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 چکیده
را مجبـور بـه تـالش بـراي     هـا   کننـده  ي محیطـی، تولیـد  هـا  در مورد هشدارها  افزایش نگرانی

مین أمدیریت زنجیـره تـ  رویکرد . در زمینه مدیریت محیطی نموده است هاییکار راهکاربرد 
بـه   کننـدگان  تـأمین جامع مدیریت محیطـی کـه همـه جریانـات از     عنوان یک دیدگاه  سبز به
گیـرد، مـورد توجـه زیـادي قـرار       می را در بر کنندگان به مصرف در نهایتو  کنندگان تولید

سبز  تأمیني اصلی مدیریت زنجیره ها مسئله اصلی این تحقیق شناسایی شاخص. گرفته است
از دیــد مالحظــات  کننــده تــأمینهتــرین و ارائــه مــدلی در ایــن راســتا و در نهایــت انتخــاب ب

، ؛ در مرحله نخسـت ه استقیق در دو فاز متفاوت انجام گرفتاین تح. باشد می محیطی زیست
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سبز با مطالعه متون علمی و کسب نظر خبرگان صـنعت اسـتخراج    تأمیني زنجیره ها شاخص
و هـا   داده آوري پـس از جمـع  . قرار گرفته اسـت  نامه و مبناي تهیه پرسش) شاخص 34(شده 

مـدیریت محیطـی داخلـی، خریـد سـبز،      هـاي   مؤلفهشامل (عاملی  ششتحلیل عاملی، مدلی 
 تـأمین جهت سنجش مدیریت زنجیره ) تولید پاك، بازفراوري، طراحی محیطی و آالیندگی

اسـتخراجی، بـراي انتخـاب    هـاي   مؤلفـه در مرحلـه دوم، بـا توجـه بـه     . ه استسبز تدوین شد
د مطالعـه، از ترکیـب دو روش تحلیـل سلسـله مراتبـی و تئـوري       شرکت مور کنندگان تأمین

  . روابط خاکستري استفاده گردیده است

 JEL :C3, C13, Q56ي بند طبقه
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  مقدمه
از  وسـ  تی، کشـاورزي و خـدماتی از یـک   ي صـنع ها ي اقتصادي اعم از فعالیتها فعالیت

 فرآینـد ماهیـت   ،سـوي دیگـر  وابسـتگی دارنـد و از   ها  آن کنند و به می منابع طبیعی استفاده
بنـابراین چنانچـه بـه    . دنـ کن می بالقوه محیط زیست را آلودهطور  بهاست که اي  گونه بهها  آن

ي کالنـی  ها توجه نشود، باید هزینهها  محیطی انجام این گونه فعالیت و مسائل زیستها  پیامد
افـزایش  . براي رفع خسارت و ضایعات ناشی از عـدم توجـه بـه ایـن موضـوع صـرف شـود       

هـا   محیطی، افزایش دانش و آگاهی و نگرانی شـرکت  ي زیستها ي ناشی از آسیبها هزینه
تبع آن بدتر شدن کیفیـت   اقتصادي برروي منابع طبیعی و به هاي در مورد اثرات سوء فعالیت

رشد و توسعه اقتصادي خـود   هايکار راهرا بر آن داشته است که در ها  زندگی، این شرکت
  .1ه باشندبازنگري داشت

را مجبور بـه تـالش بـراي    ها  کننده ي محیطی، تولیدها در مورد هشدارها  افزایش نگرانی
یی نظیـر مـدیریت   هـا  دیـدگاه . نمـوده اسـت   در زمینه مدیریت محیطـی  هاییکار راهکاربرد 
ي مـدیریت محیطـی بـراي    هـا  تـر و سیسـتم   وري سـبز، تولیـد پـاك    ، بهره2سبز تأمینزنجیره 
مطلوب ر این میان، از آنجـا کـه اثـرات نـا    د. 3اند گرفته شده کار بهیت سبز ي مدیرها فعالیت

و عملیـات  هـا   افتـد و مـدیریت برنامـه    می محیطی در همه مراحل چرخه عمر محصول اتفاق
سـبز   تـأمین شـود، دیـدگاه مـدیریت زنجیـره      ي سازمان محدود نمیها محیطی به داخل مرز

به  در نهایتو  کنندگان به تولید کنندگان تأمیناز جامع که همه جریانات  یدیدگاه عنوان به
از آنجـا کـه   . 4قـرار گرفتـه اسـت    بسـیاري گیرد، مـورد توجـه    می را در بر کنندگان مصرف
نگرفته است  کنون صورتسبز در صنعت فوالد ایران تا تأمینمدیریت زنجیره  شناسی مؤلفه
سبز  تأمینمدیریت زنجیره  سنجش جهت ی، مدلشناسی مؤلفهم تا ضمن یق برآنین تحقیدر ا
  .میده ارائه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Huang, 2001. 
2. Green Supply Chain Management (GSCM). 
3. Zhu et al., 2008a, p:1. 
4. Zhu et al., 2008b, p: 578. 
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هــاي توزیــع از  ، یــک فلســفه جــامع بــراي اداره جریــان کانــالتــأمینمــدیریت زنجیــره 
مبادلـه   یـک وسـیله جهـت    مدیریت زنجیـره عرضـه،  . باشد کننده می تا مصرف کننده عرضه

بـه   تـأمین مـدیریت زنجیـره   . کنـد  مـی  فـراهم  ها سازي عملکرد سازمان مستمر اطالعات و به
دیگـران در جهـت بهبـود     آورنـد و از  دسـت  بهکمک خواهد کرد که دانش فنی  ها سازمان

محیطی و مـدیریت   افزایی رعایت مالحظات زیست هم. زیستشان یاري جویند کیفیت محیط
وري، کیفیـت و عملکـرد    بهـره  کنـد تـا   مـی  فـراهم  هـا  سازمانبراي را فرصتی  تأمینزنجیره 

ــا   ــق جری ــود را از طری ــی خ ــات ارت محیط ــته اطالع ــد ن پیوس ــا دهن ــات  . ق ــت مالحظ رعای
برنـده بـراي    -یـک موقعیـت برنـده    تـأمین محیطـی در ترکیـب بـا مـدیریت زنجیـره       زیست
از (یک مزیـت قـوي در بـازار جهـانی      وجود آمدن در بهها  آن کند و به می ها ایجاد سازمان

  .1کند می کمک) طریق کاهش هزینه و بهبود در رقابت
که نگران موضوعات مصرف پایـدار   تأمین فرصتی است براي کسانی یرهسبزکردن زنج

عنوان مکانیسمی  ، هم بهوجه به مسائل سبزاز دید کالن، ت. اند و عملکردهاي تجاري محیطی
بـراي ایجـاد   اي  عنـوان وسـیله   سـبز و هـم بـه   براي افزایش توانـایی در طراحـی محصـوالت    

سـبزکردن زنجیـره تـأمین    . مهـم اسـت   ،بازارهایی براي محصوالت سبز سـازگار بـا محـیط   
تـا بـراي    شـود  میها  فرصتی براي شرکت ي است که سبب ایجادجدید هاي نیازمند ورودي

هـاي پایـداري را رفـع     ي کـرده و نیازمنـدي  گـذار  طراحی و تولید محصوالت سبزتر سرمایه
هــا از  بلکــه شــامل ورودي ،اســت کننــده شــامل محصــوالت مصــرف تنهــا کننــد و ایــن نــه

  . 2گردد می براي ایجاد بازارهاي سبزها  آن و باعث دخیل شدن باشد هم می کنندگان نتأمی
در . دارد ها مزایـایی  سبز کردن زنجیره تأمین هم در سطح فردي و هم ملی براي شرکت

نظیـر   شـود؛  مـی  ي زنجیـره تـأمین سـبز باعـث مزایـاي رقـابتی معینـی       هـا  سطح فردي، برنامه
زنجیـره   ،در سـطح ملـی  . کننـدگان  زتر و ادغام بهتر با تأمیني کمتر، محصوالت سبها هزینه

باعث تطبیق بهتر  را براي محصوالت سبز ایجاد کند، همچنین تواند بازارهایی می تأمین سبز
توانـد باعـث بهبـود     مـی  سـبز کـردن زنجیـره تـأمین    . با مسائل محیطی گـردد  کنندگان تأمین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Handfield et al., 2005. 
2. Sheu et al., 2004.  
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، همکـاري  ها عالوه بر کاهش هزینه. رددگها  موقعیت رقابتی شرکت از طریق کاهش هزینه
دهد که  می مطالعات نشان. گرددمنجر تواند به محصوالت سبز  کنندگان می نزدیک با تأمین

اثرات محیطی محصوالت و تقاضا براي منابع، توسط طراحی محصوالت  درصد 70بیش از 
ها  شرکت. ستا کنندگان بهبود طراحی، نیازمند همکاري نزدیک با تأمین. شود می مشخص

در ایـن   .را بـا محـیط سـازگارتر کننـد    ها  آن و کردهنظر جدیدتباید در مورد محصوالتشان 
 ،1داشته باشـند خود  کنندگان با تأمین تري استا براي موفقیت باید همکاري بیشتر و نزدیکر

 يخاکسـتر  ي روابـط تئـور متمرکز شده است و از  کنندگان تأمینفاز دوم این تحقیق بر  لذا
  .شد خواهد استفاده کنندگان تأمینانتخاب  منظور به

  مین سبزجام شده در حوزه مدیریت زنجیره تأمطالعات ان .1
. مطـرح شـد   1989بـار توسـط کلـه و سـیلور در سـال       نخستینزنجیره تأمین سبز  مفهوم

  :از موارد کار شده در این زمینه در ادامه آمده است یبرخ
. ه هم پیوند دادرا ب »مدیریت زنجیره تأمین«و  »وري سبز بهره«دو مفهوم اي  در مقاله2 هوا

افزایـی رعایـت مالحظـات زیسـت محیطـی و مـدیریت زنجیـره تـأمین          وي معتقد است هـم 
وري، کیفیـت و   هـا کمـک کنـد کـه بهـره      مین به سازمانکند تا زنجیره تأ می فرصتی فراهم

  . هندعملکرد محیطی خود را از طریق جریان پیوسته اطالعات ارتقا د
تولیـد و عرضـه    فرآینـد ین صورت کـه در  ، به ارا مطرح کردبحث خرید سبز  3هوانگ

کــه بــراي این. الزم اســت... اداري و  محصــوالت، مقــادیر زیــادي از مــواد اولیــه، ملزومــات
بتوانند محصوالت سبز تولید نمایند، باید از مواد و محصوالتی استفاده کنند که با ها  شرکت
شـان  کنندگان هـا در مـذاکره بـا تـأمین     لـذا سـازمان  . حیطی سـازگار باشـد  ي زیست مها معیار

بایـد بـه موضـوعات محیطـی توجـه      ) براي بقـا  ی تنهایا حتی گاه حفظ سهم بازار منظور به(
 کننـدگان  ها به خرید سبز پاسخ به عالقه مصـرف  برخی از دالیل روي آوردن شرکت. کنند

بـین محصـوالت شـرکت و رقبـا و      ائل شدنبه محصوالت سازگار با محیط زیست، تمایز ق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Trowbridge, 2003. 
2. Hwa, 2001. 
3. Huang, 2001. 
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هـا اصـولی را بـراي سـازگاري بیشـتر بـا        اغلـب شـرکت  . باشـد  مـی  ها جویی در هزینه صرفه
از مواد  تهیه فهرستی :از اند عبارتبرخی از این اصول  دهند که می نظر قرارزیست مد محیط

ول، همکـاري  از محصـوالت مـورد قبـ    بـرده شـود، تهیـه فهرسـتی     کـار  بهکه نباید  شیمیایی
ي هـا  بـراي افـزایش عملکـرد محیطـی و در نظـر گـرفتن ویژگـی        کننـدگان  نزدیک با تأمین

 .مورد خرید در گیري چندگانه محیطی هنگام تصمیم

 کننـدگان  تـأمین یی را بـراي بررسـی و انتخـاب    هـا  باید تـیم ها  معتقد است شرکت 1رائو
  : کند می چنین اقدامی موارد زیر را تضمین. تشکیل دهند

   با محیط زیست؛محصوالت یا خدمات تولیدي شرکت سازگاري  •
   جلوگیري از آلودگی در منبع؛ •
   استفاده مجدد مواد؛ •
   در تولید؛ها  افزایش حجم بازیافتی •
و چـه غیرمضـر حـداقل    که ایجاد ضایعات چه مضـر  اي  گونه بهها  فرآیند سازي بهینه •

  شود؛
 .حداقل شودها  آن طلوب محیطیکه اثرات ناماي  گونه طراحی دوباره محصوالت به •

موانـع و   کنندگان تأمینانتخاب براي از دید مسائل محیطی  2البته به اعتقاد ژو و همکارانش
قوانین و مقررات دولتی محیطی، رسـالت محیطـی   ها  برخی از این فشار. یی وجود داردها فشار

  .است د خطرناكخرید شرکت، مسئولیت بالقوه براي دفع مواد خطرناك و هزینه دفع موا
محصـوالت سـبز بـه     تنهـا تولیـد و عرضـه    کنندگان معتقد است که براي تولید 3کوشیبو

ی کـه خواهـان محصـوالت سـبز     کنندگان عالوه بر این به مصرفها  آن .بازارها کافی نیست
  .هاي سبز به بازارهاي سبز نیاز دارند شرکت ،عبارت دیگر به. ، نیاز دارندباشند

روي ها  آن آمده است که خرید وجود بهاین آگاهی  کنندگان ن مصرف، بی4به اعتقاد یو
بلکـه   ،تنهـا بـه کیفیـت کـاال توجـه کننـد       که نه اند ترغیب شدهها  آن گذارد و می محیط اثر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rao, 2004, p. 300. 
2. Zhu et al., 2005, p: 463. 
3. Koshibu, 2001. 
4. Yu, 2001. 



 101 ...ها در مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکرد  ش موفقیت سازمانارائه مدلی جهت سنج

مصرف سبز ابتدا در اروپا . شوند را نیز در نظر بگیرند می شرایطی که تحت آن کاالها تولید
. د رسید و ایـن امـر در آلمـان شـدت بیشـتري داشـت      به اوج خو 1980شروع شد و در دهه 

که درباره مسـائل محـیط زیسـت     اند به حمایت از تولیدکنندگانی پرداخته کنندگان مصرف
شد که شناخت محـیط بـراي   امر منجر به این گرایی سبز  در نتیجه، مصرف. پاسخگو هستند

ی سـبز بـر ایـن امـر     گرایـ  همچنین مصـرف . به یک مزیت رقابتی تبدیل شود کنندگان تولید
سازگاري محصوالتشان با معیارهـاي زیسـت محیطـی را     باید کنندگان تأکید دارد که تولید

   . تضمین کنند
. کنـد  مـی  سـبز بیـان   تأمینرا در زمینه مدیریت زنجیره  AMD2 شرکت تجربه 1تروبریج

پردازنده و وسایل حافظـه نـوري اسـت کـه در آن     ریز کننده این شرکت یک شرکت تولید
مورد توجه قـرار گرفتـه و در راسـتاي اجـراي آن      1999سبز از سال  تأمینمدیریت زنجیره 

  :نظیر شود؛ می هایی در شرکت انجام فعالیت
  .کنند می در امر طراحی براي محیط، سالمتی و امنیت مشارکت کنندگان تأمین •
کننـد تـا ضـایعات     مـی  هـایی را جسـتجو   ش فعاالنه فرصـت کنندگان شرکت و تأمین •

  .ي و تحویل را کاهش دهندبند تهبس
 فرآینـد اسـتفاده مجـدد از مـواد در    کـه در مـورد   هـا   سري محدودیت رغم یک علی •

  .هاي دیگري را براي استفاده مجدد مواد یافته است وجود دارد، شرکت فرصت
دستیابی به نتایج محیطی بهتر در حرکت به سوي مـدیریت   منظور به، معتقدند 3برد و ریز

ي مـدیریت مشـارکتی   هـا  فرآینـد باید با پـذیرفتن سـاختارها و   ها  سبز، سازمان نتأمیزنجیره 
. گیرنـد باز کارکنانشـان بهـره   ) ها و خالقیـت کارکنـان   ، نوآوريها استفاده از ایده منظور به(

گیري یک کار بهمراحل . کنند می هاي سبز را توصیه نظران استفاده از تیم بسیاري از صاحب
سـیس یـک واحـد    ط، بنا نهادن یـک برنامـه محیطـی، تأ   بازنگري محی: زا اند عبارتتیم سبز 

هاي محیطی، تعیین اهـداف محیطـی سـازمان،     هاي کاري براي فعالیت محیطی، ایجاد گروه
 .ترکیب مسائل محیطی با چارچوب نظارت سازمان و بازنگري دستاوردهاي برنامه محیطی
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1. Trowbridge, 2001. 
2. Advanced Micro Device. 
3. Beard and Rees, 2000. 
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هاي سبز و اجراي مدیریت  الیتکه حرکت در راستاي فعکنند  می بیان 1هریس و کرین
تغییرات سبز فرهنگی نیازمند ترکیب . طور عمده به تغییرات سبز فرهنگی وابسته است سبز به

روي تغییـرات سـبز فرهنگـی     تأکیـد این . مسئولیت محیطی با فرهنگ موجود سازمان است
برخـی  . است هاي فرهنگ سبز سازمانی ارزش سازي براي تالش در راستاي مفهوماي  انگیزه

وارد کردن مالحظات محیطـی در سرتاسـر زنجیـره    : از اند عبارتهاي کلیدي  از این ارزش
  .نگري گرفتن اخالقیات، معنویت و آینده در نظر ارزش سازمان، تعدیل اهداف اقتصادي و

 ،به سبز کردن تولید بستگی دارد  طور عمده دارد که سبز کردن صنعت به می اظهار 2رائو
کـاربرد  . شـوند  مـی  طور عمده در حین مراحل تولید کاال و خدمات ایجـاد  بهها  زیرا آالینده

ي سـنگین در  گـذار  ي ابداعی وابسته است تا سرمایهها تولید سبز بیشتر به خالقیت و تکنیک
ــا محــیط  ــا کارکنــان و   امــر و ایــن زیســت فنــاوري ســازگار ب نیازمنــد همکــاري نزدیــک ب

بــراي کــاربرد تولیــد ســبز وجــود دارد کــه  چهــار چــارچوب رایــج. اســت کننــدگان تــأمین
  : از اند عبارت

محیطـی بازدارنـده قابـل     کـار  راهتر کاربرد پیوسـته یـک    تولید پاك :3تر تولید پاك •
 ي آلـودگی توجـه  هـا  و خدمات است و به علـت ها  فرآیندکاربرد براي محصوالت، 

  .استهدف این دیدگاه، جلوگیري از آلودگی در منابع اولیه تولید . کند می
 ایـن دیـدگاه  . داري و محافظت منابع است ، نگهدیدگاه هدف این :4کارایی محیطی •

ي مرحله تولیـد، تولیـد   ها و خدمات را با استفاده بهینه از وروديها  کوشد تا کاال می
  .را کنترل کندکند و از این طریق ضایعات را حداقل سازد و آلودگی 

ي بــدون هــا تــالش دارد تــا فعالیــتمفهــوم قبــل،  ایــن مفهــوم مشــابه :5تولیــد نــاب •
افزوده را حداقل کند، استفاده از منابع را کاهش دهد و از این طریـق کـارایی    ارزش

  .را افزایش دهد
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1. Harris and Crane, 2002, p: 216. 
2. Rao, 2004, p: 301. 
3. Cleaner production. 
4. Eco-efficiency. 
5. Lean Production. 
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 سـازي  جامع کیفیت محیطی روي حداقلمدیریت  :1مدیریت جامع کیفیت محیطی •
ن، کارکنـا  سـازي  این مفهوم شامل توانمند. کند می تأکید فرآیندضایعات و کارایی 

 .است کنندگان تأمینبهبود مستمر، تمرکز روي مشتري و ادغام با 

 زایش فشـارها بـه مـدیران بـراي ارتقـاي     دیگر بـه دلیـل افـ   اي  در مطالعه 2همکارانژو و 
چـین، اجرایـی    در صنعت خـودروي  محیطی و عملکرد اقتصادي مالحظات زیست زمان هم

برخـی از عـواملی کـه بـه     . دادنـد  سـبز را مـورد بررسـی قـرار     تأمینکردن مدیریت زنجیره 
: از انـد  عبـارت  ،آورند می سبز فشار تأمینها براي پذیرش و اجراي مدیریت زنجیره  سازمان

مان و قـوانین  ي سبز رقبا، رسالت محیطی سازهاکار راه، کمبود منابع، کنندگان فشار مصرف
  .المللی و مقررات ملی و بین

سـبز   تـأمین مدیریت زنجیـره   کردن عملیاتی به ارزیابی رویکردهاي عمده در 3سو و هو
طریـق تکنیـک تحلیـل سلسـله مراتبـی       رویکرد را شناسـایی کـرده و از   20ها  آن .پرداختند

آمـده در ایـن تحقیـق     دست بهسه اولویت نخست . ي کردندبند رویکردها را اولویت ،فازي
مدیریت عـالی و   بنا نهادن یک پایگاه داده محیطی براي محصوالت، حمایت: از اند عبارت

  .کنندگان تأمینارزیابی محیطی 
سبز در برخـی صـنایع    تأمینرا براي ارزیابی مدیریت زنجیره  مؤلفه 22 ،4ژو و همکاران

ایـن معیارهـا را در پـنج    هـا   آن .شناسایی کردند خودروچین نظیر الکترونیک، پتروشیمی و 
ي، بازیافـت و طراحـی   گروه شامل مدیریت محیطی داخلی، خرید سبز، همکـاري بـا مشـتر   

  .ي کردندبند محیطی طبقه
سـبز در صـنعت    تأمینمعیارهایی را براي ارزیابی مدیریت زنجیره  ،5نینالوان و همکاران

ایـن معیارهـا را در چهـار گـروه شـامل تـدارکات       ها  آن .الکترونیک تایلند شناسایی کردند
 .ي کردندبند سبز، تولید سبز، توزیع سبز و لجستیک طبقه
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1. Total Quality Environmental Management (TQEM). 
2. Zhu et al., 2007. 
3. Hsu and Hu, 2008. 
4. Zhu et al., 2008a. 
5. Ninlawan et al., 2010. 
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سـبز   تـأمین ره یـ زنج سـازي  نـه یبـه به  هدفـه، ک مـدل چند یـ  ، بـا ارائـه  1و دیگـران  وانگ
ان محصـوالت در  ینقل، جرو نه حملیل هزیاز قب ییرهاینظر گرفتن متغ با درها  آن .پرداختند
ق خـود را  یـ سـت، مـدل تحق  یط زیحفاظت از محـ  يبرا يگذار هیو سرما تأمینره یطول زنج

 .توسعه دادند

شاخص را با استفاده از  22مطالعه بر روي یک شرکت الکترونیکی،  ، با2شانگ و دیگران
  .کردندسبز در حوزه صنعت الکترونیک، استخراج  تأمینتحلیل عاملی، براي سنجش زنجیره 

 يع انـرژ یـ توز يها ستمیس ياقتصاد سازي نهیهدفه به بهچند یمدل ارائه ، با3رن و دیگران
 یمنفـ  يهـا  امـد یشـد کـه پ  منجر  یلیفس يها تو سوخ CO2به کاهش ها  آن مدل. پرداختند

 .ست داردیط زیمح يبرا

 تـأمین سازي و ارزیابی عملکرد زنجیـره   رویکرد جامعی را براي مدل ،4همکارانپ و یا
کارکنـان،   براي این ارزیابی شش معیار قابلیت اطمینان محصول، رضـایت ها  آن .ارائه دادند

  .نظر قرار دادندو کارایی را مد وقع، رشد سودآوريم رضایت مشتري، تحویل به
ی را شناسایی فروش خردهسبز در حوزه  تأمینشاخص زنجیره  34 ،5کوتزاب و همکاران

هاي مدیریت محیطـی، اسـتفاده از انـرژي،     را در هشت طبقه سیستمها  کردند و این شاخص
  .نقل، مصرف و ضایعات جاي دادندو ي، حملبند ها، محصول، بسته توجه به ورودي

هـا   مین سـبز بـر روي هزینـه   هـاي مـدیریت زنجیـره تـأ     فعالیت تأثیردر مورد  ،6و پال بوز
هاي قوي تحقیـق و توسـعه، بـا اعمـال      هاي بزرگ و داراي بخش دریافتند که اغلب شرکت

 .ي خود شوندها توانند شاهد کاهش چشمگیر در هزینه می هایی چنین سیاست

و تحت پنج  کردند ییرا شناسا ن سبزیمره تأیت زنجیریمد يها شاخص ،7الرج و تامسن
 یطــیمح یابیــ، ارزیطــید ســبز، تعهــد محیــســبز، خر تــأمینت یریمــد يهــا تیــقابل مؤلفــه
  . ارائه دادند کنندگان تأمینبا  يو همکار کنندگان تأمین
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1. Wang et al, 2011. 
2. Shang et al. 2010. 
3. Ren et al, 2010. 
4. Ip et al, 2011. 
5. Kotzab et al, 2011. 
6. Bose and pal, 2011. 
7. Large and Thomsen, 2011. 
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 1يروابط خاکستر يتئور .2

روش، ن یـ ا. بنا نهاد ،بودها  ستمیس ياساس تئوررا که بر يمفهوم ارتباط خاکستر 2دنگ
ن یـ ا. دهـد  مـی  مرجع را مورد کنکاش قـرار  يها يو سر ستمیک سی يان اجزایم یهمبستگ

 کـار  بـه گسسته و اطالعات نـاقص دارد   يها که داده یحل مسائل مبهم و مسائل يبرا يتئور
 يهـا  یارهـا، خروجـ  یار در معیبسـ  يپذیر رییکم و با تغ با استفاده از اطالعات نسبتاً و رود می
ک مدل ی يفاز ي، همچون تئوريخاکستر يتئور .کند می دیرا تول یمطلوببخش و  تیرضا

 ياریبسـ  يهـا  نهیدر زم ين تئوریا. حل مسائل نامشخص و مبهم است ياثربخش برا یاضیر
اي  ل رابطـه یـ اره تحـت عنـوان تحل  یمعچنـد  گیري مینه حل مسائل تصمیو در زم کاربرد دارد

 يخاکسـتر  ياز تئـور  یجزئـ  يخاکستراي  طهل رابیتحل. گرفته شده است کار به يخاکستر
شـان برخوردارنـد،   یرهاین عوامـل و متغ یباي  دهیچیکه از روابط پ یحل مسائل ياست که برا

اسـت کـه روابـط     یتمیالگـور  ،يخاکسـتر  يهـا  سـتم یس يتئور. ردیگ می مورد استفاده قرار
فاده در حـل  ت اسـت یل نموده و قابلیک عضو مرجع تحلیستم را با یک سی ياعضا یرقطعیغ

 يخاکسـتر  يل تئـور یـ ه و تحلیـ مراحـل تجز  .اره را داراسـت یچنـدمع  گیـري  میمسائل تصـم 
  :ر استیز صورت به

ن صـورت  یـ اشـد، در ا ب X1, X2,…., XNاز ) اریـ مع(نهـاده   kمرجـع بـا    يسـر  X0اگـر  
  :م داشتیخواه

X0 = {X0 (1), X0 (2), …, X0 (j), … X0 (k)} 

X1 = {X1 (1), X1 (2), …, X1 (j), … X1 (k)} 

. 

. 

Xi = {Xi = {Xi (1), Xi (2), …, Xi (j), … Xi (k)} 

. 

. 

XN ={XN (1), XN (2), …, XN (j), … XN (k)} 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grey Relational Theory. 
2. Deng, 1988; Huang et al., 2008. 
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 يبـرا  X0مرجـع   يهـا  يو سـر  Xi يها يان سریتفاوت م يبرا 1يب رابطه خاکستریضر
kth دیآ می دست بهر یاز رابطه ز هادهن:  

)1(  

 یسـ ینور بازیـ ز صـورت  بـه توان فرمول باال را  میآن  و سهولت در فهم یسادگ يکه برا
  :کرد

)2(  
0

0

min max
maxi

iX
ξ

γ
ξ

∆ + ∆
=

∆ + ∆
 

  : طوري که داریم است، به kthدر نهاده  Xiو  X0ارزش قدر مطلق میان  X 0iΔ طوري که به
 0 0   

∆max يو برا =maximaxj 0iX∆  (k)  وmin∆ = min mini k 0iX∆ ن روابط یا
محاسـبه   يبـرا . باشد می 5/0ص است که برابر یب تشخیمقدار ضر ξن یهمچن. برقرار است

  :مینک می ر استفادهیاز فرمول ز يرتبه روابط خاکستر

)3(  
0 0

1

k

i j i
j

w γ
=

Γ = ∑  

1آن از  يجا توان به می است که kthوزن نهاده  Wjکه 
jW

k
  . استفاده نمود =

ق یـ تحق يهـا  داده یسـت یبا يب روابط خاکستریش از محاسبه ضریافزودند پ 2ا و وویهس
  :ر استفاده نمودیو روش زتوان از د می کار نیا يلذا برا ،شوند) زهینرمال(اس یمق بی

)4(           

)5(           
 .تشده اس استفاده )4(از رابطه  ین مقالهدر اکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Grey Relational Coefficient. 
2. Hsia and Wu, 1997. 

0 0
0

0 0

min min | ( ) ( ) | max max | ( ) ( ) |
| ( ) ( ) | max max | ( ) ( ) |

i k i i k i
i

i i k i

X k X k X k X k
X k X k X k X k

ξ
γ

ξ
− + −

=
− + −
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   يمتدولوژ. 3
سـبز و   تـأمین سـنجش مـدیریت زنجیـره     بـراي  یمـدل  ارائـه از آنجا که هدف این مقاله 

علمی، ادبیـات تحقیـق تـدوین    ابتدا با مطالعه و بررسی متون  ،است کنندگان تأمین يبند رتبه
با . است گردیده آوري جمعسپس اطالعات الزم در مورد شرکت فوالد آلیاژي ایران  شده،

سـبز   تـأمین زنجیـره  هـاي   شـاخص  ،ادبیـات تحقیـق و اطالعـات در مـورد شـرکت      توجه به
 آوري و پـس از جمـع   هقرار گرفت نامه ه پرسشیته يمبناها  این شاخص. استخراج شده است

 یل عـامل یزرل تحلیافزار ل نرم کمک بهسپس  ه است،انجام شد یاکتشاف یل عاملیتحلها  داده
، در انتخـاب  یاصـل هـاي   ن شـاخص یـ و ا هن شـد یوتـد  ییو مدل نهـا  هصورت گرفت يدییتا

 پـژوهش را نشـان   ياجـرا  فرآینـد ، )1( شـکل  .فاده قـرار گرفتنـد  تمـورد اسـ   کنندگان تأمین
  .دهد می

  

  
  قیتحق يمراحل اجرا -1 شکل

هاي مؤثر در  اي از شاخص و کسب نظر خبرگان، تعیین مجموعه رور دقیق ادبیات موجودم. 1
  مین سبزارتباط با زنجیره تأ

 

 )تحلیل عاملی(مین سبز دارند هایی که بیشترین تأثیر را در زنجیره تأ انتخاب شاخص. 2

 (AHP) کنندگان مینأریس تصمیم مربوط به انتخاب تتشکیل مات. 3

 ها سازي داده سمقیا بی. 4

 محاسبه درجه روابط خاکستري .5

 کنندگان بندي هر یک از تأمین اولویت. 6



  108  نامه ویژه -پژوهشنامه بازرگانی 

این شـرکت  . دنباش می کارشناسان شرکت فوالد آلیاژي ایران ،جامعه آماري این تحقیق
در آن،  محیطـی  زیسـت هاي  استانداردرعایت تدابیر مختلف زیست محیطی و  وجوددلیل  به

 همـراه ي تـر  سبز در آن با شرایط مسـاعد  تأمینبررسی زنجیره  ،و از این جهتانتخاب شده 
کنون سبز و اجراي آن در این شرکت تا تأمینمدیریت زنجیره  شناسی مؤلفه همچنین. است

اري این تحقیق از شرکت مذکور و بـه روش نمونـه در دسـترس    نمونه آم. انجام نشده است
متغیره و جـم نمونـه بـراي انجـام تحقیقـات چنـد      از آنجا که ح. انتخاب شده است ،خبرگان

اساس این قاعده که حجـم نمونـه بایـد    باشد، نمونه تحقیق بر 200حداقل  تحلیل عاملی باید
 نامـه  پرسـش  400 در نهایـت، . عیین شدت 340، 1متغیرهاي تحقیق باشدبرابر تعداد  10حداقل 

استفاده  2براي تعیین کفایت نمونه از آزمون کیسر. عودت داده شد نامه پرسش 379توزیع و 
 7/0تـر از   آمد و از آنجا که مقدار آن بـزرگ  دست به 79/0ها  براي داده KMOمقدار . شد

  .ی استجهت تحلیل عاملها  دهنده مناسب بودن همبستگی بین داده است، نشان

  ه مدلئسبز و ارا تأمینزنجیره هاي  شناسایی شاخص. 4
هـا در   سبز است، لذا باید شاخص تأمینآنجا که رویکرد تحقیق حاضر مدیریت زنجیره 

مـورد شناسـایی و   ) نهـایی  کننـده  ابتـدایی تـا مصـرف    کننـده  تأمیناز ( تأمینسرتاسر زنجیره 
اسـت  ) یخروج -پردازش  - يورود(ي فرآیندالگوي ما یک الگوي . استخراج قرار گیرد

الزم به ذکر است که ایـن  . اند ي شدهبند سبز در این زنجیره شناسایی و اولویتهاي  مؤلفهو 
ها از بررسی متون علمی و بررسی موضوع سبز در سطح شرکت فوالد آلیاژي ایران  شاخص

از نظـرات   یبلـ البته در این راستا عالوه بـر کمـک گـرفتن از تحقیقـات ق     ،اند استخراج شده
نهـایی اسـتخراج شـده    هـاي   شـاخص . کارشناسان کارخانه و صنعت نیز استفاده شـده اسـت  

  :از اند عبارتمورد است که  34سبز  تأمینزنجیره 
 ؛3محیطی زیستنظر فنی و  زم براي خرید مواد اولیه از نقطهرعایت استانداردهاي ال .1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1385هومن، . 1

2. Kaiser. 
3. Webb, 2009, p: 34; Large and Thomsen, 2011, p: 179; Lin, 2011, p: 2. 
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 ؛1کاهش مصرف مواد اولیه برايوجود ضوابط الزم  .2

  ؛2استفاده بهینه مصرف انرژي برايهاي جدید  اده از فناورياستف .3
  ؛3آموزش و ارائه الگوهاي مصرف صحیح انرژي .4
  ؛4کاهش مصرف انرژي برايتنظیم ضوابط و معیارهاي الزم  .5
نظـر فنـی و    آالت، تجهیزات و ابـزار از نقطـه   استانداردهاي الزم در خرید ماشینرعایت  .6

  ؛5محیطی زیست
هـا   آن آالت و بررسی وضـعیت فرسـودگی   وضعیت کاري ماشینی تحلیلی مداوم بررس .7

  ؛6که باعث آلودگی محیط زیست و مصرف باالي انرژي نگردد
جـویی در   نظر اصولی صـرفه  حل عملیات فرآیند تولیدي از نقطهبررسی تحلیلی تمام مرا .8

  ؛7منابع
ل مـواد، محصـول نهـایی و ضـایعات     نقـ و سایل و تجهیزات پیشرفته بـراي حمـل  وجود و .9

  ؛8نحوي که حداقل اتالف و ریخت و پاش را داشته باشد به
  ؛9بازیافت پسماندها و ضایعات در داخل شرکت .10
  ؛10آالیندگی آب، خاك و هوا توسط محصول نهایی .11
 ؛11آالیندگی آب، خاك و هوا توسط ضایعات .12

 ؛12فراوريآالیندگی آب، خاك و هوا در فرآیند باز .13

  ؛13بازیافت محصول پس از اتمام عمر مفید آن .14
  ؛14طوالنی بودن عمر محصول .15

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Stokes and Tohamy, 2009, p: 8.  
2. Zhu et al., 2008b, p: 579; Tseng, 2011, p: 4897. 
3. Zhu et al., 2005, p: 461. 
4. Zhu et al., 2005, p: 461; Kotzab et al., 2011, p: 664. 
5. Zhu et al., 2008a, p: 9. 
6. Zhu et al., 2005, p: 458. 
7. Rao and Holt, 2005, p: 911. 
8. Zhu et al., 2005, p: 458; Kotzab et al., 2011, p: 664. 
9. Shue, 2008, p: 20; Kotzab et al., 2011, p: 664; Lin, 2011, p: 2. 
10. Rao, 2004, p: 297. 
11. Rao, 2004, p: 303.  
12. Rao and Holt, 2005, p: 907.  
13. Stokes and Tohamy, 2009, p: 8; Bose and Pal, 2011, p: 2; Lin, 2011, p: 2. 
14. Stokes and Tohamy, 2009, p: 8; Bose and Pal, 2011, p:2. 
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  ؛1محیطی توصیه افراد در زمینه مسائل زیستآموزش و  .16
 ؛2محیطی در زمینه مسائل زیست هامحیطی براي پژوهش و ارائه پیشنهاد سازي فراهم .17

  ؛3بازیافت پسماندها و ضایعات در خارج از شرکت .18
  ؛4در فضاي کاري شرکت) محیطی رعایت مالحظات زیست(ج فرهنگ سبز تروی .19
  ؛5محیطی رتی جهت رعایت استانداردهاي زیستکنترلی و نظاهاي  جاد سیستمای .20
 ؛6رسانی به کارمندان و کارکنان اطالع هاي ایجاد نظام .21

 ؛7سبز توسط مدیران ارشد و میانی تأمینزنجیره از حمایت  .22

  ؛8محیطیمدیریت کیفیت جامع  .23

  ؛ISO 140009داشتن گواهی  .24
   ؛10مدیریت محیطیهاي  سیستم .25
 ؛11طراحی براي کنندگان مینتأکمک به  .26

  ؛12اهداف محیطی براي کنندگان تأمینهمراهی با  .27

  ؛13از نظر محیطی کنندگان تأمینارزیابی  .28

  ؛14کنندگان تأمین ISO 14000کنترل گواهی  .29

 ؛15ي سبزبند بسته .30

 ؛16طراحی محصوالت در جهت کاهش مصرف انرژي و مواد .31

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Nuttall, 2008, p: 10. 
2. Harris and Crane, 2002.  
3. Shue, 2008, p: 20; Lin, 2011, p: 2. 
4. Harris and Crane, 2002. 
5. Chavan, 2005, p:446. 
6. Zhu et al., 2007.  
7. Hsu and Hu, 2008, p: 207; Tseng, 2011, p: 4897; Large and Thomsen, 2011, p: 179.  
8. Zhu and Sarkis, 2004; Vachon and Klassen, 2006. 
9. Chavan, 2005, p:448. 
10. Chavan, 2005, p:446; Tseng, 2011, p: 4897. 
11. Zhu et al., 2008a, p: 9.  
12. Rao, 2004, p: 297; Tseng, 2011, p: 4897; Large and Thomsen, 2011, p: 179; Lin, 2011, p: 

2; Hsu et al., 2011, p: 5.  
13. Rao, 2004, p: 297; Large and Thomsen, 2011, p: 179.  
14. Zhu et al., 2005, p: 453.  
15. Zhu et al., 2008b, p: 583; Kotzab et al., 2011, p: 664.  
16. Avila, 2006; bose and pal, 2011, p: 2.  
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 ؛1موادطراحی محصوالت در جهت استفاده مجدد و بازیافت  .32

  ؛2تولید فرآیندطراحی محصوالت در جهت جلوگیري از مصرف مواد خطرزا در  .33
 .3مشتریانهاي  طراحی محصوالت در جهت نیازها و خواسته .34

ي در قالـب  بنـد  پس از شناسایی و استخراج، براي نهایی کردن و اولویتها  این شاخص
اساسـی تحلیـل    از آنجـا کـه مفروضـات   . خواهی خبرگان گذارده شـد به نظراي  نامه پرسش

کفایت نمونه، وجود حداقل سه متغیر بـراي هـر عامـل و    (عاملی در این تحقیق برقرار است 
نامه تحقیـق از تحلیـل عـاملی     جهت تعیین روایی پرسش) متناسب بودن مقدار آزمون کیسر

که ) ها شاخص(کند که آیا نشانگرهایی  تحلیل عاملی اساساً مشخص می. استفاده شده است
هـا   آن واقعـاً معـرف   انـد  در نظر گرفته شـده ) ها عامل(فی سازه یا متغیرهاي مکنون براي معر
نماید که نشانگرهاي انتخـابی بـا چـه دقتـی معـرف یـا        می و همچنین مشخص خیرهستند یا 

روابـط بـین    يدار انتـایج تحلیـل عـاملی جهـت بررسـی معنـ      . 4ده متغیر مکنـون هسـتند  برازن
  .شان داده شده استن )1(در جدول ها  و عاملها  شاخص

 ها نتایج تحلیل عاملی شاخص -1جدول 

ف
ردی

  
  ها عامل                      

  ها  شاخص     

مدیریت 
 محیطی
  داخلی

  خرید
  سبز 

  تولید
طراحی   فراوريباز  پاك 

  آالیندگی  محیطی

1 
سبز توسـط   تأمینحمایت زنجیره 

  مدیران ارشد و میانی
98/0*  

45/12  
          

 یت جامع محیطیمدیریت کیف 2
79/0  
80/9  

          

  ISO 14000داشتن گواهی  3
86/0  
66/11  

          

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chen and Shue, 2009, p: 668. 
2. Rao and Holt, 2005, p: 906. 
3. Zhu et al., 2008a, p: 9.  

 . 1384، 17هومن، ص . 4
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ف
ردی

  

  ها عامل                      
  ها  شاخص     

مدیریت 
 محیطی
  داخلی

  خرید
  سبز 

  تولید
طراحی   فراوريباز  پاك 

  آالیندگی  محیطی

 مدیریت محیطیهاي  سیستم 4
75/0  
32/12  

          

5 

کنترلـــی و هـــاي  ایجـــاد سیســـتم
رتی جهــــــت رعایــــــت نظــــــا

  محیطی استانداردهاي زیست

79/0  
99/8  

          

6 
آموزش و توصیه افـراد در زمینـه   

  مسائل زیست محیطی
92/0  
07/9  

          

7 

ــراهم ــازي فـ ــی  سـ ــراي محیطـ بـ
در  پـــژوهش و ارائـــه پیشـــنهادها

 زمینه مسائل زیست محیطی

90/0  
99/8  

          

8 

ــروی ــبز  ت ــگ س ــت (ج فرهن رعای
در ) محیطــی مالحظــات زیســت 
  فضاي کاري شرکت

87/0  
07/9  

          

9 
رسـانی بـه    هـاي اطـالع   ایجاد نظام

 کارمندان و کارکنان

92/0  
99/8  

          

10 

زم بـراي  اردهاي الرعایت اسـتاند 
نظر فنی و  خرید مواد اولیه از نقطه

محیطی و توجـه بـه خریـد     زیست
موادي که کمتـرین صـدمه را بـه    

ــیط ــان وارد   مح ــت و کارکن زیس
  .دننمای

  
95/0 

08/13  
        

11 
 بـراي  کننـدگان  تـأمین کمک بـه  

 طراحی
  

82/0  
94/22  

        

12 
 بـراي  کننـدگان  تـأمین همراهی با 

 اهداف محیطی
  

92/0  
50/14  
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ف
ردی

  

  ها عامل                      
  ها  شاخص     

مدیریت 
 محیطی
  داخلی

  خرید
  سبز 

  تولید
طراحی   فراوريباز  پاك 

  آالیندگی  محیطی

13 
ــابی  ــأمینارزی ــدگان ت از نظــر  کنن
 محیطی

  
88/0  
77/12  

        

14 
 ISO 14000کنتـــرل گـــواهی 

 کنندگان تأمین
  

78/0  
72/20  

        

15 

ــت  ــتانداردهاي الزم در رعایـ اسـ
آالت، تجهیـزات و   خرید ماشـین 

ــه  ــزار از نقطــ ــی و   ابــ ــر فنــ نظــ
  محیطی ستزی

    
80/0  
23/22  

      

16 

ــاوري  ــتفاده از فن ــاي  اس ــد ه جدی
جهــت اســتفاده بهینــه مصــرف    

  انرژي
    

81/0  
34/22  

      

17 
آموزش و ارائه الگوهاي مصرف 

  صحیح انرژي
    

77/0  
08/24  

      

18 
تنظــیم ضــوابط و معیارهــاي الزم 

  کاهش مصرف انرژي براي
    

92/0  
87/23  

      

19 
وجود ضوابط الزم جهت کاهش 

  مصرف مواد اولیه
    

88/0  
91/17  

      

20 

داوم وضــعیت تحلیلــی مــبررســی 
آالت و بررســـی  کـــاري ماشـــین

ــودگی  ــا  آن وضــعیت فرس ــه ه ک
زیســت و  باعــث آلــودگی محــیط

  .مصرف باالي انرژي نگردد

    
72/0 

56/17  
      

21 

حـــل بررســی تحلیلـــی تمــام مرا  
عملیــــات فرآینــــد تولیــــدي از 

جـویی در   نظر اصولی صـرفه  نقطه
  منابع

    
87/0  
08/24  
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ف
ردی

  

  ها عامل                      
  ها  شاخص     

مدیریت 
 محیطی
  داخلی

  خرید
  سبز 

  تولید
طراحی   فراوريباز  پاك 

  آالیندگی  محیطی

22 

 سایل و تجهیزات پیشرفتهوجود و
ل مـواد، محصـول   نقـ و براي حمل

نحــوي کــه  نهــایی و ضــایعات بــه
حداقل اتالف و ریخت و پاش را 

 .داشته باشد

    
80/0  
07/23  

      

      ي سبزبند بسته 23
71/0  
80/18  

      

24 
بازیافت پسـماندها و ضـایعات در   

  خارج از شرکت
      

88/0  
21/20  

    

25 
بازیافت پسـماندها و ضـایعات در   

  داخل شرکت
      

83/0  
71/20  

    

26 
 پایــانبازیافــت محصــول پــس از 

  عمر مفید آن
      

66/0  
45/19  

    

       طوالنی بودن عمر محصول 27
78/0  
45/17  

    

28 
ــت    ــوالت در جه ــی محص طراح

 کاهش مصرف انرژي و مواد
        

91/0  
75/16  

  

29 
ــت    ــوالت در جه ــی محص طراح

 استفاده مجدد و بازیافت مواد
        

90/0  
86/22  

  

30 

ــوال  ــی محص ــت طراح ت در جه
جلوگیري از مصرف مواد خطرزا 

  تولید فرآینددر 
        

83/0  
84/21  

  

31 
ــت    ــوالت در جه ــی محص طراح

  مشتریانهاي  نیازها و خواسته
        

75/0  
14/21  

  

32 
آالینـــدگی آب، خـــاك و هـــوا 

  توسط محصول نهایی
          

87/0  
86/18  
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ف
ردی

  

  ها عامل                      
  ها  شاخص     

مدیریت 
 محیطی
  داخلی

  خرید
  سبز 

  تولید
طراحی   فراوريباز  پاك 

  آالیندگی  محیطی

33 
آالینـــدگی آب، خـــاك و هـــوا 

 توسط ضایعات
          

92/0  
17/23  

34 
آالیندگی آب، خـاك و هـوا در   

 فراوريباز فرآیند
          

82/0  
08/23  

  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  001/0  داري سطح معنی
  .دهد می را نشان Tمقدار  ،و عدد دوماست ) بار عاملی(نمایانگر پارامتر استاندارد شده  ،عدد اول مربوط به هر شاخص *

روي متغیـر  هـا   آن دهنده بار عـاملی  از عوامل نشان ندارد براي هر یکمقدار پارامتر استا
در هـا   آن نیـز معنـاداري سـهم   هـا   آن متنـاظر  t>2مربـوط اسـت کـه مقـدار     ) مکنـون (نهفته 
یـد  پـس از تأی  .دار هسـتند  تمام متغیرها معنی ،دهد، در نتیجه گیري متغیرها را نشان می اندازه

  .پردازیم می )2ل جدو(عاملی متغیرها به بررسی اعتبار کلی مدل  اثر

  برازندگی مدلهاي  شاخص -2جدول 
  مقدار  شاخص

 P* (0.789) 89.11  دو کاي

RMSEA 013/0  

CFI 98/0  

NFI 97/0  

RMR 008/0  

GFI 96/0  

AGFI 95/0  
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هـاي ایـن پـژوهش بـا سـاختار       دهند داده هاي برازندگی نشان می طور که مشخصه همان
، بـرازش مناسـبی دارد و ایـن بیـانگر همسـو بـودن       عاملی و زیربنـاي نظـري متغیـر عملکـرد    

  .سواالت با سازه نظري است
 يبنـد  قابل طبقـه  مؤلفه ششرها در قالب یدهد متغ می نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان

، 16هـاي   نام نهاد که شامل شاخص »1یداخل یطیت محیریمد«توان  می اول را مؤلفه. هستند
یک عنصر کلیدي در بهبود عملکرد شرکت  ،ی داخلیمدیریت محیط. است 25تا  19و  17

حمایت مدیران عالی نیاز است و اغلب یک عامـل کلیـدي بـراي    به آشکار است که . است
. شود محسوب میسبز هاي  تیو فعالها  ، برنامهها فناوري، ها پذیرش و کاربرد موفق نوآوري

نـگ و همکـاران   ی. د باشـد تضمین برتري محیطی، مدیریت عالی باید کـامال متعهـ   منظور به
ت جـامع  یـ فیت کیریسـتم مـد  یتوسـعه س  يدیـ ران فاکتور کلیافتند که اعتماد به نفس مدیدر
  .است یطیمح

اسـت و   29تـا   26و  1هـاي   که شامل شـاخص  دینام »2د سبزیخر«توان  می دوم را مؤلفه
  .است 30و  9تا  2 هاي نام نهاد که شامل شاخص »3د پاكیتول«توان  می سوم را مؤلفه

، 10هاي  مناسبت دارند و شامل شاخص 4فراوريچهارم با مباحث باز مؤلفههاي  شاخص
براي کاهش هزینه، بهبود وجهه شرکت، رفـع   کنندگان برخی تولید. باشند می 18و  15، 14

فروش . پردازند می به امر بازیافت محصول ،انتظارات متغیر مشتریان و در اختیار گرفتن بازار
  .از بازیافت است يدیگر يها هیزات اضافی نیز جنبهموجودي یا تج

 33تـا   31و  15هـاي   د که شـامل شـاخص  ینام »5طراحی محیطی«توان  می پنجم را مؤلفه
توان در مرحله طراحـی یعنـی    می بسیاري از اثرات محیطی محصوالت یا مواد خام را. است

 وري محصوالت به طراحـی سودآ. کنترل کرد ،شوند می انتخابها  فرآیندزمانی که مواد و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Internal Environmental Management (IEM). 
2. Green Purchasing (GP). 
3. Cleaner Production (CP). 
4. Recovery. 
5. Eco-Design (ECO). 
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. سـبز اسـت   تأمینمهم مدیریت زنجیره هاي  مؤلفهلذا طراحی محیطی از  ،گردد می بازها  آن
بـه حـداقل   هـا   آن در طراحی محصوالت باید اثرات محیطی محصوالت را در چرخـه عمـر  

ــان هــمطراحــی موفــق محیطــی مســتلزم تعامــل  . رســاند ــا  زم ــأمینســازمان ب ــدگان ت و  کنن
  .ش استنکنندگا مصرف

د کــه شــامل یــنام »آالینــدگی«تــوان  مــی ســبز را تــأمینششــم مــدیریت زنجیــره  مؤلفــه
کنترل میزان آالینـدگی آب، خـاك و هـوا توسـط ضـایعات،      . است 13تا  11هاي  شاخص

فاکتور مهمی براي کـاهش اثـرات محیطـی     فراوريباز فرآیندمحصول نهایی و همچنین در 
  .است

: ر محاسبه شدیشده به شرح ز ییعامل شناسا ششونباخ کر يالزم به ذکر است که آلفا
، 92/0 فراوري، بــاز78/0د پــاك یــ، تول86/0د ســبز یــ، خر84/0 یداخلــ یطــیت محیریمــد

بیشـتر اسـت    7/0ر آلفا از مقـدار  یاز آنجا که مقاد. 83/0و آالیندگی  86/0طراحی محیطی 
  .لذا ابزار تحقیق از پایایی الزم برخوردار است

هـا و   ا عاملیمکنون  يرهایها، متغ یضیب .باشد می) 2(شکل  صورت بهحقیق مدل نهایی ت
ها  یضیه از بیسو کی يها کانیپ. دنده ین سبز را نشان میره تأمیزنجهاي  شاخص ،ها لیمستط

شـده   ر نوشـته یمقـاد . رنـد یگ یکدام عامل بار مـ  يدهد که هر مورد رو یها نشان م لیبه مستط
اسـت،  ) نیـی تب(ح یعامـل قابـل توضـ    يکه از سورا نس آن مورد ایزان واریها، م کانیپ يرو

  لهیوسـ  ند که بهده یرا نشان م) خطا(مانده  یانس باقیکوچک، وار يها کانیپ. دنده ینشان م
  .دنده یها را نشان م ان عاملیم یه، همبستگیدوسو يها کانیپ. شود ین نمییعامل تب
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  ر استاندارد شده برونداد مدل مفهومی براساس پارامت -2شکل 
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  کنندگان تأمین يبند رتبه .5
از و  کننـدگان  تـأمین انتخـاب   يبرا فاز اولآمده از  دست بههاي  از شاخص ،در فاز دوم

ــترک ــب دو روش تحلی ــ ی ــله مراتب ــور 1یل سلس ــط  يو تئ ــتررواب ــرا يخاکس ــاب  يب انتخ
 یاصـل  هـاي  بـه شـاخص   دهـی  وزن يبـرا  ایـن فـاز  در  شـده و سـبز اسـتفاده    کننـدگان  تأمین

  . ه استدیاستفاده گردی ل سلسله مراتبیاز تحل ،شده استخراج
است  2شاخصهچند يریگ فنون تصمیم نیتر یکی از معروف تحلیل سلسله مراتبی فرآیند

 ،سـت ا رو روبـه  يریـ گ بـا چنـد گزینـه رقیـب و معیـار تصـمیم       يریـ گ عمل تصمیم وقتیکه 
ه یـ در جهـت تجز  یروش یسلسله مراتب لیقت تحلیدر حق. ردیگقرار استفاده مورد تواند  می

ک درخـت  ی صورت بهل آن یمختلف و تبد يارهایبا مع گیري میده تصمیچینمودن مسائل پ
رنـدگان خبـره اسـت کـه     یگ میاز تصـم  یگروهـ هـاي   میتصـم  يبند تیو اولو یسلسله مراتب

سلسـله مراتـب تصـمیم درختـی     در این تکنیـک   .3سنجد می زیرا نها  آن قضاوت يسازگار
عوامل مـورد مقایسـه   و است  يتحت بررسی داراي سطوح متعدد مسئلهت که با توجه به اس

ســطح اول هــر درخــت . دهـد  مــی رقیــب مــورد ارزیـابی در تصــمیم را نشــان هــاي  و گزینـه 
است که با همدیگر  ییها گزینه گربیان آنسطح آخر  و است يریگ هدف تصمیم کننده بیان

) میــانی(دیگــر ســطوح . دیگر هســتندیکــقابــت بــا و بــراي انتخــاب در ر شــوند مقایســه مــی
 شـکل . )Dong et al., 2008( سـت ها که مالك مقایسه گزینه هستندهایی معیاردهنده  ننشا

  .دهد می ق را نشانیتحق یساختار سلسله مراتب )3(
   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Analytic Hierarchy Process (AHP). 
2. MADM. 
3. Saaty, 1980, 1994; Tung andTang, 1998; Lee et al., 1999; Macharis et al., 2004. 
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 یطیت محیریمد
 یداخل

  آالیندگی  طراحی محیطی  فراوريباز  د پاكیتول  د سبزیخر

 
  
 

 A کننده تأمین B کننده تأمین  C دهکنن تأمین

  قیتحق AHPساختار  -3شکل

  . دهد می را نشانها  نهیو گزها  شاخص يم برایس تصمیماتر )3( جدول

  کنندگان تأمینو ها  م شاخصیس تصمیماتر - 3جدول 

  ها گزینه                A کننده تأمین  B کننده تأمین C کننده تأمین
  معیارها     

  مدیریت محیط داخلی 529/0  0134/0  453/0
  خرید سبز  278/0  354/0  167/0
  تولید پاك  /580  243/0  321/0
  فراوريباز  387/0  035/0  689/0
  طراحی محیطی  370/0  153/0  479/0
  آالیندگی  737/0  312/0  531/0

  
نموده کـه در جـدول   ) هزینرمال(اس یمق بی آن راهاي  م، دادهیس تصمیجاد ماتریپس از ا

  .ص استمشخ )4(

 کننده سبز تامین انتخاب معیارهاسطح  سطح هدف
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  اس شدهیمق بی هاي داده -4 جدول
X0=1 X0=1 X0=1                              مرجعها و سري  گزینه  

  Aکننده  تأمین  Bکننده  تأمین Cکننده  تأمین  معیارها             
  مدیریت محیط داخلی 0/1  0  852/0
  خرید سبز  593/0  0/1  0
  تولید پاك  580/0  243/0  231/0

  بازفراوري  591/0  0  0/1
  طراحی محیطی  134/0  0  0/1

  آالیندگی  0/1  0  515/0
  

را از  يب رابطـه خاکسـتر  یضـر  یسـت یزه، حـال با یس نرمـال یآوردن ماتر دست بهپس از 
جـدول  . گـردد مشخص  X0i∆ر یمقاد یستیاز آن با ، اما پیشآوریم دست به )2(طریق رابطه 

   . دهد می ر را نشانین مقادی، ا)5(

  X0i∆ حاسبه مقدارم -5 جدول

  ها  گزینه               Aکننده  تأمین  Bکننده  تأمین Cکننده  تأمین
  معیارها      

  مدیریت محیط داخلی 0/1 0/1  148/0
  خرید سبز  407/0  0 0/1

  تولید پاك  420/0  757/0  769/0
  فراوريباز  409/0 0/1  0
  طراحی محیطی  866/0 0/1  0
  آالیندگی  0 0/1  485/0

  
 )6(مشخص نمود کـه در جـدول    )2(را از رابطه  يب رابطه خاکستریتوان ضر می حال

  .است ارائه شدهج حاصل از محاسبات ینتا
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   γ0i يب رابطه خاکستریضرا -6 جدول

  و سري مرجعها  گزینه                           Aکننده  تأمین  Bکننده  تأمین Cکننده  تأمین
  معیارها                 

  مدیریت محیط داخلی 354/0  354/0 0/1
  خرید سبز  448/0 0/1  666/0
  تولید پاك 0/1  336/0  333/0

  فراوريباز  550/0  666/0 0/1
  طراحی محیطی  360/0  550/0 0/1

  آالیندگی 0/1  550/0  507/0
  

را محاسـبه نمـود کـه در     يب رتبـه خاکسـتر  یتـوان ضـر   مـی   γ0i ریحال با داشـتن مقـاد  
نکـه  یبـا توجـه بـه ا    مشخص شده است، کنندگان تأمیناز  یکو رتبه  ییج نهاینتا )7(جدول
از  یـک وزن هر     باشـد و بـا اسـتفاده از رابطـه     مـی  کننده تأمینسه ) K(ما هاي  نهاده
ت یو در نها يب رتبه خاکستری، ضر)7(جدول . شود می در نظر گرفته 33/0کنندگان  تأمین
 . دهد می شیرا نما انکنندگ تأمین یینها يبند رتبه

   Γ0i يب رتبه خاکستریضر -7جدول
کنندگان تأمین  Γ0i رتبه 

A 624/0  2 

B 404/0  3 

C 637/0  1 
  

  .انتخاب گردد C کننده تأمین یستی، با)7(با توجه به جدول 

  گیري جهیبحث و نت
 تأمینشاخص زنجیره  34، نخستدر فاز  ؛تحقیق حاضر در دو فاز متفاوت انجام گرفت

بز بــا مطالعــه متــون علمــی و کســب نظــر خبرگــان صــنعت اســتخراج شــد و مبنــاي تهیــه ســ
 عاملی جهت ششو تحلیل عاملی، مدلی ها  داده آوري پس از جمع. قرار گرفت نامه پرسش

عامـل   سپس در فاز دوم، بـا توجـه بـه شـش    . شدسبز تدوین  تأمینسنجش مدیریت زنجیره 
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شرکت مورد مطالعـه، از ترکیـب دو روش تحلیـل     کنندگان تأمیناستخراجی، براي انتخاب 
 شناسی این تحقیق با رویکرد مؤلفه. سلسله مراتبی و تئوري روابط خاکستري استفاده گردید

 ویـژه  بـه سـبز در صـنعت    تـأمین تواند زمینۀ مساعدي جهت اجراي مدیریت زنجیره  می خود
محیطـی و نیـز توجـه     افزون مباحـث زیسـت  با توجه به اهمیت روز. کندصنعت فوالد ایجاد 

همچنین الزامات و قوانین مبنی بر مدنظر قـرار دادن مالحظـات   بیشتر مشتریان به این مورد و 
  : رسد می نظر طی توسط صنایع، توجه به پیشنهادهاي زیر مفید بهمحی زیست

ت و ابــزار و در تجهیــزا آالت، الزم در خریــد ماشــینهــاي  تــدوین و رعایــت اســتاندارد -1
. سبز در آن لحاظ شده باشدهاي  نحوي که مؤلفه ارتقاي سطح فناوري به صورت امکان

 سـازي  یی نظیر حداقل استفاده از انرژي، حداقل آسیب به افـراد، حـداقل آلـوده   ها مؤلفه
  ؛...زیست و محیط

  ؛ISO 14000محیطی نظیر  زیستهاي  استاندارد رعایت ملزم شدن به -2
کـه بـا   اي  گونـه  کـاري بـه  هـاي   و فـر آینـد  رعایت اصول سـبز در طراحـی محصـوالت     -3

  محیطی همراه باشد؛ زیستهاي  و رعایت استاندارد جویی در مصرف منابع صرفه
محیطـی   یسـت نظـر فنـی و ز   زم بـراي خریـد مـواد اولیـه از نقطـه     الهاي  تدوین استاندارد -4

  زیست وارد نماید؛ صدمه را به محیطکه کمترین اي  گونه به
  ؛یی جهت کاهش مصرف انواع انرژيها یارتنظیم ضوابط و مع -5
  ؛ضایعات در صورت امکان فراوريباز -6
  .محیطی آموزش افراد در زمینه مسائل زیست -7

یابـد،   مـی  تدریج توجه به مسائل زیست محیطی اهمیت بیشـتري  هاز آنجا که ب در ضمن،
  :رسد می نظر زیر مفید بههاي  انجام تحقیقات در زمینه

نظر ه و با توجـه بـه جامعـه آمـاري مـورد     سبز در این مطالع تأمینزنجیره ي ها مؤلفه تأثیر -1
و تسـت آن بـراي    سـبز  تـأمین طراحی مدل زنجیره  بنابراین .ه استمورد تایید قرار گرفت
  شود؛ می تحقیقات آتی توصیه

 اجراي آن؛ منظور بههاي تولیدي دیگر  سبز در صنایع و بخش تأمینزنجیره  شناسی مؤلفه -2

  ؛هاي خدماتی سبز در بخش تأمینزنجیره  شناسی لفهمؤ -3

  .هاي تولیدي و خدماتی بز در سازمانس تأمیناجراي زنجیره  -4
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