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 چکیده

 مطالعه با. است صنایع کاشی یزد زهحو در سبز تأمین زنجیره مدیریت اقدامات ساختاري مدل طراحی، پژوهش اصلی هدف

 در ها آن سازيبومی جهت که شد احصا سبز اقدام شش تعداد متنی محتواي تحلیل رویکرد از گیري بهره و موضوعی ادبیات

 در شاغل و موضوع به آشنا کارشناسان و مدیران را تحقیق آماري جامعه. گردید استفاده دلفی تکنیک از صنایع کاشی حوزه

 نیز آن پایایی و روایی که شد استفاده ساخته محقق نامه پرسش از هادهاد آوري جمع جهت. دادند تشکیل یزد ایع کاشیصن حوزه

 مدیریت جهت فازي محیط در تفسیري ساختاري سازي مدل رهیافت از سبز اقدامات ساختاري مدل طراحی جهت. گردید تایید

 مدیریت، مقررات و قانونی زاماتلا که داد نشان مک میک تحلیل و سازي مدل یجنتا. شد گرفته بهره هاقضاوت در زبانی ابهامات

 سبز تأمین زنجیره مدیریت در نفوذي و ايپایه اقدامات جزء سبز تکنولوژي و فناوري و سبز طراحی، سازمان داخلی محیطی

 .باشند داشته تر بیش توجه و کیدتا اقدامات از دسته این بر که گردد می پیشنهاد مدیران به لذا هستند؛ صنایع کاشی

 

 .فازي تفسیري ساختاري سازي مدل، صنایع کاشی، سبز تأمین زنجیره مدیریت اقداماتکلیدي:  هاي واژه
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 مقدمه -1

 هايتکنولوژي به دستیابی دلیل به اخیر هايدهه در کشورها از برخی زمین ي کره جمعیت افزایش و سریع اقتصادي رشد

 تولید عوامل جابجایی تسریع در و سازيروان، جهانی رهايزابا گسترش، اعتباري و مالی منابع و اقتصاد سازيجهانی، نوین

 این محیطی زیست پیامدها به اگر. است شده انرژي هاي حامل تقاضاي زیاد بسیار افزایش و منابع ي رویه بی برداشت به منجر

. شود صرف موضوع این به توجه عدم از ناشی ضایعات و خسارت رفع يبرا کالنی هايهزینه باید، نشود توجه فعالیتها گونه

-فعالیت سوء اثرات مورد در شرکتها نگرانی نیز و آگاهی و دانش افزایش، محیطی زیست هاي آسیب از ناشی هايهزینه افزایش

 در که داشت خواهد آن بر سرانجام را ها سازمان، زندگی کیفیت شدن بدتر آن تبع به و طبیعی منابع روي بر اقتصادي هاي

 ارتقاي زمینه در راهکارهایی کاربرد براي تالش به مجبور را ها آن و داشته بازنگري خود اقتصادي توسعه و رشد کارهاي راه

 .(1330، امیدوار و همکاران) نمود خواهد محیطی و اجتماعی عملکرد جنبه از سازمانی عملکرد

 مربوط عوامل تریناصلی. شود شناخته ايهگلخان گازهاي افزایش و زمین گرمایش منابع باید ابتدا، اهداف این به رسیدن براي

 توجه از و گردد یست ز محیط دوستدار رویکردي، صنایع هايبخش همه در کشورها رویکرد باید. شود می صنایع بخش به

 دوستدار هايفعالیت سمت به خدمات و محصولت کیفیت به تنها توجه و هزینه کاهش، وريبهره، اقتصادي هايجنبه به صرف

 و محیطی زیست، اقتصادي جمله از عوامل کلیه پایدار باید تأمین زنجیره مدیریت دریک. بروند اجتماعی و زیستی محیط

 توسعه از نوع آن، پایدار توسعه. دارد پایداري بحث و پایدار توسعه اهمیت از نشان، این. شود گرفته نظر در و بررسی اجتماعی

 تضعیف ساختن نیازهایشان برآورده در را بعدي هاينسل توانایی اینکه بدون میکند تأمین را حاضر نسل نیازهاي که است

 و اقتصادي مزایاي که اجتماعی است و ساختاري، اقتصادي تحولت از الگویی، پایدار توسعه. (2448، 1کارتر و راجرز) نماید

 .(1331، 2گودمن و رد کلفت) بخشدمی دبوبه، آینده بالقوه مزایاي انداختن خطر به نبدو را حاضر زمان اجتماعی مزایاي دیگر

 کاهش براي گزینه بهترین و باشد می زیست محیط بحران اصلی دالیل از یکی صنعت و تکنولوژي آساي غول گسترش امروزه

 قابلیت و فزآینده توسعه و شدر دلیل به صنایع کاشی. (2412، و همکاران 3کومار) است محیطی زیست مخرب تاثیرات

 بر را بسزایی مخرب تأثیر که میشوند محسوب پرخطر صنایع دسته از انرژي مصرف و هوا، خاك، آب محیطی تزیس آالیندگی

 داشته وجود صنایع کاشی بر زیادي فشار، گذشته دهه طول در، منظور بدین. گذارند می خود استقرار محل پیرامونی ي جامعه

 محیطی بر خطرناك رات تاثی بتوانند و دهند انجام تامینشان زنجیره در محیطی زیست عملکرد افزایش براي اقداماتی تا

 .(1381، )جعفري و همکاران دهند کاهش را زیست

 تواند می کاشی صنایع حوزه در سبز تأمین زنجیره مدیریت اجرایی اقدامات شناسایی، الذکر فوق مطالب به توجه با بنابراین

 با غیرمستقیم یا مستقیم طور به ها آن زیرا نیست؛ کافی تنهایی به ها مؤلفه شناسایی واقعی دنیاي در. باشد ضرورت یک عنوان به

 نیاز، فوق مطالب به توجه با. (2412، و همکاران 0گوین دان) دارند هم با را تعاملی روابط از اي درجه و هستند مرتبط یکدیگر

 مورد را متغیرها سایر بر متغیر یک تأثیر و دهد تشخیص را متغیرها بین درونی روابط اندبتو که شود می احساس رویکردي به

 مسئله بنابراین نماید؛ لحاظ افراد واقعی اندیشه پایه بر را دیگر متغیر بر متغیر یک تأثیر شدت و داده قرار تحلیل و تجزیه

 مدل میتوان چگونه و کدامند کاشی صنایع حوزه در سبز تأمین زنجیره مدیریت اجرایی اقدامات که باشد می این پژوهش اصلی

 سازي مدل رویکرد با فازي منطق تلفیق بر تمرکز با، حاضر پژوهش که است ذکر به الزم نمود؟ طراحی را ها آن ساختاري

 .باشد می نوآوري داراي تفسیري ساختاري
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 ادبیات تحقیق -2

 که هستند هاییروش لدنبا به صنایع مدیران و است بشري جامعه سیاسا هايدغدغه از یکی محیطی زیست مسائل، امروزه

 به، تأمین زنجیره در محیطی زیست مسائل به توجه دهند؛ افزایش را خود سازمانی عملکرد، زیست محیط از حمایت ضمن

 محیطی زیست ملکردع بهبود زمینه در گذاريسرمایه استراتژي اتخاذ. میکند کمک بهتر رقابت و بیشتر سود کسب در شرکتها

 ارزش ایجاد، ضایعات کاهش یا حذف هاآالینده کاهش، انرژي منابع در جوییصرفه مانند را زیادي افعنم و مزایا، تأمین زنجیره

 این به رسیدن براي داشت؛ که خواهد همراه به خدماتی یا و تولیدي هايبراي سازمان وريبهره افزایش نهایتا و مشتریان براي

. است پایدار تأمین زنجیره مدیریت هايشاخه از یکی که باشد می سبز تأمین زنجیره رویکرد است شده گرفته ظرن در هدف

 مدیریت. است تأمین زنجیره سرتاسر در محیطی زیست مالحظات یا معیارها گرفتن نظر در فرآیند، تأمین زنجیره کردن سبز

، انتخاب، احی محصولرط مراحل تمام در محیطی زیست الزامات با تأمین زنجیره مدیریت کنندهیکپارچه، سبز تأمین زنجیره

 و بازیافت مدیریت، مصرف از پس باالخره و مشتري به تحویل، انتقال و توزیع فرآیندهاي، ساخت و تولید، اولیه مواد تأمین

 است تأمین زنجیره کل ردعملک بهبود با همراه منابع و انرژي وري مصرفبهره میزان کردن بیشینه منظور به مجدد مصرف

 احتمال رساندن حداقل به و خدمات و محصولت تفکیک براي سبز راهی تأمین زنجیره میرسد نظر به. (2442، 2سارکیس)

 زنجیره مدیریت. (2411، الري و همکاران) است کنندگانتامین توسط زیست ضعیف محیط عملکرد از ناشی احتمالی خسارت

 به زیست محیط از حفاظت اصل که است این نیمع به زیست محیط و محصوالتشان، کنندگانینتام بین مدیریت، سبز تأمین

 بهبود و بدیع محصوالت در محیطیزیست  حفاظت گاهی آ افزودن، آن هدف. شود وارد کنندگان تأمین مدیریت سیستم

2و چاونگ یه) است بازار در رقابتی ظرفیت
 که هاروش از ايمجموعه، سبز تأمین رهزنجی مدیریت، دیگر تعریفی در. (2411،  

 و ممکن مواد، انسانی منابع تخصیص از استفاده با محیطی زیست عملکرد از حمایت و کنترل، اثرگذاري ها آن از هدف

 .(2411، ران همکا و 1کیم) هاسترویه و سازمانی هايمسئولیت بازتعریف

 

 هاي تحقیق فرضیه -3

 و ايپایه اقدامات جزء سبز تکنولوژي و فناوري و سبز طراحی، سازمان داخلی محیطی مدیریت، تمقررا و قانونی الزامات عوامل

 .هستند گذار تأثیرصنایع کاشی  سبز تأمین زنجیره مدیریت در نفوذي

 

 روش تحقیق -4

 گیري جامعه آماري و روش نمونه -4-1

جامعه  .است کمی – کیفی تحقیقات زمره در، تحقیق شرو لحاظ به و کاربردي تحقیقات قالب در، هدف لحاظ به مطالعه این

 غیرتصادفی روش با که دادند تشکیل موضوع به آشنا و کاشی یزد صنایع در شاغل کارشناسان و مدیران را تحقیق این آماري

 که گردید هاستفاد ساخته محقق نامه پرسش از هاداده آوريجمع جهت. گردیدند انتخاب نمونه اعضاي قضاوتی نوع از هدفمند

-تصمیم توسط هاپرسشنامه تکمیل از پس. شد انجام (1جدول ) کالمی عبارات طریق از دهندگان- پاسخ دیدگاه گردآوري

 تحقیق در، منظور بدین. گردیدند تبدیل فازي اعداد به کالمی( عبارات) زبانی متغیرهاي، محاسبات انجام جهت، گیرندگان

 .است مثلثی فازي اعداد و ها آن کد، کالمی اتعبار بین متناظر رابطه نمایانگر گردیدکه هاستفاد (1) جدول فازي طیف از حاضر
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 فازي اعداد و ها آن به مربوط کدهاي، کالمی عبارات :(1) جدول

 عدد فازي کد عبارت کالمی

 (4و 4و 4 .22) NO تأثیر بدون

 (4و 22. 4و 4 .2) L کم تأثیر

 (22. 4 و 2. 4 و 4 .12) M متوسط تأثیر

 (2. 4 و 12. 4و  1) V زیاد تأثیر

 (12. 4و 1و 1) VH زیاد خیلی تأثیر

 

 ابزار -4-2

 مورد مقیاس اینکه به توجه با. محقق ساخته بهره گرفته شده است   نامه هاي الزم از پرسش آوري داده در این تحقیق براي جمع

 متوسط تأثیر، (2) کم تأثیر، (1) کم خیلی تأثیر هايگزینه شامل لیکرت طیف اينقطه 5 مقیاس یک، تحقیق این در استفاده

 تحقیق در، حالت این در. گردید انتخاب خنثی یا بیطرف نقطه عنوان به 3 نقطه، لذا بود؛( 2) زیاد بسیار، (0) زیاد تأثیر، (3)

 .شد تعریف 2 تا 3 از موافقت محدوده و 3 تا 1 از موافقت عدم محدوده دو داراي

 

 ی )سازه و محتوا(روای -4-3

 حوزه در اقدامات سازي بومی جهت است ذکر به الزم. گرفت قرار تائید مورد صوري محتواي تحلیل ردرویک با نامه پرسش روایی

. 4و  20. 4برابر  سوم و دوم، اول دورهاي براي نیز کندال هماهنگی ضریب مقدار. گردید استفاده دلفی روش از کاشی صنایع

 .است نامه پرسش روایی تائید نوعی به که گردید همحاسب 83. 4و  18

 پایایی -4-4

، آمد دست به 4313/4ناسازگاري برابر نرخ مقدار که آنجایی از. شد ناسازگاري بررسی نرخ محاسبه طریق نیز از آن پایایی

 استفاده دلفی تکنیک از صنایع کاشی حوزه در گذار تأثیر سیز اقدامات بومیسازي جهت. گردید تائید نیز نامه پرسش پایایی

 سازي مدل رویکرد از صنایع کاشی حوزه در سبز تأمین زنجیره مدیریت اقدامات ساختاري مدل طراحی جهت نهایت در. شد

 .گردید استفاده فازي تفسیري ساختاري

 

 هاي تحقیق یافته -5

 به با سپس. شدند استخراج سبز تأمین زنجیره مدیریت اقدامات، موجود ادبیات بررسی و مطالعه با ابتدا، در این پژوهش

 حذف شده احصاء لیست از بوده کم خیلی ها آن تکرار تعدد که اقداماتی از دسته آن، متنی محتواي تحلیل رویکرد ريکارگب

 جدول. گردیدند تلفیق یکدیگر با ادبیات موضوعی در گرفته صورت هاي بندي دسته پایه بر اقدامات از برخی ادامه در. شدند

 رویکرد با صنایع کاشی حوزه در اقدامات بومیسازي جهت. میدهد نشان را سبز تأمین زنجیره مدیریت نهایی ( اقدامات2)

 روش به نامه پرسش قالب در تاثیرگذار اقدامات از فهرستی، پانل اعضاي تعیین از پس. گردید انتخاب خبره 8 تعداد، دلفی

 در. شد آوريجمع و توزیع پانل اعضاي کلیه بین در کدام هر اهمیت انمیز تعیین جهت الکترونیکی شیوه به و حضوري

 اضافه توضیحات بخش در را خود نظر مورد اقدامات، موجود اقدامات بر عالوه تا شد خواسته پاسخگویان از، فوق نامه پرسش

 شناسایی و موجود اقدامات با ندهندگا پاسخ سوي از اقدامات که داد نشان هايپرسشنامه در باز سوال پاسخ بررسی. نمایند

، هاپرسشنامه تحلیل در که آنجا از. گردید ترکیب و ادغام موجود اقدامات با، لذا بوده؛ یکسان مفهومی نظر از ادبیات از شده

 نمود بیان میتوان، عبارتی به نشد؛ حذف اقدامات از کدام هیچ، لذا گرفت؛ قرار موافقت محدوده در سؤالها تمامی پاسخ میانگین
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 موثر کاشی صنایع حوزه در خبرگان نظرات براساس، تحقیق ادبیات از شده احصاء سبز تأمین زنجیره مدیریت اقدامات که

 .شدند داده تشخیص

 

 سبز تأمین(: اقدامات نهایی مدیریت زنجیره 2) جدول

 نماد اقدام ردیف

 C1 الزامات قانونی و مقررات 1

 C3 داخلی محیطی مدیریت 3

 C4 سبز عملیات و تولید 0

 C5 سبز تأمین و خرید 2

 C6 سبز طراحی 2

 C7 بازیافت و پسماند مدیریت 1

 C9 سبز توزیع و، نقل و حمل، داري انبار 3

 C10 سبز تکنولوژي و فناوري 14

 

 .زوجی انجام شد مقایسات ماتریس تشکیل، مرحله اولین، فازي طیف انتخاب و سبز اقدامات شناسایی از پس

 طریق میانگین از آستانه حد، سپس. شد آورده دست به شده فازيدي نرمال و هشد نرماالیز، قضاوت هايماتریس، ادامه در

 ماتریس و سپس وقوع ماتریس آن پی در گردید که محاسبه 4234. 4مقدار به شده دیفازي ماتریس روي از حسابی

 پس. شد آورده دست به پذیريانتقال کردن دخیل با نهایی یريپذدسترس ماتریس، ادامه در. اولیه محاسبه شد دسترسپذیري

 که اقداماتی. گردد می تعیین اقدامات از یک هر براي هامجموعه این اشتراك، خروجی و ورودي هايمجموعه تعیین از

-می قرار ريتفسی ساختاري مدل مراتب سلسله از سطح باالترین در باشند؛ همانند کامالً ها آن مشترك و خروجی مجموعه

 مشخص ها عامل تمامی سطح که زمانی تا، عمل این. میشوند حذف سایرین از باالترین اقدامات ،تکرار اولین از پس. گیرند

 .گردد می تکرار، شود

 تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاري

ار است، در سلول مربوطه حرف ذگ تأثیردر این راستا از خبرگان خواسته شد در صورتی که فقط معیار سطري بر معیار ستونی 

V گذار است در سلول مربوطه حرف  تأثیرچه فقط معیار ستونی بر معیار سطري ، چنانA در صورت وجود رابطه دو طرفه ،

 قرار گیرد. Xمیان معیارهاي سطري و ستونی، حرف 

 ماتریس خود تعاملی ساختاري(: 3جدول )

 معیارها 1 2 3 4 5 6 7 8

X X V V V V X  امات قانونی و مقرراتزال 
X X V V V V   داخلی محیطی مدیریت 
X X O O O    سبز عملیات و تولید 
A A O X     سبز تأمین و خرید 
X X X      سبز طراحی 
O X       بازیافت و پسماند مدیریت 
X        سبز توزیع و، نقل و حمل، داري انبار 

 سبز تکنولوژي و فناوري        
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 تریس دسترسی اولیهمال یتشک

 یعنی ماتریس خودتعاملی ساختاري به دست می آید. ی اولیه توسط ماتریس مرحله قبل ماتریس دسترس

 (: ماتریس دسترسی اولیه4جدول )

 8 7 6 5 4 3 2 1 معیارها

 1 1 1 1 1 1 1 1 الزامات قانونی و مقررات

 1 1 1 1 1 1 1 1 داخلی محیطی مدیریت

 1 1 4 4 4 1 4 4 سبز تعملیا و تولید

 4 4 4 1 1 4 4 4 سبز تأمین و خرید

 1 1 4 1 1 4 4 4 سبز طراحی

 4 1 1 4 4 4 4 4 بازیافت و پسماند مدیریت

 4 1 1 1 1 1 1 1 سبز توزیع و، نقل و حمل، داري انبار

 1 1 4 1 1 1 1 1 سبز تکنولوژي و فناوري

 

 تشکیل ماتریس دسترسی نهایی

اضافه کردن ماتریس دسترسی اولیه به ماتریس همانی و سپس به توان نهایی در مرحله اول با استفاده از  یدسترس ماتریس

 را به یک تبدیل می کنیم.هاي روي قطر اصلی رساندن آن به دست می آید. درواقع اگر در ماتریس روابط میان معیارها، درایه

 ماتریس دسترسی نهایی(: 5جدول )

 قدرت 8 7 6 5 4 3 2 1 معیارها

 نفوذ

 8 1 1 1 1 1 1 1 1 مقرراتالزامات قانونی و 

 8 1 1 1 1 1 1 1 1 داخلی محیطی مدیریت

 3 1 1 4 4 4 1 4 4 سبز عملیات و تولید

 2 4 4 4 1 1 4 4 4 سبز تأمین و خرید

 0 1 1 4 1 1 4 4 4 سبز طراحی

 2 4 1 1 4 4 4 4 4 بازیافت و پسماند مدیریت

 1 4 1 1 1 1 1 1 1 سبز توزیع و ،نقل و حمل ،داري انبار

 1 1 1 4 1 1 1 1 1 سبز تکنولوژي و فناوري

  2 1 0 2 2 2 0 0 میزان وابستگی

 

 خوشه بندي معیارها

در  MICMACسبز طبق قاعده  تأمینهاي زنجیره نفوذ و وابستگی معیارها شاخص -در این مرحله با استفاده از محاسبه قدرت

 یرد.گی قرار میچهار دسته کل
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 MICMACي معیارها با روش تحلیل بند(: خوشه1شکل)

 

 گیري بحث و نتیجه -6

 مدل طراحی جهت. پژوهش پاسخ داد اهداف و سوالت به نیاز میتوان مورد اطالعات و دادهها گرفتن و پژوهش انجام از پس

 فازي محیط در تفسیري ساختاري زيسا مدل درویکر از سبز تأمین زنجیره مدیریت در موثر اقدامات تفسیري ساختاري

 مدیریت"، "مقررات و قانونی الزامات" اقدامات، کاشی صنایع حوزه خبرگان نظر از که داد نشان حاصله نتایج. گردید استفاده

 مدل ریشه در گرفتن قرار دلیل به "سبز تکنولوژي و فناوري" و، "سبز طراحی"، " سبز تأمین و خرید"، " داخلی محیط

 مدیران به. میباشند هااقدام سبزترین جزء مک میک تحلیل نفوذي اقدامات گروه رد حضور نیز و تفسیري ختارياس نهایی

 اقدامات از دسته این بر، سبز تأمین زنجیره مدیریت آوردن در اجرا بهتر چه هر جهت که گردد می پیشنهاد صنایع کاشی

 مدیریت" و "مقررات و قانونی لزاماتا"، تحقیقی انجام با، (2413) لین که است ذکر به الزم. باشند داشته بیشتري توجه

 مدیریت" خود پژوهش در نیز، (2412) همکاران و وو. است نموده معرفی سبز هاياقدام مهمترین عنوان به را "داخلی محیط

 .دانستند اهمیت پر عوامل عنوان به را "سبز طراحی" و "داخلی محیط

 که گردد می پیشنهاد محققان به، لذا نمیدهد؛ دست به اقدامات براي وزنی هیچ پژوهش این در فتهر کار به روش که آنجایی از

-شبکه تحلیل فرآیند رویکرد با روش این تلفیق از اقدامات بندياولویت و اهمیتسنجی جهت، اقدامات میان روابط درك از پس

 روابط میتوان، سبز تأمین جیرهزن مدیریت مختلف اقدامات انمی روابط چگونگی دقیقتر درك براي همچنین. نمایند استفاده اي

 داشت توجه باید. داد قرار بررسی مورد نیز ساختاري معادالت سازي مدل روش از استفاده با را حاضر تحقیق مدل ساختاري

 درمطالعات توانند می وهشگرانپژ، بنابراین دارد؛ بسیاري تضادهاي و موانع زیاد احتمال به، اقدامات از یک هر پیادهسازي

 به مشکل بسیار دسترسی نیز پژوهش این محدودیتهاي عمدهترین از. نمایند واکاوي نیز را مشکالت این ودخ بعدي

 و ارتباطی هايفناوري از، طالعات ا و هاداده آوريجمع براي جمعی نشست جاي به، نتیجه در. بود خبرگان و کارشناسان

 .شد استفاده یالکترونیک ينامه پرسش و یلایم، رنتاینت مانند اطالعاتی
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