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 چکیده

های بشر در این و دغدغه یطیمح ستیزهای اخیر، همگام با افزایش خطرات در دهه
رویکردی نوین در جهت کاهش اثرات  عنوان بهسبز  تأمینخصوص، مفهوم زنجیره 

تولیدات محصوالت سازمانی توسط محققین معرفی گردیده است.  یطیمح ستیز
 تأمینها را به سمت پذیرش زنجیره های اخیر سازمانهای دولتی در طی سالسیاست

 تأمینوز موانع متعددی بر سر راه پذیرش زنجیره هن حال نیبااسبز ترغیب نموده است. 
بایست مرتفع گردند. پژوهش حاضر تالشی است در جهت سبز وجود دارد که می

سبز و بررسی میزان  تأمینشناسایی موانع اصلی در خصوص پذیرش زنجیره 
هر یک از این موانع بر روی کل سیستم. در این پژوهش، با  یریرپذیتأثو  یرگذاریتأث

 تأمینموانع اصلی در اتخاذ زنجیره  عنوان بهعامل  18سی ادبیات موضوعی تعداد برر
نفر از متخصصان  8اند. جامعه آماری این پژوهش، شامل سبز مورد شناسایی قرار گرفته

باشند که با مفاهیم زنجیره خاص فست فود می طور بهو خبرگان در صنعت غذایی و 
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های حاصل از این پژوهش، از تحلیل داده منظور بهسبز آشنایی کامل دارند.  تأمین
بیانگر این  دیمتلفازی بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل  دیمتلرویکرد 

، "سبز تأمینعدم آگاهی مشتریان و فشار در مورد زنجیره "مطلب است که فاکتور 
ت ارشد عدم مشارکت مدیری"فاکتور معرفی گردیده است. فاکتورهای  نیرگذارتریتأث

محیطی برای  کنندگان تأمینمشکل در حفظ "و  "یطیمح زیستدر پذیرش مدیریت 
دارای باالترین درجه اهمیت به نسبت سایر فاکتورهای مورد بررسی  "موادبندی بسته
 باشند.می

 .فازی دیمتلزنجیره تأمین سبز، موانع پذیرش، : گانکلیدواژ
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 مقدمه

 ماده مرحله از کاال تبدیل جریان با مرتبط هایعالیتف یبر تمامعالوه  که تأمین زنجیره

 تأثیر گیرد،را نیز در بر می نهایی، جریان اطالعات کنندگان مصرف به کاال تا تحویل خام

داشت )سارکیس و  خواهد ستیز طیمح همچنین و اجتماعی محیط بر مهمی بالقوه
اخذ  برای ولتید (. در این راستا و با افزایش فشار مقررات2011، 1همکاران

عرضه  برای فزاینده تقاضای مشتریان رشد و سو کی از یطیمح ستیز استانداردهای
 مدیریت و سبز تأمین مفهوم زنجیره (،ستیز طیمح بر مخرب اثر سبز )بدون محصوالت

ی ( زنجیره2007) 2(. از نظر سریواستاوا1393پدیدار گردید )شیرخدایی و همکاران،  آن
 تأمینی در مدیریت زنجیره محیطی زیستدر نظر گرفتن مسائل "ی سبز به معنا تأمین

مواد، فرآیند ساخت و تولید، تحویل  یابیمنبع شامل طراحی محصول، انتخاب و 
محصول نهایی به مشتری و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفید 

 مختلف حلدر مرا محیطی زیستآثار  کلیدی در کاهش نقش تولیدی . عملیاتاست "آن

؛ دارند بازیافت و مجدد استفادهتولید، استفاده،  تا مواد از استخراج محصول عمر چرخۀ
و  رقابتی مزیت به دستیابی موجب زمینۀ تولید در مسئولیت محیطی بنابراین درك
و  شود )ژومی محصوالت تأثیرات محیطی بهبود از طریق فرایند بازار افزایش سهم

 (.2006،  3سارکیس
 خام، مواد خرید از زمان ستیز طیمح آلودگی کاهش سبز، تأمین رهیزنج صلیا هدف

 آن اهداف دیگر . ازهاست آناز بین رفتن  و محصوالت زمان فروش تا توزیع و تولید

 و انرژی حفظ منظور به سیستم صنعتی در داخل ضایعات کردن محدود به توان یم
، 4کرد )کو و همکاران اشاره ،تسیز طیمح برای مواد خطرناك استفاده جلوگیری از

زنجیره  محیطی زیست بهبود عملکرد زمینه در یگذار هیسرما استراتژی (. اتخاذ2010
 حذف ها،آالینده کاهش انرژی، در منابع جوییصرفه را مانند منافع زیادی و مزایا تأمین

 یبرا وریبهره نهایتاً افزایش برای مشتریان و ارزش ایجاد کاهش ضایعات، یا
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 (.1390داشت )الفت و همکاران،  خواهد همراه به خدماتی و تولید یها سازمان
 موضوعات نگران که کسانی برای است فرصتی تأمین زنجیره سبز کردن، یطورکل به

 هم سبز، مسائل به توجه دید کالن، اند. ازعملکردهای تجاری محیطی پایدار و مصرف

 عنوان به هم و سبز طراحی محصوالت در توانایی افزایش مکانیسمی برای عنوان به

سبز است.  مهم محیط، با سازگار سبز محصوالت برای ایجاد بازارهایی ای برایوسیله
 فرصتی برای ایجاد که سبب است جدیدی هایورودی نیازمند تأمین زنجیره کردن

 و کرده گذاری سرمایه سبزتر محصوالت تولید و برای طراحی تا شودمی هاشرکت
 است، کننده مصرف شامل محصوالت تنها نه این و رفع کنند پایداری را هایزمندینیا

 ایجاد ها برایآن دخیل شدن باعث و است هم کنندگان نیتأماز  هاورودی شامل بلکه

( و وانگ و 2006(. ژو و سارکیس )2005، 1گردد )شو و همکارانبازارهای سبز می
 تأثیرسبز  تأمیناند که مقدمات زنجیره موده( به این نکته اشاره ن2015) 2همکاران

 بسزایی بر روی عملکرد محیطی و اقتصادی سازمان برجای خواهد گذاشت.
به همراه دارد  ستیز طیمحها و سبز منافع متعددی را برای سازمان تأمیناگرچه زنجیره 

، (2015، 5جابور و همکاران ;2011، 4التیب و همکاران ;2016، 3)ژانگ و همکاران
باید به این نکته توجه نمود که موانع گوناگونی نیز بر سر راه پذیرش آن  حال نیباا

سبز کمتر  تأمیندهد که موانع زنجیره است. بررسی ادبیات پژوهش نشان می قرارگرفته
(. در 2016مورد توجه و بررسی محققین پیشین قرار گرفته است )وانگ و همکاران، 

سبز صورت گرفته است،  تأمیناتی در حوزه زنجیره داخل کشور نیز، اگرچه تحقیق
موانع قرار داده  یبند تیاولواکثر این تحقیقات تمرکز خود را بر شناسایی و  حال نیباا

( بررسی موانع از حیث 1394امیدوار و همکاران،  ;1393، کبختیناست )نیازی و 
پر  منظور بهین راستا و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ا یریرپذیتأثو  یرگذاریتأث

کردن شکاف تحقیقاتی مذکور، در این پژوهش در ابتدا به شناسایی موانع اصلی در 
 دیمتلرویکرد  یریکارگ بهسبز پرداخته شده است و سپس با  تأمینپذیرش زنجیره 
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قرار  یموردبررسفازی سعی گردیده است موانع اصلی در قالب دو گروه علت و اثر 
سبز، مرور ادبیات  تأمینمبانی نظری پژوهش شامل مفاهیم زنجیره  گیرند. در ادامه،

سبز بیان شده است. بخش سوم  تأمینموانع اصلی در اتخاذ زنجیره  تیدرنهاپیشین و 
پژوهش است. بخش چهارم این پژوهش، مربوط به  یشناس روشمربوط به 

. در نهایت، است دیمتلها و اجرای تکنیک های حاصل از پرسشنامهداده لیوتحل هیتجز
متناسب با نتایج حاصل از پژوهش ارائه  ها شنهادیپدر بخش پنجم پژوهش، نتیجه و 

 گردیده است.

 مبانی نظری پژوهش

 تأمینمدیریت زنجیره 

و کنترل  مؤثراند که رقابت ها به این مهم پی بردهامروزی، سازمان وکار کسبدر محیط 
ها و همچنین منابع در ها، مهارتتوانایی های سازمانی در گرو تمرکز بر رویهزینه

(، لذا رویکرد رقابتی از 2015)محمد دوست و همکاران،  است تأمینسرتاسر زنجیره 
تغییر یافته است )لمبرت و  تأمینهای رقابت سازمانی به سمت رقابت بر روی زنجیره

های (، درك و اجرای رویه2015) 2نظر بانرجی و میشرا بر اساس(. 2000، 1کوپر
برای سازمان، نقش کلیدی را در حفظ جایگاه رقابتی و ارتقای  تأمینمدیریت زنجیره 

 تأمینهای مرتبط با مدیریت زنجیره نماید. لذا، مفهوم و رویهسوددهی در بازار ایفا می
 طور بهتوانایی در حفظ مزیت رقابتی و همچنین بهبود عملکرد سازمانی  لیبه دل

ی و همچنین محققان حوزه ، مشاورینوکار کسبمدیران ای مورد توجه فزاینده
لی و  ;2015، 3سنگری و همکاران ;2006قرار گرفته است )لی و همکاران،  یدانشگاه

ریزی و تشریح برنامه منظور به تأمینی مدیریت زنجیره ، واژهیطورکل به(. 2006، 4لین
اعم از موارد درونی های لجستیک کنترل جریان اطالعات، مواد و همچنین فعالیت

(. در 2004، 5ها معرفی شده است )چن و پاول راجسازمان و موارد بیرونی بین سازمان
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تعاریف و رویکردهای مختلفی ارائه گردیده است.  تأمینارتباط با مدیریت زنجیره 
به معنای شناسایی ماهیت استراتژیک هماهنگی  تأمین، مدیریت زنجیره مثال عنوان به

با هدف بهبود  تأمینن و همچنین مابین شرکای تجاری درون زنجیره درون سازما
)لی و همکاران،  است تأمینعملکرد هم در سطح سازمان و هم در سطح زنجیره 

به معنای  تأمین(، از مدیریت زنجیره 2005(. همچنین هروانی و همکاران )2006
حویل یک محصول های درگیر در تای از فعالیتیکپارچگی و مدیریت شبکه پیچیده

بر (. 2005، 1اند )هروانی و همکارانکننده نهایی یا مشتری یاد کردهنهایی به مصرف
شامل  تأمین، مدیریت زنجیره 2تأمینتعریف انجمن متخصصین مدیریت زنجیره  اساس
های درگیر در ارتباط با یافتن و تدارك منابع، ریزی و مدیریت تمامی فعالیتبرنامه
. همچنین مواردی نظیر استهای مدیریت تدارکات تمامی فعالیت کالم کیو در  3تبدیل

دهندگان ها، ارائه، واسطهکنندگان نیتأمهماهنگی و همکاری با شرکای کانال مانند 
گیرد. جای می تأمینهای زنجیره و مشتریان، در زمره فعالیت خدمات شخص ثالث

ه نمودن مدیریت عرضه و تقاضا وظیفه یکپارچ تأمینخالصه، مدیریت زنجیره  طور به
، 4بر عهده دارد )ملکی و کروز ماچادو تأمینرا درون سازمان و در راستای زنجیره 

-مشتمل بر تمامی فعالیت تأمین(، زنجیره 1999) 5(. از نظر هندفیلد و نیکوالس2013

نار تا کاربر نهایی، در ک های مرتبط با جریان و تغییر محصوالت از مواد خام )استخراج(
که از تعریف مشهود است، هدف اصلی  گونه همان. استجریان اطالعاتی مرتبط 

تالش برای یکپارچه نمودن جریان مواد و اطالعات در طول  تأمینمدیریت زنجیره 
فلدمن  ;2003، 6)چیلدهوز و تاویل است مؤثریک سالح رقابتی  عنوان به تأمینزنجیره 
به دنبال  تأمیننیز معتقدند مدیریت زنجیره  (2000(. لمبرت و کوپر )2003، 7و مولر

. چنین استاز مواد اولیه تا محصول نهایی  وکار کسبفرآیندهای کلیدی  یساز کپارچهی
شود، زمینه ایجاد ارزش فرآیندی که منجر به خلق خدمات، محصوالت و اطالعات می

 آورد.را فراهم می تأمینبرای ذینفعان در زنجیره 
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 سبز تأمینزنجیره 

 از منابع سو کی از خدماتی و کشاورزی صنعتی، هایفعالیت از اعم اقتصادی هایفعالیت 

 هافرآیند آن ماهیت دیگر، از سوی و دارند وابستگی هاآن به و کننداستفاده می طبیعی

 به پیامدها چنانچه بنابراین؛ کنندمی آلوده را ستیز طیمح بالقوه طور به که است یا گونه به

 کالنی برای هایهزینه باید توجه نشود، هافعالیت گونه نیا انجام محیطی زیست مسائل و

-شود. افزایش هزینه صرف موضوع این به توجه عدم از ناشی ضایعات و خسارت رفع

 ها درشرکت نگرانی و آگاهی و دانش افزایش ،محیطی زیست یها بیآس از ناشی های

کیفیت  شدن بدتر آن تبع به و طبیعی منابع یاقتصادی بر رو هایسوء فعالیت اثرات مورد
خود  اقتصادی توسعه و رشد یکارها راه در که داشته است آن بر را هاشرکت این زندگی،

(. در همین راستا و با گسترش نگرانی 1390باشند )احمدی و همکاران،  داشته بازنگری
 یدانشگاهی های اخیر، محققان حوزهدر طی سال محیطی زیستدر خصوص مسائل 

سبز  تأمینتوجه خود را معطوف به بحث زنجیره  تأمیندر کنار متخصصان زنجیره 
(. در این 2016، 1اند )لوترا و همکارانو حیاتی نموده تیبااهمموضوعی  عنوان به

، تمامی جوامع اعم از محیطی زیستمسائل  دوبندیق یبخصوص، توسعه روزافزون و 
 تأمینزنجیره  یسو بهرا وادار به تفکر و حرکت  سعهتو درحالو  افتهی توسعهکشورهای 

ژانگ و  ;2014، 3کومار و همکاران ;2015، 2سبز نموده است )جایارام و آویتاتور
 (.2016همکاران، 

اعضای این زنجیره به  تمام هدایت شامل تأمین زنجیره مدیریت سنتی، دیدگاه در 
 و وریبهره ارتقا مانی در جهتعملکرد ساز هدف بهبود هماهنگ با و صورتی یکپارچه

به دنبال دستیابی به اهدافی نظیر  تأمین زنجیره . در این بین، مدیراناستبیشتر  سود
باشند )سارکیس و می افزایش کیفیت ها وهزینه خدمات، کاهش و کاال سریع تحویل

 و محیطی زیستاما نکته حائز اهمیت این است که بهبود در عملکرد ؛ (2011همکاران، 
، 4اجتماعی پیش رو کمتر مورد توجه قرار گرفته است )هسو و هو هایآن هزینه تبع به
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، فرایند در نظر گرفتن معیارها یا مالحظات تأمینی (. سبز کردن زنجیره2008
سبز، یکپارچه  تأمینی است. مدیریت زنجیره تأمینی در سرتاسر زنجیره محیطی زیست
در تمام مراحل طراحی  محیطی زیستا الزامات ب تأمینی ی مدیریت زنجیرهکننده

مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیندهای توزیع و انتقال،  تأمینمحصول، انتخاب و 
 منظور بهتحویل به مشتری و باالخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد 

ی کل زنجیرهوری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد بیشینه کردن میزان بهره
 و به حفظ وابسته کشور هر پایدار توسعه تضمین (. امروزه2006است )سارکیس،  تأمین

و اقدامات گوناگونی  شده آن کشور در غیرقابل جایگزین و منابع محدود از بهینه استفاده
 اعمال ها آن ازجمله که است انجام گرفته ها دولت توسط مسئله این با مواجهه برای

 و تولیدی در مراکز ستیز طیمحبا  خام سازگار مواد از مانند استفاده ول سبزاص و قوانین
 استفاده مجدد کاغذها و بازیابی نفتی، و فسیلی انرژی از منابع کاهش استفاده صنعتی،

است )حسینی و  خصوصی و بخش دولتی هایو سازمان هادر شرکت ضایعات
 محیطی زیستعملکرد  بهبود زمینه در یگذار هیسرمااستراتژی  (. اتخاذ1393همکاران، 

 ها،انرژی، کاهش آالینده در منابع جوییصرفه را مانند زیادی منافع و مزایا تأمینزنجیره 

 برای وریبهره و نهایتاً افزایش مشتریان ارزش برای ایجاد ضایعات، کاهش یا حذف

 (.1390، داشت )الفت و همکاران همراه خواهد به خدماتی و های تولیدنسازما
 یسو به حرکت در بهتر محیطی نتایج به دستیابی منظور به معتقدند (،2000) 1ریز و برد 

 مدیریت فرآیندهای و با پذیرفتن ساختارها باید هاسازمان سبز، تأمین مدیریت زنجیره

بهره  کارکنانشان از کارکنان( و خالقیت هانوآوری ها،ایده از استفاده منظور بهمشارکتی )
 کنند. مراحلمی توصیه را سبز یها گروه از استفاده نظران صاحباز  رند. بسیاریبگی

 برنامه محیطی، یک نهادن بنا بازنگری محیط، از: اند عبارت سبز گروهیک  یریکارگ به

 تعیین محیطی، هایفعالیت برای کاری هایگروه ایجاد واحد محیطی، یک تأسیس

 بازنگری و سازمان نظارت با چارچوب یطیمح مسائل سازمان، ترکیب اهداف محیطی

سبز  تأمینمحیطی. در ادامه به برخی مطالعات در ارتباط با زنجیره  برنامه دستاوردهای
 در ده سال اخیر اشاره گردیده است:

                                                                                                                             
1. Beard & Rees 
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 سبز تأمین. مطالعات پیشین در حوزه زنجیره 1جدول 

 نتایج پژوهش محققان زمینه پژوهش

و  ها محركبررسی 
فشارها در 

زنجیره  یساز ادهیپ
 سبز تأمین

ژو و 
همکاران 

(2007) 

ارتقای  برای مدیران به فشارها افزایش دلیل به یا مطالعه در
 صنعت در اقتصادی عملکرد و محیطی زیست مالحظات زمان هم

 را سبز تأمین زنجیره مدیریت کردن ییاجرا چین، خودروی

 برای ها سازمانبه  که عواملی از . برخیقراردادند یموردبررس

 آورند،می فشار سبز تأمین زنجیره مدیریت اجرای و پذیرش

 سبز یکارها راه منابع، کمبود ،کنندگان مصرف از: فشار اند عبارت

 .یالملل نیب و ملی مقررات قوانین و و سازمان محیطی رسالت رقبا،

بررسی اولویت 
رویکردهای 
مختلف در 

 یساز ادهیپ
مدیریت زنجیره 

 سبز تأمین

هو  هسو و
(2008) 

 عملیاتی در عمده رویکردهای محققان در این پژوهش به ارزیابی

 را رویکرد 20 ها آنسبز پرداختند.  تأمین زنجیره مدیریت کردن

 مراتبی فازی، سلسله تحلیل طریق تکنیک از و کرده شناسایی

 آمده دست به نخست اولویت کردند. سه یبند تیاولو را رویکردها

 برای محیطی پایگاه داده یک نهادن از: بنا اند عبارتتحقیق  این در

 محیطی و ارزیابی عالی مدیریت حمایت محصوالت،

 .کنندگان نیتأم

مدیریت زنجیره 
سبز مبتنی  تأمین

بر مشتری و 
 عملکرد سازمان

و  1الری
همکاران 

(2015) 

های مشتریان اند که نیازمندیکرده دیتأکنتایج بر این موضوع 
های داخلی مدیریت سازی رویهدر پیاده تیبااهمای محرکه

دهد که . همچنین نتایج نشان میاستسبز  تأمینزنجیره 
های محیطی در توانند از طریق انتقال نیازمندیتولیدکنندگان می

از طریق همکاری یا نظارت بر عملکرد محیطی  تأمینزنجیره 
 ، به فشارهای مشتریان پاسخ دهند.کنندگان نیتأم

 یزهاتوانمند سا
مدیریت زنجیره 

 سبز تأمین

و  2دوبی
همکاران 

(2015) 

برای  توانمند سازهاو  ازهاین شیپهدف اصلی این پژوهش بررسی 
. نتایج حاصل از این استسبز  تأمینپذیرش مدیریت زنجیره 

پژوهش نشانگر این مطلب است که مواردی نظیر تعهد مدیریت 
مشتریان و و مدیریت ارتباط با  ارشد، فشارهای سازمانی

بر روی عملکرد محیطی و عملکرد مالی سازمان  کنندگان نیتأم
 .است مؤثر

نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این واقعیت است که فقدان وانگ و بررسی موانع 
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 نتایج پژوهش محققان زمینه پژوهش
اتخاذ مدیریت 

سبز  تأمینزنجیره 
در صنعت 

 غذا یبند بسته

همکاران 
(2016) 

ن فقدان فشار الزم و همچنی آموزش کافی، آگاهی پایین مشتریان
 ها مؤلفه نیرگذارتریتأثسبز در زمره  تأمینبرای پذیرش زنجیره 

 اند.سبز شناسایی شده تأمیندر پذیرش مدیریت زنجیره 

شبکه  یساز نهیبه
 سبز تأمینزنجیره 

توگنتی و 
 1همکاران

(2015) 

در این پژوهش متفاوت با آنچه در تحقیقات پیشین در ارتباط 
اند، ارتباط بین دفع و ز در نظر گرفته شدهسب تأمینزنجیره 

به اقتضای  تأمینهای زنجیره خروجی گازها و مایعات هزینه
قرار گرفته است. نتایج  موردبحثحجم تولید و ترکیب انرژی 

حاصل از این پژوهش که در صنعت خودروسازی در کشور 
آلمان صورت پذیرفته است بیانگر این واقعیت است که با 

 30تا  تأمیندر زنجیره  CO2ترکیب انرژی نشر گاز  یساز نهیبه
های یابد بدون اینکه باعث افزایش در هزینهدر صد کاهش می

 گردد. تأمینزنجیره 

نقش منابع سبز در 
ارتباط عملکرد 

سازمان و زنجیره 
 سبز تأمین

جابور و 
همکاران 

(2015) 

هدف اصلی این پژوهش یافتن این مطلب است که چگونه 
سبز شامل منابع سبز، بر  تأمینهای مدیریت زنجیره رویپذیرش 

 مؤثرهای عملکردی محیطی و عملیاتی سازمان روی شاخص
. نتایج حاصل نشانگر این مطلب است که مدیریت محیط است

سبز  تأمینهای مدیریت زنجیره یکی از رویه عنوان بهدرونی 
های عملکردی بر روی شاخص یرگذاریتأثدارای بیشترین 

سازمانی به دنبال بهبود  که یدرصورتبنابراین، ؛ باشندملیاتی میع
هایی را بر مبنای ها و برنامهبایست رویهعملکرد محیطی است، می

سیستم مدیریت محیطی ایجاد نموده و مقدمات تولید پاك را 
 اتخاذ نماید.

طراحی شبکه 
سبز  تأمینزنجیره 

بر مبنای 
 یبند بخش

 مشتریان

کاسکون و 
 2رانهمکا

(2016) 

بر مبنای هدف تشکیل شده  یزیر برنامه بر اساسمدلی یکپارچه 
گروه اصلی شامل  3است که در این راستا، مشتریان در قالب 

و در نهایت مشتریان ناسازگار  مشتریان گروه زرد، گروه سبز
ارزیابی  منظور بهاند. نتایج این پژوهش راهی را بندی گردیدهطبقه

 نماید.سبز و رفتار مشتریان ارائه می تأمینزنجیره  مابین فیارتباط 

                                                                                                                             
1. Tognetti et al. 
2. Coskun et al. 



 157… سبز با تأمینموانع پذیرش زنجیره  

 

 نتایج پژوهش محققان زمینه پژوهش

ارزیابی عملکرد 
 سبز تأمینزنجیره 

اویگون و 
 1دیده

(2016) 

 تأمینبررسی و ارزیابی عملکرد زنجیره  منظور بهدر این پژوهش 
از فاکتورها مورد بررسی قرار گرفته است و به  یا مجموعهسبز 

-اره فازی، اولویتچند معی یریگ میتصمهای ترکیبی کمک روش

 بندی هر یک از فاکتورها در دستور کار قرار گرفته است.

آموزش سبز و 
مدیریت زنجیره 

 سبز تأمین

تیکسرا و 
همکاران 

(2016) 

آموزش سبز و مدیریت زنجیره  مابین فیبررسی میدانی ارتباط 
در این پژوهش مورد هدف قرار گرفته است. نتایج  سبز تأمین

مثبتی با  صورت بهاست که آموزش سبز  بیانگر این واقعیت
سبز در خرید سبز و همکاری با  تأمینهای زنجیره پذیرش رویه

بین محتوای  ییراستا هممشتریان همبستگی دارد. همچنین 
بایست بیشتر سبز می کنندگان نیتأمهای آموزش سبز و نیازمندی

 مورد توجه قرار گیرد.

زیرساخت  تأثیر
فناوری اطالعات 

ی زنجیره بر رو
سبز و  تأمین

 عملکرد سازمان

عجمیه و 
 2همکاران

(2016) 

سبز  تأمینره یجی این پژوهش بررسی نقش میانجی زنهدف اصل
زیرساخت فناوری اطالعات و  مابین فی رابطهدر خصوص 

. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این استعملکرد سازمان 
نقش میانجی را  کامل طور بهسبز  تأمینواقعیت است که زنجیره 

زیرساخت فناوری اطالعات سازمان را  تیقابل مابین فیدر رابطه 
 نمایدبر روی عملکرد سازمان ایفا می

 سبز تأمینموانع پذیرش زنجیره 

های اخیر سبز طی سال تأمینکه از جدول فوق مشهود است، اگرچه زنجیره  گونه همان 
مطالعات محدودی در خصوص  حال نیبااتوجه زیادی را معطوف به خود ساخته است، 

( در 1394، امیدوار و همکاران )مثال عنوان بهموانع پذیرش آن صورت پذیرفته است. 
اند. سبز در صنعت خودرو پرداخته تأمینپژوهش خود به بررسی موانع مدیریت زنجیره 

سبز شامل عدم وجود رویکرد فعاالنه و  تأمیندر این پژوهش موانع مدیریت زنجیره 
و  محیطی زیستدر خصوص رعایت استانداردهای  کنندگان نیتأماوطلبانه سازمان و د

فنی( برای  یفنّاور)از نظر دانش و  کنندگان نیتأممسئولیت اجتماعی، عدم توانمندی 
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، عدم ایجاد مزیت رقابتی محسوس ناشی از اجرای زنجیره 14000اخذ استاندارد ایزو 
سبز،  تأمینسازی زنجیره ماهنگی واحدها در پیادهدهی و هسبز، دشواری سازمان تأمین

های کافی از سوی دولت برای دستیابی به مدیریت ها و مشوقعدم وجود محرك
های سبز، نبود زیرساخت تأمینسازی زنجیره سبز، هزینه باالی پیاده تأمینزنجیره 

کمبود  سبز، تأمینفناوری اطالعات و ارتباطات مناسب برای تسهیل اجرای زنجیره 
مدیران ارشد و میانی  تیحما عدم، محیطی زیستدانش و آموزش در خصوص مسائل 

سازمان، عدم حضور و رقابت در بازارهای جهانی، عدم وجود اهداف و برنامه 
های قانونی کافی جهت اجرای و عدم وجود اهرم در سازمان محیطی زیستاستراتژیک 

( در پژوهش 2013) 1مودولی و همکاران اند.در نظر گرفته شده محیطی زیستقوانین 
سبز در صنعت معدن با استفاده از تئوری  تأمینسازی زنجیره خود به بررسی موانع پیاده

اند. در این پژوهش مواردی همچون شکاف اطالعاتی، قوانین ضعیف، گراف پرداخته
موانع  عنوان بهو در نهایت فشار اجتماعی ناکافی  هاهای موجود در ظرفیتمحدودیت

( در 2014) 2اند. جایانت و ازهرسبز معرفی گردیده تأمینسازی زنجیره اصلی در پیاده
سبز با استفاده از رویکرد  تأمینسازی زنجیره پژوهش خود به بررسی موانع اصلی پیاده

ای، فاکتور شامل مالحظات هزینه 20اند در این پژوهش ساختاری تفسیری پرداخته
ضعیف در خصوص استفاده از  یسازمان فرهنگناوری اطالعات، ف یریکارگ بهفقدان 
 تأمینسازی زنجیره ، فقدان تعهد مدیریت ارشد سازمان در قبال پیادهسبز تأمینزنجیره 

نوین، فقدان پشتیبانی دولت، فقدان دانش در  یها یفنّاورسبز، مقاومت در برابر پذیرش 
بازار، آگاهی کم مشتریان در  های سبز، فقدان تخصص فنی، رقابت درخصوص رویه

، ترش از کنندگان نیتأممحیطی در مورد  یآگاه، فقدان سبز تأمینارتباط با زنجیره 
های های بانکی برای تشویق به استفاده از رویهشکست، آلودگی در صنایع، فقدان وام

سبز، فقدان وجود  تأمینسازی زنجیره پیاده منظور بهسبز، فقدان روندهای آموزشی 
، هزینه مدفون 14001های بازیابی در سازمان، فقدان وجود استاندارد ایزو مسمکانی

و فقدان  نمودن محصوالت خطرناك، فقدان آگاهی در ارتباط با لجستیک معکوس
در نظر  سبز تأمینموانع اصلی در پذیرش زنجیره  عنوان بهمسئولیت اجتماعی سازمان 
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( 2016بندی ارائه شده توسط وانگ و همکاران )اند. در این پژوهش از دستهگرفته شده
سبز بهره گرفته شده است که در  تأمینمبنای موانع اصلی در پذیرش زنجیره  عنوان به

 ادامه نمودار گرافیکی به همراه هر یک از فاکتورها ارائه گردیده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبز تأمین. موانع پذیرش زنجیره 1نمودار 

 (2016)وانگ و همکاران،  سبز تأمینپذیرش زنجیره  . موانع اصلی در2جدول 

 سبز تأمینموانع پذیرش زنجیره  کد ابعاد

 1یسپار برون
B1  بندی موادمحیطی برای بسته کنندگان تأمینمشکل در حفظ 

B2 کنندگان تأمینهای محیطی گیری و نظارت بر رویهپیچیدگی در اندازه 

B3 های دوستانه محیطیاستفقدان حمایت دولت برای اتخاذ سی 

 2یفنّاور

B4 ترس از شکست 

B5 مؤثرهای محیطی فقدان سنجه 

B6 پیچیدگی در طراحی برای استفاده مجدد از محصوالت 

B7  مواد و محصوالت جدیدیفنّاورفقدان ، 

 3دانشی
B8  لجستیک معکوس رشیموردپذفقدان آگاهی در 

B9  یمحیط زیستعدم باور در مورد مزایای 

B10 های سبزعدم قرار گرفتن در معرض سیستم 

                                                                                                                             
1. Outsourcing 
2. Technology 
3. Knowledge 

 سبز نیتأمپذیرش زنجیره  موانع

 یسپار برون
(O) 

 (Sپشتیبانی ) (Fمالی ) (Kدانشی ) (T) یفنّاور

B
1

 
B
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 سبز تأمینموانع پذیرش زنجیره  کد ابعاد

B11 
محصوالت استفاده  یآور جمعبرای  Third-partiesپیچیدگی در شناسایی 

 شده

 1مالی

B12 گذاری باال و بازگشت سرمایه پایینسرمایه 

B13  محیطی زیستمناسب  یبند بستههزینه باالی 

B14 سبز فقدان وام بانکی برای تشویق فرآیندهای 

B15 
های وجود ریسک در موجودی کاالهای خطرناك و هزینه باالی دفع زباله

 خطرناك

 2پشتیبانی
B16 فقدان موارد آموزشی مختص صنعت و نظارت بر روی پیشرفت 

B17  سبز تأمینعدم آگاهی مشتریان و فشار در مورد زنجیره 

B18  طیمحی زیستعدم مشارکت مدیریت ارشد در پذیرش مدیریت 

 روش پژوهش

گیرد می قرار توصیفی تحقیقات چارچوب در و است کاربردی هدف نظر از تحقیق این
-می هاسازمان در سبز تأمینی به بررسی موانع اصلی در پذیرش زنجیره محقق رایز

این موانع، راهکارهایی را در خصوص پذیرش  با شناسایی است تا درصدد و پردازد
ای فود ارائه نماید. در این پژوهش، از روش کتابخانهت فستسبز در صنع تأمینزنجیره 
ی پذیرش زنجیره اصلی جهت شناسایی موانع اینترنتی( برای متون و مقاالت )کتاب،

 فود ازفست صنعت در ی میدانیمطالعه از دیگر طرف است. از استفاده شده سبز تأمین

 سبز تأمین یزنجیره مدیریت نهدر زمی و خبرگان کارشناسان بین پرسشنامه توزیع طریق

 از کارشناسانی و نظرانتحقیق صاحب این در آماری یاست. جامعه بهره گرفته شده

 مسائل سبز و تأمین یزنجیره مفاهیم مدیریت که با صنعت فست فود هستند

آشنایی کافی دارند. روایی پرسشنامه از دو طریق روایی محتوا و روایی  محیطی زیست
 صورت به پرسشنامه، اصلی متغیرهای روایی محتوا، نظر گردیده است. از آزمونصوری 

 مورداستفاده نیز پرسشنامه صوری روایی . از نظراند شده استخراج موضوع از ادبیات کامل

از افراد خبره با تحصیالت عالی مورد ارزیابی قرار گرفته  نفر 5توسط  تحقیق در این

                                                                                                                             
1. Financial 
2. Support 
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تعیین پایایی از آزمون مجدد استفاده  منظور به، است. در خصوص پایایی پرسشنامه نیز
نفر از افراد متخصص و خبرگان در  8ها در بین شده است. به همین منظور، پرسشنامه

دو بازه زمانی با اختالف دو هفته توزیع گردید. نتایج حاصل از ضریب همبستگی 
 .است 0.87بیانگر میزان 

و  رگذاریتأثن پژوهش تعیین موانع با توجه به این نکته که هدف اصلی ای .است
 طور به، لذا از تئوری گراف و استسبز  تأمیندر خصوص اتخاذ زنجیره  ریرپذیتأث

کاهش  منظور بهاستفاده شده است. همچنین در این پژوهش  دیمتلخاص رویکرد 
 گیرندگان، رویکرد فازی مورد استفاده قرار گرفته است.خطای قضاوت تصمیم

رشد یافته است تا حدی که از  یا العاده فوقها به طرز تئوری گراف های اخیردر سال
-شود. با توجه به اینکه گرافاستفاده می یساز نهیبهبرای محاسبات و  یساز مدلآن در 

دهند بسیار واضح و شفاف نمایش می یبه طرزبصری و  صورت بهها نتایج ریاضی را 
را  شده ییشناسافاکتورها و معیارهای  لدیمتدر حل مسائل پیچیده کاربرد دارند. روش 

(. هدف اصلی از این روش 2012، 1نماید )ووبندی میدر دو گروه علت و اثر طبقه
بین تمام متغیرهای یک سیستم  تأثیرو قدرت  میرمستقیغیافتن ارتباطات علی مستقیم و 

در  دیمتل(. تکنیک 2011)لی و همکاران،  استپیچیده به کمک محاسبات ماتریسی 
از  دیمتل(. تکنیک 1976، 2ارائه شد )فونتال و گابوس 1973مرکز تحقیقات ژنو در سال 

ها در اما تفاوت آن با دیگر روش استگیری چند معیاره های تصمیمانواع روش
ها و تعیین درجه و روابط اثرگذاری فاکتورها بر روی یکدیگر تئوری گراف یریکارگ به

، سطح سطح همتواند بر کلیه عناصر ختاری هر عنصر میدر چنین سا که یطور به. است
پذیرد. پس  تأثیرها از تمامی آن متقابالًگذاشته و  تأثیرتر از خود باالتر، یا سطح پایین

گیرند و در این حالت آنچه در قرار می موردسنجشتمامی عوامل نسبت به یکدیگر 
باشند. لذا این موجود می است، تمامی عوامل مؤثرتعیین وزن و اهمیت هر فاکتور 

تواند روابط علت و اثر را کشف نموده و از این طریق یک مدل ساختاری روش می
هر  تأثیراطالعاتی را راجع به  دیمتل(. خروجی 2009، 3را ارائه نماید )تسنگ درك قابل

                                                                                                                             
1. Wu 
2. Fontela & Gabus 
3. Tseng 
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در حوزه  دیمتلویژگی  نیتر مهمدهد. فاکتور بر روی کلیت پروژه ارائه می
(. 2011)ژو و همکاران،  استند معیاره ایجاد روابط و ساختار فاکتورها چ یریگ میتصم
 فازی در ادامه بیان شده است: دیمتلهای تکنیک گام

 گروه(. تشکیل یک [A]. تعیین فاکتورها و تشکیل ماتریس روابط اولیه )گام اول
ی زبانی ها. با تبدیل ارزیابیها مؤلفهمستقیم بین  تأثیرمتخصص و ارزیابی در مورد 

 n x nکه یک ماتریس  A=[aij]، ماتریس روابط اولیه CRISPهای ( به ارزش3)جدول 
-را نشان می jبر روی فاکتور  iمستقیم فاکتور  تأثیر aijشود. در اینجا تشکیل می است

 .است aij=0باشد در این حالت  i=j که یهنگامدهد و 

 اده. متغیرهای زبانی فازی مورد استف3جدول 

Linguistic Variable ارزش متغیرهای زبانی 

VH Influence (0.75،1،1) بسیار زیاد تأثیر 

H Influence (0.5،0.75،1) زیاد تأثیر 

N Influence (0،0،0.25) اثربی 

L Influence (0.25،0.5،0.75) کم تأثیر 

VL Influence (0،0.25،0.5) بسیار کم تأثیر 

 
های بشر با متغیرهای زبانی چیزی جز اعداد فازی جه قضاوتبا توجه به اینکه نتی

-های تجمعی فازی نیازمند یک روش غیر فازی سازی میبنابراین تمامی روش ستین

بر مبنای  1قطعی یها مؤلفهسازی به معنای انتخاب  ازیف ریغ(. 2009باشند )تسنگ، 
نماید یل میتبدقطعی که اعداد فازی را به اعداد  استخروجی مجموعه فازی 

توان های غیر فازی سازی مفیدی وجود دارند که می(. روش2003، 2)اپریکویچ و تژنگ
طبقه  2ها را با در نظر گرفتن توزیع احتمال به هر دو صورت افقی و یا عمودی در آن

روش غیر فازی سازی، روش  نیپرکاربردترو  نیتر جیرا(. 2002، 3تقسیم نمود )اوساال
 قطعی( اما این روش بین اعداد فازی که ارزش 1994، 5)یاگر و فیلو است 4مرکز ثقل

                                                                                                                             
1. CRISP 
2. Opricovic & Tzheng 
3. Oussalah 
4. Centroid 
5. Yager & Filev 



 163… سبز با تأمینموانع پذیرش زنجیره  

 

، 1شود )وو و لیها تفاوتی قائل نمییکسانی داشته باشند علیرغم اشکال گوناگون آن
2007.) 

2لذا ما در اینجا از متد
 CFCS روش  زیرانماییم، برای غیر فازی سازی استفاده می

 بر اساسدهد. بهتری را ارائه می یقطعمذکور به نسبت روش مرکز ثقل ارزش 
  لهیوس بهبر مبنای تعیین امتیاز راست و چپ  CFCS( روش 2003اپریکویچ و تژنگ )

میانگین وزنی بر  عنوان به. همچنین امتیاز نهایی استماکسیمم و مینیمم اعداد فازی 
 مبنای توابع عضویت تعیین شده است.

�̃�ijk = (𝑙𝑖𝑗
𝑘 , 𝑚𝑖𝑗

𝑘 , 𝑟𝑖𝑗
𝑘) ارزیابی فازی ارزیاب   دهنده نشانk  ام(k = 1, 2,..., p)  در رابطه

مرحله به شرح  5شامل  CFCS. روش استام  jام بر روی معیار  iمعیار  تأثیربا درجه 
 :استذیل 

 یساز نرمال (1)

(1) 𝑥𝑙𝑖𝑗
𝑘 = (𝑙𝑖𝑗

𝑘 − min 𝑙𝑖𝑗
𝑘 )/∆𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥, 

(2) 𝑥𝑚𝑖𝑗
𝑘 = (𝑚𝑖𝑗

𝑘 − min 𝑙𝑖𝑗
𝑘 )/∆𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥, 

(3) 𝑥𝑟𝑖𝑗
𝑘 = (𝑟𝑖𝑗

𝑘 − min 𝑙𝑖𝑗
𝑘 )/∆𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥, 

min∆ که در معادالت باال منظور از
max  برابر است با∆𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥=  max 𝑟𝑖𝑗 
𝑘 − min 𝑙𝑖𝑗

𝑘 

 زش نرمال چپ و راستمحاسبه ار (2)

(4) 𝑥𝑙𝑠𝑖𝑗
𝑘 =  𝑥𝑚𝑖𝑗

𝑘 (1 + 𝑥𝑚𝑖𝑗
𝑘⁄ − 𝑥𝑙𝑖𝑗

𝑘 ) 

(5) 𝑥𝑟𝑠𝑖𝑗
𝑘 =  𝑥𝑟𝑖𝑗

𝑘 (1 + 𝑥𝑟𝑖𝑗
𝑘⁄ − 𝑥𝑚𝑖𝑗

𝑘 ) 

 نرمال شده نهایی  CRISPارزش محاسبه  (3)

(6) 𝑥𝑖𝑗
𝑘 =  [𝑥𝑙𝑠𝑖𝑗

𝑘 (1 − 𝑥𝑙𝑠𝑖𝑗
𝑘 ) + 𝑥𝑟𝑠𝑖𝑗

𝑘 𝑥𝑟𝑠𝑖𝑗
𝑘 ] [1 − 𝑥𝑙𝑠𝑖𝑗

𝑘 + 𝑥𝑟𝑠𝑖𝑗
𝑘 ]⁄  

 CRISP( محاسبه ارزش 4)

(7) 𝑧𝑖𝑗
𝑘 =  min 𝑙𝑖𝑗

𝑘 + 𝑥𝑖𝑗
𝑘  ∆𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥 

                                                                                                                             
1. Wu & Li 
2. Converting Fuzzy data into Crisp Scores 
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 CRISPهای ( جمع تمامی ارزش5)

(8) 𝑧𝑖𝑗 =  
1

𝑝
 (𝑧𝑖𝑗

1 + 𝑧𝑖𝑗
2 + ⋯ ⋯ +  𝑧𝑖𝑗

𝑝
) 

 
از طریق  A=[aij]ماتریس روابط اولیه. ماتریس روابط اولیه  یساز نرمال گام دوم.
و تمامی  𝑎𝑖𝑗 ≤ 1 0 ≥بین  Aماتریس  یها مؤلفهشود. تمامی ( محاسبه می9معادله )

 باشند.می 0عناصر بر روی قطر اصلی برابر با 

(9) 𝐷 =  
1

max
0≤𝑥≤1

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝐴 

 

همان  I(. در این معادله 10روابط نهایی با استفاده از معادله ) تشکیل ماتریسگام سوم. 
 .استماتریس واحد 

یک فاکتور نسبت به  میرمستقیغ تأثیر ی دهنده نشانموجود در این ماتریس  یها مؤلفه
-روابط نهایی بین فاکتورها را منعکس می Xبنابراین ماتریس است؛ دیگر فاکتورها 

 ایند.نم
(10)  𝑇 = 𝐷(𝐼 − 𝐷)−1 
 

معادله  2 ها و سطرهای ماتریس نهایی. بدین منظور ازمحاسبه جمع ستونگام چهارم. 
شود، بیانگر تمامی نمایش داده می 𝑟𝑖که با  iشود. جمع سطرها ( استفاده می12(، )11)

به همین صورت،  .استنسبت به تمامی فاکتورها  iفاکتور  میرمستقیغمستقیم و  راتیتأث
 شود نیز همین شرایط را دارد.نمایش داده می 𝑐𝑗که با  j ها ستونجمع 

(11) 𝑟𝑖 = ∑ 𝑡𝑖𝑗1≤𝑗≤𝑛 

(12) 𝑐𝑗 = ∑ 𝑡𝑖𝑗1≤𝑖≤𝑛 

محور  عنوان به R + Cتشکیل دیاگرام ارتباطات علت و اثر. در این دیاگرام گام پنجم. 
 محور افقی در نظر گرفته شده است. عنوان به R - Cعمودی و 
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 مطالعه میدانی

یکی از صنایع بسیار با اهمیت در زمینه  عنوان بهدر این پژوهش، صنعت فست فود 
قرار گرفته است. در این راستا، پرسشنامه متناسب با  یموردبررسسبز  تأمینزنجیره 

، هدف پژوهشهدف پژوهش توسط خبرگان صنعت تدوین گردید. پیش از اجرای 
توضیح داده شد و از متخصصان تقاضا  لیتفص بهتحقیق و نوع پاسخگویی به پرسشنامه 

متغیرهای زبانی ارائه  یریکارگ بهگردید که هر یک از مقایسات زوجی را متناسب با 
نفر از خبرگان فعال در صنعت  8تکمیل نمایند. در این پژوهش،  3شده در جدول 

اشراف کامل به صنعت فست فود، درك مناسبی نسبت فود که عالوه بر آگاهی و فست
اند. عالوه بر این، افراد انتخاب شده سبز دارند، انتخاب گردیده تأمینبه مباحث زنجیره 

سال سابقه کاری و دارای تحصیالت  10خبره دارای حداقل  عنوان بهدر این حوزه 
 (.4باشند )جدول می یدانشگاه

 گاندهند پاسخ. آمار توصیفی 4جدول 

 نوع توصیف طیف فراوانی

 مرد 6
 جنسیت

 زن 2

 کارشناسی 3

 کارشناسی ارشد 4 سطح تحصیالت
 دکترا و باالتر 1

 مدیر 2

 کارشناس 4 عنوان شغلی
 سرپرست 2

 
فاکتور  18(، در این پژوهش تعداد 2نیز ذکر گردید )جدول  تر شیپکه  گونه همان

سبز لحاظ گردیده است. بر همین  تأمینزنجیره  موانع اصلی در ارتباط با عنوان به
در اختیار هر یک از خبرگان برای پاسخگویی قرار گرفته  18*18اساس، یک ماتریس 

فاکتورها بر روی یکدیگر نیز  یریرپذیتأثو  یرگذاریتأثشده است وضعیت  تقاضاو 
 قرار گیرد. یموردبررس
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 مورداستفادهتکنیک  لیتفص بهادامه  ها، درهای حاصل از پرسشنامهپس از گردآوری داده
 تشریح خواهد گردید.

پس از شناسایی و نهایی سازی فاکتورهای اصلی در خصوص پذیرش  مرحله اول:
های حاصل از هر یک از خبرگان با توجه به سبز، مجموعه جواب تأمینزنجیره 

این مرحله شوند. نتیجه حاصل از ( با یکدیگر تجمیع می8)-(1) شده ارائههای فرمول
که در واقع همان تجمیع پاسخ خبرگان یا به عبارتی ماتریس  است 18*18یک ماتریس 

 روابط اولیه است که در ذیل بدان اشاره شده است:



 167… سبز با تأمینموانع پذیرش زنجیره 
 

 . ماتریس روابط اولیه5جدول 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 

B1 0 0.776 0.541 0.617 0.569 0.431 0.263 0.75 0.541 0.291 0.541 0.569 0.776 0.541 0.597 0.569 0.347 0.5 

B2 0.25 0 0.569 0.383 0.625 0.383 0.442 0.569 0.653 0.569 0.681 0.442 0.471 0.681 0.646 0.179 0.319 0.541 

B3 0.25 0.442 0 0.042 0.25 0.042 0.042 0.471 0.653 0.709 0.5 0.709 0.471 0.459 0.681 0.198 0.042 0.291 

B4 0.5 0.042 0.291 0 0.675 0.413 0.403 0.5 0.431 0.588 0.5 0.529 0.375 0.347 0.5 0.042 0.172 0.471 

B5 0.042 0.042 0.25 0.263 0 0.653 0.263 0.5 0.459 0.471 0.296 0.471 0.459 0.569 0.653 0.25 0.042 0.291 

B6 0.25 0.541 0.569 0.471 0.541 0 0.042 0.25 0.042 0.291 0.042 0.319 0.776 0.5 0.558 0.042 0.042 0.042 

B7 0.25 0.5 0.442 0.5 0.042 0.25 0 0.291 0.471 0.541 0.569 0.653 0.413 0.291 0.776 0.5 0.442 0.5 

B8 0.558 0.179 0.319 0.541 0.042 0.291 0.25 0 0.471 0.25 0.541 0.653 0.541 0.471 0.569 0.179 0.319 0.541 

B9 0.25 0.042 0.042 0.042 0.25 0.347 0.042 0.291 0 0.042 0.042 0.291 0.042 0.776 0.5 0.042 0.042 0.042 

B10 0.042 0.042 0.172 0.347 0.5 0.442 0.042 0.319 0.042 0 0.263 0.042 0.042 0.042 0.347 0.291 0.172 0.347 

B11 0.042 0.25 0.042 0.291 0.325 0.068 0.068 0.068 0.291 0.5 0 0.413 0.094 0.068 0.413 0.263 0.094 0.291 

B12 0.5 0.042 0.122 0.094 0.068 0.068 0.354 0.471 0.5 0.068 0.354 0 0.263 0.068 0.354 0.121 0.179 0.121 

B13 0.291 0.208 0.122 0.208 0.234 0.068 0.12 0.413 0.094 0.068 0.325 0.234 0 0.122 0.263 0.442 0.442 0.5 

B14 0.442 0.208 0.122 0.15 0.179 0.094 0.094 0.738 0.352 0.068 0.042 0.12 0.442 0 0.068 0.208 0.325 0.347 

B15 0.208 0.263 0.267 0.383 0.068 0.296 0.1 0.5 0.042 0.325 0.442 0.068 0.442 0.068 0 0.122 0.068 0.263 

B16 0.653 0.617 0.681 0.325 0.653 0.681 0.325 0.653 0.263 0.681 0.354 0.681 0.442 0.709 0.325 0 0.675 0.267 

B17 0.653 0.588 0.267 0.588 0.653 0.646 0.5 0.646 0.588 0.5 0.588 0.653 0.617 0.5 0.291 0.319 0 0.383 

B18 0.529 0.588 0.5 0.529 0.646 0.617 0.529 0.529 0.588 0.646 0.5 0.5 0.617 0.646 0.529 0.442 0.291 0 
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( ذکر 9بایست ماتریس روابط نرمال تعیین شود، لذا متناسب با آنچه در فرمول )، پس از استخراج ماتریس روابط اولیه میدر گام دوم

 گردیده است، ماتریس روابط نرمال به شرح جدول ذیل مشخص گردید:

 وابط نرمال. ماتریس ر6جدول 

 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 

B1 0 0.084 0.059 0.067 0.062 0.047 0.028 0.081 0.059 0.032 0.059 0.062 0.084 0.059 0.065 0.062 0.038 0.054 

B2 0.027 0 0.062 0.042 0.068 0.042 0.048 0.062 0.071 0.062 0.074 0.048 0.051 0.074 0.07 0.019 0.035 0.059 

B3 0.027 0.048 0 0.005 0.027 0.005 0.005 0.051 0.071 0.077 0.054 0.077 0.051 0.05 0.074 0.021 0.005 0.032 

B4 0.054 0.005 0.032 0 0.073 0.045 0.044 0.054 0.047 0.064 0.054 0.057 0.041 0.038 0.054 0.005 0.019 0.051 

B5 0.005 0.005 0.027 0.028 0 0.071 0.028 0.054 0.05 0.051 0.032 0.051 0.05 0.062 0.071 0.027 0.005 0.032 

B6 0.027 0.059 0.062 0.051 0.059 0 0.005 0.027 0.005 0.032 0.005 0.035 0.084 0.054 0.061 0.005 0.005 0.005 

B7 0.027 0.054 0.048 0.054 0.005 0.027 0 0.032 0.051 0.059 0.062 0.071 0.045 0.032 0.084 0.054 0.048 0.054 

B8 0.061 0.019 0.035 0.059 0.005 0.032 0.027 0 0.051 0.027 0.059 0.071 0.059 0.051 0.062 0.019 0.035 0.059 

B9 0.027 0.005 0.005 0.005 0.027 0.038 0.005 0.032 0 0.005 0.005 0.032 0.005 0.084 0.054 0.005 0.005 0.005 

B10 0.005 0.005 0.019 0.038 0.054 0.048 0.005 0.035 0.005 0 0.028 0.005 0.005 0.005 0.038 0.032 0.019 0.038 

B11 0.005 0.027 0.005 0.032 0.035 0.007 0.007 0.007 0.032 0.054 0 0.045 0.01 0.007 0.045 0.028 0.01 0.032 

B12 0.054 0.005 0.013 0.01 0.007 0.007 0.038 0.051 0.054 0.007 0.038 0 0.028 0.007 0.038 0.013 0.019 0.013 

B13 0.032 0.023 0.013 0.023 0.025 0.007 0.013 0.045 0.01 0.007 0.035 0.025 0 0.013 0.028 0.048 0.048 0.054 

B14 0.048 0.023 0.013 0.016 0.019 0.01 0.01 0.08 0.038 0.007 0.005 0.013 0.048 0 0.007 0.023 0.035 0.038 

B15 0.023 0.028 0.029 0.042 0.007 0.032 0.011 0.054 0.005 0.035 0.048 0.007 0.048 0.007 0 0.013 0.007 0.028 
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B16 0.071 0.067 0.074 0.035 0.071 0.074 0.035 0.071 0.028 0.074 0.038 0.074 0.048 0.077 0.035 0 0.073 0.029 

B17 0.071 0.064 0.029 0.064 0.071 0.07 0.054 0.07 0.064 0.054 0.064 0.071 0.067 0.054 0.032 0.035 0 0.042 

B18 0.057 0.064 0.054 0.057 0.07 0.067 0.057 0.057 0.064 0.07 0.054 0.054 0.067 0.07 0.057 0.048 0.032 0 

بایست ماتریس روابط نهایی ارائه گردد. بر همین اساس و با شده ماتریس روابط نرمال، میدر مرحله بعدی پس از نهایی  گام سوم:

 روابط نهایی حاصل از پاسخ خبرگان به شرح جدول ذیل ارائه گردید. سیماتر(، 10) فرمول یریکارگ به

 

 . ماتریس روابط نهایی7جدول 

 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 

B1 0.026 0.105 0.079 0.089 0.089 0.071 0.046 0.114 0.086 0.06 0.087 0.092 0.112 0.088 0.096 0.077 0.056 0.08 

B2 0.049 0.02 0.077 0.063 0.09 0.063 0.06 0.09 0.095 0.085 0.097 0.075 0.077 0.098 0.1 0.036 0.049 0.081 

B3 0.043 0.059 0.011 0.019 0.043 0.02 0.014 0.074 0.086 0.09 0.071 0.092 0.067 0.067 0.094 0.033 0.016 0.048 

B4 0.071 0.022 0.045 0.019 0.091 0.062 0.054 0.077 0.066 0.081 0.073 0.078 0.063 0.057 0.08 0.02 0.03 0.069 

B5 0.021 0.019 0.04 0.043 0.016 0.083 0.036 0.074 0.064 0.065 0.048 0.067 0.069 0.078 0.09 0.037 0.015 0.047 

B6 0.04 0.069 0.072 0.062 0.072 0.012 0.013 0.049 0.021 0.047 0.022 0.05 0.101 0.068 0.079 0.015 0.015 0.021 

B7 0.049 0.073 0.064 0.073 0.028 0.047 0.014 0.059 0.072 0.081 0.084 0.093 0.067 0.053 0.106 0.067 0.061 0.073 

B8 0.08 0.039 0.048 0.075 0.025 0.047 0.039 0.025 0.07 0.045 0.078 0.09 0.08 0.069 0.083 0.034 0.046 0.076 

B9 0.037 0.012 0.011 0.013 0.034 0.044 0.009 0.046 0.009 0.01 0.013 0.039 0.018 0.092 0.063 0.01 0.01 0.012 

B10 0.015 0.015 0.028 0.048 0.066 0.06 0.012 0.046 0.015 0.013 0.039 0.018 0.018 0.017 0.05 0.037 0.024 0.046 
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B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 

B11 0.015 0.034 0.013 0.04 0.047 0.019 0.015 0.021 0.041 0.064 0.011 0.054 0.02 0.019 0.056 0.034 0.016 0.04 

B12 0.064 0.016 0.021 0.022 0.018 0.017 0.043 0.063 0.064 0.017 0.05 0.014 0.041 0.02 0.053 0.022 0.027 0.024 

B13 0.046 0.036 0.024 0.035 0.04 0.021 0.023 0.06 0.024 0.022 0.049 0.041 0.014 0.028 0.041 0.056 0.057 0.065 

B14 0.061 0.034 0.023 0.029 0.032 0.022 0.019 0.094 0.05 0.017 0.018 0.028 0.062 0.015 0.021 0.032 0.044 0.05 

B15 0.033 0.039 0.038 0.053 0.021 0.041 0.018 0.066 0.016 0.048 0.06 0.021 0.06 0.019 0.015 0.022 0.015 0.041 

B16 0.095 0.091 0.093 0.06 0.098 0.096 0.051 0.104 0.058 0.098 0.067 0.103 0.08 0.104 0.068 0.018 0.089 0.054 

B17 0.094 0.086 0.05 0.087 0.098 0.092 0.069 0.1 0.09 0.078 0.089 0.099 0.096 0.083 0.066 0.053 0.017 0.067 

B18 0.081 0.087 0.075 0.081 0.098 0.09 0.071 0.09 0.09 0.095 0.081 0.084 0.096 0.098 0.091 0.066 0.05 0.025 
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 ادشدهیهای لفرمو بر اساسها در این مرحله، مجموع سطرها و ستون گام چهارم:
( بیانگر میزان اهمیت 8( محاسبه گردیده است. جدول ذیل )جدول 12) -(11)

riها یا به عبارتی ) شاخص + cj( و رابطه بین معیارها یا همان )ri − cj )است. 

 . جمع سطری و ستونی8جدول 

Total R C R+C R-C 

B1 1.454 0.919 2.373 0.534 

B2 1.306 0.856 2.162 0.45 

B3 0.947 0.814 1.761 0.133 

B4 1.057 0.909 1.966 0.148 

B5 0.913 1.007 1.92 -0.094 

B6 0.829 0.909 1.738 -0.08 

B7 1.165 0.607 1.772 0.557 

B8 1.049 1.251 2.3 -0.202 

B9 0.48 1.017 1.497 -0.537 

B10 0.567 1.017 1.584 -0.449 

B11 0.56 1.035 1.595 -0.475 

B12 0.593 1.14 1.733 -0.546 

B13 0.683 1.142 1.825 -0.459 

B14 0.653 1.072 1.725 -0.419 

B15 0.626 1.251 1.877 -0.625 

B16 1.427 0.669 2.096 0.758 

B17 1.415 0.638 2.053 0.778 

B18 1.447 0.919 2.366 0.529 

 
وق ذکر گردیده است، دیاگرام در این مرحله، مطابق با آنچه در جدول ف گام پنجم:

سبز به شرح ذیل  تأمینروابط علی و معلولی موانع اصلی در خصوص پذیرش زنجیره 
 ترسیم گردیده است.
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 . دیاگرام روابط بین معیارها2نمودار 

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه 

در این پژوهش سعی شده است با بررسی ادبیات موضوع موانع اصلی در خصوص 
فازی مورد بررسی قرار گیرد. بر  دیمتلسبز با استفاده از رویکرد  تأمینه پذیرش زنجیر

موانع اصلی مورد شناسایی قرار گرفته  عنوان بهفاکتور اصلی  18همین اساس، تعداد 
بررسی موانع در قالب دو گروه  منظور بهفازی  دیمتلاست. در این پژوهش، از رویکرد 

 گونه نیاتوان ، می2ا نتایج حاصل از نمودار علت و اثر استفاده شده است. مطابق ب
نتیجه گرفت که فاکتورهای فقدان موارد آموزشی مختص صنعت و نظارت بر روی 

(، عدم B17سبز ) تأمین(، عدم آگاهی مشتریان و فشار در مورد زنجیره B16پیشرفت )
(، مشکل در حفظ B18) محیطی زیستمشارکت مدیریت ارشد در پذیرش مدیریت 

گیری و نظارت بر (، پیچیدگی در اندازهB1بندی مواد )محیطی برای بسته کنندگان تأمین
های (، فقدان حمایت دولت برای اتخاذ سیاستB2) کنندگان تأمینهای محیطی رویه

، مواد و محصوالت یفنّاورو فقدان  (B4(، ترس از شکست )B3دوستانه محیطی )
𝑟𝑖برای ) آمده دست به( با توجه به مقدار مثبت B7جدید ) − 𝑐𝑗 )موانع گروه  عنوان به

 اند.علت شناسایی گردیده

B1 

B2 
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B4 
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B7 
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(، پیچیدگی در طراحی برای B5) مؤثرهای محیطی همچنین فاکتورهای فقدان سنجه
لجستیک معکوس  رشیموردپذ(، فقدان آگاهی در B6استفاده مجدد از محصوالت )

(B8 عدم باور در مورد مزایای ،)محیطی زیست (B9) عدم قرار گرفتن در معرض ،
 یآور جمعبرای  Third-parties(، پیچیدگی در شناسایی B10های سبز )سیستم

(، B12گذاری باال و بازگشت سرمایه پایین )(، سرمایهB11محصوالت استفاده شده )
(، فقدان وام بانکی برای تشویق B13) محیطی زیستمناسب  یبند بستههزینه باالی 

و وجود ریسک در موجودی کاالهای خطرناك و هزینه باالی  (B14فرآیندهای سبز )
𝑟𝑖برای ) آمده دست به( با توجه به مقدار منفی B15های خطرناك )دفع زباله − 𝑐𝑗 )

 اند.موانع گروه اثر شناسایی گردیده عنوان به
عدم "توان دریافت که فاکتور می وضوح بهبا توجه به نتایج حاصل از این پژوهش 
فاکتور  نیرگذارتریتأث(، B17) "سبز  تأمینآگاهی مشتریان و فشار در مورد زنجیره 

، یا توجه به آگاهی ناکافی مشتریان در خصوص گرید عبارت بهمعرفی گردیده است. 
تمایل و در نتیجه تقاضایی  کنندگان مصرفمحصوالت سازگار با محیط، بسیاری از 

با توجه به نظرات متخصصین امر، یکی از  برای استفاده از این محصوالت ندارند.
-راهکارهای مفید در خصوص رفع این مانع، حمایت دولت از طریق استفاده از رسانه

. استهای عمومی و تبلیغات محیطی در جهت ارتقای آگاهی شهروندان 
بایست تمرکز خود را معطوف به مشکالت و می سو کی، این تبلیغات از گرید عبارت به

و محصوالت خروجی و پیامدهای  تأمینی از رویکردهای سنتی زنجیره خطرات ناش
حاصل از آن نموده و از سمت دیگر مزایای منتج از استفاده از محصوالت سازگار با 

 را در نگاه مخاطبان شفاف سازد. ستیز طیمح
(، از B16) " شرفتیپفقدان موارد آموزشی مختص صنعت و نظارت بر روی "فاکتور 
، این نتیجه بیانگر این درواقعدر درجه دوم اهمیت قرار گرفته است.  یذاررگیتأثحیث 

آشنایی دارد،  تأمینمطلب است که اگرچه صنعت تا حدودی با مفاهیم سبز در زنجیره 
یکی از موانع اصلی در نظر گرفته شده  عنوان بهکمبود دانش در این زمینه  حال نیباا

 رصد نمودنقای سطح آگاهی و همچنین توان ارت منظور بهبنابراین الزم است ؛ است
های مشاوران بیرونی های ضروری و توانمندیپیشرفت سازمان در این حوزه از آموزش

با یافته  راستا هم کامالًسازمان بهره گرفته شود. الزم به توضیح است، نتیجه حاصله 
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 .است( 1394حاصل از پژوهش امیدوار و همکاران )
قیق بیانگر این واقعیت است که فاکتورهای عدم مشارکت نتایج حاصل از این تح

و مشکل در حفظ  (B18) محیطی زیستمدیریت ارشد در پذیرش مدیریت 
( دارای باالترین درجه اهمیت به نسبت B1بندی مواد )محیطی برای بسته کنندگان تأمین

بحث  باشند. این نتیجه از این حیث جالب است کهسایر فاکتورهای مورد بررسی می
متفاوت  قهیدق " یطیمح زیستحمایت و مشارکت مدیریت ارشد در پذیرش مدیریت "

توان به . این نکته را میاست( 1394با نتیجه حاصل در پژوهش امیدوار و همکاران )
( صنعت 1394جامعه آماری دو تحقیق مرتبط دانست. پژوهش امیدوار و همکاران )

هدف قرار داده است و حمایت مدیریت ارشد جامعه آماری مورد  عنوان بهخودرو را 
شناسایی شده است. به عبارتی، در صنعت خودرو، حمایت  ریرپذیتأثبه نوان عامل 
در این پژوهش،  که یدرحالاز سایر موارد در نظر گرفته شده است.  متأثرمدیریت ارشد 

ه قرار مورد توج رگذاریتأثعاملی  عنوان بهفود، حمایت مدیریت ارشد در صنعت فست
 تأثیرسبز  تأمینیعنی، این مانع خود بر روی کل سیستم پذیرش زنجیره ؛ گرفته است

، این یافته گرید عبارت بهباشند. از این مانع می متأثرداشته و مابقی موانع تا حدود زیادی 
 تأمینبسزایی را بر روی کل سیستم پذیرش زنجیره  تأثیردهد که این موانع نشان می

بایست توجه باالیی را معطوف واهند گذاشت. به همین دلیل، سازمان میسبز برجای خ
عدم مشارکت مدیریت ارشد سازمان برای پذیرش مفاهیم  سو کیبه این موانع نماید. از 

عاملی بازدارنده در نظر سازمان و دیگر اعضا برای  عنوان به تأمینسبز در زنجیره 
مانعی بزرگ در این راه تلقی خواهد گردید.  عنوان بهپذیرش این مفهوم و در نگاه کلی 

سازمان  محیطی زیستمتناسب با نیاز  یکنندگان نیتأماز طرف دیگر، مشکل حفظ 
، با گرید عبارت بهدیگر عامل بازدارنده با اهمیت مورد توجه قرار گرفته است.  عنوان به

ز سایر بایست رویکردی متفاوت امی دست نیازا یکنندگان نیتأمتوجه به اینکه 
را اتخاذ نمایند، لذا عالوه بر کمبود در دسترسی به این  تأمیندر شبکه  کنندگان نیتأم
مانع در نگاه خبرگان قرار  عنوان بهها نیز از جهات مختلف ، حفظ آنکنندگان نیتأم

توانند از طریق تشویق صنایع به ها میهای پژوهش، دولتگرفته است. متناسب با یافته
های حمایتی مالی متناسب با آن، عالوه از رویکردهای سبز و ارائه بستهسمت استفاده 

رویکردهای  یریکارگ بهرا نیز به سمت  کنندگان تأمینها، بر ایجاد فرصت برای سازمان



 175 …سبز با تأمینموانع پذیرش زنجیره   

 

 سوق دهند. تأمینسبز در زنجیره 
(، B9) " یطیمح زیستعدم باور در مورد مزایای "فاکتور  شده ییشناسادر بین موانع 

 تنها نهریزی مناسب توان با برنامه، میگرید عبارت به. استکمترین میزان اهمیت  دارای
حذف نموده بلکه از  تأمیناین مانع را از سر راه پذیرش رویکردهای سبز در زنجیره 

گردد، مزایای استفاده بنابراین پیشنهاد می؛ فرصتی برای سازمان بهره گرفت عنوان بهآن 
های آموزشی و سبز در قالب تبلیغات و یا تدارك کارگاه أمینتاز رویکردهای زنجیره 

هایی از تجارب برتر صنایع در دیگر کشورها در خصوص استفاده همچنین بررسی مثال
 قرار گیرد. مورداشارهسبز،  تأمیناز زنجیره 

های الزم ( صورت گرفته است، هزینه2016مطابق با آنچه در تحقیق وانگ و همکاران )
. اند شده ییشناساگروه اثر  یها مؤلفه عنوان بهسبز  تأمینسازی زنجیره دهبرای پیا

 تأثیردر سیستم  شده ییشناساتا حدود زیادی از دیگر موانع  ها مؤلفه، این گرید عبارت به
و با رفع عوامل گروه علت، این موانع نیز  شده ییشناساگلوگاه  عنوان بهپذیرند. لذا، می
 سبز کنار خواهند رفت. تأمینخاذ زنجیره از سر راه ات سرعت به
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