیل به سیستم های جدید، نبود فرهنگ مسئولیت پذیری در سازمان 
و مصرف کنندگان  ذینفعان  و  سهامداران  در  زیست محیطی  مزایای  به  اعتقاد  بودن  پایین  و 
سهم پایین تری در ایجاد موانع دارند. رتبه هفتم و آخرین اولویت بندی این تحقیق به »موانع 
اقتصادی« تعلق دارد که بیش ترین سهم در این قسمت مربوط به نگراني از افزایش هزینه ها 
زنجیره  استقرار  موانع  مهم ترین  از  نیز  عامل  این  که  است  جدید  سیستم  جایگزینی  برای 
پیاده سازی  باالی  هزینه  موانع  آن،  از  بعد  و  بوده  متوسط  و  کوچک  صنایع  در  سبز  تأمین 
تأمین  زنجیره  اجرای  در  کم تر  سرمایه  بازگشت  و  باال  سرمایه گذاری  سبز،  تأمین  زنجیره 
سبز و هزینه های باالی بسته بندی سازگار با محیط زیست بیش ترین سهم را دارند. همچنین، 
عامل کمبود منابع انسانی به عنوان عامل مؤثر بر موانع استقرار زنجیره تأمین سبز در صنایع 
کوچک و متوسط استان قزوین در این پژوهش محسوب نمی شود. براساس نتایج تحقیق، 
موانع  مهم ترین  از  شرکت ها  اجتماعی  مسئولیت  از  بعد  هزینه ها  افزایش  از  نگرانی  عامل 
ایفا می کنند برای  اقتصادی و توسعه ای که  به نقش  با توجه  است، هرچند صنایع ذکرشده 
کنترل آسیب های زیست محیطی شان باید هزینه های زیست محیطی را بپردازند و از آنجا که 
ندارند،  بپردازند،  باید  که  هزینه هایی  اثربخشی  به  چندانی  امید  یا  و  اطالع  صنایع  صاحبان 
از  برون رفت  برای  در عدم سرمایه گذاری  مؤثر  مانعی  به مثابه  و  تشدید شده  مزبور  نگرانی 

مسائل زیست محیطی عمل می کند.
با بررسی اطالعات جمع بندی شده و یافته های اصلی و جنبی می توان با عملی کردن چند 
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پیشنهاد، بخشی از مشکالت موجود در استقرار زنجیره سبز در این دسته شرکت ها را کاهش 
داده و حتی به حداقل رساند. این پیشنهادها عبارتند از:

آگاهی،  ● تکنولوژیکی،  دولتی،  مدیریتی،  موانع  انجام شده،  بررسی های  براساس 
تأمین  زنجیره  استقرار  توفیق  مسیر  در  عمده  موانع  از  اقتصادی  و  اعتقادی  رقابتی، 
فعالیت های  زمره  در  باید  الزم  آموزشی  برنامه های  اجرای  می رود.  به شمار  سبز 
مهم فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. در چارچوب سیاست های کلی محیط زیست، 
ضرورت سیاست گذاری مناسب توسط دولت وجود داشته و نیز اختیارات کافی به 
سازمان محیط زیست )به عنوان یکی از دستگاه های نظارتی( داده شود تا بخش های 
مختلف کشور و صنایع، ملزم به تدوین برنامه های استراتژیک زیست محیطی شوند. 
کوچک  خصوصی  بخش های  در  سبز  تولید  فرآیند های  از  راهنما  کتاب های  تهیه 
بیان استانداردهای مربوط به هریک  نیز  و متوسط و فرآیند ورود به این حوزه ها و 
از فعالیت ها و منافع حاصل از آن اثرات عمیق و ماندگاری را در فرهنگ توسعه و 
قابل توجهی در سطح  اعتبارات  خودباوری عمومی خواهد داشت. در حال حاضر، 
کشور با عنوان اعتبارات فرهنگی بین دستگاه های اجرائی توزیع و مصرف می شود 
همچنین،  ندارد.  توسعه  مهم  اهداف  جریان  در  مشخصی  و  مؤثر  نقش  عمدتاً  که 
هدایت این نوع منابع در مسیر های صحیح و تبلیغ ارزشمندی محیط زیست می تواند 

راهگشا باشد.
یک  ● شروع  انقالب  معظم  رهبر  توسط  محیط زیست  کالن  سیاست های  سند  ابالغ 

حرکت جهادگونه برای حل مسائل محیط زیست کشور بوده و به نکات مهم آن نظیر 
اقتصاد  آینده نگری،  تخریب محیط زیست،  یکپارچه، جرم انگاری  و  مدیریت جامع 
مالیات  و  عوارض  زیست محیطی،  حسابرسی  نظام  ایجاد  پاک،  انرژی های  سبز، 
این  باید عنایت ویژه داشت.  سبز، مشارکت های مردمی و دیپلماسی محیط زیست، 
را  سیاستگذاران  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  سلیقه ای  برخورد  بدون  باید  سیاست ها 
اثربخشی بیش تری داشته  تا  به پاسخگویی دربرابر موکلین آن ها )مردم( وادار کند 
به عنوان بخشی مهمی از حقوق و مطالبات مردم  باید  بنابراین، این سیاست ها  باشد. 
شناسایی و از طریق سازمان های مردم نهاد پیگیری شود. در این باره، تصویب قوانین 
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برای مردم می تواند  بر حق خوب زیستن و سالمت محیطی  دائر  اجتماعی و مدنی 
مؤثر باشد. 

دو رکن اساسی توسعه در هر کشور وجود قوانین، مقررات و استانداردهای علمی و  ●
صحیح و کاربردی و از سوی دیگر، وجود ضمانت اجرائی این قوانین و استانداردها 
نشود،  نهادینه  قانون در جامعه کاماًل  اجرای  به  التزام  و  اعتقاد  زمانی که  تا  و  است 
پیشرفت مورد انتظار در کشور رخ نخواهد داد. موضوع زنجیره تأمین سبز نیز مانند 
بنابراین،  قانون است.  به  التزام  اعتقاد و  نیازمند  از موضوعات کالن کشور،  بسیاری 
تغییر نگرش اعتقادی و فرهنگی جامعه به قداست قانون از تکالیف رسانه های جامعه 

محسوب می شود. 
الزامات  ● با  متأسفانه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در راستای مدیریت زنجیره تأمین 

زیست محیطی ناچیز است. بنابراین، ضرورت دارد در این فرآیند گذار اقتصاد ایران 
و همگام با تغییرات محیط اقتصاد سیاسی، نهادهای حرفه ای و دانشگاهی حوزه های 
مرتبط، مطالعات و تحقیقات الزم را برای تبیین موضوع و بسترسازی الزم به منظور 
اجتماعی  مسئولیت  گزارشگری  و  افشا  برای  استانداردهایی  و  الزامات  تدوین 

شرکت ها با هدف شفافیت و پاسخگویی به ذی نفعان و شهروندان فراهم کنند.
است.  ● مصرف کنندگان  انتظارات  از  مستقیم  تابعی  محصول،  تولید  کیفیت  و  نوع 

بنابراین، باید ضمن بررسی و احصاء خدمات و کاالهای سبز در جهت تغییر ذائقه 
و سلیقه مصرف کنندگان، به سمت مصرف سبز و سالم نیز گام برداشت. حوزه های 

فعال بهداشت و سالمت جامعه در این مورد مسئولیت های خطیری بر دوش دارند.
معرفی آثار زیانبار فعالیت واحدهای آالینده محیط زیست و ایجاد الزام قانونی مبنی  ●

بر احتساب هزینه های اجتماعی و سالمت جامعه و مصرف کنندگان مربوط در قیمت 
تمام شده کاالها و خدمات تولیدی صنایع مختلف.

تدوین و اعمال سیاست های حمایتی قانونی از فعالیت صنایع مبتنی بر زنجیره تأمین  ●
سبز شامل اعطای امتیازات مالیاتی و تسهیالتی. در این زمینه، شناسایی احکام قانونی 

موجود و اصالح موارد توسط قانونگذار مورد تأکید است.
اقدامات گسترده فرهنگی و تبلیغی جهت معرفی اهمیت حفظ سالمت محیط زیست  ●
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این رابطه، سازمان صدا و سیما  افراد جامعه. در  و ارزش ها و نقش آن در سالمتی 
به عنوان تنها رسانه دیداری و شنیداری کشور رسالت مهمی بر دوش دارد. 

معرفی فرآیندهای علمی طراحی زنجیره های تأمین سبز در صنایع مختلف و تدارک  ●
تولیدی  واحدهای  فعالیت  برای  نیاز  مورد  استانداردهای  به عنوان  مناسب  ایزوهای 
از تجارب  استفاده  و  تطبیقی  مطالعات  میدانی علمی،  تحقیقات  و خدماتی صنعتی، 
می تواند  توسعه یافته  کشورهای  در  خدماتی  و  تولیدی  صنایع  و  سازمان ها  ارزنده 

راهنمای خوبی در این خصوص باشد. 
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