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تاریخ دریافت 7931/71/71
تاریخ پذیرش7938/39/19 :
چکیده
پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل درونسازمانی مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با تکنیک دیمتل فازی و
استخراج عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر و مهمترین عامل درونسازمانی مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین شرکت گاز استان قزوین
انجام گرفته است .بدین منظور پس از شناسایی عوامل درونسازمانی کلیدی و مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز بامرور
ادبیات و جمعآوری نظرات متخصصان شرکت گاز ،مدلی مفهومی شامل چهار عامل ارائه شد .سپس تأثیر این عوامل در
شرکت از طریق جمعآوری عقاید  13نفر از خبرگان با پرسشنامه و تأیید پایایی دادهها با ضریب آلفای کرون باخ در نرمافزار
اس پی اس اس موردبررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون آماری کولموگوروف -اسمیرنوف ،نرمالبودن دادهها تأییدشده و
با بهکارگیری آزمون میانگین ،مطلوبیت عوامل در شرکت گاز ارزیابی و نهایتاً تمامی عوامل مورد تأیید واقع شد .در پایان ،با
توجه به حساسیت و اهمیت اولویتبندی عوامل از نظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری در شرکت ،از طریق توزیع پرسشنامه میان
 71نفر از متخصصان و مدیران و با بکارگیری تکنیک دیمتل فازی در نرمافزار اکسل ،عوامل مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند.
خروجی نهایی تکنیک دیمتل فازی نشان از استخراج عامل درونسازمانی "یکپارچگی فرآیند" ،به عنوان تاثیرگذارترین عامل
در مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکت و "مدیریت عملکرد مشترک" در جایگاه دوم داشت .همچنین عامل "مدیریت
ارتباط" از نظر میزان مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به عنوان مهمترین عامل و "مدیریت عملکرد مشترک" در اهمیت
بعدی قرار گرفته است .بدین ترتیب عوامل با اهمیت بیشتر نیازمند توجه بیشتری توسط مدیران شرکت در آینده به منظور
دستیابی به مزایای رقابتی خدمات سبز و ارضای هر چه بیشتر نیازهای مشتریان میباشند.
واژگان كليدي :عوامل درونسازمانی ،مدیریت زنجیره تأمین سبز ،آزمون میانگین ،دیمتل فازی.

 - 7دانشیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،قزوین
 - 1فوق دکترای تخصصی مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول) ajalli@ut.ac.ir /
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مقدمه و بیان مسئله
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اخیراً موضوع پایداری و مدیریت زنجیره تأمین سبز به حوزه پژوهشی رایجی بدل گشته است.
با توجه به ضرورتهایی مانند پیوستن به سازمان تجارت جهانی ،افزایش قوانین بینالمللی
زیستمحیطی و تأکید مشتریان بر استفاده از محصوالت سبز سازگار با محیطزیست ،ایجاد
مدیریت سبز در ارائه محصوالت و خدمات در صنایع کشور مخصوصاً صنعت گاز به عنوانی صنعتی
ملی ضروری و اجتنابناپذیر است (اجلی:7931 ،ص.)1
به دلیل افزایش روزافزون اهمیت تأثیرات محیطی صنعتیسازی که میتواند بر کیفیت حیات
بشری و محیطزیست تأثیری منفی داشته باشد ،پایداری به کانون توجه بسیاری از سازمانها
مبدل شده است .از بین رفتن الیه اوزون ،منابع طبیعی و سایر تأثیرات خطرناک بر محیطزیست
جزو نگرانیهای روزافزون جامعه مدرن میباشند .نرخ رشد جمعیت بر اکولوژی ،منابع و
سیستمهای طبیعی تأثیر گذاشته و بنابراین امروزه بیشتر از گذشته الزم است که خطرات
زیستمحیطی حاصل از سازمانها و تالش در جهت سبز کردن محیط ،در محوریت توجهات قرار
گیرد (مارکلی 1و همکاران.)1331 ،
در پژوهش انجامشده توسط اجلی ( ،)7931ابتدا با مرور گسترده ادبیات و شناسایی ابعاد
کلیدی مدیریت زنجیره تأمین پایدار ،چارچوبی مفهومی از این سیستم شامل  73مؤلفه اصلی در
صنعت گاز کشور پیشنهاد و از نظر روایی تأیید شدند .سپس با توزیع  113پرسشنامه و نهایتاً
جمعآوری و تحلیل  733پرسشنامه و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مربوط به دادههای هر یک از
ابعاد ،پایایی تحقیق تأیید شد .در ادامه با استفاده از آزمون آماری میانگین ،میزان مطلوبیت ابعاد
در صنعت گاز بررسی شدند ،بهطوریکه صنعت گاز درمجموع ازنظر عوامل کیدی مؤثر در توسعه
سیستم  SSCMدر وضعیت مطلوبی قرار دارد ،هرچند که در چهار حوزه «مالیات بر کربن» و
«برنامههای آموزش پایداری به کارکنان»« ،آموزش پایداری شرکت به مدیران» و «فعالیتهای
آگاهیبخشی به جامعه درباره پایداری» وضعیت چندان مناسبی ندارد و میبایستی تقویت گردد.
در پایان ،با استفاده از تکنیک دیمتل فازی ،شدت (میزان تأثیرگذاری یا تأثیرپذیری) روابط میان
عوامل تعیین شدند .نتایج تحقیق نشان داد که فعالیتهای آگاهیبخشی به جامعه درباره پایداری،
تأثیرگذارترین و برنامههای آموزش پایداری به کارکنان ،تأثیرپذیرترین عامل میباشد که توجه
بیشتر مدیران صنعت گاز را میطلبد .از بین رفتن الیه اوزون ،منابع طبیعی و سایر تأثیرات

(1 Green supply chain management (GSCM
2 Markley
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خطرناک بر محیط زیست جزو نگرانیهای روزافزون جامعه مدرن میباشند .از طرفی افزایش
روزافزون اهمیت تأثیرات منفی محیط صنعتی بر کیفیت حیات بشری و محیطزیست ،سبز بودن و
پایداری از اهمیت اساسی در صنعت گاز برخوردار است .مسأله اصلی این پژوهش ،ضعف عوامل
درونسازمانی مؤثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت گاز کشور است.
بدین منظور شناسایی عوامل کلیدی درونسازمانی و ارزیابی عوامل از نظر اهمیت و تأثیرگذاری در
صنعت از ضروریات اساسی این صنعت به شمار میرود .پژوهشگران بر این باورند که با ارزیابی این
عوامل و استخراج مهمترین عوامل از نظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و ارائه راهکارهایی در زمینه
تقویت عوامل به مدیران صنعت میتوانند گام مؤثری در جهت بهبود این سیستم بردارند .بنابراین
سؤال اصلی این پژوهش آن است که :عوامل درونسازمانی مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز از
نظر اهمیت در صنعت گاز و راهکارهای الزم به منظور تقویت این عوامل کدامند؟
تقیزاده یزدی و همکاران( ،)7931در پژوهشی با عنوان "سنجش روابط میان عوامل تأثیرگذار
بر پیادهسازی مدیریت زنجیرة تأمین سبز و رتبهبندی شرکتهای حاضر در زنجیرة تأمین (مطالعه
موردی :صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)" به شناسایی و سنجش روابط میان عوامل مؤثر بر
پیادهسازی مدیریت زنجیرة تأمین سبز در صنعت کاشی و سرام یک استان یزد و رتبهبندی هفت
شرکت از شرکتهای موجود دریکی از زنجیرههای تأمین موجود در این صنعت پرداختند که طبق
توافق خبرگان ،بهعنوان شرکتهای مهم و کلیدی آن زنجیرة تأمین انتخاب شدند .برای سنجش
روابط میان عوامل ،از روش دیمتل فازی و برای رتبهبندی شرکتها ،از ادغام نتایج روشهای
ویکور فازی و مورا فازی استفادهشده است .در این پژوهش با عنایت به اهمیت موضوع مدیریت
زنجیره تأمین سبز در شرکت گاز استان قزوین ،ضرورت پیادهسازی این سیستم در این شرکت
احساس میشود .برای تحقق این امر ،در وهله اول شناسایی عوامل درونسازمانی مؤثر بر مدیریت
زنجیره تأمین سبز و تعیین روابط علی -معلولی میان آنها و استخراج عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر
در شرکت بسیار ضروری است.
امانی و همکاران ( ،)7936در پژوهشی به شناسایی و ارزیابی "موانع پذیرش زنجیره تأمین
سبز با استفاده از تکنیک دیمتل فازی" پرداختند .در این پژوهش ،با مرور مفهومی ادبیات87 ،
عامل بهعنوان موانع اصلی در اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی شد .نتایج حاصل از
تحلیل دیمتل در رابطه با نظرات هشت نفر از خبرگان صنعت غذایی و به طور خاص فستفود
نشان داد که عامل "عدم آگاهی مشتریان و فشار در مورد زنجیره تأمین سبز" ،تأثیرگذارترین
فاکتور و فاکتورهای "عدم مشارکت مدیریت ارشد در پذیرش مدیریت زیستمحیطی" و "مشکل
در حفظ تأمینکنندگان محیطی برای بستهبندی مواد" دارای باالترین درجه اهمیت به نسبت
 11
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سایر فاکتورهای موردبررسی میباشند.
روش دیمتل به وسیله برنامه علوم و بشر انستیتو بتل مموریال ژنو ،بین سالهای  7311و 7316
ایجاد شد .این تکنیک ،روشی است برای نمایش ساختار پیچیده روابط علی و معلولی بهوسیله نمودار یا
ماتریس که ماتریسها و یا نمودارها ،روابط مبتنی بر عناصر سیستم را نشان میدهند و اعداد روی
نمودارها ،نشانگر شدت اثر هر یک از عناصر میباشند (لیو 1و همکاران1371 ،؛ لین و وو1338 ،9؛
اجلی .)7931 ،توجه به اینکه برای استفاده از روش دیمتل به نظرات کارشناسان نیاز میباشد و این
نظرات دربرگیرنده عبارات کالمی و دوپهلو میباشد ،بهمنظور یکپارچهسازی و رفع ابهام آنها بهتر است
این عبارات به اعداد فازی تبدیل شوند .برای حل این مشکل لین و وو مدلی ارائه کردند که از روش
دیمتل در محیط فازی بهره میبرد (لین و وو.)1338 ،
7

مبانی نظری
شناسایی عوامل درونسازمانی مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز

در این بخش ،چهار عامل درونسازمانی کلیدی و کلی مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز از طریق
مرور ادبیات مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی و استخراج شده
است (مون و جونگوون .)1371 ،4اشتراک دانش و اطالعات یکی از اساسیترین و مهمترین الگوهای
همکاری است که میتواند موجب ارتقای درک وضعیت کنونی ،ارزشها ،آرمانهای شرکاء و فعالیتها
میان سایرین شود (المینگ7336 ،1؛ مین 6و همکاران1331 ،؛ شئو 1و همکاران1336 ،؛ سیمپسون 8و
همکاران1331 ،؛ استورات و مکاتچئون7336 ،3؛ جانگ و هوانگ .)1371 ،73یکپارچگی فرآیند شامل
یکپارچگی فرآیند تصمیم (حقالر و واندر وورست1331 ،77؛ سیماتوپانگ و اسریدهاران1331 ،71؛
جانگ و هوانگ  ،)1371عملیات ،لجستیک ،سیستمهای اطالعاتی (لی و کیم7333 ،79؛ سیماتوپانگ و

1 BattelleMemorial
2 Liu
3 Lin & Wu
4 Moon Jung Kang, Jongwoon
5 Lamming
6 Min
7 Sheu
8 Simpson
9 Stuart FI, McCutcheon
10 Jung Kang Moon, Hwang Jongwoon
11 Hagelaar GJLF, van der Vorst JGAJ
12 Simatupang TM, Sridharan
13 Lee JN, Kim YG.
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اسریدهاران )1331 ،و تحقیق و توسعه مشترک( 7واچون و کالسن )1336 ،1است .کنترل و ارزیابی
عملکرد اغلب مستلزم فرآیند پاداش عملکرد نظیر رتبهبندی ،پاداشدهی و فراهمسازی انگیزههای پولی
میباشد (حقالر و واندر وورست1331 ،؛ کراوس 9و همکاران1333 ،؛ سیماتوپانگ و اسریدهاران،
1331؛ ون لیا 4و همکاران1339 ،؛ جانگ و هوانگ  .)1371ارتباطات مبتنی بر همکاری در زنجیره
تأمین میتوانند مدیریت تقاضاهای محیطی را افزایش دهند (کالسون و واچون1339 ،؛ واچون و
کالسن1336 ،؛ جانگ و هوانگ.)1371 ،
با عنایت به مرور ادبیات گسترده فوق و استخراج عوامل کلی و زیرعاملها و نهایتاً مصاحبه با
خبرگان شرکت ،مدل مفهومی زیر برای عوامل درونسازمانی مؤثر بر پیادهسازی مدیریت زنجیره
تأمین سبز استخراج شد:
اشتراک دانش و اطالعات

یکپارچگی فرآیند

عوامل
درونسازمانی مدیریت

مدیریت عملکرد
مشترک

زنجيره تأمين سبز

مدیریت ارتباط

شکل یک  :مدل مفهومی عوامل درونسازمانی مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز

با عنایت به مدل مفهومی پیشنهادی ،سوال ها زیر مطرح میشود:

 آیا شرکت گاز قزوین از نظر عوامل درونسازمانی مدیریت زنجیره تأمین سبز در وضعیت مطلوبی قرار دارد؟
 ارتباط میان عوامل فوق در شرکت گاز قزوین چگونه است؟

1 joint
2 Vachon S, Klassen
3 Krause
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،تحقیقی «کاربردی» و از نظر شیوهی گردآوری و تحلیل اطالعات،
پیمایشی از نوع «توصیفی» است  .جامعهی آماری این پژوهش در دو بخش در نظر گرفته شد:
 در بخش اول به منظور بررسی عوامل از نظر تأثیرگذاری در شرکت گاز استان قزوین از خبرگان ،مدیران و
کارشناسان شرکت درزمینهی مسائل مرتبط و درگیر در واحدهای برنامهریزی ،ایمنی و بهداشت،
لجستیک و زنجیره تأمین استفاده شد که تقریباً  13نفر بوده و با توجه به محدود بودن اندازه جامعه ،از
تمامی اعضای جامعه بهعنوان نمونه برای جمعآوری نظرات استفاده شد.

 در بخش دوم و بهمنظور ارزیابی عوامل با تکنیک دیمتل فازی نیز از نظرات  71نفر از خبرگان و متخصصان
صاحبنظر شرکت (باتجربه و بادانش کافی در زمینه موضوع پژوهش) بهره گرفته شد.
به منظور بررسی روایی محتوا برای عوامل مذکور در پرسشنامه ،از نظرات تعدادی از خبرگان شرکت استفاده
شد و اصالحات الزم اعمال گردید .همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه ،دادههای جمعآوریشده با استفاده از
نرمافزار اس پی اس اس موردسنجش قرار گرفت و ضریب کلی آلفای کرونباخ برای دادههای پرسشنامه معادل
 3/183بدست آمد .با توجه به اینکه از مقدار استاندارد  3/1بیشتر میباشد ،میتوان نتیجه گرفت که پرسشنامهی
طراحیشده از پایایی قابلقبولی برخوردار است
یافتههای پژوهش

در این پژوهش 13 ،درصد از پاسخگویان ،مرد و بقیه زن بودند .حدود  97درصد مدرک کارشناسی66 ،
درصد مدرک کارشناسی ارشد و سه درصد نیز مدرک دکتری داشتند .همچنین حدود  89درصد به عنوان
مدیر و بقیه بهعنوان سرپرست و کارشناس مشغول به کار بودند .بهمنظور بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون
کولموگوروف -اسمیرنوف استفاده شد و با عنایت به اینکه اعداد معناداری باالتر از پنج درصد بود ،فرض صفر رد
نشده و دادهها تقریباً از توزیع نرمال برخوردار میباشند .در ادامه با عنایت به نرمالبودن دادهها ،بهمنظور سنجش
و پاسخ به سوال های پیشنهادی در رابطه با وضعیت عوامل مدیریت زنجیره تأمین سبز در شرکت گاز از آزمون
میانگین (آزمون  )tاستفادهشده است.
پاسخ سؤال اول :بهمنظور پاسخگویی به سؤال اول پژوهش که آیا شرکت گاز ازنظر عوامل درونسازمانی
مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در وضعیت مطلوبی قرار دارد یا نه از «آزمون میانگین» استفاده گردید و
مقدار مطلوب (عدد آزمون) ،عدد سه تعیین گردید که نتیجه در شکل سه قابلمشاهده است:
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قزوین

وضعیت عامل در شرکت گاز

مقدار آزمون9 :
فاصله
اطمینان 31درصد اختالف
حد باال

حد
پایین

آماره
t

اعداد معناداری درجه آزادی
دوطرفه ()Sig

میانگین

عوامل GSCM

مطلوب

/619

/113

/461

/...

63

8/948

مطلوب

/461

/941

/118

/...

63

6/131

مطلوب

/171

/418

/941

/...

63

1/331

مدیریت ارتباط

مطلوب

/483

/978

/114

/...

63

4/616

یکپارچگی فرآیند

مطلوب

/181

/719

/718

/...

63

مدیریت زنجیره
1/963
تأمین سبز ()GSCM

اشتراک دانش و اطالعات
مدیریت عملکرد مشترک

وضعیت عوامل در صنعت گاز

همانطور که در شکل سه مالحظه میشود ،درمجموع شرکت گاز قزوین ازنظر عوامل
درونسازمانی مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
پاسخ سؤال دوم :در پاسخ به سؤال دوم پژوهش مبنی بر تعیین عوامل درونسازمانی تأثیرگذار
و تأثیرپذیر در شرکت گاز و استخراج مهمترین عامل ،از تکنیک دیمتل فازی بهره گرفته شد که
در ادامه گامهای اجرایی این روش ارائه شده است (اجلی:)7931 ،
گام اول :کسب نظرات خبرگان و میانگینگیری از آنها
فرض کنید تعداد  Pنفر خبره در مورد روابط بین عوامل با استفاده از عبارات کالمی جدول یک نظر دادهاند:
جدول یک :عبارات کالمی و مقادیر معادلشان
عبارت کالمی

مقدار فازی

بدون تأثیر

( 3/93و  3/73و )3/33

تأثیر خیلی کم

( 3/13و  3/93و )3/73

تأثیر کم

( 3/13و  3/13و )3/93

تأثیر زیاد

( 3/33و  3/13و )3/13

تأثیر خیلی زیاد

( 7/33و  3/33و )3/13
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ازاینرو تعداد  Pماتریس ̃  ̃ ، ̃ ،که هر ماتریس مربوط به نظرات یک خبره میباشد و
درایههای آن با اعداد فازی مربوطه مشخص میشوند ،تشکیل میشود .فرمول (یک) برای
محاسبه ماتریس میانگین نظرات استفاده میشود.
̃
̃
̃
(یک)
̃

ماتریس  Zماتریس فازی اولیه روابط مستقیم نامیده میشود.
گام دوم :محاسبه ماتریس روابط مستقیم نرمال شده
برای نرمالیزه کردن ماتریس بهدستآمده از فرمولهای (دو) و (سه) استفاده میشود.
̃
(دو)
=

که  rاز رابطه زیر بهدست میآید:
(سه)

̃

∑

گام سوم :محاسبه ماتریس فازی روابط مجموع T
ماتریس روابط کل فازی با توجه به فرمولهای (چهار تا هفت) بهدست میآید.
̃
̃
(چهار)

̃

̃ است و به صورت زیر محاسبه میشود:

که هر درایه آن عدد فازی به صورت
(پنج)
(شش)
(هفت)

هرکدام ماتریس  n nهستند که درایههای آن را به
و
در این فرمولها  Iماتریس یکه و ،
ترتیب عدد پایین ،عدد میانی و عدد باالییِ اعداد فازیِ مثلثیِ ماتریسِ  Hتشکیل میدهد.
گام چهارم :بهدست آوردن مجموع سطرها و ستونهای ماتریس ̃

مجموع سطرها و ستونها با توجه به فرمولهای (هشت و نه) بهدست میآیند.
(هشت)
̃∑
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(نه)

̃∑

که ̃ و ̃ به ترتیب ماتریس

و

هستند.

̃

̃

گام پنجم :مشخص کردن میزان اهمیت شاخصها ( ̃
( ̃ ̃)
̃ ̃ باشد معیار مربوطه اثرپذیر است.
̃ ̃باشد ،معیار مربوطه اثرگذار و اگر
اگر
̃و ̃

̃ ) و رابطه بین معیارها

̃ بهدست آمده از مرحله قبلی

گام ششم :دیفازی کردن اعداد فازی ̃
اعداد فازی ̃ ̃ و ̃ ̃ بهدست آمده از مرحله قبلی ،طبق فرمول ( )73دیفازی می شوند.

()73
̃ می باشد .در ادامه مراحل حل آمده است.

که در آن  Bدیفازی شده عدد
اجرای روش:

مطابق با گامهای روش دیمتل فازی در مرحله اول از خبرگان خواسته شد تا شدت تآثیر روابط میان
عوامل مؤثر در توسعه سیستم مدیریت زنجیره تأمین شبز شرکا گاز قزوین را با واژگان زبانی مشخص
نمایند .به منظور کاهش تعداد جداول ،از آوردن جداول نظرات خبرگان بهصورت فردی امتناع شد و
ماتریس تجمیعی روابط مستقیم نرمالشده نظرات خبرگان آورده شد که در جدول دو مشاهده میشود:
جدول دو :ماتریس روابط کل
C4

C3

C2

C1

عوامل

(3/191و  3/93و )3/79

(3/191و3/731و)3/334

(3/444و 3/771و )3/373

(3/914و 3/333و )3/311

C1

(3/641و 3/768و )3/31

(3/191و 3/144و )3/38

(3/919و3/331و )3/348

(3/983و 3/363و )3/371

C2

(3/133و 3/978و )3/73

(3/461و 3/747و )3/36

(3/178و3/718و )3/319

(3/696و 3/144و )3/711

C3

(3/646و 3/711و )3/36

(3/171و3/717و)3/363

(3/634و 3/193و)3/711

(3/431و 3/773و)3/348

C4

در ادامه پس از محاسبه ماتریس فوق ،ماتریس نهایی روابط جمعی فازی ( )Tبا توجه به روابط
چهار تا هفت به دست میآید .در نهایت بهمنظور تعیین عوامل علی و عوامل وابسته ،مجموع
سطری و ستونی ماتریس  Tمحاسبهشده و میزان اهمیت عوامل

̃

̃ و رابطه بین

عوامل ̃
̃ با استفاده از روابط هشت تا  73بهصورت جدول سه مشخص گردید.
بهمنظور دیفازی کردن دادهها ،نیز از روش مرکز ثقل استفادهشده است.
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جدول سه :اهمیت و تأثیرگذاری عوامل (اعداد فازی)

̃

̃

̃

̃

عامل

( 3/731و 3/731و )3 /364

( 9/318و  7/119و ) 3/146

عامل یک

( 7/344و  7/763و ) -3/343

( 9 /319و 7/763و )3/417

عامل دو

( 1/471و 3/763و )3/344

( 4/461و  7/161و ) 3/619

عامل سه

(  -3/418و  3/467و )-3/361

( 1/713و  7/137و ) 3/614

عامل چهار

جدول چهار اعداد دیفازی شده جدول سه را نشان میدهد:
جدول چهار :اهمیت و تأثیرگذاری عوامل (اعداد قطعی)

̃

̃

̃

̃

معیار

3/783

7/481

عامل یک

7/738

7/419

عامل دو

3/418

7/877

عامل سه

3/118

7/814

عامل چهار

همانطور که مالحظه میشود ،عامل دوم یعنی عامل یکپارچگی فرآیند بهعنوان تأثیرگذارترین عامل استخراج شد؛
چراکه این عامل درونسازمانی بهخودیخود بر سایر عوامل تأثیر میگذارد و بقیه عوامل تحت تأثیر این عامل قرار دارند.
همچنین مدیریت عملکرد مشترک بهعنوان سومین عامل در رتبه بعدی قرار گرفته است .از طرفی عامل چهارم
(یکپارچگی فرآیند) ازنظر اهمیت (مجموع شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری) در اولویت اول و عامل سوم (مدیریت ارتباط)
در اهمیت بعدی قرارگرفته است .همچنین عامل دوم (مدیریت عملکرد مشترک) ازنظر اهمیت در جایگاه آخر قرار گرفت
نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش ،ابتدا با مرور ادبیات و جمعآوری نظرات متخصصان شرکت گاز قزوین ،عوامل درونسازمانی مؤثر بر
مدیریت زنجیره تأمین سبز استخراج شدند .در ادامه مطلوبیت و تأثیر این عوامل در شرکت با استفاده از آزمونهای آماری
کولموگوروف -اسمیرنوف و آزمون میانگین ،بررسی و تمامی عوامل بهصورت مؤثر شناسایی شدند .سپس با استفاده از
روش دیمتل فازی ،تأثیر عوامل شناساییشده بر یکدیگر بررسی شدند؛ بهطوریکه "یکپارچگی فرآیند" ،از نظر
تأثیرگذاری در رتبه اول و "مدیریت عملکرد مشترک" در رتبه دوم قرار گرفت .نهایتاً عامل "یکپارچگی فرآیند" بهعنوان
مهمترین عامل استخراج و "مدیریت ارتباط" در جایگاه بعدی قرار گرفت .در زمینه یکپارچگی فرآیند ،تصمیمگیری و
برنامهریزی مشترک ،عمل مشترک و ایجاد دانش مشترک نقش اساسی در تسهیل همکاری در مدیریت زنجیره تأمین
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سبز صنعت ایفاء میکند .آنها همچنین از معرفی سایر اقدامات همکارانه در صنعت گاز پشتیبانی میکنند.
بنابراین میتوان پیشنهادها کاربردی زیر را به شرکت گاز قزوین ارائه داد:

 با توجه به اهمیت روزافزونی که مسائل زیستمحیطی در دنیا پیدا کردهاند و همچنین موارد فراوان آلودگیها و تخریب
محیطزیست در کشور ما ،اهمیتندادن به مسائل مربوط به اصول حفاظت محیطزیست ،خسارات جبرانناپذیری را در
آینده برای خود این صنایع بوجود میآورد .بیتوجهی به مسائل زیستمحیطی زیانهایی ازجمله جمعآوری واحدهای
آالینده ،تغییر روشها و نیاز به طراحیهای مجدد را بهدنبال خواهد داشت .بنابراین اجرای طرحهایی در خصوص سبز
کردن و پایداری زنجیره تأمین در صنعت گاز برای شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر پیادهسازی این سیستم برای حل
مشکالت زیستمحیطی و مدیریت آن ضروری است.
 تصمیمگیرندگان و مدیران با آگاهی از رابطه میان عوامل کلیدی در شرکت گاز استان قزوین و الهام
گرفتن سایر شرکتهای گاز استانی در کشور ،میتوانند اقدامات الزم برای محوریت قرار دادن
تواناسازیهای متعدد جهت دستیابی به زنجیرههای تأمین سبز و پایدار در شرکت گاز و پیشگیری و
مقابله با موانع استقرار و پیادهسازی سیستم پایداری مدیریت زنجیره تأمین را شناسایی کنند.

 در رابطه با مدیریت ارتباط ،داشتن درک مشابه در رابطه با آرمانها ،رفتارها و سیاستها ،میتواند در کاهش عدم
درک ارتباطات و افزایش فرصتها در جهت اشتراکگذاری دانش و اطالعات مؤثر واقع شود .به کمک اعضای
زنجیره ،درک راهبردهای دوجانبه ،اشتراک مجموعه طرحهای محیطی و پایهریزی کنترل سازوکارهایی برای
عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز فراهمشده و موجب افزایش اعتماد دوجانبه در روابط درونسازمانی شود.
پایهریزی مشارکت و ارتباطات فعال و بلندمدت متخصصان فنی با شرکای زنجیره تأمین تأثیر مثبت در ارزیابی
اثربخش خواهد داشت .همچنین نتایج ارزیابی عملکرد شرکاء و مخصوصاً مشارکت متخصصان فنی برای مناطق
مختلف در زنجیره تأمین ،اطالعات باارزش در مناطق ضعیف از نظر بهبود عملکرد فراهم میکند.
در پایان بر اساس نتایج فوقالذکر ،میتوان پیشنهادها زیر را ارائه داد:
 با رویکرد مدل ساختاری تفسیری فازی و تحلیل خوشهبندی میکمک ،7می توان عوامل کلیدی استخراجی را
در چهار خوشه (پیوندی ،مستقل ،وابسته و خودمختار) دستهبندی کرد.
 با استفاده از تکنیکهای بهترین -بدترین ،1فرآیند تحلیل شبکهای یا سلسلهمراتبی و  ...عوامل شناساییشده را
رتبهبندی کرده و با نتایج تحلیلی این پژوهش مقایسه کرد.
 در رابطه با ارزیابی سبز شبکه زنجیره تأمین ،تحقیقات بیشتری انجام داده و از تکنیک تحلیل پوششی دادهها و
سایر تکنیکها بهره برد.

1 MICMAC
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 با عنایت به اینکه برای پیاده سازی و بکارگیری هر سیستمی ،شناسایی موانع پیشرو در اجراء
و پیادهسازی بسیار اهمیت دارد ،بنابراین در تحقیقات بعدی میتوان موانع کلیدی و مؤثر در
پیاده سازی سیستم مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت گاز و صنایع مرتبط و بااهیمت
ازنظر رعایت مسائل زیست محیطی و ملی را شناسایی کرد و راهکارهای عملی و مناسبی در
خصوص مقابله با این موانع و ارتقای این سیستم ارائه داد.
منابع

اجلی مهدی (" .)7931ارائه چارچوبی علی براي توسعه مدیریت زنجيره تأمين پایدار صنعت گاز با
تکنيک دیمتل فازي" ،فصلنامه علمی ترویجی اندیشه آماد ،شماره  ،13سال پانزدهم.
امانی معصومه ،اشرفی امیر و حمید دهقانان (" .)7936موانع پذیرش زنجيره تأمين سبز با استفاده از
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