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چکـیده
مدیریت پایدار زنجیره تأمین برای بهبود نتایج پایداری در زنجیرههای تأمین پیشنهاد شده است ،رویکرد مدیریت زنجیره
تأمین سبز به عنوان یک دیدگاه جامع مدیریت محیطی که همه جریانات از تأمینکنندگان به تولیدکنندگان و در نهایت به
مصرفکنندگان را در برمیگیرد؛ موردتوجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .درک و اهمیت مسئله زنجیره تأمین
سبز باعث شده است که رشد مطالعات و پژوهشها در حوزه زنجیره تأمین سبز در طول یک دهه گذشته افزایش یابد و از
توسعههای مفهومی تا مطالعات نظری و تجربی متغیر باشد؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر تحلیل و توصیف مروری بر
مدیریت و گسترش زنجیره تأمین پایدار در زنجیره عرضههای جهانی میباشد .پژوهش حاضر از بعد هدف ،کاربردی و از
لحاظ ماهیت پژوهش ،توصیفی میباشد .در این مقاله به شناسایی ،تجزیه و تحلیل مقاالت منتشر شده در حوزه مدیریت و
گسترش زنجیره تأمین پایدار با استفاده از روش مرور ادبیات سیستماتیک  SLRبین سالهای  2115تا  2121پرداختهشده
است .بررسی مطالعات انجامشده نشان داد که اکثر مطالعات حاضر در زمینه پرداختهاند .در این میان تعداد کمی از
مطالعات ارائه کردهاند.
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صنعتی شدن جوامع بشری عالوه بر تأمین سعادت ،رفاه و پیشرفت انسانها ،سبب بروز معضالت و مشکالتی در زمینه محیط
زیست ،سالمت انسان ها ،از بین رفتن منابع ،آلودگی محیطی و ناهماهنگی اکولوژی و حوادث ناشی از کار و ایمنی شده است .حاد
بودن این مساله به حدی است که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که  %24از بیماریها در جهان ناشی از آلودگی زیست
محیطی هستند و هر ساله بیش از  19میلیون نفر در جهان بر اثر ابتال به بیماریهای ناشی از عوامل زیست محیطی جان خود را از
دست میدهند .توجه به این مهم باعث شده است دولتها با اهرمهای سیاسی مختلف سعی کنند سازمانها و صنایع خود را به
درونی سازی هزینههای تخریب زیست محیطی ملزم کنند .در این راستا یکی از فرآیندهایی که میتواند در هر سازمانی برای مد
نظر قراردادن این مهم و اعمال آن در کلیه فرآیندهای کاری مؤثر واقع شود ،زنجیره تأمین است(کریمی و همکاران .)1911،در
اقتصاد در حال رشد امروز ،مصرف بیش از حد و تولید بیش از حد ،روند زوال محیط زیست را در سراسر جهان تسریع کرده
است .مصرف کنندگان ،از طریق الگوی مصرف ناپایدار و تولیدکنندگان ،از طریق تولید مبتنی بر روش های سنتی تخلیه منابع ،به
طور قابل توجهی در مشکالت اجتماعی زیست محیطی نقش داشته اند .مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط زنجیره های تأمین
مرتبط هستند و از آنجا که پایداری به عنوان راهی برای برگشت تخریب محیط زیست اجتماعی تلقی می شود ،معرفی آن نیز در
تحقیقات مربوط به زنجیره های تأمین آغاز شده است .بدون گسترش زنجیره های تأمین برای حساب کردن رفتار مصرف کنندگان
و تأثیر آنها بر عملکرد کلی سیستم ،نمی توان در مورد پایداری صحبت کرد .اخیراً ،نرخ فزاینده تخریب محیط زیست و کاهش
منابع ناشی از رشد اقتصادی تغییر کرده است تمرکز بر موضوعات اجتماعی-زیست محیطی ،یک زنجیره تأمین پایدار پدید آمده
است .در کل زنجیره ارزش ،مسائل مربوط به شبکه تدارکات برنامه ریزی مبتنی بر ابتکارات سبز ،تولید سبز و مدیریت موجودی،
مدیریت پسماند و طراحی محصوالت زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است(تقیخواه و همکاران .)2111 ،شورای تجارت
جهانی برای توسعه پایدارتأکید کرد که تغییر رفتار مصرف کننده نسبت به خریدهای پایدارتر می تواند در سراسر زنجیره تأمین
محقق شود(مید .)2112،اصطالح زنجیره تأمین ،در ابتدا توسط الیور و وببر ( )1122تعریف شده است ،اشاره به همکاری
سیستماتیک بین افراد ،فرایندها و اطالعات سازمان های مشابه برای ایجاد ملموس (به عنوان مثال محصول) یا ارزش های
نامشهود (یعنی خدمات) و تحویل آنها به مشتریان دارد .در این راستا ،مدیریت زنجیره تأمین فرآیندهای پایان کار با تقاضای بازار را
ارزیابی و همسو می کند(تیسنگ و هانگ .)2114،صنعتی شدن مشکالت اساسی اجتماعی و زیست محیطی را ایجاد و سبب بحث
در موردتوسعه پایدار از دهه  ،1191بهویژه گرم شدن جهانی و در کل مسائل زیست محیطی شده است )موریس و همکاران،
 .)2112با وجود مسائل موجود مانند حفاظت از محیط زیست ،شفافیت شرکت ،مزایای کارکنان و نگرانیهای امنیتی ،شرکتها نیاز
به ایجاد زنجیرههای تأمین زیست محیطی مناسب دارند؛ بنابراین ،شرکتهای پیشرو شیوههای مدیریت زنجیره تأمین پایدار را راه-
اندازی کردهاند (هانگ و همکاران .)2112،افزایش روزافزون رقابت در بین شرکت ها به صورت محلی و همچنین در بازار بین
المللی ،مدیران را به سوی این هدف سوق می دهد که برای ماندن در تجارت ،بر مزیت رقابتی تمرکز کنند .امروزه دستیابی به
اهداف مشتریان و جلب اعتماد مشتریان سخت تر و دشوارتر شده است .به همین دلیل مدیریت زنجیره تأمین به عنوان راه هایی
برای به دست آوردن مزیت رقابتی شناخته شده است (راجا و کوهران .)2112 ،امروزه مدیریت زیست محیطی با تاکید بر حفاظت از
محیط زیست به یکی از مهم ترین مسائل دولت ها و سازمان ها تبدیل شده است .سبز کردن زنجیره تأمین ،فرایند در نظر گرفتن
معیارها با مالحظات زیست محیطی در سرتاسر تأمین است مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با
الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول ،انتخاب و تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،مدیریت بازیافت و مصرف
مجدد به منظور بیشنه کردن میزان بهره وری منابع همراه با عملکرد کل زنجیره تأمین است (پیامی؛ باریک بین و حامدی و فرجی،
 .)1912در سده های اخیر توسعه صنعتی جای خود را به توسعه پایدار داده است .سازمانهای جهانی همواره به دنبال
دستیابی به مزیت رقابتی از طریق خلق نوآوری و روشهای جدید هستند .برخی از این سازمان ها از طریق بهبود
عملکرد زیست محیطی و با رعایت قوانین و استانداردهای زیست محیطی ،افزایش دانش مشتریان در این خصوص و
کاهش اثرات منفی زیستمحیطی در محصوالت و خدمات خود مزیت رقابتی کسب میکنند (بهنامیان و متقی،
.)1930
در ادبیات زنجیره تأمین ،مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین پایدار و مدیریت زنجیره تأمین سبز معموالً به جای یک دیگر به کار
می روند ،این دو مفهوم کمی با یک دیگر فرق دارند .مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار در برگیرنده ی ابعاد اقتصادی ،پایداری
اجتماعی و زیست محیطی است؛ بنابراین مفهوم مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار وسیع تر از مدیریت زنجیره ی تأمین سبز است و
مدیریت زنجیره ی تأمین سبز بخشی از مدیریت زنجیرهی تأمین پایدار می باشد .اگر به پیامدهای زیست محیطی زنجیره تأمین در
صنایع توجه الزم نشود و ملزومات زنجیره تأمین سبز فراهم نگردد ،در آیندهای نهچندان دور باید هزینه های زیادی برای رفع
خسارت و ضایعات ناشی از عدم توجه به این موضوع صرف شود .اقدامات اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز وگسترش آنها در
سراسر زنجیره تأمین ،مستلزم دخالت و حمایت منابع انسانی است که البته پژوهشهای موجود در این زمینه ،تاکنون ارتباط آموزش
سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز را بررسی نکردهاند .در این میان ،توجه به مدیریت زنجیره تأمین سبز ،مدیریت در شرایط بحرانی

و همچنینی آموزش های سبز امری ضروری محسوب میشوند که تاثیر بسزایی را بر جامعه و صنعت میگذارد و از آنجایی که
تاکنون هیچ پژوهشی مساله زنجیره تأمین سبز را در صنعت و مدیریت و آموزش آن به عنوان فرایندی پویا مورد توجه جدی قرار
نداده است ،بنابراین پژوهش حاضر به مروری بر مدیریت و گسترش زنجیره تأمین پایدار در عرضه های جهانی پرداخته است.

 -2مبانی نظری
 -1-2آموزش سبز

 -2-2زنجیره تأمین سبز
سیر صعودی جهانی شدن و افزایش سطح رقابت جهانی در دهه های اخیر تأثیر شگرفی بر صنایع در سراسر جهان داشته
است ،به گونه ای که صاحب نظران علوم مدیریت در طول این دهه ها تالش های خود را حول محور ایجاد ،گسترش و به
کارگیری سازوکار هایی متمرکز کرده اند که به کمک آن ها بتوان در بهبود سطح بهره وری و کیفیت محصول و درنتیجه کاهش
هزینه ها گام برداشت .به باور بسیاری از صاحب نظران ،برای دست یابی به چنین مقاصدی حرکت به سوی پایداری زنجیره تأمین
یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد .امروزه بسیاری از شرکت های تولیدی پیشرو ،پایداری زنجیره تأمین
را به عنوان یک استراتژی برای افزایش قدرت رقابتی جهانی خود پذیرفته اند .این شرکت ها پیشرفت های قابل مالحظه ای را با
به کارگیری زنجیره تأمین پایدار تجربه کرده اند .تمرکز زنجیره تأمین تنها در جریان محصوالت یا خدمات از تأمین کننده برای
رساندن محصول به مشتری از طریق تمام اشخاص واسطه است ،اما در زنجیره تأمین پایدار تمرکز بر لجستیک معکوس است که
یک چارچوب برای بازیابی مواد در انتهای چرخه محصول وجود دارد؛ که همه بر اهمیت و جایگاه زنجیره تأمین پایدار در توسعه
پایدار تاثیر می گذارد.
زنجیره های تأمین حلقه های کلیدی هستند که ورودی های سازمان را به خروجی های آن متصل می کنند .در واقع زنجیره
تأمین رویکردی میان سازمانی دربردارنده تأمین کننده تأمین کنندگان تا مصرف کننده مصرف کنندگان است .چالش های که این
شبکه با آن مواجه است پیرامون کاهش هزینه ها ،تضمین تحویل به موقع و کاهش زمان حمل ونقل به منظور عکس العمل بهتر
به محیط کسب وکار است؛ اما از طرفی افزایش هزینه های زیست محیطی در این شبکه ها و رشد فشار مصرف کنندگان به منظور
ارائه کاالهایی که ازنظر زیست محیطی استاندارد باشند و از سوی دیگر آگاهی جامعه بیرونی و کارکنان شرکت از مسائل اجتماعی
مرتبط با سازمان ها و ایجاد گروه هایی در حمایت از جامعه و افراد و افزایش مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها ،موجب
گردیده است که بسیاری از سازمان ها به سمت پایداری در زنجیره تأمین حرکت کرده و معیارهای جدیدی را در عملیات خود
مدنظر قرار دهند(قاسمی و رعیت پیشه .)1914،زنجیره تأمین موجودیتی پویا بوده که جریانهای اطالعات محصوالت و مالی را در
درون خود دارد .فرآیند ارزیابی عملکرد نیز مستلزم پیمودن گام هایی متعدد از قبیل تدوین و یا بررسی اهداف کالن و استراتژیها،
استانداردهای عملکردی ،مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای هر شاخص ،اعالم نتایج و بکارگیری عملیاتاصالحی جهت بهبود
مستمر عملکرد از طریق مکانیسم بازخورد است(جباری؛ مهدوی راد و جباری .)1915،زنجیره تأمین سبز از منظر چرخه عمر
محصول شامل تمامی مراحل از مواد اولیه ،طراحی و ساخت محصول ،فروش محصول و حملونقل ،استفاده از محصول و بازیافت
محصوالت میباشد (نیک نژاد )1911 ،و به مجموعه اقدامات داخلی و خارجی در سراسر زنجیره تأمین که به جلوگیری از ایجاد
آلودگی و بهبود مدیریت زیست محیطی میانجامد (ناصری طاهری )1925 ،اشاره دارد .در واقع هدف زنجیره تأمین سبز محدود
کردن ضایعات در درون سیستم صنعتی بهگونهای است که انرژی حفظ و از انتشار ضایعات مواد مضر محیط جلوگیریشود .در
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زنجیرة تأمین سبز به قابلیت سازمانهای مستقر در یک زنجیرة تأمین برای همکاریهای زیستمحیطی اشاره دارد .پیادهسازی
موفق سری استانداردهای ایزو  ،1411صرفه جویی در مصرف منابع ،جلوگیری از انتشار مواد مضر و آموزش به ذینفعان از جمله
اقداماتی است که میتواند مشترکاً توسط سازمانهای مستقر در آموزش در سازمانها همراه با مزایای زنجیرة تأمین انجام شود(چاینا و
همکاران .)2115،متعددی از جمله سازگاری در عملکردشغلی ،رضایت شغلی بیشتر ،رضایت بیشتر مشتریان و کاهش هزینههای
کسبوکار است (جاوروسکی و همکاران .)2112 ،مدیریت منابع انسانی سبز با ارجاع به شیوههای منابع انسانی) مانند آموزش( و
عوامل انسانی مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته که اساس هر تغییر سازمانی از جمله فرهنگ سازمانی ،کارگروهی و توانمندسازی به
نفع پایداری سازمان را تشکیل میدهند .عالوه بر این ،باید در نظر داشته باشیم که عوامل انسانی اساس مدیریت تحول در خصوص
سبز شدن شرکتها است(دیلی و هوانگ  .)2111آموزشهای سبز ارائه شده به مدیران و کارشناسان متناسب با نوع فعالیتهای آنان،
ارزیابی این آموزشها و همچنین در اختیارگذاشتن فرصت کافی برای استفاده از این آموزشها موجب میشود که مدیران زنجیره تأمین
به منافع اقتصادی حاصل از فعالیتهای زیستمحیطی ،تشخیص نیاز به بهبود در عملکرد زیستمحیطی و افزایش تعامل میان خرید و
محیط زیست آگاهی یافته و شرایط ایجاد زنجیره تأمین سبز را در سازمان تسهیل نمایندکه موجب اجرای الزامات زیست محیطی از
جمله دارا بودن گواهینامه ایزو  1411یا گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ام اس برای تأمین کنندگان و
کنترل کیفیت تأمین کنندگان به لحاظ آلودگی منجر به کارایی هزینه شرکت میگردد(آوخ و فاضل.)1911،
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زنجیره تأمین سبز سعی می شود تا در تصمیمات مدیران زنجیره تأمین عالوه بر هزینههای مشهود ،هزینههای نامشهودی که در
قیمت تمامشده محصول لحاظ نمیشود و بر محیطزیست اثرات منفی و مخرب دارند و به طور غیرمستقیم توسط بنگاه پرداخت می-
شود )هزینههای اجتماعی) حداقل گردد(ایمانی و احمدی.)1922 ،

 -3-2مدل های زنجیره تأمین سبز
گسترش رقابت و ارتباط بین بازارها ،منابع ،عرضه و تقاضا باعث افزایش اهمیت استراتژیک زنجیره تأمین شده است ،به گونه
ای که حفظ و بقای زنجیره تأمین کارا و منعطف برای شرکت ها امری ضروری است .با افزایش پذیرش استانداردهای مختلف
مانند استانداردهای ایزو ،مدیریت زنجیره تأمین در عملکرد محیط زیستی کسب وکارها نیز نقشی برجسته پیدا کرده است .کسب و
کارها به منظور حفظ و تقویت مزیت رقابتی خود در بازارهای مختلف ،نیازمند همسویی و ادغام تمامی عملیات تجاری خود با
ارزیابی مداوم زنجیره تأمین عملیاتشان می باشند .تمرکز بر زنجیره تأمین گامی نو به سوی پذیرش و توسعه بیشتر است ،زیرا
زنجیره تأمین  ،در برگیرنده تمامی فعالیت ها از خرید مواد خام تا رساندن محصول به دست مشتری است .همچنین در زنجیره
تأمین باید موضوعات و فرایندهایی مانند طراحی محصول ،ساخت محصوالت جانبی ،محصوالت جانبی تولید شده طی مصرف
محصو ل ،طول عمر محصول ،انقضای محصول و فرایندهای بازیابی در پایان عمر محصول را که فراتر از هسته عملیات سنتی
تولید هستند ،با یکدیگر یکپارچه سازد .با توجه به نقش قابل توجه زنجیره تأمین در رقابت میان شرکت ها و موفقیت آنها در این
زمینه یکی از موضوعات کلیدی ،ارزیابی مداوم زنجیره تأمین است؛ بنابراین یکی از مسائل اساسی که کسب و کارها در زنجیره
تأمین خود همواره با آن مواجهند ،مدل یا روش و چگونگی ارزیابی عملکرد این زنجیره تأمین می باشد .برای تصمیم گیری درست
در زنجیره تأمین باید اندازگیریهای مناسب در زمان مناسب صورت بگیرد (شهریاری و زارعی .)1912،برای اندازه گیری عملکرد
زنجیره تأمین مدلها و روشهای مختلفی معرفی شده است و مطالعات زیادی صورت گرفته است که استمپ و همکاران ()2111
مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین را در قالب جدول زیر دسته بندی کردهاند:
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جدول  -1مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین
ویژگیها/مدلها
منابع
منشاء مدل

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ها
(کاپالن و جانسون:1129 ،کاپالن:1129 ،کامیلیال
وهمکاران)2112 ،
در دهه  1121ایجاد شده است

چارچوب تحقیقات لجستیک
(چو و همکاران)1115 ،
در دهه  1111توسعه یافته است

نوع تحلیل و
بررسی استفاده
شده

تحلیل هزینه ها و حاشیه ها نوع متفاوتی از هزینه ی کامل،
فراتر از محاسبه ی ساده ی بازده سرمایه

وابستگی بین سطح دستاوردهای عملکرد ،ساختار
الجستیک و استراتژی رقابتی را توصیف می کند
بر ماهیت نسبی ارزیابی عملکرد تأکید می کند.

شرایط و
محدودیتها

دانش کامل شرکت در طول فعالیت ها و فرآیند ها

در سطوح سازمانی و استراتژیک بکار برده می شود

درجه مفهوم

داده حسابداری را با مفاهیم فعالیت در هم می آمیزد فعالیت
ها را با منطق فرایندهایشان دسته بندی می کند

وظایف الجستیک به هفت بعد تمرکز ،رسمی سازی،
یکپارچه سازی ،حوزه های کنترل

شاخص های
تأسیس شده

شاخص های رهبری مالی منسجم با استراتژی رویکرد معیار
داخلی بهبود عملکرد

شاخص ها را تعریف نمی کند ،اما معیارهای داخلی را
ایجاد می کند.

منشاء مدل

در دههء  1111توسط دانشگاه میشیگان توسعه داده شد

در سال  2112توسعه داده شده است

نوع تحلیل و
بررسی استفاده
شده

ارزیابی عملکرد سازمان در زمینه ی مدیریت کردن روابط
داخل سازمانی مدل از  22سؤال تشکیل شده است

چارچوب کلی برای انعکاس استراتژیک ارائه می کند
فرایندهای الجستیک مختلف را تعریف می کند اهرم های
عملکرد هر فرایند را شناسایی می کند

شرایط و
محدودیت

در سطح استراتژیک و سازمانی بکار برده می شود

بدون محدودیت

درجهءمفهوم

حول 4ناحیهء شایستگی می چرخد :موضع گیری،
یکپارچگی ،چابکی ،ارزیابی عملکرد

این مدل  2ناحیه را بطور برجسته نشان میدهد :شناسایی
نیازها و هدف گذاری کردن ،طراحی و توسعه ی سیستم
الجستیک ،تولید ،فروش و توزیع ،کنترل و حمایت تدارکات
در فرایند الجستیک جهانی

شاخص
تأسیس شده

درجه ی یکپارچگی ایفا کنندگان نقش را ارزیابی می کند
حدود کنترل بر مفهوم زنجیره ی تأمین را ارزیابی می کند

رویکرد ارزیابی عملکرد الجستیک را بر اساس اهرم ها و
شاخص های عملکرد طرح ریزی می کند

 -4-2مدیریت زنجیره تأمین سبز
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طی دو دهه گذشته ،عرضه مدیریت زنجیره ی پایدارکه مربوط به ادغام است اهداف زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در
سراسر یک شرکت کانونی فرآیندهای زنجیره تأمین ،به عنوان رویکردی برای شرکتها ظاهر شده است(کوبرگ و لوگنی .)2111،با
این حال ،مدیریت پایداری در زنجیره تأمین جهانی همچنان ادامه دارد و میتواند چالش برانگیز باشد .زنجیره های تأمین جهانی
زنجیره تأمین هستند که فراتر از مرزهای یک کشور واحد هستند(کانیتو و همکاران .)2119 ،سیورینگ و مولر (" )2112مدیریت
زنجیره تأمین پایدار" را به شکل ،همکاری شرکتهای دخیل در طول زنجیره تأمین ،برای مدیریت جریان مواد و اطالعات جهت
دستیابی به توسعه پایدار در هر سه جنبه اقتصادی ،محیطی و اجتماعی ،تعریف میکنند .هسینی و همکاران( )2112مدیریت زنجیره
تأمین پایدار را شامل؛ مدیریت عملیات ،منابع ،اطالعات و سرمایه زنجیره تأمین به منظور حداکثر نمودن سودآوری و رفاه اجتماعی
و در عین حال حداقل نمودن تأثیرات محیطی ناشی از زنجیره تأمین ،میدانند .در دنیای رقابتی امروز ،شیوههای مدیریت تولید
گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان داشتند ،کارایی خود را از دست دادهاند .زنجیره تأمین پایدار را میتوان ابزار
عملیای دانست که قادر است عملکرد قابل قبولی را با درگیری گسترده پایداری در کسبوکار ایجاد کند (عبداللهی و
همکاران .)1912،مدیریت زنجیره تأمین مدیریت ارتباط باالدست با تأمین کنندگان و پایین دست با مشتریان به منظور افزایش
خلق ارزش برای مشتری و کاهش هزینه در طول زنجیره تأمین است (کریستوفر )2112 ،کاهش کل هزینه های زنجیره تأمین
بهره برداری ،افزایش درآمد کل و از بین بردن دارایی قرار گرفتن در معرض خطر برخی از نمونه های زنجیره تأمین اهداف مالی
است(گتسچالک و همکاران .)2112،وظیفه مهم مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه کردن واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و
هماهنگ کردن جریان های مالی ،اطالعات و مواد به منظور برآورده کردن نیازهای مشتریان و بهبود رقابت پذیری زنجیره تأمین
بصورت یک کل است(استادتلر .)2115،برای تصمیمگیری درست در زنجیره تأمین باید اندازگیری های مناسب در زمان مناسب
صورت بگیرد .برای اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین معیارها و شاخصهای مختلفی معرفی شده است و مطالعات زیادی صورت
گرفته است .امروزه کسب و کارها بدلیل جهانیسازی ،برونسپاری ،تکنولوژی اطالعات و نیاز به یکپارچهسازی ،مرزهای کمتری
دارند(دیوید و شاله .)2114 ،با توجه به تغییرات کسب و کارها برای ارزیابی کارامد زنجیره تأمین باید از شاخص ها و معیارهای
مختلف و کافی استفاده کنیم .از دهه 1121مدیریت زنجیره تأمین بهعنوان رکن اساسی برای افزایش عملکرد کلی سازمان کارهایی
انجام داده است(تیاگی و همکاران .)2115 ،بسیاری از سازمانها مدیریت زنجیره تأمین را عامل کلیدی ایجاد مزیت رقابتی پایدار
برای محصوالت و خدمات خود در بازارهایی که تقاضا در آنها در حال افزایش است می دانند .مفهوم مدیریت زنجیره تأمین از
دیدگاه های مختلف در بدنههای مختلف ادبیات مانند :مدیریت خرید و تأمین ،تدارکات و حمل و نقل ،بازاریابی ،مدیریت سیستم
های اطالعات بررسی شده است(سوهانگ و همکاران .)2114 ،مدیریت زنجیره تأمین به موضوع داغی تبدیل شده است که پیدا
کردن مجله ماهانه ای با موضوع تولید ،توزیع ،بازاریابی ،مدیریت مشتری و حمل و نقل بدون مقاله ای با موضوع مدیریت زنجیره
تأمین یا یک موضوع وابسته به مدیریت زنجیره تأمین سخت است (روس  .)1112مدیریت زنجیره تأمین کاربرد گسترده ای در
بسیاری از سازمانها داشته است بنابراین بررسی جامعی برای منعکس کردن عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در محیطهای سازمانی
جدید الزم است (بالفاگی و همکاران  .)2115وقتی که چندین سازمان با هم ترکیب میگردند و باهم همکاری میکنند و همچنین
در زنجیرههای تأمین ساختار مییابند ،افراد بیشتری با آنها مرتبط خواهند بود ،روابط انسانی پیچیده تر خواهد شد و در نتیجه
مسائل رفتاری قابل توجه تر میگردند (جابور و جابور)2112 ،
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در بازار رقابتی امروزه در سطح جهانی مدیریت زنجیره تأمین دارای اهمیت بسزایی است .مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان
یک چارچوب برای بهینه سازی عملکرد زیست محیطی سازمان ها و شرکتها که امروزه یکی از شاخص های مهم مدیریتی به
شمار می رود .هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و تاثیر آن بر عملکرد سازمان تعیین
گردید(آوخ دارستانی؛ فاضل .)1911،مدیریت زمان ،یک عنصر مهم در بهره وری عملکرد و یک منبع از مزیت رقابتی بود .یک
زنجیره تأمین به دنبال استراتژی مبتنی بر زمان ،فن آوری های جدید ،مبتنی بر سیستم های بسیار خودکار و مسیرهای ارتباطی
پرسرعت برای کوتاه شدن زمان تحویل سفارشات ایجاد شده است ( .)Christopher, 2016تالش برای گنجاندن مسائل
پایداری به مدیریت زنجیره تأمین به شکلهای مختلف انجام شدهاستکه مهمترین آنها زنجیره تأمین سبز و زنجیره تأمین پایدار
است که به دنبال درنظرگرفتن مسائل زیست محیطی در مدیریت زنجیره تأمین است .در مطالعات پیشین عمدتاً به طراحی و
پیکرهبندی زنجیره تأمین سبز با هدف کاهش ضایعات و انتشار کربن پرداخته شده است؛ این در حالی است که مسائل پایداری و
زیست محیطی در مدل های کنترل موجودی نیز تأثیرگذار بوده و در قالب کاهش دی اکسید کربن و با توجه به میزان موجودی و
زمان سفارش دهی موردبررسی قرار گرفته است .جنبههای پایداری نیز با توجه به دو سؤال اساسی مدیریت موجودی یعنی "چه
هنگام و چه مقدار سفارش داده شود" ،در نظر گرفته میشود .در واقع موجودی پایدار چشم اندازی جامع از مدیریت موجودی است
که فراتر از تمرکز بر تحویل کاال ،نگهداری و دیدگاههای سنتی هزینه گام برمیدارد(زادجعفر و غالمیان .)1919،مدیریت زنجیره
تأمین مدیریت شبکه ای از مشاغل و سازمان ها است تا محصوالت و خدمات را بر اساس نیاز مشتری با توجه به ارزش ،هزینه و
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زمان ارائه دهد .یک زنجیره تأمین شامل کلیه فعالیت ها در راستای تحقق درخواست های و تقاضاهای مشتریان است ،مدیریت
زنجیره تأمین برنامهریزی و مدیریت کلیه فعالیتهای مربوط به ایجاد منابع و خرید محصوالت ،مدیریت فعالیت های تبدیل و
لجستیک آنها است .مدیریت زنجیره تأمین شامل هماهنگی و همکاری بین شرکای تجاری است ،به عنوان تأمین کننده
محصوالت ،کانال های میانی ،ارائه دهندگان خدمات و مشتریان به منظور ادغام و دستیابی به یک مدیریت کارآمد عرضه و تقاضا
در زنجیره تأمین است .امروزه شرکت ها بر فعالیتهای اصلی خود ،روی نقاط قوت خود تمرکز می کنند ،به طوری که بسیاری از
فعالیت های زنجیره تأمین به سازمان های مختلفی ارائه میشود که در زمینه فعالیتهای مورد نیاز تخصص و مهارت بیشتری
دارند(سلیمی زاویه .)1919،رید و سندرز ( )2119زنجیره تأمین را بهعنوان "شبکه ای از فعالیت ها که محصوالت یا خدمات نهایی
را به مشتریان تحویل می دهند" تعریف می کنند .مدیریت زنجیره تأمین به فلسفه یکپارچه مدیریت جریان کلی کانال توزیع از
تأمین کننده تا کاربر نهایی اشاره میکند(کوپر و همکاران .)1119 ،وظیفه مهم مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه کردن واحدهای
سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگ کردن جریان های مالی ،اطالعات و مواد به منظور برآورده کردن نیازهای مشتریان و
بهبود رقابت پذیری زنجیره تأمین بصورت یک کل است(استادتلر )2115،مفهوم مدیریت زنجیره تأمین به این معنی است که
تعدادی از سازمان های مستقل برای سازماندهی جریان اطالعات و محصوالت بین خود به تفاهم می رسند(وردجیک و همکاران،
.)2111

 -3مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه مدیریت بحران و زنجیره تأمین سبز
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در این مقاله از روش مرور ادبیات سیستماتیک استفاده شده است ،مرور ادبیات سیستماتیک( )SLRعبارتست از جستجو و
یافتن مطالعات مربوطه ،ارزیابی آنها براساس معیارهای مشخص ،تلفیق نتایج و ارائه یافته به طور موجز و واضح .هدف از
مرورادبیات سیستماتیک ،خالصه سازی و نتیجه گیری از تعداد زیادی مطالعات مداخله ای و کمک به تصمیم گیریاست .در این
مقاله اطالعات موردنیاز پژوهش از طریق مطالعات دقیق کتابخانه ای و بررسی مقاالت مختلف با محوریت مدیریت زنجیره تأمین
سبز ،مدیریت بحران ،زنجیره تأمین سبز ،ارزیابی عملکرد در مدیریت زنجیره تأمین سبز ،از پایگاه های معتبر داخلی و خارجی نظیر
کتب و منابع دیگر استخراج شده است .در زیر مروری بر تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه مدیریت ،آموزش سبز و ارزیابی
عملکرد در مدیریت زنجیره تأمین سبز خواهیم داشت.
با بررسی پژوهش های مرتبط به راحتی مشاهده میشود موضوعاتی که بهطور مکرر در مطالعات مدیریت زنجیره تأمین سبز به
آنها پرداخته شده است ،شامل موارد زیر است .1 :اثربخشی مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمانی(زیست محیطی،
عملیاتی ،اقتصادی) .2 ،معیارهای انتخاب عرضه کنندگان در زمینه مدیریت زنجیره تأمین سبز و  .9تجزیه و تحلیل فشارها و موانع
بر سر راه اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز است اما موانع سازمانی و انسانی از جمله فقدان آموزش ،عدم مشارکت مدیریت ارشد در
اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز و عدم همکاری و ارتباط متقابل بررسی نشده است .مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره
تأمین سبز را باید به شیوه مرتبطی تحلیل کرد چون سازمانها و در نتیجه مدیریت عملیات ،از مردم تأثیر میپذیرند(گویندان و
همکاران .)2114،برخی مطالعات دیگر هم رابطه پارامترهای مختلف سازمانی را با زنجیره تأمین سبز مورد مطالعه و بررسی قرار
داده اند؛ برای نمونه معزز و عزیزی ( )1915مدل ارتباط اقدامات زنجیره تأمین سبز و رقابت پذیری در شرکت سینره ،دیانتیدیلمی و
غفاریان قدیم ( )1915رابطه سبز بودن زنجیره تأمین با ارزش شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
چینیفروش و شیخزاده ( )1921رابطه عملکرد سازمانی و زنجیره و همکاران ( )2115تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز بر
عملگرهای مالی شرکتهای تأمین سبز در پتروشیمی کشور ،ونگ و همکاران ( )2111ارتباط بین سبزکردن تأمینکننده و نوآوری
سبز بر عملکرد زیست محیطی و مزیت الکترونیکی تایلندی و چیو رقابتی در صنعت حمل ونقل تایوان را مورد پژوهش و مطالعه
قرار دادهاند.
سعادتی ،محمد و گائینی ،احمد ،1911،به بررسی عوامل موثر بر پذیرش زنجیره تأمین سبز با استفاده از رگرسیون خطی،
پرداختند .طبق نتایج ضریب تاثیر قوانین زیست محیطی برابر  15159می باشد؛ که در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر
تقاضای مصرف کنندگان برابر  15251میباشدکه در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر آلودگی محیط زیست برابر 15229
میباشد که در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر تصویر برند برابر  15915میباشد که در سطح خطای  1515معنادار بود.
ضریب تاثیر مشارکت برای برد –برد برابر  15492میباشد که در سطح خطای  1515معنادار بود .فشار رقبا ،بازارهای جدید و نوآوری
نتوانستند تغییرات پذیرش زنجیره تأمین سبز را پیش بینی کنند.
آوخ و فاضل( )1911بیان کردند که آموزش سبز یک منبع و مزیت رقابتی برای شرکتها میتواند باشد .در صورت تمرکز
برآموزش سبز ،شرکتها باید در محتوای بخشهای آموزشی ،تجزیه تحلیل شکافها و نیازهای آموزشی و ایجاد فرصت برای
کارمندان برای استفاده از دانش سبز سرمایه گذاری کنند .نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت زنجیره تأمین سبز منجر به بهبود
عملکرد سازمان به لحاظ کارایی ،اثربخشی و تمایز محیطی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار میگردد .بررسی فرضیات پژوهش با
استفاده از مدل معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل در سطح اطمینان  %12نشان داد آموزش سبزاز طریق نقش میانجی مدیریت

زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است و آموزش سبز یک منبع و مزیت رقابتی برای شرکتها میتواند باشد .همچنین
مدیریت زنجیره تأمین سبز منجر به بهبود عملکرد سازمان به لحاظ کارایی ،اثربخشی و تمایز محیطی در دستیابی به مزیت رقابتی
پایدار میگردد.
موسوی؛ چلبی( )1911بیان کردند که نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادالت ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل،
بیانگر تاثیر مثبت و معنادار مدیریت زنجیره تامین سبز و ابعاد آن به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقش میانجی تاثیرات
زیست محیطی) بود.
نتایج آزمون فرضیات پژوهش سعادتی؛ گائینی( )1911نشان داد که ضریب تاثیر قوانین زیست محیطی برابر  15159می باشد؛
که در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر تقاضای مصرف کنندگان برابر  15251میباشدکه در سطح خطای  1515معنادار
بود .ضریب تاثیر آلودگی محیط زیست برابر  15229میباشد که در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر تصویر برند برابر
 15915میباشد که در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر مشارکت برای برد –برد برابر  15492میباشد که در سطح خطای
 1515معنادار بود .فشار رقبا ،بازارهای جدید و نوآوری نتوانستند تغییرات پذیرش زنجیره تامین سبز را پیش بینی کنند.
امینی کرج و همکاران( )1911نتایج به دست آمده نشان میدهد که از  1عامل استخراج شده ،عوامل رقابتی ،بهبود کیفیت
خدمات و ویژگی عرضه کنندگان تاثیر بیشتری در این حوزه دارند و در نتیجه با توجه بیشتر به این عوامل ،میتوان گامی اساسی در
جهت بهبود مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری پایدار برداشت.

 -4روش پژوهش

 -5نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بررسی مجموعهای از ادبیات مدیریت زنجیره تأمین سبز ،مدیریت بحران و آموزش سبز نگارش شده است
و مفاهیم ،دیدگاه های مربوط به آنها را به روش سیستماتیک مرور می کند .امروزه مدیریت محیطی با تاکید بر حفاظت از محیط
زیست به یکی از مهم ترین مسائل مشتریان ،سهامداران ،دولتها ،کارکنان و رقبا تبدیل شده و فشارهای جهانی ،سازمان ها را
ملزم به رعایت انجام خدمت همگام با توجه به محیط زیست کرده است(پژوهنده؛ محمدی خشوئی .)1911،مدیریت زنجیره تأمین
در شیوه پایدار به نگرانی فزاینده شرکتها در هر اندازه و طیف گستردهای از صنایع تبدیل شده است .استانداردهای زیست محیطی
و اجتماعی در طول تمام مراحل زنجیره تأمین تضمین میکند که شرکتها به حداقل عملکرد پایداری برسند(پیله وری و اله
یاری .)1912،مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین پایدار ،به طور مشترک شامل مدیریت زنجیره تأمین اجتماعی و زنجیره تأمین سبز،
تالشها با عملکرد مالی شرکتها اندازه گیری میشود که با بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری میشود و اثرات
مثبت میتوانند حداقل دو سال تأخیر داشته باشند .سازمانها ممکن است بخواهند مدیریت زنجیره تأمین اجتماعی و زیست
محیطی را همزمان به دست آورند تا بیشترین سود را ببرند و مدیران باید در مورد بهره مندی از این ابتکارات صبور باشند .نوآوری
موجب بهبود مدیریت زنجیره تأمین پایدار میشود .در نگرش زنجیره تأمین سبز تمام حلقه هایی که برای ارائه محصول و یا خدمت
به مشتری کنار هم قرار دارند ،موردتوجه قرارگرفته است و سعی میشود تصمیمات استراتژیک و عملیاتی به گونه ای اتخاذ شود که
کارایی و اثربخشی کل زنجیره افزایش یابد و در ضمن آن اثرات زیست محیطی نیز کمتر شود .فاصله بین یک شرکت کانونی و
تأمین کنندگان آن بیشتر است ،همانطور که تعداد طبقات در زنجیره تأمین است .اغلب ،شرکت های کانونی در زنجیره های تأمین
جهانی ،سازمان های بزرگ و شناخته شده ای هستند که پایداری آنها توسط ذینفعان مورد بررسی قرار می گیرد و مصرف کنندگان
نهایی آن قابل مشاهده هستند(ولف .)2114 ،مدیریت زنجیره تأمین برای ادغام نگرانی های سهامداران در مورد تأثیر شرکت داخلی
و عملیات مدیریت تأمین در محیط زیست و اجتماعی سیستم ها پیشنهاد شده است (پاگل و شوچنکو .)2114 ،ازجمله موضوعات
اصلی در مدیریت زنجیره تأمین ،برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع است که نقش مهمی را در کاهش هزینه های زنجیره بر عهده
دارد .عالوه بر این ،انتخاب محل بهینه مراکز توزیع می تواند دست یابی به این هدف را تسهیل کند .از سوی دیگر ،قوانین و
مقررات زیست محیطی که توسط دولت ها مصوب شده است ،محدودیت هایی را برای فعالیت های تولید و توزیع ایجاد کرده و
اتخاذ رویکرد زنجیره تأمین سبز را بیش از پیش ضروری ساخته است .رویکردهای موثر برای تسهیم اطالعات در پیکره زنجیره
تأمین نیازمند گسترش هستند و پژوهشگران باید از مزیت آموزش سبز برای مدیریت و مشارکت موثرتر بهره جویند .در سال های
گذشته مقاالت زیادی حول موضوع زنجیره تأمین سبز ،آموزش سبز و مدیریت آن منتشر شده است .نتایج پژوهشهای پیشین
نشان که برای کاهش موانع زنجیره تأمین سبز به ارائه آموزشهای سبز برای مدیران و کارشناسان اقدام کنند .این آموزشها باید
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پروژه حاضردر زمره تحقیقات تحلیلی و توصیفی قرار می گیرد و نگارش کاربردی دارد .گردآوری داده ها از این طریق برای
تحلیل های مربوط به اطالعات زیر بنایی نیاز است که این اطالعات به طور گسترده از مقاالت ،کتب و مجالت علمی التین و
فارسی ،پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری معتبر در سایتها و کتابخانه ها ،ژورنالهای اینترنتی داخلی و خارجی ،روشهای
معمول فیش برداری و منابع اطالعاتی موجود جمع آوری شد.
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متناسب با فعالیت مدیران مربوطه و همچنین از طریق شناسایی شکاف بین آموزش و نیازها ارائه گردد .تغییر بینش ،منجر به تغییر
رفتار میشود .آموزشهای مرتبط برای مدیران ارشد و کارکنان درباره روشن شدن ضرورت موضوعات زیستمحیطی میتواند در
بلندمدت کارآمد باشد .آگاه سازی مدیران از طریق کالسهای آموزشی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست ،دانشگاه یا سازمان
برگزار میشود ،در جهت ایجاد حساسیت در زمینه محیط زیست موثر میباشد .آموزش سبز بایدکوتاه ،ساده ،مرتبط و غیررسمی
باشد و همه کارکنان بخشها و سازمان را در برگیرد .کارکنان باید در برنامهریزی و اجرای آموزشهای سبز مشارکت داده شوند.
آموزش سبز بر خرید سبز دارای تاثیر باالیی میباشد سه شیوه آموزش سبز(مطرح شدن آموزش سبز از طریق شناسایی شکاف بین
آموزش و نیازها ،ارتباط داشتن مباحث مطرح شده در دورههای آموزش سبز با فعالیتهای کارکنان سازمان و در اختیار داشتن
فرصت کافی برای استفاده از آموزش سبز در فعالیتهای کارکنان) دارای اهمیت باالتری نسبت به شیوه های دیگر می باشد(آوخ و
همکاران .)1911،مؤلفه آموزش به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مؤلفه های زنجیره تامین میتواند به طور غیرمستقیم ،مدیریت
زنجیره تأمین سبز را از طریق نوآوری تحت تأثیر قرار دهد .در میان مطالعاتی که در زمینه مدیریت زنجیره تأمین سبز وجود دارد،
اکثر مقاالت فقط به بحث و گفتگو در مورد فواید ،لزوم ایجاد و طراحی شبکه زنجیره تأمین ،کارکردهای زنجیره تامین ،طراحی
شبکه زنجیره تامین سبز ،پذیرش زنجیره تامین سبز پرداخته اند .علیرغم افزایش درکمیت پژوهشهای صورت گرفته پروژه ها و
اقدامات به کاررفته همچنان با سطح مورد انتظار فاصله دارد .در این میان ،تعدادی از مطالعات نیز در راستای ارائه یک مدل برای
زنجیره تأمین سبز انجام شده است .ما امیدواریم که پژوهش حاضر بتواند به زنجیره های تأمین سبز کمک کند .تنها پرداختن به
نظریات و مطالب تئوریک در استراتژیهای کسب وکار در بستر مدیریت زنجیره تأمین سبز و آموزش سبز کافی نخواهد بود و تغییر
رویکردهای صرفا تحلیلی ،به سمت و سوی مطالعات تجربی با نتایج ملموس تر و کاربردیتر چاره ساز خواهد بود؛ که خود مستلزم
آموزش کافی و مشارکت مدیران حوزه زنجیره تأمین سبز میباشد .مطالعات آینده می تواند ابزارها و مدل هایی برای مقابله با
دشواری پیش بینی و عدم اطمینان زیاد در رفتار ایجاد کند .برای پرداختن به پایداری در تحقیقات آینده در مورد آموزش ،مدیریت و
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