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هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اقدامات داخلی و خارجی مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن 
نقش تعدیلگر گواهی نامه استاندارد ایزو است. برای گردآوری داده ها از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است. متناسب با 

مؤلفه های مورد استفاده در پژوهش، پرسش نامه ای شامل 72 سؤال مورد استفاده قرار گرفت. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده 
از نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسش نامه با نظر اساتید گروه مدیریت و خبرگان صنعت به تأیید رسید . 
از آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی استفاده شد که میزان بیشتر از 0/7 را نشان داد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار 
تأیید یا رد فرضیه ها سنجش شدند. نتایج نشان داد که از بین 9 فرضیه، 4 فرضیه با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب تأثیر بزرگ تر 
تا برای طراحی و تولید  از 0/05 است، رد و بقیه تأیید شدند. لذا مدیریت زنجیره تأمین سبز فرصتی برای شرکت ها فراهم می کند 

محصوالت سبز، سرمایه گذاری کنند.

واژگان کلیدی:
مدیریت زنجیره تأمین سبز، عملکرد، گواهی نامه ایزو

1. مقدمه
از  پیشرو  شرکت هاي  در  سبز  تأمین  زنجیره  مدیران  امروزه 
طریق ایجاد مطلوبیت و رضایت مندي از منظر زیست محیطي 
و  سبز  لجستیک  از  تا  مي کوشند  تأمین  زنجیره  سراسر  در 
به عنوان  تأمین  زنجیره  کل  در  خود  محیطي  عملکرد  بهبود 
سود  پایدار،  رقابتي  مزیت  راهبردی جهت کسب  یک سالح 
ببرند و اهداف خود را براساس سه موضوع مهم: طراحي سبز 
)محصول(، تولید سبز )فرایند( و بازیافت محصول، پایه گذاري 
کنند. در واقع اساس زنجیره تأمین سبز بر یکپارچگي اقدامات 
داخلی و خارجی براي کنترل اثرات زیست محیطي در چرخه 
عمر محصول به وسیله تسهیم اطالعات و هماهنگي و همکاري 
تمام اعضاي زنجیره تأمین است. مدیریت زنجیره تأمین سبز، 
یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطي 
زنجیره  در  خارجی  و  داخلی  اقدامات  است.  مراحل  تمام  در 
اولیه،  مواد  تأمین  و  انتخاب  محصول،  طراحي  شامل  تأمین 
تولید و ساخت، فرایندهاي توزیع و انتقال، تحویل به مشتري 
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مجدد  مصرف  و  بازیافت  مدیریت  مصرف،  از  پس  باالخره  و 
به منظور بیشینه کردن میزان بهره وري مصرف انرژي و منابع 
همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین است که سازمان باید 
طی این مراحل عوامل سازگار با محیط زیست را مدنظر قرار 

دهد )ژو و همکاران، 2013(.
از جمله اقدامات داخلی و خارجی زنجیره تأمین سبز، استاندارد 
برای  جهانی  استاندارد  یک  که  است  ایزو1 )خانواده 14000( 
سیستم مدیریت محیطی است. الزامات موردنظر این استاندارد 
اقتضا می کند که سازمان هایی که زیر پوشش این استاندارد 
بر  وارده  زیان های  تعیین  محیطی،  سیاست گذاری  می روند 
به آن ها وارد آید،  نقاطی که ممکن است زیان  یا  طبیعت و 
طراحی و اجرای پروژه های محیطی برای بهبود و حفظ حیات 
کره زمین، تعیین وسائل و امکانات برای رسیدن به این اهداف 

را انجام داده و به صورت مستمر به بهبود محیط بکوشند. 
قوانین  از  متابعت  و  بازار  فشار  افزایش  با  مقابله  برای 
زیست محیطی بسیاری از شرکت ها روی مدیریت داوطلبانه 
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محیط زیست و ابزارهای ارتباطاتی سرمایه گذاری می کنند که 
استاندارد  زیست محیطی  مدیریت  سیستم های  آن ها  از  یکی 

شده به ویژه ایزو 14001است. 
سازمان بین المللی استانداردسازی  )ISO( پیوسته استانداردهای 
مدیریتی ارائه می دهد که مسائل زیست محیطی در سازمان ها را 
مطرح می کنند؛ درنتیجه خانواده درحال رشد ایزو 14001عالوه 
زیست محیطی،  مدیریت  سیستم های  شامل:  موارد  سایر  بر 
عمر،  چرخه  ارزیابی  زیست محیطی،  عملکرد  شاخص های 

لیبل های اقتصادی و طراحی محصول است.
قوانین  تأثیر  تحت  مستقیم  به طور  که  شرکت هایی  در 
می تواند   14001 ایزو  گواهی نامه  دارند،  قرار  زیست محیطی 
)چان  باشد  زیست محیطی مشتری  احراز شرایط  برای  راهی 
و همکاران، 2012(. فشار جامعه نمونه دیگر از نیروی محرکه 
و  )ونگ  هاست  شرکت  در   14001 ایزو  اجرای  برای  مهم 
همکاران، 2015(. در این رابطه مصرف کنندگان، گروه بزرگ 
و قدرتمندی هستند که بر راهبردهای مدیریت کلی محیط 
 14001 ایزو  اجرای  به  و  می گذارد  تأثیر  شرکت ها  زیست 
بانزال و بوگنر  تشویق می کند )تاچیزاوا و همکاران، 2015(. 
افزایش  به  و  کرده  اعتبار  ایجاد   14001 ایزو  که  دریافتند 
می کند  کمک  فروشی  خرده  شرکت های  مشتریان  اطمینان 

)اسمیت، 2005(.
از نقطه نظر اجتماعی، تأکید بر بهبود کیفیت زیست محیطی 
تر  ضروری  مزایای  با  نیز   14001 ایزو  اما  است،  ضروری 
شرکت های مجاز ارتباط دارد. طبق نظر هیالری، اجرای ایزو 
14001 می تواند مربوط به منافع سازمانی، منافع مالی و منافع 
مردم باشد )چان و همکاران، 2012(. الزم است شرکت هایی 
که ایزو 14001را اجرا کرده اند به جنبه های زیست محیطی که 
نه تنها در عملیات داخلی آن ها بلکه در کل زنجیره تأمین شان 

به کار می رود بپردازند )ساریا و هاسنلی، 2012(.
دارنال و همکاران نشان دادند شرکت های مجاز در فعالیت های 
که  سازمان هایی  با  مقایسه  در  زیست محیطی  تأمین  زنجیره 
این پروانه را نداشتند فعال تر بودند )تسنگ و چایو، 2013(. 
که  است  داده  نشان  تجربی  به صورت  رائو  ترتیب  همین  به 
نیز  آسیا  در  که   14001 ایزو  گواهی نامه  دارای  شرکت های 
نوآوری های زنجیره تأمین را عرضه کرده اند، عمدتاً با مالحظات 
بهبود  باعث  ها  نوآوری  این  شده اند.  برانگیخته  اقتصادی 

عملکردها  می شود )یو و همکاران، 2014(. 

فعالیت های  در  تسهیل کننده  نقش   14001 ایزو  ابتدا 
زیست محیطی میان مشتری و تأمین کننده دارد. به عنوان مثال 
اگر هر دو سازمان براساس استاندارد گواهی نامه داشته باشند، 
ایجاد اطمینان و شرکت ها را به یکدیگر نزدیک تر می کند و 

درنتیجه ارتباط شرایط زیست محیطی تسهیل خواهد شد.
 به طور کلی می توان بیان کرد اقدامات مدیریت زنجیره ي تأمین 
سبز به دو دسته ي اقدامات داخلی و خارجی تقسیم می شوند.  
می شوند  بودن  سبز  باعث  که  خارجی  اقدامات  جمله ي  از 

عبارتند از:
- برآورده کردن تقاضاي مصرف کنندگان و عمل به مسئولیت 

اجتماعی؛
و  راهبردهاي سبز  اتخاذ  و  رقبا  اقدامات  به  - واکنش نسبت 

زیست محیطی با هدف حفظ و گسترش سهم بازار؛
- مقررات و قوانین بین المللی و دولتی که سازمان ها را ملزم به 

اجراي مدیریت زنجیره ي تأمین سبز می کنند؛
- افزایش آلودگی محیط زیست؛

- فعالیت هاي زیست محیطی سازمان هاي غیر دولتی.
از جمله ي اقدامات داخلی می توان موارد زیر را نام برد:

- کاهش هزینه ي ناشی از کاهش مصرف منابع انرژي و مواد 
خام ورودي؛

- در نظر گرفتن اهداف زیست محیطی در مأموریت سازمان؛
- ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمان )استفان گلد و همکاران، 

.)2015
همچنین انتخاب نحوه حمل کاال که از جمله اقدامات خارجی 
و  داشت  خواهد  زیست  محیط  روی  چشمگیری  اثر  است  
مدیران لجستیک باید این مقوله را در تصمیمات خود لحاظ 
کنند. حمل و نقل ریلی به دلیل استفاده از انرژی کمتر نسبت به 
سایر شیوه های حمل کاال و همچنین استفاده کاراتر از زمین، 
آلودگی هوا و آلودگی صوتی کمتر، مطلوب ترین گزینه برای 
حمل و نقل زمینی است )لی و همکاران،2014(. انتخاب وسیله 
نقلیه از منظر آالیندگی متغیر دیگری است که باید مدیران 
زنجیره تأمین به آن  توجه کنند. مدیران لجستیک باید در 
طبیعی،  )گاز  سوختی  مواد  دیگر  از  خود  حمل و نقل  ناوگان 
انرژی  از  تا  باشند  مراقب  و  کنند  استفاده  برق(  کاتالیست، 
به صورت کاراتر و با آلودگی کمتر و از وسایل نقلیه با کارایی 
با  لجستیک  مدیران  استفاده شود. همچنین  بیشتر  سوختي 
توازن در جا به جایی ها و بهبود حمل ونقل می توانند به کاهش 
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تعداد سفرها کمک کنند. وجود یک سیستم اطالعاتی خوب 
می تواند با بارگیری کاراتر، برنامه زمانی حرکت وسایل نقلیه 
و مسیرهای حرکت کاراتر به کاهش آلودگی و تراکم ترافیک 

کمک کند )شارما و گاندی، 2016(.
که  می کند  آغاز  را  خود  پژوهش  سؤال  این  با  محقق  لذا 
چه  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  خارجی  و  داخلی  اقدامات 
ایران دارد و  تأثیری بر عملکرد سبز در پاالیشگاه های نفت 
از طریق آن چگونه می توانند عملکرد خود را بهبود بخشند؟ 
بر  به گونه ای دیگر آیا معیارهای مدیریت زنجیره تأمین سبز 
عملکرد سبز پاالیشگاه ها تأثیر دارد و می توان با استفاده از این 
معیارها عملکرد زیست محیطی را افزایش داد؟ و این مهم ترین 
و  اینکه چالش  از  لذا محقق پس  است  میان  این  در  مسئله 
مشکالت زیست محیطی را در پاالیشگاه های ایران مشاهده کرد 
در صدد برآمد که به تحقیق حاضر بپردازد. به صورت جزئی تر 
زنجیره  بهبودی  درصدد  تالش هایی  اگرچه  گفت  می توان 
انجام شده است ولی عوامل داخلی  تأمین سبز در سازمان  
مانند عوامل حمل ونقل و تجهیزات تولیدی همگی فاکتورهای 
نمی کنند.  رعایت  راستای عملکرد سبز  در  را  زیست محیطی 
همچنین تعدادی از تأمین کنندگان و شرکای خارجی نیز به 
این عوامل بها نمی دهند و این عوامل مسئله اساسی تحقیق 
آن ها  بررسی  به  باید  محقق  که  دهد  می  تشکیل  را  حاضر 

بپردازد.

2 مبانی نظری

2-1 مدیریت زنجیره تأمین سبز
مباحث  زمینه  این  در  که  مدیریتی  علوم  مهم ترین  از  یکی 
بسیار سودمندی را مطرح کرده است، مدیریت زنجیره تأمین 
است. با بهره گیری از این ابزار سازمان  قادر خواهد بود روابط 
تجاری خود را با بهینه سازی تبادل اطالعات با همکاران تجاری 
محصوالت  توزیع کنندگان  اولیه،  مواد  تأمین کنندگان  مانند 
و پیمانکاران حمل و نقل کاال توسعه دهد. بدین ترتیب بنگاه 
اقتصادی موفق خواهد شد تا در زمان بسیار کمتری محصول 
خود را به  بازار عرضه کرده و زمان تولید و هزینه های اتالفی را 

پایین آورد )سو لی و همکاران، 2015(.
اطالعات  جریان های  که  بوده  پویا  موجودیتی  تأمین  زنجیره 
محصوالت و مالی را درون خود دارد. واژه زنجیره تأمین بیانگر 

جریانی از مواد و محصوالت، اطالعات و پول است که از مشتریان 
به خرده فروشان سپس به توزیع کنندگان/ عمده فروشان سپس 
و  تأمین کنندگان  به  و سپس  نهایی  تولید کننده محصول  به 
برعکس جریان دارد. همچنین در زنجیره تأمین در هر مرحله 
همین  بر  که  باشد  داشته  وجود  واحد  یک  از  بیش  می تواند 
اساس به کارگیری واژه شبکه تأمین برای آن مناسب تر خواهد 

بود )بسک و سورینگ، 2014(.
به دلیل چالش هاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی که در 
دهه ي اخیر سازمان ها را تهدید می کرد، رویکرد مشتري گرایی و 
تمرکز بر خواسته هاي آن و طراحی راهبرد سازمان بر این اساس 
)ایجاد رضایت در مشتریان(،  قابلیت خود را براي ایجاد مزیت 
رقابتی در سازمان ها از دست داده است. اگر در دو دهه ي گذشته 
می شد،  محسوب  سازمان  رقابتی  مزیت  عامل  مشتري گرایی 
از طریق مشتري گرایی،  ایجاد شده  امروز به دلیل چالش هاي 
همواره  مشتري  گرفته اند.  فاصله  تمرکز  این  از  سازمان ها 
می خواست.  را  آن  سریع ترین  و  ارزان ترین  محصول،  بهترین 
این نگرش باعث آلودگی محیط زیست و تولید محصوالت و 
فرایندهایی شد که با محیط زیست هماهنگ نبوده است. در 
همین راستا سازمان ها بقاي خود را در مسئولیت پذیري در سه 
حوزه ي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی یافته اند )تاچی 
زاوا و همکاران، 2015(. در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی 
در مدیریت زنجیره ي تأمین شامل طراحی محصول، انتخاب و 
منبع یابی مواد، فرایند ساخت و تولید، تحویل محصول نهایی 
به مشتري و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر 
مفید آن. اگرچه در ادبیات زنجیره ي تأمین مفاهیم مدیریت 
زنجیره ي تأمین پایدار و مدیریت زنجیره ي تأمین سبز معموالً 
با یک  این دو مفهوم کمی  به جاي یک دیگر به کار می روند، 
دیگر فرق دارند. مدیریت زنجیره ي تأمین پایدار در برگیرنده 
ي ابعاد اقتصادي و پایداري اجتماعی و زیست محیطی است. 
از  وسیع تر  پایدار  تأمین  زنجیره ي  مدیریت  مفهوم  بنابراین 
مدیریت زنجیره ي تأمین سبز است و مدیریت زنجیره ي تأمین 
سبز بخشی از مدیریت زنجیره ي تأمین پایدار است )وانگ و 

همکاران، 2013(

2-1-1 اقدامات سبز داخلي
کلیه فعالیت هاي مرتبط با دریافت، ذخیره کردن و جابه جایي 
مواد خام را در بر مي گیرد. متغیرهاي مهم تصمیم گیري توسط 
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مدیران که بر محیط زیست اثر مي گذارند، عبارتند از :
- خرید مواد خام؛

- انتخاب فروشنده؛
- محل استقرار فروشنده؛

- بهبود حمل و نقل؛
- انتخاب نحوه عمل؛

- انتخاب وسیله حمل؛
- کنترل مواد خام؛

- انبارداري.
زیست  محیط  روی  اثر چشمگیری  کاال  نحوه حمل  انتخاب 
در  را  مقوله  این  باید  لجستیک  مدیران  و  داشت  خواهد 
تصمیمات خود لحاظ کنند. حمل و نقل ریلی به دلیل استفاده 
از انرژی کمتر نسبت به سایر شیوه های حمل کاال و همچنین 
آلودگی صوتی کمتر،  آلودگی هوا و  از زمین،  استفاده کاراتر 
مطلوب ترین گزینه برای حمل و نقل زمینی است. انتخاب وسیله 
نقلیه از منظر آالیندگی متغیر دیگری است که باید مدیران 
زنجیره تأمین به آن  توجه کنند. حمل و نقل به وسیله سه عامل، 

محیط زیست را متأثر می سازد:
- ساختار شبکه های حمل و نقل؛

- وسیله نقلیه )از نظر سالم بودن(؛
- دسترسی به قطعات و لوازم یدکی.

دیگر  از  خود  حمل و نقل  ناوگان  در  باید  لجستیک  مدیران 
مواد سوختی )گاز طبیعی، کاتالیست، برق( استفاده کنند و 
کمتر  آلودگی  با  و  کاراتر  به صورت  انرژی  از  تا  باشند  مراقب 
شود.  استفاده  بیشتر  سوختي  کارایی  با  نقلیه  وسایل  از  و 
همچنین مدیران لجستیک با توازن در جا به جایی ها و بهبود 
حمل ونقل می توانند به کاهش تعداد سفرها کمک کنند. وجود 
یک سیستم اطالعاتی خوب می تواند با بارگیری کاراتر، برنامه 
زمانی حرکت وسایل نقلیه و مسیرهای حرکت کاراتر به کاهش 
آلودگی و تراکم ترافیک کمک کند. امروزه بیشتر وسایل نقلیه 
باری به مدل های مختلف رایان های مجهز شده اند که عالوه بر 
رفع مشکالت مربوط به تعیین مسیر حرکت، به خرده فروشان 
در کاهش موجودی های انبار از طریق زمان به موقع تحویل 
به  نقلیه  بارگیری بیشتر در وسایل  توان  کاال کمک می کند. 
کاهش تعداد کامیون های خالی در جاده ها، کاهش بار ترافیکی 
و  تعمیر  شد.  خواهد  منجر  زیست  محیط  آلودگی  کاهش  و 
نگهداری وسایل نقلیه نیز یکی از مشکالت عمده زیست محیطی 

است. اجرای برنامه های مناسب تر تعمیر و نگهداری منجر به 
حفظ و کارکرد وسایل نقلیه در شرایط ایمن تر و افزایش طول 
عمر فعالیت وسایل نقلیه و کاهش نرخ تصادفات خواهد شد 
که نه تنها منجر به صرفه جویی در هزینه های عملیاتی می شود 
بلکه باعث کاهش اثرات مخرب زیست محیطی نیز خواهد شد. 
عملیات حمل مواد خام، مزایای اقتصادی و زیست محیطی را 
برای سازمان ها به همراه خواهد داشت. مثال حمل فله ای مواد 
خام شکالت با ماشین های مخزن دار به جای عرضه آن به صورت 
جامد منجر به صرفه جویی در هزینه های بسته بندی، حمل مواد 
خام و ذوب مجدد آن ها برای صنعت شیرینی سازی خواهد شد. 
بهبود عملیات حمل مواد خام، صرفه جویی مالی برای اعضای 
کانال توزیع را به همراه دارد و به دلیل استفاده کمتر از منابع 
طبیعی برای محیط زیست هم مفید خواهد بود. استفاده مجدد 
از کانتینرها عالوه بر کاهش هزینه های انبارداری و جابه جایی 
مجدد مواد در انبار، صرفه جویی در هزینه های عملیاتی را برای 
زنجیره  در  جدیدی  روند  اخیرا  داشت.  خواهد  درپی  شرکت 
انبارها، یک نقطه عملیاتی برای  تأمین ظهور کرده است که 
حمل مواد خام و تبادل اطالعات تلقی می شوند )حسن یونس 

و همکاران، 2016(.
اعضای کانال توزیع بدون توقف کاال در انبارهایشان با برنامه ریزی 
دقیق و با تبادل اطالعات فروش و حذف فعالیت هایی که فاقد 
ارزش افزوده در زنجیره تأمین هستند به بیشینه کارایی دست 
می یابند. این اقدامات به دلیل کاهش فضای انبارها و جابه جایی 
درون انبارها به سود محیط زیست خواهد بود. به طور کلی خرید 
از  استفاده مجدد  بازیافت،  از طریق:  آلودگی  به کاهش  سبز 
بسته بندی، حذف ضایعات، جداسازی بسته بندی های غیرسمی 
از بسته بندی های تجزیه پذیر کمک مؤثری می کند و به کشف 
زمینه هاي اولیه براي تغییر، جهت افزایش اثر خرید سبز روي 
سبز،  خرید  تحقق  موانع  مهم ترین  می پردازد.  زیست  محیط 
فقدان تعهد مدیریت، ضعف آگاهی خریدار، نقص استانداردهای 
زیست محیطی یا برنامه های ممیزی در سطح سازمان و ضعف 

مقررات دولتی است )داب و گاواند، 2016(.

2-1-2 اقدامات سبز  خارجي
فعالیت هاي لجستیک خارجي با لجستیک داخلي تفاوت چنداني 
ندارد به جز اینکه لجستیک خارجي با کاالي ساخته شده و با 
ارزش افزوده باالتر و متغیرهاي قابل کنترل تري سروکار دارد. 
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ولي بیشتر تصمیمات در رابطه با تبادل در لجستیک داخلي با 
خارجي فرق مي کند. لجستیک خارجي کلیه فعالیت هاي توزیع 
فیزیکي را دربر مي گیرد و مشتمل بر جمع آوري، ذخیره سازي 
بیشتر  مي شود.  خریداران  بین  ساخته شده  کاالي  توزیع  و 
تصمیمات در لجستیک خارجي مستلزم در نظر گرفتن بازار، 
مشتري، محصول و منابع شرکت هستند. در طراحي شبکه هاي 
ارضاي  اهداف فعلي شرکت و  با  باید دو عامل: تطابق  توزیع 
اهداف موردنظر مدیریت عالي، لحاظ شود. از جمله روندهاي 
جدید در طراحي شبکه توزیع، کاهش نقاط عملیاتي در زنجیره 
تأمین است. از این طریق مدیران لجستیک قادر خواهند بود 
عملیات خود را به صورت کاراتر و با موجودي کاالي کمتر اجرا 
کنند؛ درحالي که میزان ارائه خدمات به مشتریان خود را در 
صرفه جویي  اقدامات  این  نتایج  مي کنند.  حفظ  سطح  همان 
و حذف انرژي اضافي و مکان هاي زیادي است که در شبکه 
توزیع سنتي وجود دارد که این اقدامات با حفظ محیط زیست 
هم خواني دارد. تصمیمات مرتبط با موجودي کاال در لجستیک 
خارجي عبارتند از: میزان موجودي کاال، محل انبارها، تمرکز یا 
عدم تمرکز در مراکز توزیع، خط مشي ارائه خدمات به مشتریان 
براي کاالهاي مختلف، مدیریت کاالهاي مرجوعي و خط مشي 

تهیه مجدد موجودي کاال )سو لی، 2015(.

3 پیشینه تحقیق
مورد موضوعات محیطی  از مطالعات در  توجهی  قابل  بخش 
در زنجیره تأمین است که در کنار آن ها مشتریان و شرکایی 
وجود دارند که همگی تالش دارند تا عملکرد محیطی را ارتقاء 
دهند. به عنوان مثال، ژو و سارکیس )2004( بررسی هایی انجام 
دادند که هدف از این بررسی ها ارزیابی و توضیح محرک های 
تولیدی  سازمان های  بین  در  عملکردها  و  شیوه ها   ،GSCM

مختلف چینی است. آن ها یافته اند که مؤسسات تجاری چینی، 
آگاهی محیطی خود را به خاطر مقررات، رقابت و فشارهای 
حال  هر  به  داده اند.  افزایش  مربوط  محرک های  و  بازاریابی 
 GSCM قوی  شیوه های  اتخاذ  به  نمی توان  را  آگاهی ها  این 
تبدیل کرد. چون آن ها به تنهایی نمی توانند پیشرفت هایی در 
زمینه ی عملکرد ایجاد کنند آن هم در جایی که انتظار چنین 

پیشرفت هایی وجود دارد. )ژو و سارکیس، 2004(
واگن و کالسن )2008( تأثیر فعالیت های مشارکتیـ  محیطی 
را روی عملکرد تولیدی و فعالیت های مربوط بررسی کرده اند. 

یافته های تحقیقاتی آن ها نشان می دهد که شیوه های باالدست، 
رابطه نزدیک تری با عملکرد مبتنی بر فرایند دارد، در حالی که 
مشارکت های پایین دست بیشتر با عملکرد تولید محور ارتباط 

دارد. )واگن و کالسن، 2008(
بحث  مورد  موضوع  سبز،  تأمین  زنجیره  مدیریت  درحالی که 
به طور  کمی  مطالعات  اما  است،  اخیر  سال های  در  بیشتری 
اتخاذ  و  بررسی  چگونگی  با  رابطه  در  را  سازمان ها  نظام مند 
شیوه های سبز در عملیات ارزیابی می کند. تحقیقات کمی انجام 
شده است که به طور تجربی، تلفیق اقدامات سبز و همکاری سبز 
خارجی را بررسی کرده و تأثیر آن ها را روی عملکرد محیط 
زیست بررسی کرده است. در این مقاله، مدیریت زنجیره تأمین 
سبز را می توان به اقدامات سبز داخلی و تلفیق آن با اقدامات 
ایران دسته بندی کرد و  نفت  پاالیشگاه های  سبز خارجی در 
به موجب آن عملکرد سازمان را ارتقا داد. براساس مقاالت قبلی، 
این تحقیقات یک مدل مفهومی را نشان می دهد که در شکل 
)1( ارائه شده است. شبکه روابط در این متغیرها در مدل و 
اصل منطقی آن ها در روابط پیشنهادی در زیر توسعه یافته اند:

• اقدامات سبز داخلی؛
• اقدامات سبز خارجی؛

• عملکرد سبز.
اقدامات سبز داخلی رابطه مثبتی با همکاری سبز خارجی دارد

اقدامات سبز داخلی و  عملکردهای  سبز  شرکت:
ارتقاء  در  مؤلفه ها  مهم ترین  از  یکی  داخلی  سبز  یکپارچگی 
عملکرد مؤسسات اقتصادی بین آن هاست )باورساکس و کالس، 
1996(. اعتالف و یکپارچگی داخلی این موضوع را تشخیص 
می دهد که سازمان های مختلف و حوزه های کاربردی در یک 
شرکت می توانند به عنوان بخشی از یک پروسه یکپارچه عمل 
کنند که انتظار می رود این پروسه برای عملکرد بهتر، با یکدیگر 
از  توجهی  قابل  تعداد  همکاران، 2010(.  )ژو و  است  مرتبط 
مطالعات قبلی نشان می دهد که تأثیر یکپارچگی بین سازمانی 
روی عملکرد به چه صورت است و به موجب این مطالعات رابطه 
مثبتی بین یکپارچگی داخلی و عملکرد عملی به وجود آمده 
و  پروسه، عملکرد خدمات لجستیک  کارایی   است که شامل 

عملکرد مالی و سهام بازار می شود.
لجستیکی/ یکپارچگی  تأثیر   ،)2011( همکارانش  و  والینگر 

کرده  بررسی  سرویس دهی  عملکرد  توزیع  روی  را  بازاریابی 
تأثیر  بازاریابی،  و  لجستیک  بین  مشارکت  که  یافته اند  و 
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به طور مشابه  دارد،  توزیع عملکرد سرویس دهی  مثبتی روی 
این طور بحث کرد که  ایران می توان  در پاالیشگاه های نفت 
اقدامات سبز داخلی و یکپارچگی، رابطه مثبتی با عملکردهای 

سبز شرکت ها دارد. )والینگر و همکارانش،2011(
اشاره  محیط  و  تجارت  بین  تعامل  به سنجش  سبز  عملکرد 
دارد. عملکرد سبز را می توان به لحاظ شاخص های مختلفی 
کاهش  شرکت ها  محیطی  تأثیرات  آن  به موجب  که  سنجید 
یافته و درون مؤلفه هایی قرار می گیرد که هر کدام از طریق یک 
متغیر جداگانه سنجیده می شود. این متغیرها شامل کاهش در 
استفاده آب، انرژی، منابع غیر قابل تجدید، مواد ورودی سمی، 
ضایعات جامد، آالینده های خاک، انتشارات ناشی از فاضالب، 
و... بوده و این احتمال وجود دارد که منجر به اتفاقات بسیار 

ناخوشایندی شود. 
ژو و سارکیس )2004( پیشنهاد می کنند مؤسساتی که سطح 
باالتری از اقدامات سبز را اتخاذ کرده اند، عملکردهای محیطی 

بهتری در شرکت های تولیدی دارند. )ژو و سارکیس، 2004(
مقیاس ها برای عملکرد سبز تحقیقات مشابه با بررسی واگنر و 
اسچالتگر )2004( بوده است. بدین ترتیب این تحقیق پیشنهاد 

می کند: )واگنر و اسچالتگر، 2004(
- اقدامات سبز داخلی، رابطه مثبتی با عملکردهای سبز سازمان 
و  عملکردهای سبز  بین همکاری سبز خارجی  روابط  دارد. 

شرکت ها:
معموالً شرکت ها به طور راهبردی روابط خود را تقسیم بندی 
می کنند تا بتوانند به روابط جمعی بیشتری برسند که به موجب 

آن اعضای زنجیره تأمین مشارکت دارند )فورچ، 1994(.
همکاری سبز خارجی، شرکت ها را قادر به ایجاد روابط جمعی با 
شرکای تجاری کرده و درنهایت آن ها می توانند روی صالحیت 
اصلی خود اعمال نفوذ کنند و در عین حال هزینه های مبادالت 
را کاهش دهند. اقدامات سبز خارجی شامل درک متقابلی از 
ریسک ها و مسئولیت های محیطی است که درنهایت تصمیمات 
مشترکی اتخاذ می شود تا مشکالت محیطی حل وفصل شده 
و منابع، مهارت ها و معلومات به اشتراک در بیایند و اهداف 
در  مشتریان  و  شرکا  فروشندگان،  بین  در  محیطی  مشترک 

زنجیره تأمین بدست بیاید.
را  تأمین  زنجیره  یکپارچه  سورینگ )2004( مفهوم مدیریت 
برای کاهش الزامات محیطی در صنعت منسوجات مورد آنالیز 
با  مشارکت  در  پیشرفت  به  دستیابی  به منظور  می دهد.  قرار 

شرکای تجاری، شفافیت در حوزه های سازمانی موردنیاز است. 
تأمین  از مدیریت زنجیره  باالتری  به سطح  بیرونی  مشارکت 

اشاره دارد. )سورینگ، 2004(
واگن و کالسن )2008( بیان می کنند که همکاری سبز به طور 
زنجیره  اعضای  بین  سازمانی  درون  تعامالت  روی  مشخص 
تأمین تأکید داشته  و شامل جنبه هایی از قبیل هدف گذاری 
محیطی مشترک، برنامه ریزی محیطی مشترک و کار گروهی 
و  واگن  می شود.  محیطی  تأثیرات  یا  آلودگی  کاهش  برای 

کالسن، 2008(
در GSCM، همه تأمین کنندگان به محافظت از محیط زیست 
کمک می کنند آن هم با استفاده از مواد خام مناسب، به کارگیری 
فعالیت های  این  اقدامات سبز.  اتخاذ  و  برنامه های سبز کافی 
گروهی سبز می تواند اعضای زنجیره سبز را از دیدگاه محیطی 
و اقتصادی بهره مند سازد. مشارکت های بیشتر در بین اعضای 
یک زنجیره تأمین می تواند پیشرفت اقدامات محیطی ارتقایافته 
رائو )2003( خاطر  آلودگی را کاهش دهد.  را بیشتر کرده و 
نشان می کند که سازمان ها در آسیای جنوب شرق معتقدند 
که لجستیک درون/ برون مرزی منجر به استفاده از مواد خام 
دوستدار محیط زیست، تولید سبز می شود و درنهایت تولید 
جلوگیری  منابع  رفتن  هدر  و  آلودگی  از  و  داده  ارائه  پاک تر 
می کند، درحالی که لجستیک برون مرزی منجر به دفع ضایعات 
محیط و کاهش تأثیرات آلودگی از طریق روش های تصفیه ی 
فاضالب و مواد انتشار یافته می شود. چنین انگیزه هایی منجر به 
پیشرفت در عملکرد محیطی می شود. مدیریت زنجیره تأمین 
سبز، کارایی و هماهنگی را در بین شرکای تجاری ارتقا داده 
و منجر به مشارکت می شود و در عین حال به ارتقاء عملکرد 
سبز کمک می کند. )رائو،2003( بدین ترتیب فرضیه ی بعدی 

پیش بینی می شود: 
ـ همکاری سبز خارجی رابطه مثبتی با عملکرد سبز در سازمان دارد.

تنها راه برای سازمان ها که به بررسی های جدی برای پایداری 
عمل کنند، شامل سازی کل زنجیره تأمین است. در محتوای 
برای  پایدارتر  تأمین  زنجیره های  و  پایدار  عملیات  مدیریت 
مفهوم  اهداف سبز،  و  اجتماعی  اقتصادی،  اهداف  به  رسیدن 
زنجیره  مدیریت  است.  مهم  سبز”  تأمین  زنجیره  “مدیریت 
تأمین سبز یا همان جستجو برای کارایی محیطی بیشتر در 
مطالعه  در  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  تأمین،  زنجیره های 

مدرن مدیریت عملیات است.
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دو مورد از مطالعات اولیه در زمینه مدیرت زنجیره تأمین سبز 
مطالعات سارکیس و همکارانش )2011( و سارکیس )1995( 
تأمین  زنجیره  مدیریت  تاریخچه  آغازین  نقطه  این  در  است. 
سبز، ما می توانیم مطالعه سارکیس و راشد )1995( را نیز بیان 
کنیم که بر اهمیت یکپارچه سازی مسائل محیطی در تولید و 

مدیریت عملیات در شرکت ها تأکید دارد. 
مدل های  پیشنهاد  با  همچنین   )2003  ،1998( سارکیس 
برای  تأمین سبز  زنجیره  مدیریت  پیچیدگی  و  تصمیم گیری 
اتخاذ تکنیک های تجاری هوشیارانه محیطی به مطالعات در 
این زمینه کمک کرده  است. بازبینی مقاالت جامع در مورد 
این موضوع، رابطه اقدامات داخلی جنبه های سبز در مسائل 
زنجیره تأمین را تأیید می کند و به تقویت این زمینه تحقیقاتی 

نیز کمک می کند. )سارکیس، 1998، 2003(
مدیریت زنجیره تأمین سبز، به عنوان زیرسیستمی از زنجیره 
تأمین پایدار را می توان به صورت ترکیب مسائل محیطی در 
جمله  از  تأمین،  زنجیره  مدیریت  بین سازمانی  تکنیک های 
لجستیک معکوس تعریف کرد. هروانی و همکارانش )2005( 
با تعریف مدیریت زنجیره تأمین سبز در حین تأکید روی اتخاذ 
خرید سبز، تولید سبز، توزیع سبزتر محصوالت و لجستیک 

معکوس موافق هستند. )هروانی و همکاران، 2005(
واچون و گالسن )2006( نیز تأیید می کنند که هدف مدیریت 
زنجیره تأمین سبز این است که مدیریت محیطی را از طریق 
بهتر  از طریق تجزیه مسائل دوطرفه ای  یا  همکاری محیطی 
سازد که ریسک های محیطی را در زنجیره های تأمین کاهش 

می دهند. )واچون و گالسن، 2006(
برای  را  تجربی سازه هایی  به صورت  ژو و همکارانش )2008( 
مطالعه تکنیک های مدیریت زنجیره تأمین سبز در شرکت های 
این  نتایج آن ها نشان دهنده اهمیت  بررسی کردند.  تولیدی 
تکنیک هاست: مدیریت محیطی داخلی، خرید سبز، همکاری 
سرمایه ها.  بازیابی  و  محیط  با  سازگار  طراحی  مشتریان،  با 
لجستیک معکوس نیز به عنوان یک تکنیک مدیریت زنجیره 
تأمین سبز ذکر شده است. هر کدام از تکنیک های مدیریت 

زنجیره تأمین سبز در زیر تعریف می شود:
یک  داخلی  محیطی  مدیریت  داخلی:  محیطی  مدیریت 
نیازمند  که  است  مهم  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  تکنیک 
تعهد پشتیبانی مدیران ارشد و سطح - متوسط است. )ژو و 

همکارانش، 2008(

خرید سبز، مطابق مقاله مین و گال )2001(، تکنیک خرید 
محیطی هوشیارانه درصدد این است که ضایعات را کاهش دهد 
تأثیر گذاشتن بر  از مواد را بدون  بازیابی و استفاده مجدد  و 
روی کارایی مواد توسعه دهد، همچنین کاهش یا حذف موارد 

خطرناک را نیز مدنظر قرار دهد.  )مین و گال، 2001(،
مطابق گفته زیدیسین و سیفرد  )2001( برای اینکه این فرایند 
برای  معیارهایی  با  همراه  را  مسائل  که  است  مهم  دهد،  رخ 
فروشندگان  توسعه  ارزیابی  و  مواد  انتخاب  و  آوردن  به دست 

دوباره بررسی کنیم. )زیدیسین و سیفرد، 2001(
همکاری با مشتریان این همکاری نیازمند همکاری در طراحی 
فرایندهای تولید پاک تر است که می توانند محصوالت پایدارتری 
را از لحاظ محیطی تولید کند و از بسته بندی سبز استفاده کند. 
برنامه ریزی  شامل جلسات  مشتریان  با  همکاری  فعالیت های 
مربوط به محیط، فعالیت هایی برای به اشتراک گذاری دانش در 
مورد طراحی محیطی محصوالت یا اصالح فرایندها  و کاهش 

ضایعات در فرایند مدیریت است.
طراحی محیطی )بوم  آرایی(: این عبارت به معنای ترکیب مسائل 
محیطی در مراحل مختلف تولید محصول است. مطابق گفته 
در  موفقیت  برای  قانون  چندین  الجرتت )2006(،  و  لوتراپ 
طراحی محطی وجود دارد، مانند: استفاده نکردن از مواد سمی؛ 
به کمینه رساندن مصرف انرژی و منابع در مراحل تولید، انتقال 
و استفاده؛ تالش برای کاهش وزن محصوالت؛ ارائه تعمیرات 
و به روزرسانی برای محصوالت با سیستم های وابسته؛ افزایش 
طول عمر برای محصوالت با تأثیرات محیطی مهم؛ و طراحی 
محصوالت به گونه ای که به آسانی قابل تعمیر، بازیابی و تجزیه 

باشند. )لوتراپ و الجرتت، 2006(
بازیابی سرمایه گذاری ها: این بازیابی به معنای بهره سرمایه برای 
و  دوم  مواد دست  فروش  بیشتر،  مواد  فروش  از  یک شرکت 
استفاده شده  و فروش کاالهای سرمایه ای بیشتر با جایگزینی 

تجهیزات  است. 
برنامه ریزی،  فرایند  معکوس  لجستیک  معکوس:  لجستیک 
اجرا و کنترل جریان مؤثر و کم هزینه مواد غیرقابل استفاده 
از نقطه مصرف به نقطه مبدأ با هدف ارزش بازیابی یا ایجاد 
یک مقصد مناسب است. به طور کلی، فرایندهایی که لجستیک 
معکوس را می سازند، جمع آوری محصول پس از مصرف، همراه 
با بازبینی و شناسایی مناسب ترین مقصدها برای آن هاست که 
استفاده مجدد قسمت های  برای  اوراق کردن  می تواند شامل 
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آن، بازگشت به شرکت برای تولید یا فرستادن مواد به شرکت های 
بازیابی باشد. تکنیک های مدیریت زنجیره تأمین سبز را می توان 
تکنیک های  کرد.  طبقه بندی  خارجی تر  یا  داخلی تر  به صورت 
داخلی،  محیطی  مدیریت  داخلی،  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت 
تکنیک های  است؛  سرمایه گذاری  بازیابی  و  محیطی  طراحی 
خارجی معموالً شامل خرید سبز و همکاری با مشتریان هستند. 
مطابق گفته گرین و همکارانش )2012(، شرکت ها ابتدا مدیریت 
مدیریت  و سپس  اتخاذ می کنند  را  داخلی  تأمین سبز  زنجیره 
زنجیره تأمین سبز خارجی را اتخاذ می کنند. )گرین و همکاران، 
تأیید می کنند که  2012( همچنین، ژو و همکارانش )2012( 
تأمین سبز خارجی می تواند کارایی شرکت را  مدیریت زنجیره 
پس از اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز داخلی افزایش دهد. )ژو 

و همکاران، 2012(
 ISI Web و Scopus با جستجو در پایگاه داده های اصلی )همچون
of Science( این امکان وجود دارد تا ببینیم که موضوعات متداول 

در مطالعات مدیریت زنجیره تأمین سبز شامل موارد زیر است:
سازمانی  کارایی  روی  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  تأثیر   -
)محیطی، عملیاتی، یا اقتصادی؛ برای مثال، میترا؛ داتا، 2013(؛ 
معیار   - 2012(؛  همکارانش  و  گرین  2012؛  همکارانش  و  لی 
انتخاب برای فروشندگان در محتوای مدیریت زنجیره تأمین سبز 
)برای مثال، کانان و همکارانش 2014، 2013؛ هسو و همکارانش 

2013(؛
- تحلیل فشارها و موانع برای اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز 
)برای مثال، گاویندان و همکارانش 2014؛ ماتیا ژاگان و همکارانش 

2014؛ زو و همکارانش 2013(.
موانع  و سازمانی  انسانی  بر روی جنبه های  آخر  این موضوع 
اصلی از جمله عدم آموزش، عدم شمول از مدیریت اصلی در 
ارتباط  و  و عدم همکاری  تأمین سبز  زنجیره  اتخاذ مدیریت 

میان عملکردی، تأکید دارد.
تنها چند مورد پژوهش در ارتباط با مدیریت زنجیره تأمین سبز 
سبز2  تأمین  زنجیره  مدیریت  اجرای  روش های  است.  موجود 
)GSCM( توسط پژوهشگران مختلفی شناسایی شده  است که 

در ذیل به طور خالصه بیان شده اند.
شانگ و همکاران )2010( مطالعه ای را براساس شش بُعد مدیریت 
زنجیره تأمین سبز یعنی طراحی سازگار با محیط زیست، تولید و 
بسته بندی سبز، مشارکت زیست محیطی، بازاریابی سبز، موجودی 
نتایج نشان داد شرکت هایی که  انجام دادند.  و تأمین کنندگان 

روی بازاریابی سبز متمرکز شده بودند، رقابت موفقیت آمیزی را 
در مقابل رقبا داشتند. )شانگ و همکاران، 2010(

محیط  با  سازگار  مدیریت  مفاهیم   )1996( همسون  و  لمینگ 
زیست و ارتباط آن ها با شیوه های مدیریت زنجیره تأمین همچون 
تدوین خط مشی  ر اهبردهای عرضه مشارکتی،  ارزیابی فروشنده، 
زیست محیطی تدارکات، و همکاری با تأمین کنندگان برای دستیابی 

به بهبود را مورد بررسی قرار دادند. )لمینگ و همسون، 1996(
را  تصمیم گیری  بر  مبتنی  مدلی   )2002( هندفیلد و همکاران 
برای سنجش فعالیت زیست محیطی تأمین کنندگان با استفاده 
 )1998( همکاران  و  والتون  دادند.  ارائه  چندشاخصه  نظریه  از 
ابعاد مختلف تغییر به منظور افزایش تأثیر تدارکات روی نتایج 
زیست محیطی را شناسایی کردند. )هندفیلد و همکاران، 2002( 
ژو و همکاران )2008( مفاهیم اجرای روش های مدیریت زنجیره 
تأمین سبز شامل ابعاد مختلف آن مانند تدارکات سبز، مدیریت 
با  همکاری  زیست محیطی،  طراحی  داخلی،  زیست محیطی 
مشتری، و بازگشت سرمایه را تبیین کردند. رمدین و همکاران 
)2010( یک مدل برنامه ریزی راهبردی را ارائه و بر اهمیت بسیار 
زیاد مکانیسم های کنترل داخلی و خارجی برای تصمیم گیرندگان 
هنگام طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار تأکید کردند. )رمدین 

و همکاران، 2010(
زنجیره  با عنوان “مدیریت  کومار و همکاران )2012( تحقیقی 
و  الکترونیک  صنایع  روی  موردی  مطالعه ای  سبز:  تأمین 
الکتریکی هند” انجام دادند.  این مطالعه روش های به کارگیری 
زنجیره تأمین سبز و عملکرد زیست محیطی را در صنایع تولید 
بررسی  هند  در  شده  واقع  الکتریکی  و  الکترونیک  محصوالت 
می کند. روش های اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز از 14 عامل 
تشکیل می شوند که عبارتند از: خرید سازگار با محیط زیست، 
حسابداری سازگار با محیط زیست، طراحی لجستیک سازگار با 
محیط زیست، طراحی محصول سازگار با محیط زیست، تولید 
سازگار با محیط زیست، بازاریابی و ارتباطات، عملکرد اقتصادی، 
و  انسانی  منابع  مشتری،  با  همکاری  زیست محیطی،  عملکرد 
فنی، عملکرد مدیریت زیست محیطی داخلی، عملکرد عملیاتی، 

ذی نفعان، و مدیریت فروشنده. )کومار و همکاران، 2012(
طبق ادبیات بیان شده مدل مفهومی تحقیق در شکل )1( ارائه 

می شود.
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ISO Certificate 

External GSCM Practices 

• Environmental Performance 
• Economic Performance 
• Operational Performance 
• Social Performance 

Internal GSCM Practices 

شکل 1: مدل تحقیق

4 روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- 
رابطه  پژوهش  نوع  این  در  است.  میدانی  از شاخه  پیمایشی 
میان متغیرها براساس هدف هاي پژوهش تحلیل مي شود و به 
بررسي وجود یا عدم وجود رابطه و همبستگي، میزان و نوع 
رابطه بین متغیر هاي مستقل و وابسته پرداخته مي شود. با توجه 
به اینکه در این پژوهش از روش هاي مطالعه ي کتابخانه اي و 
بررسي متون و نیز روش هاي میداني مانند پرسش نامه استفاده 

استفاده  با  پژوهش  آماري  جامعه  توصیفي  بررسي  از  پس 
اطالعات  آماري  وتحلیل  تجزیه  به  استنباطي  روش هاي  از 
به دست آمده براي آزمون فرضیه ها مبادرت مي شود. از آزمون 

می شود؛ مي توان گفت که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و 
روش تحقیق، میداني است. لذا این تحقیق توصیفی- پیمایشی 
غیر  و  رسمی  مدیران  کلیه  تحقیق  این  آماري  جامعه  است. 
رسمی مشغول به خدمت  پاالیشگاه های نفت ایران به تعداد 
805 نفر است. با توجه به بزرگ بودن حجم جامعه و به دلیل 
محدودیت زمان و هزینه، نمونه اي از آن ها را براساس فرمول 
حجم نمونه کوکران تعیین شد. فرمول حجم نمونه کوکران به 

قرار زیر است؛

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑2

1 + 1
𝑁𝑁 �

𝑍𝑍2𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑑𝑑2 − 1�

=

� 96/1 �
2

25/0

0025/0

1 +
1

805
(
� 96/1 �

2
25/0×

0025/0
− 1)

= 260.27 ≈ 260 

 

توزیع  نرمال بودن  بررسي  جهت  اسمیرنوف   – کولموگروف 
متغیرها و از نرم افزار amos برای فرضیه های تحقیق استفاده 

شده است.
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شکل 2: تأثیر اقدامات داخلی زنجیره بر اقدامات سبز خارجی

جدول 1: مربوط به ضریب تأثیر و سطح معناداری

شکل3: تأثیر اقدامات سبز خارجی با نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد زیست محیطی شرکت

ضریب تأثیر مؤلفه اقدامات داخلی زنجیره بر اقدامات خارجی 
معناداری  سطح  اینکه  به  توجه  با  است؛   0/70 با  برابر  سبز 
ضریب تأثیر کوچک تر از 0/05 است، بنابراین با اطمینان 95 

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 0/05 است؛ بنابراین 
می توان گفت فرضیه پژوهش تأیید می شود. همچنین مقادیر 
با  مرتبط   ،).C.R( بحراني  مقادیر  و   ).S.E( استاندارد  خطاي 

درصد می توان گفت افدامات داخلی زنجیره بر اقدامات خارجی  
سبز تأثیر معناداری دارد.

فرضیه پژوهش .S.E ضریب تأثیر C.R.
سطح 

 معناداري

اقدامات داخلی زنجیره  000/0 369/5 114/0 612/0 قدامات خارجی سبزا ---<

 
فرضیه پژوهش قابل مشاهده است.

فرضیه دوم: اقدامات سبز خارجی با نقش تعدیلگر گواهی نامه 
ایزو بر عملکرد زیست محیطی شرکت تأثیر دارد.

 

5  یافته های تحقیق
فرضیه اول: اقدامات داخلی مدیریت تأمین سبز بر اقدامات 

خارجی سبز شرکت تأثیر دارد.



ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال هشتم- شماره 1 - پیاپی 27 - بهار 1397

ش تعدیلگر گواهینامه ایزو
مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سازمان؛ نق

16

برعملکرد  ایزو  گواهی نامه  تعدیلگر  نقش  تأثیر  ضریب 
اینکه  به  توجه  با  است؛  با 0/88  برابر  زیست محیطی شرکت 
سطح معناداری ضریب تأثیر کوچک تر از 0/05 است، بنابراین 

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 0/05 است؛ بنابراین 
می توان گفت فرضیه پژوهش تأیید می شود. همچنین مقادیر 
با  مرتبط   ،).C.R( بحراني  مقادیر  و   ).S.E( استاندارد  خطاي 

نتایج فرضیه پژوهش حاکی از آن است که ضریب تأثیر نقش 
تعدیلگر گواهی نامه ایزو برعملکرد اقتصادی شرکت برابر با 0/31 
است؛ با توجه به اینکه سطح معناداری ضریب تأثیر کوچک تر 

عملکرد  بر  ایزو  گواهی نامه  تعدیلگر  نقش  گفت  می توان 
زیست محیطی شرکت تأثیر معناداری دارد.

جدول 2 : مربوط به ضریب تأثیر و سطح معناداری

شکل 4 : تأثیر اقدامات سبز خارجی با نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد اقتصادی شرکت

جدول 3 : مربوط به ضریب تأثیر و سطح معناداری

 )---<( فرضیه پژوهش ضریب تأثیر.C.R. S.E داريسطح معنی
 اقدامات سبز خارجی نامه ایزوگواهی 011/1 178/0 677/5 000/0
 نامه ایزوگواهی محیطیزیست 295/1 374/0 464/3 000/0
 اقدامات سبز خارجی محیطیزیست -373/0 392/0 -951/0 342/0

 

فرضیه پژوهش قابل مشاهده است.
فرضیه سوم: اقدامات سبز خارجی با نقش تعدیلگر گواهی نامه 

ایزو بر عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر دارد.

 

از 0/05 است، بنابراین می توان گفت نقش تعدیلگر گواهی نامه 
ایزو بر عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر معناداری دارد.

 )---<فرضیه پژوهش ( ضریب تأثیر.C.R. S.E داريسطح معنی
 اقدامات سبز خارجی نامه ایزوگواهی 874/0 179/0 884/4 000/0
 نامه ایزواهیگو اقتصادي 442/0 158/0 796/2 005/0
 اقدامات سبز خارجی اقتصادي 681/0 184/0 697/3 000/0
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با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 0/05 است؛ بنابراین 
می توان گفت فرضیه پژوهش تأیید می شود. همچنین مقادیر 
با  مرتبط   ،).C.R( بحراني  مقادیر  و   ).S.E( استاندارد  خطاي 

ضریب تأثیر نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو برعملکرد عملیاتی 
شرکت برابر با 0/05 است؛ با توجه به اینکه سطح معناداری 
گفت  می توان  بنابراین  است،   0/05 از  بزرگ تر  تأثیر  ضریب 

با توجه به اینکه سطح معناداری بیشتر از 0/05 است؛ بنابراین 
می توان گفت فرضیه پژوهش تأیید نمی شود. همچنین مقادیر 
با  مرتبط   ،).C.R( بحراني  مقادیر  و   ).S.E( استاندارد  خطاي 

شکل 5: تأثیر اقدامات سبز خارجی با نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد عملیاتی شرکت

جدول 4 : مربوط به ضریب تأثیر و سطح معناداری

شکل 6: تأثیر اقدامات سبز خارجی با نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد اجتماعی شرکت

فرضیه پژوهش قابل مشاهده است.
تعدیلگر  نقش  با  خارجی  سبز  اقدامات  چهارم:  فرضیه 

گواهی نامه ایزو بر عملکرد عملیاتی شرکت تأثیر دارد.

 
نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد عملیاتی شرکت تأثیر 

معناداری ندارد.

 )---<یه پژوهش (فرض ضریب تأثیر.C.R. S.E داريسطح معنی
 اقدامات سبز خارجی نامه ایزوگواهی -861/0 102/0 -428/8 000/0
 نامه ایزوگواهی عملکرد عملیاتی 038/0 060/0 641/0 522/0
 اقدامات سبز خارجی عملکرد عملیاتی 702/0 141/0 968/4 000/0

 

فرضیه پژوهش قابل مشاهده است.
تعدیلگر  نقش  با  خارجی  سبز  اقدامات  پنجم:  فرضیه 

 گواهی نامه ایزو بر عملکرد اجتماعی شرکت تأثیر دارد.
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ضریب تأثیر نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو برعملکرد اجتماعی 
شرکت برابر با 0/13 است؛ با توجه به اینکه سطح معناداری 
گفت  می توان  بنابراین  است،   0/05 از  بزرگ تر  تأثیر  ضریب 

با توجه به اینکه سطح معناداری بیشتر از 0/05 است؛ بنابراین 
می توان گفت فرضیه پژوهش تأیید نمی شود. همچنین مقادیر 
با  مرتبط   ،).C.R( بحراني  مقادیر  و   ).S.E( استاندارد  خطاي 

برعملکرد  ایزو  گواهی نامه  تعدیلگر  نقش  تأثیر  ضریب 
اینکه  به  توجه  با  است؛  با 0/24  برابر  زیست محیطی شرکت 
سطح معناداری ضریب تأثیر کوچک تر از 0/05 است، بنابراین 

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 0/05 است؛ بنابراین 
می توان گفت فرضیه پژوهش تأیید می شود. همچنین مقادیر 
با  مرتبط   ،).C.R( بحراني  مقادیر  و   ).S.E( استاندارد  خطاي 

فرضیه پژوهش قابل مشاهده است.

نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد اجتماعی شرکت تأثیر 
معناداری ندارد.

جدول 5 : مربوط به ضریب تأثیر و سطح معناداری

شکل7: تأثیر اقدامات سبز داخلی با نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد زیست محیطی شرکت

جدول 6 : مربوط به ضریب تأثیر و سطح معناداری

 )---<فرضیه پژوهش ( ضریب تأثیر.C.R. S.E داريسطح معنی
 اقدامات سبز خارجی نامه ایزوگواهی 794/0 112/0 686/6 000/0
 ونامه ایزگواهی عملکرد اجتماعی 200/0 298/0 671/0 502/0
 اقدامات سبز خارجی عملکرد اجتماعی -016/1 275/0 -701/3 000/0

 
فرضیه پژوهش قابل مشاهده است.

اندازه  تعدیلگر  نقش  با  داخلی  اقدامات سبز  فرضیه ششم: 
گواهی نامه ایزو بر عملکرد زیست محیطی شرکت تأثیر دارد.

عملکرد   بر  ایزو  گواهی نامه  تعدیلگر  نقش  گفت  می توان 
زیست محیطی شرکت تأثیر معناداری دارد.

 )---<فرضیه پژوهش ( ضریب تأثیر.C.R. S.E داريسطح معنی
 اقدامات سبز داخلی نامه ایزوگواهی 755/0 091/0 284/8 000/0
 نامه ایزوگواهی محیطیعملکرد زیست 263/0 086/0 052/3 002/0
 اقدامات سبز داخلی محیطیعملکرد زیست 460/0 126/0 647/3 000/0

 

اندازه  تعدیلگر  نقش  با  داخلی  سبز  اقدامات  فرضیه هفتم: 
گواهی نامه ایزو بر عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر دارد.



یزو
ه ا

نام
اهی

 گو
گر

دیل
 تع

ش
؛ نق

ان
ازم

د س
کر

عمل
 و 

سبز
ن 

امی
ه ت

جیر
ت زن

یری
مد

19

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
ل نا

فص
13

97
ار 

 به
- 2

7 
پی

پیا
 - 

1 
اره

شم
م- 

شت
ل ه

سا

ضریب تأثیر نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو برعملکرد اقتصادی 
شرکت برابر با 0/16 است؛ با توجه به اینکه سطح معناداری 
ضریب تأثیر کوچک تر از 0/05 است، بنابراین می توان گفت 

با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از 0/05 است؛ بنابراین 
می توان گفت فرضیه پژوهش تأیید می شود. همچنین مقادیر 
با  مرتبط   ،).C.R( بحراني  مقادیر  و   ).S.E( استاندارد  خطاي 

شکل 8: تأثیر اقدامات سبز داخلی با نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد اقتصادی شرکت

جدول 7: مربوط به ضریب تأثیر و سطح معناداری

شکل 9: تأثیر اقدامات سبز داخلی با نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد عملیاتی شرکت

 

نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد اقتصادی شرکت تأثیر 
معناداری دارد.

 )---<فرضیه پژوهش ( ضریب تأثیر.C.R. S.E داريسطح معنی
 اقدامات سبز داخلی نامه ایزوگواهی 919/0 111/0 275/8 000/0
 نامه ایزوگواهی اقتصادي عملکرد 126/0 050/0 531/2 011/0
 اقدامات سبز داخلی عملکرد اقتصادي 635/0 100/0 319/6 000/0

 

فرضیه پژوهش قابل مشاهده است.
تعدیلگر  نقش  با  داخلی  سبز  اقدامات  هشتم:  فرضیه 

گواهی نامه ایزو بر عملکرد عملیاتی شرکت تأثیر دارد.
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ضریب تأثیر نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو برعملکرد عملیاتی 
اینکه سطح معناداری  به  باتوجه  با 0/10 است؛  برابر  شرکت 
گفت  می توان  بنابراین  است،   0/05 از  بزرگ تر  تأثیر  ضریب 

با توجه به اینکه سطح معناداری بزرگ تر از 0/05 است؛ بنابراین 
می توان گفت فرضیه پژوهش تأیید نمی شود. همچنین مقادیر 
با  مرتبط   ،).C.R( بحراني  مقادیر  و   ).S.E( استاندارد  خطاي 

ضریب تأثیر نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو برعملکرد عملیاتی 
شرکت برابر با 0/12 است؛ با توجه به اینکه سطح معناداری 
گفت  می توان  بنابراین  است،   0/05 از  بزرگ تر  تأثیر  ضریب 

با توجه به اینکه سطح معناداری بزرگ تر از 0/05 است؛ بنابراین 
می توان گفت فرضیه پژوهش تأیید نمی شود. همچنین مقادیر 
با  مرتبط   ،).C.R( بحراني  مقادیر  و   ).S.E( استاندارد  خطاي 

فرضیه پژوهش قابل مشاهده است.

نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد عملیاتی شرکت تأثیر 
معناداری ندارد.

جدول 8 : مربوط به ضریب تأثیر و سطح معناداری

شکل10: تأثیر اقدامات سبز داخلی با نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد اجتماعی شرکت

جدول 9 : مربوط به ضریب تأثیر و سطح معناداری

 )---<فرضیه پژوهش ( ضریب تأثیر.C.R. S.E داريسطح معنی
 اقدامات سبز داخلی نامه ایزوگواهی 818/0 101/0 111/8 000/0
 نامه ایزوگواهی عملکرد عملیاتی 128/0 097/0 316/1 188/0
 اقدامات سبز داخلی عملکرد عملیاتی 892/0 159/0 598/5 000/0

 
فرضیه پژوهش قابل مشاهده است.

فرضیه نهم: اقدامات سبز داخلی با نقش تعدیلگر گواهی نامه 
ایزو بر عملکرد اجتماعی شرکت تأثیر دارد.

نقش تعدیلگر گواهی نامه ایزو بر عملکرد اجتماعی شرکت تأثیر  
معناداری ندارد.

 )---<فرضیه پژوهش ( ضریب تأثیر.C.R. S.E داريسطح معنی
 اقدامات سبز داخلی نامه ایزوگواهی 055/01 152/0 949/6 000/0
 نامه ایزوگواهی تماعیعملکرد اج 156/0 090/0 741/1 082/0
 اقدامات سبز داخلی عملکرد اجتماعی 125/1 212/0 307/5 000/0

 

6 نتیجه گیری و پیشنهادات
تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر اقدامات داخلی و خارجی 
مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد شرکت  در پاالیشگاه های 
نفت ایران  انجام شد. در حال حاضر پاالیشگاه های متعددی در 
سطح کشور وجود دارد از جمله پاالیشگاه های اصفهان؛ تبریز، 
اراک، آبادان و بندرعباس. با توجه به مطالعاتی که محقق انجام 
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پاالیشگاه ها  در  بودن  داد مشخص شد که شاخص های سبز 
اهمیت دوچندانی داشته و توانسته نسبت به رقبای خود در 
تلفات حرارتی در یک  از عملیات قرار گیرد.  باالتری  سطوح 
تلفات  آن  نمونه  که  دارد  وجود  متفاوت  شکل های  به  کوره 
گازهای حاصل از احتراق از دودکش هاست؛ از ســوی دیگر 
افزایش دی اکسیدکربن ناشی از سوخـت سبب افزایش گازهای 
گلخانه ای می شود که مشکالت و مسائل محیط زیستی را به 
توانسته اند   تمهیداتی  اجرای  با  پاالیشگاه ها  که  دارد  دنبال 
مشکالت مربوط را برطرف سازند. نفت عالوه بر این که منبع 
مهم انرژی تلقی می شود، فرآورده های آن نیز به عنوان خوراک 
نقش  نفت  بنابراین  باشند.  می  مصرف کنندگان  کاالهای 
فزاینده و مرتبط در زندگی مردم دارد. از سوی دیگر صنعت 
نفت دارای پتانسیل اصلی خطر برای محیط زیست است که 
می تواند سطوح مختلف از جمله: هوا، آب، خاک و به تبع آن 
تمام موجودات زنده روی کره زمین را تحت تأثیر قرار دهد. 
در این میان گسترده ترین و خطرناک ترین پیامد فعالیت های 
صنعتی نفت، آلودگی است. آلودگی با تمام فعالیت های مراحل 
تولید، از فعالیت های اکتشافی گرفته تا پاالیش، مرتبط است. 
از سوی دیگر، با وجود تهدیدات بالقوه زیست محیطی، صنعت 
نفت نقش مثبت نیز در جامعه دارد که از جمله آن می توان 
به ایجاد فرصت های شغلی و تولید حجم قابل توجه درآمد های 
مالیاتی به دولت ها اشاره کرد. با توجه به اینکه در فرایندهای 
تولیدی، متغیر زیست محیطی چالش مهم و جدی برای صنعت 
نفت به شمار می آید، امروزه تعهد به ترویج توسعه پایدار فراتر 
از تعهدات اخالقی است. استاندارد از پایه های علم و فناوری 
و  دارد  به سزا  نقشی  اقتصاد  و  صنعت  پیشرفت  در  که  است 
باید در جهت افزایش سطح کیفیت ها تالش کرد تا به فناوری 
پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد. اغلب چنین می پندارند 
که استاندارد فقط برای حفظ منافع مصرف کننده است. البته 
این نظر تا حدی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی 
و اقتصادی مصرف کنندگان توجه دارد، اما استحکام صنعت و 
فناوری را نیز در نظر دارد و می توان گفت که سود حاصل از 
رعایت استاندارد برای تولیدکنندگان بیش از مصرف کنندگان 
و  قطعات  انواع  کاهش  از  زیرا صرفه جویی های حاصل  است، 
است  قدری چشمگیر  به  و ضایعات،  غیر ضروری  اولیه  مواد 
که هرگونه سرمایه گذاری در زمینه استاندارد سازی فرآورده ها 
و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می سازد، به طوری که 

آنان در اندک زمان می توانند نتایج محسوس آن را به صورت 
مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند.

چان و همکارانش در سال 2012 در تحقیق خود خرید سبز 
را به عنوان زیر مجموعه ی مدیریت زنجیره تأمین سبز، معرفی 
کرده اند و بیان می کنند که شرکت و تأمین کنندگان به منظور 
به کمینه رساندن تأثیرات منفی زیست محیطی در فعالیت های 
تدارکات، تالش می کنند و از طریق بازیافت، استفاده ی مجدد 
کاهش  به  مؤثری  کمک   ... و  ضایعات  حذف  بسته بندی،  از 
آلودگی می کنند که این همکاری درنهایت عملکرد سازمان را 
بهبود می بخشد. در پژوهشی که توسط ژو و همکارانش در سال 
2008 انجام شد از مشارکت مشتری به عنوان مؤلفه ی مدیریت 
با  را شامل همکاری  برده شده و آن  نام  تأمین سبز  زنجیره 
مشتریان برای طراحی سازگار با محیط زیست، تولید پاک و 
همکاری با مشتریان برای بسته بندی سبز، می دانند. آن ها در 
تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که مشارکت مشتریان در 
مقایسه با خرید سبز کمتر به عنوان مؤلفه ی مدیریت زنجیره 
باید در  تأمین سبز، در نظر گرفته می شود و تولید کنندگان 
شیوه های پیاده سازی ابعاد مدیریت زنجیره تأمین سبز و بهبود 
آن ها، به ویژه مشارکت با مشتری تالش بیشتری انجام دهند. 
در پژوهشی که در سال 2014 توسط جابوور و همکارانش به 
تکامل  روی سطح  مستقیم  به طور  هزینه  تأثیر  رسید،  انجام 
سبز  عملکرد  روی  مستقیم  غیر  به طور  و  محیطی  مدیریت 
که  می کنند  بیان  آن ها  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  سازمان 
شرکت ها  عملکرد  بهبود  باعث  هزینه،  در  باال  سرمایه گذاری 
از لحاظ هزینه، انعطاف پذیری و تحویل، زمانی که شیوه های 
مدیریت زیست محیطی وجود دارد می شود. در پژوهش حاضر 
نیز هزینه به عنوان مؤلفه ی مدیریت زنجیره تأمین سبز در نظر 
دارد.  سازمان  عملکرد  بر  مشابه  تأثیری  و  است  شده  گرفته 
همکاران  و  جاببور  پژوهش  با  حاضر  پژوهش  نتایج  بنابراین 
و  بانجو  ادی  توسط  که  دیگر  پژوهشی  در  دارد.  مطابقت 
مطرح  فرضیه ی  با  مشابه  فرضیه ای  شد،  انجام  همکارانش 
شده در این پژوهش بررسی شد و تأثیر خرید سبز بر عملکرد 
اقتصادی، محیطی و نامحسوس مورد بررسی قرار گرفت. آن ها 
بیان می کنند که سازمان ها باید فعالیت های خرید خود را از 
تأمین کنندگان متعهد به محیط زیست انجام دهند و همچنین 
گواهی نامه های  که  باشند  تأمین کنندگانی  از  خرید  خواستار 
زیست محیطی مانند گواهی نامه ی ایزو 14001 را دارا هستند. 
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آن ها پس از طرح فرضیه ها و تجزیه و تحلیل های آماری به این 
نتیجه رسیدند که خرید سبز بر عملکرد محیطی تأثیر دارد 
ولی تأثیر آن بر عملکرد نامحسوس و اقتصادی، مورد حمایت 

قرار نگرفت )ادی بانجو و همکاران، 2013(.
در پژوهش دیگری که توسط سزن و همکارانش در سال 2013 
انجام گرفت اثر طراحی و نوآوری سازگار با محیط زیست روی 
عملکرد پایدار مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش بیان 
می شود که توسعه ی پایدار و محیط زیست، مسائلی هستند که 
به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در کسب و کار راهبردی، 
آن ها  می آیند.  شمار  به  محصول  توسعه ی  و  تولید  مدیریت، 
در فرضیه ی خود بیان می کنند که نوآوری سازگار با محیط 
رابطه ی  دارای  فرایند(،  و  محصول  ی  جنبه  دو  )از  زیست 
نیز  عملکرد  است.  پایدار شرکت  عملکرد  با  معنادار  و  مثبت 
شامل عملکرد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است. پس 
نوآوری  تأثیر طراحی و  انجام تجزیه و تحلیل های آماری،  از 
سازگار با محیط زیست )از نظر فرایند(، بر عملکرد اجتماعی، 
لحاظ  از  آن  تأثیر  اما  شد  تأیید  زیست محیطی  و  اقتصادی 
محصول بر عملکرد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مورد 
تأیید قرار نگرفت. نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر مطابقت 
 )2013( همکاران  و  یانگ  تحقیق  با  نتایج  همچنین  دارد. 
تطابق دارد. برای پیشگیری از بروز بحران های زیست محیطی 
انجام  زیست  محیط  حفظ  برای  الزم  اقدامات  است  ضروری 
بهـره وری  افـزایش  بـرای  راهبـردی  سبز  بهره وری  پذیرد. 
جامع  و  فراگیر  توسعه  به منظور  زیست محیطی  عملکـرد  و 
تیسای  و  تحقیق چنگ  با  نتیجه  است.  اجتماعی  اقتصادی- 

)2009( تطابق دارد.
عنوان  با  ای  مقاله  در   ،)2015( همکاران  و  چین  آی 
همکاری های  و  پایدار  عملکرد  سبز،  تأمین  زنجیره  مدیریت 
زیست محیطی، به بررسی موضوع مدیریت زنجیره تأمین سبز و 
عملکرد سازمان پرداختند. آن ها بیان می کنند که فعالیت های 
کسب و کار می تواند از نظر انتشار مونوکسیدکربن، مواد سمی، 
... یک تهدید قابل توجه برای محیط  آالینده های صنعتی و 
زیست به حساب آید. آن ها همچنین بیان می کنند که  استفاده 
برای شرکت ها یک  تأمین سبز، می تواند  زنجیره  از مدیریت 
مزیت رقابتی ایجاد کند و باعث ارتقاء سودآوری، دسترسی به 

بازارهای جدید، تقویت روابط با مشتریان و ... شود. 
بنابراین کسب و کار باید بر سودآوری بلند مدت تمرکز کند و 

به طور هم زمان خطرات زیست محیطی و اجتماعی را کاهش 
دهد. بنابراین مدیریت زنجیره تأمین سبز در عمل یک اهرم 
اقتصادی، زیست محیطی و  برای پایداری عملکرد در شرایط 

اجتماعی است.

6-1 پیشنهادات منتج از فرضیه ها
براساس نتایج آزمون هاي به عمل آمده، مباني نظري پژوهش و 
رده  بندي تأثیر اقدامات داخلی و خارجی مدیریت زنجیره تأمین 
سبز بر عملکرد سبز ، همچنین با توجه به اهمیت روزافزون 
مباحث زیست محیطی و توجه بیشتر مشتریان به این موارد و 
همچنین الزامات و قوانین مبنی بر مدنظر قرار دادن مالحظات 
زیست محیطی توسط صنایع، موارد ذیل به پاالیشگاه های نفت 
با اتخاذ راهبردهاي الزم در جهت  ایران پیشنهاد مي شود تا 

بهینه سازي عملکرد، گام بردارد:
داخلی  اقدامات  بررسی  کمیته ی  تشکیل  جهت  در  اقدام   •
تعیین  و  شرکت  در  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  خارجی  و 
مدیریت  مناسب  الگوی  استقرار  هدف  با  الزم  راهبردهای 

زنجیره تأمین سبز در سازمان و اجرایی شدن آن.
اولیه،  مواد  خرید  در  الزم  استانداردهای  رعایت  و  تدوین   •
ماشین آالت، تجهیزات و ابزار و در صورت امکان ارتقای سطح 
فناوری به نحوی که مؤلفه های سبز در آن لحاظ شده باشد. 
به  آسیب  کمینه  انرژی،  از  استفاده  کمینه  مانند  مؤلفه هایی 

کارکنان و کمینه آلوده سازی محیط زیست و ... .
• تدوین دستوالعمل جهت خرید از تأمین کنندگانی که مواد 
اولیه ی موردنیاز شرکت را با توجه به الزامات و استانداردهای 
اس  دی  اس  ام  برچسب های  با  همچنین  و  زیست محیطی 

عرضه می کنند.
کاهش  به  منجر  که  امکان  صورت  در  ضایعات  بازفراوری   •
هزینه ها و فضای ذخیره سازی، استفاده ی دوباره از دارایی های 

غیر فعال و بهبود عملکرد می شود.
• ملزم شدن شرکت به رعایت استانداردهای زیست محیطی 
مانند ایزو 14001، 9001 و اوسس 18001 از طریق تدوین 

ضوابط و دستورالعمل ها.
• تغییر تفکر و بینش منجر به تغییر رفتار می شود. آموزش های 
روشن شدن  به منظور  کارکنان  و  ارشد  مدیران  برای  مرتبط 
ضرورت موضوعات زیست محیطی و استقرار مدیریت زنجیره 

تأمین سبز که در بلندمدت می تواند کارآمد باشد.
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استقرار سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان،  به  با توجه   •
ضروری است ضمن انجام نظارت بر فرایندها، برنامه هایی در 
تأمین سبز  الگوی مدیریت زنجیره  با  جهت هماهنگی آن ها 

تدوین و اجرا شود.
• بهسازی فرایند خرید کاال و طراحی سازگار با محیط زیست 
یکی از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد سازمان و کاهش هزینه ها 
است. لذا اصالح و بهبود فرایند خرید داخلی و خارجی که با 
الزامات زیست محیطی مطابقت داشته باشد، باید در دستور کار 

مدیریت تدارکات و امور کاال قرار گیرد.
از  انرژی  • تنظیم ظوابط و معیارهایی جهت کاهش مصرف 
ماشین آالت،  کاری  وضعیت  مداوم  تحلیلی  بررسی  طریق 
تجهیزات و ابزارها و بررسی وضعیت فرسودگی آن ها که باعث 

آلودگی محیط زیست و مصرف باالی انرژی می شود.
• سرمایه گذاری در تکنولوژی هایی که منابع آلودگی را حذف 
یا کاهش می دهند. تجهیزات جدیدی که انرژی کمتری مصرف 
کرده یا سطح ضایعات را کاهش می دهند، بازیافت و جایگزینی 
مواد و کاهش منابع نیز مثال هایی از تکنولوژی های جلوگیری 

از آلودگی هستند.
فرایند های  و  محصوالت  طراحی  در  سبز  اصول  رعایت   •
کاری به گونه ای که با صرفه جویی در مصرف منابع و رعایت 
استانداردهای زیست محیطی همراه باشد. اصولی مانند بازیابی 
با محیط زیست،  سرمایه گذاری، خرید سبز، طراحی سازگار 

مدیریت سبز، تولید سبز و ... . 
مزیت  یک  می تواند  زیست محیطی  مدیریت  راهبردهای   •
رقابتی پایدار ایجاد کند، انتخاب تکنولوژی های زیست محیطی 
در راستای توانمند سازی و توسعه ی واحد های صنعتی است. 
و  تجهیزات  خرید  به  نسبت  باید  سازمان  ترتیب  این  به 

تکنولوژی های پیشگیری کننده اقدام کند.

6-2  پیشنهاد به پژوهشگران آتی
با توجه به عدم وجود پیشینه ی علمی و عملی داخل کشور، 
سازمان های  در  فرایند  این  انجام  با  باید  آتی  پژوهشگران 
کمک  موضوع  این  مورد  در  پیشینه  غنی سازی  به  مختلف، 
کنند. همچنین دانش و سطح آگاهی خود را نسبت به موضوع 

حاضر گسترش دهند.
پژوهشگران آتی می توانند مؤلفه های دیگری را برای اقدامات 
داخلی و خارجی مدیریت زنجیره تأمین سبز در نظر بگیرند 

سبز،  تولید  جمله:  از  اند.  نشده  بررسی  پژوهش  این  در  که 
سبز،  بندی  بسته  سبز،  توزیع  سبز،  تهیه  سبز،  لجستیک 
آموزش و مشاوره ی سبز، سیستم اطالعات سبز و ... و تأثیر 
آن را بر روی عملکرد در شرکت های دیگر بررسی کنند مانند 
صنعت  گاز،  ملی  شرکت  خودروسازی،  صنعت  پتروشیمی، 

گردشگری، صنایع شیمیایی، صنایع الکترونیک و ... .
بررسی تأثیر اقدامات داخلی و خارجی مدیریت زنجیره تأمین 

سبز بر نوآوری تکنولوژیکی.
تأمین  زنجیره  مدیریت  موفقیت  در  سبز  خرید  فرایند  نقش 

سبز.
استقرار سیستم مدیریت زنجیره تأمین سبز در سازمان ها و 

نقش آن در بهبود بهره وری.
زنجیره  مدیریت  خارجی  و  داخلی  اقدامات  یکپارچه سازی 

تأمین سبز و تأثیر آن در موفقیت سازمان ها.
اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز در سازمان های تولیدی و 

خدماتی.
مؤلفه شناسی اقدامات داخلی و خارجی زنجیره تأمین سبز در 

صنایع و بخش های تولیدی دیگر به منظور اجرای آن. 
اثر اقدامات داخلی و خارجی مدیریت زنجیره تأمین سبز بر 

رقابت شرکت و کسب مزیت رقابتی.
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