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درصنعت  مین سبزأت ي مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره

  خودروسازي ایران

  

  *لعیا الفت

  **آبادي علی خاتمی فیروز

  ***اهللا خداوردي روح

  

  چکیده

در  مشتریان درخواستفشار و  دولتی و هاي دولتی و غیر افزایش مقررات سازمانسازي،  جهانی

به بررسی اقدمات الزم جهت  ها سازمان محیطی باعث شده است خصوص رعایت مسائل زیست

 محیطی و اقتصادي منظور بهبود عملکرد زیسته مین سبز، بأت ي کارگیري مدیریت زنجیره هب

مین با الزامات أت ي مدیریت زنجیره ي کننده مین سبز، یکپارچهأت ي مدیریت زنجیره .بپردازند

 ،لیه، تولید و ساختمین مواد اوأمحیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و ت زیست

فرایندهاي توزیع و انتقال، تحویل به مشتري و باالخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف 

ژي و منابع همراه با بهبود عملکرد کل  وري مصرف انر مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره

 )4و نتایج 3اقدامات ،2نعموا ،1ها محرك(مقتضیات در این مقاله به شناسایی  .مین استأت ي زنجیره

شده مین سبز در صنعت خودروسازي ایران پرداخته أت ي الزم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره

و این  أمین سبز، استخراج شدت ي سپس اقدامات الزم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره .است

ر نهایت اقداماتو د سنجی خبرگان گذارده اقدامات براي نهایی شدن از طریق پرسشنامه به نظر

  .شدبندي  اولویت يفاز TOPSISبه کمک روش یایاجر

محیطی،  ، پایداري زیست5مین سبزأت ي مین، مدیریت زنجیرهأت ي مدیریت زنجیره :کلیدي مفاهیم

  ایران يصنعت خودرو

  

                                                
  مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی ي دانشیار دانشکده *

  مدیریت و حسابداري دانشگاه عالمه طباطبایی ي استادیار دانشکده **

  عالمه طباطباییدانشگاه کارشناس ارشد مدیریت صنعتی  ***
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  مقدمه 

هاي جهانی همواره به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طریق خلق نوآوري و  سازمان

محیطی با  ها از طریق بهبود عملکرد زیست برخی از این سازمان. هستندي جدید ها روش

محیطی، افزایش دانش مشتریان در این خصوص و  رعایت قوانین و استانداردهاي زیست

دست ه محیطی در محصوالت و خدمات خود مزیت رقابتی ب کاهش اثرات منفی زیست

پایدار هر  ي تضمین توسعهامروزه ).Koplin, Seuring & Mesterharm, 2007( ورندآ می

جایگزین در آن کشور بهینه از منابع محدود و غیر قابل ي کشور منوط به حفظ و استفاده

ها انجام گرفته است که از  دولتاست و اقدامات گوناگونی براي مواجهه با این مسئله توسط

کاهش   مراکز تولیدي و صنعتی،مواد خام سازگار با محیط زیست در ها استفاده از ن آ ي جمله

 ن ویقوان عتسری. باشد میمجدد ضایعات  ي استفاده و انرژي فسیلی و نفتیاستفاده از منابع

رشد  به محیطی و تقاضاي رو مقررات دولتی جهت اخذ استانداردهاي زیست

هاي  تمام فعالیتمین کهأت ي محصوالت سبز به زنجیره ي براي عرضه!کنندگان مصرف

کنندگان نهایی، به  خام تا تحویل کاال به مصرف ي ماده ي با جریان کاال از مرحلهمرتبط 

ظهور مفهوم جدید گیرد، موجب انضمام جریان اطالعات در سرتاسر زنجیره را در بر می

مراحل  ي در برگیرندهکه هاي اخیر شده است در سال »مین سبزأت ي مدیریت زنجیره«

 ي گذاري در زمینه سرمایهاتخاذ استراتژي. ا بازیافت استاز طراحی ت 6عمر محصول ي چرخه

جویی در  را مانند صرفهمین مزایا و منافع زیاديأت ي محیطی زنجیره بهبود عملکرد زیست

 ارزش براي مشتریان و نهایتاًها، حذف یا کاهش ضایعات، ایجاد منابع انرژي، کاهش آالینده

 و ایمانی( و خدماتی به همراه خواهد داشت هاي تولید براي سازمان وري بهره شیفزاا

  ).1388 ،احمدي

 ید ناخالص ملیتولي از زیادسهم قدیمی و مهم که  صنعتی به عنوانصنعت خودرو 

حیات خود، از  ي هاي چرخه بخش ي در کلیه ،را به خود اختصاص داده است کشور

تعامل مستقیم و  برداري از منابع طبیعی، ساخت، تولید، مصرف و پس از مصرف در بهره

که بازار داخلی خودرو در حال  با توجه به این همچنین. زیست قرار دارد  غیرمستقیم با محیط

با . اي و جهانی متمرکز شوند بازار منطقهداخلی باید بر رويخودروسازاناشباع شدن است،

المللی  سازمان تجارت جهانی، افزایش قوانین بین بهپیوستنهایی مانند  توجه به ضرورت

کید مشتریان بر استفاده از محصوالت سبز سازگار با محیط زیست، ایجاد أمحیطی و ت زیست
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 .استناپذیر  محصوالت و خدمات در صنایع کشور ضروري و اجتناب ي مدیریت سبز در ارائه

تواند بر کنترل و  خودروسازي می صنعتدر  شناسایی و اجراي مدیریت سبزبه این ترتیب 

با توجه به افزایش  .زیست مؤثر باشد  بر محیط یصنعت ي اي منفی توسعهکاهش پیامده

کنندگان، سازندگان  مصرف يدولتی و تقاضا هاي دولتی و غیر فشارها و مقررات سازمان

 ي بنابراین مدیران زنجیره. اند خودرو در جهان به تقویت مدیریت پایدار و سبز خود پرداخته

هاي جاري، ابعاد  تصمیمات خود عالوه بر هزینهدر  باید يمین صنعت خودروسازأت

با توجه به بررسی . هاي اجتماعی تصمیمات خود را در نظر بگیرند محیطی و هزینه زیست

مین سبز مشخص گردید در این أت ي مدیریت و زنجیره با موضوع سوابق تحقیقات پیشین

رسد  این به نظر میبنابر. هاي تحقیقاتی اندکی در ایران انجام شده است تیفعالخصوص 

دانشگاهی و ـ  تحقیقاتی صنعتی هاي تیفعالضروریات  ءجزپرداختن به این موضع 

  .نوآوري باشد ي دربرگیرنده

الزم جهت  )و نتایج اقدامات، موانع ها، محرك(در این مقاله به شناسایی مقتضیات 

بدین . شود ته میمین سبز در صنعت خودروسازي ایران پرداخأت ي دستیابی به مدیریت زنجیره

مین أت ي اقدامات الزم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره موضوعمنظور با توجه به ادبیات 

سنجی خبرگان  نامه به نظرمات براي نهایی شدن از طریق پرسشو این اقدا سبز، استخراج

بندي  اولویت يفاز TOPSISبه کمک روش  یاجرایدر نهایت اقدامات .است گذارده شده

  .شوند می

  

  مینأت ي مدیریت زنجیره

. کند مین را با هم هماهنگ میأت ي هاي زنجیره مین تمامی فعالیتأت ي مدیریت زنجیره

در سال  7هاي اولیور و وبر مین اولین بار توسط دو محقق به نامأت ي مدیریت زنجیره ي واژه

 ي واژه زتر ا پیش. استفاده شد 1990 ي طورگسترده در دههه سپس ب و کار رفت هب 1982

مین أت ي از نظر اولیور و وبر زنجیره. شد استفاده می آنجاي ه مدیریت عملیات ب لجستیک و

اشتدلر و ( باشد مطرح در سطح مدیریت ارشد سازمان می ي لهألجستیک و مس ي در برگیرنده

  ).1385 ،کیلگر

صورت ه این مین را بتأ ي ، مدیریت زنجیره8مینتأ ي اي مدیریت زنجیره انجمن حرفه

هاي  فعالیت ي ریزي و مدیریت کلیه برنامه شاملمین أت ي مدیریت زنجیره :تعریف کرده است

تا تحویل به  )استخراج(خام  ي ماده ي مرحله کاالها از یابی و تدارکات، تبدیل منبع
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هاي هماهنگی و همکاري  فعالیت ي هیو کلهاي لجستیک  فعالیت ،نهایی ي کننده مصرف

 ,http://www.cscmp.org(است فروشان و مشتریان  ها، خرده ان، واسطهکنندگ مینأت میان

2009 .(  

بر مینأتي زنجیرهمدیریت: از مین عبارتندأت ي برخی تعاریف دیگر مدیریت زنجیره  

ها از  اطالعاتی مرتبط با آنهاي و نیز جریانمینأتي  زنجیرههاي فعالیتسازي یکپارچه

 مدیریت بنابراین. شود مزیت رقابتی مشتمل میاي دستیابی بهزنجیره برطریق بهبود روابط

و نیز  مینأتي  زنجیرههاي سازي فعالیت یکپارچهینداعبارت است از فرمینأتي زنجیره

ي زنجیرهها در سازي فعالیت ط با آن، از طریق بهبود و هماهنگاطالعاتی مرتبهاي جریان

تعریف دیگري که از مدیریت  ).1385، و کیلگر اشتدلر( محصول ي تــــولید و عرضه مینأت

هاي تولید، موجودي کاال،  هماهنگی فعالیت: ي تأمین ارائه شده به این صورت است زنجیره

و  شتریمین با هدف دستیابی به کارایی بأت ي نقل میان فعاالن زنجیره یابی و حمل و موقعیت

  ).Hugos, 2006( انتظارات مشتریان ورده کردنآبر

  

  مین سبزأت ي ریت زنجیرهمدی

ها را  اخیر سازمان ي محیطی که در دهه هاي اقتصادي، اجتماعی و زیست دلیل چالشه ب

هاي آن و طراحی راهبرد سازمان بر  گرایی و تمرکز بر خواسته ، رویکرد مشترينمود میتهدید 

ها  ر سازمانقابلیت خود را براي ایجاد مزیت رقابتی د) ایجاد رضایت در مشتریان(این اساس 

گرایی عامل مزیت رقابتی سازمان  گذشته مشتري ي اگر در دو دهه. از دست داده است

ها از  گرایی، سازمان شده از طریق مشتري هاي ایجاد دلیل چالشه شد، امروز ب محسوب می

ترین آن را  ترین و سریع مشتري همواره بهترین محصول، ارزان. اند این تمرکز فاصله گرفته

این نگرش باعث آلودگی محیط زیست و تولید محصوالت و فرایندهایی گردید  .ستخوا می

ها بقاي خود را در  در همین راستا سازمان. است که با محیط زیست هماهنگ نبوده

نگرش سبز در . اند محیطی یافته اقتصادي، اجتماعی و زیست ي پذیري در سه حوزه مسئولیت

جایگزین واحدهاي سازمانی از » تضمین سبز« با عنوانسازمان و ایجاد ساختارهاي سازمانی 

  ).http://www.iran-gma.com( اند شده »تضمین کیفیت«قبیل 

محیطی در  مین، فرایند در نظر گرفتن معیارها یا مالحظات زیستأت ي سبز کردن زنجیره

 مدیریت ي کننده مین سبز، یکپارچهتأ ي مدیریت زنجیره. است مینأت ي سرتاسر زنجیره

ین مم مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمحیطی در تما تأمین با الزامات زیست ي زنجیره
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یندهاي توزیع و انتقال، تحویل به مشتري و باالخره پس از مواد اولیه، تولید و ساخت، فرا

وري مصرف  به منظور بیشینه کردن میزان بهرهمصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد 

در بررسی  ).Sarkis, 2006( مین استتأ ي ه با بهبود عملکرد کل زنجیرهژي و منابع همرا انر

مین به تحلیل اثرات محصوالت بر محیط أت ي هاي زنجیره محیطی فعالیت اثرات زیست

عمر محصول از آغاز تا پایان عمر  ي شامل تحلیل دوره(نگر  کلی يزیست به کمک رویکرد

زندگى  ي نحوه علم عادت و(شناختی  اثرات بوم ي در این رویکرد کلیه. شود پرداخته می) آن

هر فعالیت در مراحل مختلف عمر محصول مانند مفهوم  )ها با محیط نآ تعاملموجودات و 

بندي، حمل و نقل  مواد خام، ساخت و تولید، مونتاژ، نگهداري، بسته ي محصول، طراحی، تهیه

 ,Farahani( دشو لحاظ می گیري و در طراحی محصول مجدد محصول اندازه ي و استفاده

Asgari, & Davarzani, 2009.( سریواستاوا )مین سبز را بدین صورت أت ي زنجیره )2007

مین شامل أت ي محیطی در مدیریت زنجیره در نظر گرفتن مسائل زیست« :تعریف کرده است

به یابی مواد، فرایند ساخت و تولید، تحویل محصول نهایی  طراحی محصول، انتخاب و منبع

  .»مشتري و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفید آن

مین پایدار و مدیریت أت ي مین مفاهیم مدیریت زنجیرهأت ي اگرچه در ادبیات زنجیره

دیگر  این دو مفهوم کمی با یک روند، کار می هدیگر ب به جاي یک مین سبز معموالًأت ي زنجیره

ابعاد اقتصادي و پایداري اجتماعی و  ي دار دربرگیرندهمین پایأت ي مدیریت زنجیره. فرق دارند

تر از مدیریت  مین پایدار وسیعأت ي بنابراین مفهوم مدیریت زنجیره .محیطی است زیست

مین أت ي مین سبز بخشی از مدیریت زنجیرهأت ي و مدیریت زنجیره استمین سبز أت ي زنجیره

  ).Farahani et al., 2009( باشد پایدار می

  

  مین سبزأت ي مدیریت زنجیره سازمان جهت پذیرش هاي محرك

مین سبز از نظر مشتري نهایی، أت ي هاي حرکت سازمان به سمت زنجیره محرك

محرك . باشند گذاري متفاوت می هاي خصوصی و نهادهاي قانون نهادهاي دولتی، سازمان

ها دیکته  محیطی را به سازمان ستیاصلی قوانین و مقررات هستند که رعایت مسائل ز

یا  ه منظور افزایش سودآوريها این قوانین را ب از طرف دیگر برخی سازمان. کنند می

مدیریت هاي  محرك ).Zhu & Sarkis, 2006( کنند هاي مشتریان اجرا می درخواست

 ي از جمله .شوند بیرونی تقسیم می هاي درونی و محرك ي به دو دسته مین سبزأت ي زنجیره
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؛ 1385آرمسترانگ و کاتلر، ( از عبارتندشوند  باعث سبز بودن می بیرونی که هاي محرك

Polonsky & Rosenberger, 2001:(

؛کنندگان و عمل به مسئولیت اجتماعی تقاضاي مصرف برآورده کردن   

محیطی با هدف  هاي سبز و زیست و اتخاذ استراتژي واکنش نسبت به اقدامات رقبا

  ؛حفظ و گسترش سهم بازار

مدیریت ها را ملزم به اجراي  المللی و دولتی که سازمان وانین بینمقررات و ق

  کنند؛ می مین سبزأت ي زنجیره

؛افزایش آلودگی محیط زیست   

هاي غیر دولتی محیطی سازمان هاي زیست فعالیت.   

  :توان موارد زیر را نام برد می درونی هاي محرك ي از جمله

 ؛ژي و مواد خام وروديناشی از کاهش مصرف منابع انر ي هزینهکاهش   

 ؛سازمان موریتأدر ممحیطی  زیستاهداف در نظر گرفتن  

 مزیت رقابتی پایدار در سازمانایجاد. 

  مین سبزأت ي هاي اجرایی جهت دستیابی به مدیریت زنجیره فعالیت

هاي  مین سبز فعالیتأت ي هاي مختلف جهت دستیابی به مدیریت زنجیره صنایع و سازمان

مین سبز أت ي جهت دستیابی به مدیریت زنجیره اجرایی يها فعالیت. کنند جرا میمختلفی را ا

 1 جدولدسته به شرح  12سازمان و در  و بیرونی داخلی اجرایی کلی اقدامات ي به دو دسته

  .شوند بندي می دسته

  

  تأمین سبز ي مدیریت زنجیرهمزایا و نتایج ،موانع

  :تأمین سبز عبارتند از ي هکارگیري زنجیر برخی مزایاي ناشی از به

 وري، ایجـاد بازارهـاي جدیـد، کـاهش هزینـه، کـاهش        افزایش کارایی، بهبود بهـره

 ,Rao(، افزایش تعهد و مسئولیت اجتماعی سازمان سازمانعمومی  ي ها، بهبود وجهه آالینده

؛)2002

 ،بهینه شدن مصرف انرژي، کاهش مواد پسماند، کاهش هزینه، حفظ منابع طبیعی

 ,.Arif et al(هاي آینده  ود کیفیت زندگی، ایجاد و حفظ محیط زیست بهتر براي نسلبهب

2009.(



  
  

ي تأمین سبز درصنعت خودروسازي ایران مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره

129

تأمین سبز که در مقاالت به  ي موانع اصلی پیش رو جهت دستیابی به مدیریت زنجیره

  .باشند می 2ها اشاره شده است به شرح جدول  آن

  

   مین سبزأت ي هاي اجرایی دستیابی به مدیریت زنجیره فعالیتـ  1 جدول

 ,Arif, Egbu, Haleem, Kulonda, & Khalfan, 2009; Bowen؛1384شکاري، (

Cousins, Lamming, & Faruk, 2002; Holt & Ghobadian, 2009; 
http://www.ikco.com; http://www.toyota.co; Rao & Holt, 2005; Rao, 2002; 

Sarkis, 2006; Zhu & Sarkis, 2006; Zhu, Sarkis, & Lai, 2008(

هاي اجرایی فعالیت

:سازمان داخلی محیطی زیست مدیریت.1

تأمین سبز ي تعهد و حمایت مدیریت ارشد و میانی سازمان نسبت به اجراي مدیریت زنجیره  

محیطی مانند  هاي مدیریت زیست اخذ گواهینامهEMS ،ISO14000 توسط سازمان  

و مسئولیت اجتماعی در سازمان محیط زیست ي مشی و سیاست مدون در حوزه وجود خط  

ریزي مدون جهت ایجاد بازاریابی سبز و پایدار برنامه  

:زیست محیط براي طراحی.2

طراحی محصوالت و فرایندها با هدف کاهش مصرف مواد اولیه و انرژي مصرفی  

مجدد، بازسازي و بازیافت مجدد   ي طراحی محصوالت و فرایندها جهت استفاده  

:تولید یندافر ي حوزه در محیطی تزیس عملکرد بهبود.3

ریزي جهت کاهش و حذف استفاده از عناصر مضر طبیعت در فرایند تولید قطعات  برنامه

  )سرب، کروم، جیوه، کامیم(

ریزي مدون جهت کاهش آالیندگی خاك، آب و هوا توسط فرایندهاي داخلی برنامه  

وجودي و حداقل کردن میزان م ي استفاده از سیستم تحویل به موقع، کنترل میزان ذخیره

  سفارش اضافه

 مجدد  ي آوري، حمل، جداسازي، بازیافت و استفاده جمع(استفاده از سیستم لجستیک معکوس

  )مواد اولیه و قطعات مرجوعی و دفع مواد زاید

جایگزینى مواد اولیه با مواد خام دوستدار طبیعت  

:تولیدي غیر منابع مدیریت.4

شامل (آور تأسیسات سازمان بر روى جامعه و کارکنان سازمان  یانمدیریت و کنترل تأثیرات ز

  )مسائل محیط زیستى، بهداشتى و ایمنى

مرکزى فاضالب صنعتى و بهداشتی ي خانه اجراى شبکه و تصفیه  
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ریزي جهت کاهش مصرف گیري میزان آب مصرفی سالیانه و برنامه اندازه  

:انرژي مصرف سازي بهینه و مدیریت.5

 مانند انرژي توربین بادي و انرژي خورشیدي(پذیر در فرایند تولید  هاي تجدید انرژياستفاده از(  

ها براى روشنایى محیط  سازى مصرف انرژى از طریق استفاده از مانیتورینگ در سقف بهینه

  ها در ساعات  استراحت کار، روشنایى موضعى و خاموش کردن دستگاه

ها  جهت جلوگیرى از ورود آالینده(دار محیط زیست هاى جدید و دوست گیرى از تکنولوژى بهره

  )سازى مواد مصرفى و انرژي به محیط زیست و بهینه

:ضایعات مدیریت.6

ریزي مدون جهت کاهش آالیندگی خاك، آب و هوا توسط ضایعات برنامه  

سازي، جداسازي، حمل و  آوري، ذخیره مدیریت تولید، جمع(سازى نظام مدیریت پسماند  پیاده

  )بازیافت و دفع ضایعاتنقل، 

:سازي فرهنگ و پژوهش و آموزش.7

محیطی با  هاي زیست المللى محیط زیست و انجام پژوهش هاى داخلى و بین فعالیت در انجمن

  ها و مراکز علمی دانشگاه

محیطی براي کارکنان،  برگزاري سمینار آموزشی در خصوص اهمیت و رعایت مسایل زیست

  کنندگان مشتریان و تأمین

هاي مختلف سازمان با استفاده از سیستم  رویج فرهنگ کاهش مصرف کاغذ در فعالیتت

  افزارهاى مورد استفاده در شبکه نرم ي اتوماسیون ادارى و تهیه

  :سازمان بیرونی محیطی زیست مدیریت.8

کنندگان توسط تأمین 14000ایزو  ي اخذ گواهینامه  

کنندگان بر  حیطی و ارزیابی عملکرد  تأمینم کنندگان بر اساس معیارهاي زیست انتخاب تأمین

  محیطی اساس معیارهاي زیست

محیطی در واحد تدارکات جهت خرید مواد اولیه و قطعات  هاي زیست وجود دستورالعمل

  دوستدار محیط زیست

فضاهاي سبز ي کاشت نهال، درخت و کمک به توسعه  

:نفعان ذي با محیطی زیست هاي همکاري.9

کنندگان براي تولید پاك اري با مشتریان و تأمیندریافت نظرات و همک  

کنندگان در کاهش مصرف انرژي دریافت نظرات و همکاري با مشتریان و تأمین  

:محصول ي حوزه در محیطی زیست عملکرد بهبود.10
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ریزي مدون جهت کاهش آالیندگی خاك، آب و هوا توسط محصول نهایی برنامه  

محیطی بر روي قطعات استفاده از برچسب استانداردهاي زیست  

سوز و الکتریکی هیبریدي، دوگانه(ریزي جهت افزایش تولید و فروش خودروهاي پاك  برنامه(  

:ازفروش پس خدمات و فروش ي حوزه در محیطی زیست عملکرد بهبود.11

تنظیم موتور رایگان محصوالت  

اجراي طرح جایگزینى خودروهاى فرسوده  

ىران ناوگان تاکسی ي نوسازى و توسعه  

  :موتورخودرو عملکرد بهبود و خودرو ایمنی افزایش.12

و  باالتر در خودروها 3ریزي جهت دستیابی به استاندارد آالیندگی یورو  برنامه  

در راستاي رعایت مسئولیت (ریزي مدون جهت افزایش تجهیزات ایمنی خودروها  برنامه

  )اجتماعی سازمان

  

   مین سبزأت ي ریت زنجیرهرو جهت دستیابی به مدی موانع پیشـ  2 جدول

)Arif et al., 2009; Farahani et al., 2009; Polonsky & Rosenberger, 2001;  

Rao, 2002; Zhu & Sarkis, 2006(

مین سبزأت ي هموانع پیش رو جهت دستیابی به مدیریت زنجیر

ت استانداردهاي کنندگان در خصوص رعای مینأسازمان و ت ي عدم وجود رویکرد فعاالنه و داوطلبانه

  محیطی و مسئولیت اجتماعی زیست

14000جهت اخذ استاندارد ایزو  )از نظر دانش و تکنولوژي فنی( کنندگان مینأعدم توانمندي ت

مین سبزأت ي عدم ایجاد مزیت رقابتی محسوس ناشی از اجراي زنجیره

  سبز مینأت ي سازي زنجیره دهی و هماهنگی واحدها در پیاده دشواري سازمان

مین أت ي هاي کافی از سوي دولت جهت دستیابی به مدیریت زنجیره ها و مشوق عدم وجود محرك

سبز

مین سبزأت ي سازي زنجیره باالي پیاده ي هزینه

محیطی هاي قانونی کافی جهت اجراي قوانین زیست عدم وجود اهرم

سبزتأمین  ي زنجیرههاي فناوري اطالعات و ارتباطات مناسب جهت تسهیل اجراي  نبود زیرساخت

محیطی کمبود دانش و آموزش در خصوص مسایل زیست
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عدم حمایت مدیران ارشد و میانی سازمان

عدم حضور و رقابت در بازارهاي جهانی

محیطی در سازمان استراتژیک زیست ي عدم وجود اهداف و برنامه

محیطی هاي قانونی کافی جهت اجراي قوانین زیست د اهرمعدم وجو

سبزتأمین  ي زنجیرهسازي  مورد نیاز جهت پیاده ي اضافه ي هزینه

  

این تحقیق با مطالعه و بررسی ادبیات و سوابق پیشین مقاالت، مزایا و نتایج حاصل از  در

مثبت، نتایج نتایج اقتصادي  ي مین سبز در پنج دستهأت ي اجراي مدیریت زنجیره

نفعان به شرح زیر  محیطی، نتایج اقتصادي منفی، بهبود عملکرد تولیدي و رضایت ذي زیست

 ,Bowen et al., 2002; Carter & Rogers, 2008; Zhu & Sarkis( شوند بندي می دسته

2004 ; Zhu, Sarkis, & Geng, 2005 ; Zhu, Sarkis, & Lai, 2007  :( 

و جامد ضایعات کاهش خاك، و آب هوا، هاي آالینده کاهش :محیطی زیست نتایج 

 میزان کاهش زیست، محیطبراي  خطرناك و مخرب و سمی مواد مصرف کاهش مایع،

  سازمان محیطی زیست ي وجهه محیطی، بهبود زیست مخرب حوادث

سازمان،کاهش براي رقابتی مزیت بازار، ایجاد سهم افزایش: مثبت اقتصادي نتایج 

 نرخ ازکاهش ناشی ي هزینه کاهش اولیه، مواد و آب انرژي، مصرف کاهش از ناشی ي هزینه

  پسماند مدیریت از ناشی ي هزینه محیطی، کاهش زیست میجرا ضایعات، کاهش

ظرفیت قطعات، افزایش موجودي میزان کیفیت، کاهش بهبود: تولیدي عملکرد بهبود 

  اثربخشی بهبود و کارایی تولید، افزایش

کارکنان، رضایت داران، رضایت سهام مشتریان، رضایت ضایتر: نفعان ذي رضایت 

جامعه عموم

عملیاتی ي هزینه گذاري، افزایش سرمایه ي هزینه افزایش: منفی اقتصادي نتایج 

  محصول  ي شده تمام قیمت آموزش، افزایش ي هزینه ، افزایش...) و طراحی ،توسعه و تحقیق(
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  تحقیق  روش

گیرد  قرار می  توصیفیدر چارچوب تحقیقات و  است ربرديکااین تحقیق از نظر هدف 

درصدد است و  پردازد ها می مین سبز در سازمانأت ي به توصیف مزایاي زنجیرهچرا که محقق 

الزم جهت دستیابی به مدیریت ) موانع، اقدامات و نتایج ها، محرك( به شناسایی مقتضیات تا

 اي در این تحقیق از روش کتابخانه .ان بپردازدمین سبز در صنعت خودروسازي ایرأت ي زنجیره

الزم ) موانع و اقدامات، ها ویژگی( شناسایی مقتضیاتبراي ) کتاب، مقاالت و متون اینترنتی(

 ي از طرف دیگر از مطالعه. شده استاستفاده  مین سبزأت ي جهت دستیابی به مدیریت زنجیره

خبرگان در کارشناسان و مه بین از طریق توزیع پرسشنا صنعت خودروسازيمیدانی در 

آماري در این تحقیق  ي جامعه .شده استاستفاده  مین سبزأت ي مدیریت زنجیره ي زمینه

مین سبز أت ي که با مدیریت زنجیره هستندی از صنعت خودروسازي و کارشناساننظران  صاحب

سال  اول شش ماه تحقیق از لحاظ زمانی، ي محدوده. محیطی آشنایی دارند ل زیستیو مسا

   .باشد می 1389

ترین اقدامات اجرایی دستیابی  بندي و تعیین میزان اهمیت مهم در این مقاله جهت اولویت

ضروري به نظر  MADMگیري  هاي تصمیم استفاده از مدل مین سبز،أت ي به مدیریت زنجیره

باید از  ت،اسشده  ترین عوامل تعیین مهم امکان مبادله یکی ازکه  با توجه به این. رسد می

گیري  هاي تصمیم مدل .بندي اقدامات اجرایی استفاده کرد هاي جبرانی جهت اولویت مدل

استفاده شده  TOPSISدر این تحقیق از روش  .هاي مختلفی است شاخصه شامل روش چند

ترین  یکی از رایج TOPSISروش . گیرد هاي جبرانی قرار می این روش در گروه مدل. است

 1981معیاره است که اولین بار در سال  گیري چند ل تصمیمیتفاده در مساهاي مورد اس روش

شاخص مورد ارزیابی  n ي گزینه به وسیله mدر این روش  .استفاده شد توسط هوانگ و یون

آل  حل ایده ترین فاصله از راه انتخابی باید داراي کم ي گزینه در این روش. گیرند قرار می

؛ 1387، اصغر پور( ل منفی باشدآ حل ایده شترین فاصله از راهمثبت و در عین حال داراي بی

).1387 مؤمنی،

سعی  ،ستها رو به فزونی گذاشته ا ها و عدم اطمینان در دنیاي امروز که پیچیدگی

را با استفاده از متغیرهاي کالمی و زبانی  TOPSISگردیده تا متناسب با چنین شرایطی مدل 

فازي قبل از هرگونه  TOPSIS در. عددي به کار گیرند ریا به عبارت دیگر متغیرهاي غی

سپس . شوند هاي کیفی با معیارهاي مناسبی به اعداد فازي تبدیل می اي ابتدا واژه محاسبه
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ها در بردار  و ضرایب شاخصسازي  نرمال ،ها ماتریس ورودي براي از بین بردن شاخص

  ). 1387 ،منیؤم ؛1387، اصغر پور( شوند مربوطه اعمال می

عضو و  ي هاي قطعی عناصر به دو دسته هاي فازي بر خالف مجموعه در مجموعه

میزان عضویت عناصر در  ،کنیم چه ما تعریف می بلکه بر اساس آن. شوند عضو تقسیم نمی غیر

منطق ارسطویی  ،مبناي ریاضیات کالسیک. هاي فازي بین صفر و یک متغیر است مجموعه

. »صفر یا یک« ،»درست یا نادرست«، ف تنها دو جنبه دارندهاي مختل ن پدیدهآاست که در 

از . قطعی و صریح است ،استدالل ي اي وجود ندارد و شیوه در منطق ارسطویی حالت میانه

استدالل تقریبی بنا شده که منطبق با طبیعت و سرشت  ي طرف دیگر ریاضیات فازي بر پایه

هاي صفر و یک تنها مرزهاي استدالل  تدر این نوع استدالل حال. هاي انسانی است سیستم

استدالل قطعی و صریح  ي یافته کنند و در واقع استدالل تقریبی حالت تعمیم را بیان می

هاي کیفی و اعداد  در این تحقیق از واژه). Chen, Lin, & Huang, 2006( ارسطویی است

  .دشو میاستفاده  3 ها مطابق جدول نآفازي مثلثی متناظر با 

  

  ها هاي کیفی و اعداد فازي مثلثی متناظر با آن واژه ـ 3 جدول

 )Chen, Lin, & Huang, 2006(  

ها متغیرهاي زبانی اهمیت شاخصها بندي گزینه متغیرهاي زبانی رتبه

)0, 0, 1(  ضعیف
مهم 

نیست
)1/0 ,0 ,0(

)1/0, 3/0, 5/0(کمی مهم)1, 3, 1(  ضعیف نسبتاٌ

  )3/0, 5/0, 7/0(متوسط  )3, 5, 7(  متوسط

  )5/0, 7/0, 9/0(مهم  )5, 7, 9(  خوب نسبتاً

  )7/0, 9/0, 1(خیلی مهم  )7, 9, 10(  خوب

  

  ها تجزیه و تحلیل داده

شناسایی میزان اهمیت نتایج حاصل از  ي در این قسمت به تجزیه و تحلیل پرسشنامه

اقدامات اجرایی بندي  شناسایی و اولویت ي و پرسشنامه مین سبزأت ي اجراي مدیریت زنجیره

در صنعت خودروسازي ایران پرداخته  مین سبزأت ي جهت دستیابی به مدیریت زنجیره



  
  

ي تأمین سبز درصنعت خودروسازي ایران مقتضیات تحقق مدیریت زنجیره

135

از نظرات افراد خبره جهت کاهش وابستگی متقابل  ها پرسشنامه روایی ي در مرحله. شود می

  . بهره گرفته شد حاصل و اقدامات اجرایی بین عوامل نتایج

  

  اوزان فازي نتایجـ  4 جدول

  اوزان فازي  نام نتیجه  نتیجه

1C56/0, 76/0, 92/0(  نفعان ذي رضایت(  

2C58/0, 78/0, 93/0(  محیطی زیست نتایج(  

3C48/0, 68/0, 86/0(  مثبت اقتصادي نتایج(  

4C5/0, 65/0, 83/0(  تولیدي عملکرد بهبود(  

5C35/0, 54/0, 72/0(  منفی اقتصادي نتایج(  

  

  ها بندي گزینه ها و اولویت زدیکی گزینهضریب ن ي محاسبه ـ 5 جدول

FPIS  اقدامات اجرایی FNIS ضریب نزدیکی رتبه

1P 21/2  95/1 469/0 4

2P 14/2 04/2 489/0 1

3P 34/2 76/1 430/0 11

4P 33/2 81/1 437/0 9

5P 23/2 88/1  457/0 5

6P 16/2 95/1  475/0 3

7P 53/2 58/1 384/0 12

8P 34/2 82/1 437/0 10

9P 15/2 05/2 488/0 2

10P 27/2 82/1 445/0 7

11P 25/2 84/1 450/0 6

12P 26/2 81/1  444/0 8
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هاي  شده بر اساس واژه هاي انجام نتایج، ارزیابی ي هاي پرسشنامه ابتدا با توجه به یافته

 مثلثی متناظر جدولبه اعداد فازي ) خیلی مهم تا مهم نیست( لیکرت ي گانه زبانی طیف پنج

در نهایت به کمک . محاسبه شد EXCELافزار  تبدیل و میزان اهمیت نتایج به کمک نرم 3

بندي  ها بر نتایج اولویت ثیر آنأفازي اقدامات اجرایی با توجه به میزان تTOPSISروش 

دام تحقیق اق هاي یافتهبا توجه به  .آمده است 5و  4 نتایج نهایی محاسبات در جدول .ندشد

و » نفعان ذي با محیطی زیست هاي همکاري«، »طراحی براي محیط زیست«اجرایی 

هاي  فعالیت ي و دربرگیرنده ندبودبه ترتیب داراي اولویت اول تا سوم  »ضایعات مدیریت«

  .باشند اجرایی زیر می

  

  :ست ازا عبارت طراحی براي محیط زیست

مصرفی و  انرژي اولیه، دموا مصرف کاهش هدف با فرایندها و محصوالت طراحی

  مواد مضر محیط زیست 

مجدد بازیافت و بازسازي مجدد، ي استفاده جهت فرایندها و محصوالت طراحی 

محصوالت

انتخاب مواد اولیه  طراحی سبز و يها موزش طراحان در خصوص استفاده از روشآ

سازي مصرف انرژي با هدف بهینه

  

  :ست ازا رتنفعان عبا ذي با محیطی زیست هاي همکاري

پاك تولید براي کنندگان مینأت و مشتریان با همکاري و نظرات دریافت  

انرژي مصرف کاهش در کنندگان مینأت و مشتریان با همکاري و نظرات دریافت

طراحی سبزبندي و  بسته در کنندگان مینأدریافت نظرات و همکاري با مشتریان و ت

  

  :ست ازا عبارت ضایعات مدیریت

ضایعات توسط هوا و آب خاك، آالیندگی کاهش جهت مدون يریز برنامه  

سازي، جداسازي،  آوري، ذخیره تولید، جمع مدیریت( پسماند مدیریت نظام سازي پیاده

  )ضایعات دفع و نقل، بازیافت و حمل

هاي  شده میان شرکت با تحقیقات مشابه انجام ها ي آن و مقایسه ها یافتهبررسی 

دهد که اقدامات اجرایی طراحی براي محیط زیست،  می خودروسازي کشور چین نشان
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راي اسازمان د داخلی محیطی زیست نفعان و مدیریت ذي با محیطی زیست هاي همکاري

هاي  یافتهبا  هتحقیق حاضر همسو و مشاب هاي یافتهبنابراین  هستنداولویت اول تا سوم 

بندي اقدامات اجرایی اول  همچنین اولویت). Zhu & Sarkis, 2006(است تحقیق کشور چین 

تحقیق مشابه میان صنایع نیروگاهی، خودروسازي و  هاي یافتهتا سوم تحقیق حاضر با 

 آموزش«اقدام اجرایی ). Zhu et al., 2007( خوانی دارد الکتریکی و نیروگاهی کشور چین هم

دین طبق نظر کارشناسان این ب. را کسب کرده است آخر ي رتبه »سازي فرهنگ و پژوهش و

 اي توسط خودروسازان و نهادهاي دولتی هاي آموزشی گسترده معنی است که تا کنون فعالیت

دولتی با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط  و غیر...) سازمان حفاظت از محیط زیست و (

  .کنندگان، کارکنان و عموم مردم اجرا شده یا در حال اجرا است مینأزیست میان مشتریان، ت

  

   یقتحق ایجنت

مین و مدیریت أت ي مدیریت زنجیره ،مینأت ي در این مقاله ضمن تشریح مفاهیم زنجیره

مین أت ي مدیریت زنجیره ي مین سبز به مرور ادبیات و تحقیقات قبلی در زمینهأت ي زنجیره

الزم جهت دستیابی  )موانع، اقدامات و نتایج ها، محرك( سبز و همچنین شناسایی مقتضیات

طراحی «با توجه به نتایج تحقیق اقدام اجرایی  .مین سبز پرداخته شدتأ ي یرهبه مدیریت زنج

به  »ضایعات مدیریت«و » نفعان ذي با محیطی زیست هاي همکاري«، »براي محیط زیست

با تحقیقات مشابه تحقیق حاضر هاي  بررسی یافته .باشند ترتیب داراي اولویت اول تا سوم می

و صنایع ) Zhu & Sarkis, 2006( کشور چین روسازيهاي خود شده میان شرکت انجام

نشان  )Zhu et al., 2007( نیروگاهی، خودروسازي و الکتریکی و نیروگاهی کشور چین

 .استهاي تحقیق کشور چین  یافته با سو و مشابه هاي تحقیق حاضر هم دهد که یافته می

  :دشو تحقیقات آتی پیشنهاد می براي چنین موارد زیر هم

تعریف  ابهاي خودروسازي کشور  شود شرکت به نتایج تحقیق پیشنهاد می با توجه.1

گام اولیه  )ها نآبا توجه به اهمیت ( یک از اقدامات اجرایی هایی جهت اجرایی کردن هر پروژه

  . مین سبز بردارندأت ي ثر را جهت دستیابی به مدیریت زنجیرهؤو م

هاي  محیط زیست در بخشمین و أت ي موردي ترکیب مدیریت زنجیره ي مطالعه.2

ها با رویکرد  کنندگان کاالهاي این بخش مینأخدماتی، بیمارستانی و صنعت بیمه و ت

  هاي آب، هوا و خاك  محیطی و کاهش ضایعات و آلودگی زیست
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محیطی صنایع تولیدي مانند پتروشیمی، سیمان و  زیست فراوانبا توجه به آلودگی .3

هاي تحقیقاتی با موضوع شناسایی مقتضیات  نامه نشود پایا صنایع شیمیایی پیشنهاد می

.گونه صنایع تعریف و اجرا شود مین سبز در اینأت ي تحقق زنجیره

مین سبز در صنایع مختلف أت ي کنندگان زنجیره مینأانتخاب و ارزیابی ت.4

  

  ها نوشت پی
1. pressures
2. barriers
3. practices
4. performances
5. Green Supply Change Management (GSCM)
6. product end of life
7. Oliver & Weber
8. Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP)
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