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چکیده:
با افزایش روز افزون آلودگی زیست محیطی و پیامدهای مخرب آن و به دنبال آن افزایش تقاض ای مش تریان و
جوامع زیست محیطی برای محصوالت و خدمات سازگار با محیط زیست میبایست کوش ید ت ا آل ودگیه ای
ناشی از گسترش صنایع را در قالب تالش برای اج رای م دیریت زنری ره ت ممی س بز ک اهش دادا از ای رو در
پژوهش حاضر جهت ترغیب صنایع فوالدسازی به اجرای م دیریت زنری ره ت ممی س بز ،ب ه شناس ایی و تعی ی
محرکهای اجرای مدیریت زنریره تممی سبز و سپس به تعیی روابط مابی و سطح بن دی آنه ا پرداخت ه ش ده
استا مدل پیشنهادی با استفاده از روش مدلسازی تفسیری ساختاری به دست آمده استا نت ای م دل رواب ط
محرکها نشان میدهد که در بی محرکها «دولت ،قوانی و مقررات» ب ه عن وان م ؤثرتری مح رک ،منش ا
اجرای مدیریت زنریره تممی سبز در مرتمع فوالد مبارکه میباشدا
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مقدمه
در دیدگاه مرسوم و گذشته ،مدیریت زنریره تممی شامل هدایت تمام اعضای زنریره تممی به
صورت یکپارچه و هماهنگ با هدف بهبود عملکرد جهت ارتقا بهره وری و سود بیشترسازمان
بوده و مدیران زنریره تممی به دنبال تحویل سریع کاال و خدمات ،کاهش هزینه و افزایش
کیفیت بودند ،اما بهبود عملکرد زیست محیطی زنریره تممی و اهمیت هزینههای اجتماعی و
تخریب محیط زیست لحاظ نمیگردیدا) (Hsu & Hu, 2008بنابرای تولید با حداقل
اتالف و لطمههای زیستمحیطی به یکی از اهداف جدی صنایع تبدیل شد که ای مسائل
باعث شکلگیری مفهوم «مدیریت زنریره تممی سبز» گردیدا مدیریت زنریره تممی سبز،
یکپارچه کننده مدیریت زنریره تممی

با الزامات زیستمحیطی درتمام مراحل طراحی

محصول ،انتخاب و تممی مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرآیندهای توزیع و انتقال ،تحویل به
مشتری و مدیریت بازیافت و مصرف مردد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف
انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنریره تممی است (الفت و همکاران)0531 ،ا یکی
از صنایع بزرگ و آالینده کشور ،صنعت فوالدسازی میباشد که به علت سودآور بودن و
گستردگی آن در کشور ،حفظ ای صنعت با رعایت الزامات زیستمحیطی در کل زنریره
تممی آن ضروری میباشدا در صدر ای صنعت ،مرتمع فوالد مبارکه اصفهان به عنوان
شرکتی پیشرو با ظرفیت تولید ساالنه  3٫55میلیون ت  ،انواع محصوالت فوالدی حدود یک
سوم فوالد کشور را تولید میکندا حال با توجه به پیچیدگی ابعاد مدیریت زنریره تممی صنایع
فوالد سازی و نوسانات آن ،جهت ترغیب و دستیابی به مدیریت زنریره تممی سبز اثر بخش
میبایست به شناسایی ،تعیی محرکهای مدیریت زنریره تممی سبز و روابط فی مابی آنها
پرداخت .ای پژوهش بر آن است که با تحلیل در سطح بنگاه ،با شناسایی و تعیی محرکهای
سازمان ،دستهبندی محرکها به دو دسته داخلی و خ ارجی و ارائه مدل مفهومی روابط
فی مابی محرکهای داخلی و خارجی مدیریت زنر یره تممی سبز و نیز سطح بندی آنها،
سازمانها در صنعت فوالد را به سبز شدن و اجرای زنریره تممی سبز سوق داده و با کنترل
اثرات درون و برون سازمانی و پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی ناشی از
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فرآیندهای تولید موجب کاهش اثرات مخرب زیستمحیطی ،کاهش مصرف منابع و انرژی،
کاهش هزینه و کسب سود اقتصادی گرددا در ادامه پس از بررسی پیشینه و بیان سؤالهای
پژوهش ،به روش شناسی پژوهش و سپس به ترزیه وتحلیل یافتههای پژوهش پرداخته و در
انتها بحث و بررسی و به دنبال آن نتیرهگیری آورده شده استا

پیشینه پژوهش
تعاریف مدیریت زنجیره تأمین سبز
ژو وسارکیس )2112( 0مدیریت زنریره تممی سبز را به عنوان یک زنریره ت ممی یکپارچ ه از
خرید سبز از تممی کننده ت ا س اخت و تولی د ،تحوی ل ب ه مش تری و لرس تیک معک وس 2بی ان
نمودند (  (Zhu & Sarkis, 2004از دیدگاه کاینوما و تاوارا )2112( 5مدیریت زنری ره
تممی سبز ،تمام فرآیندهای تولیدی از قبیل خرید مواد خام ،تولید محصول ،بازیاف ت ،اس تفاده
مردد و تولید مردد را در بر میگیردا () Tawara & Kainuma, 2006
سریواستاوا )2112(2مدیریت زنریره تممی سبز را ای گونه تعری

م یکن د :در نظ ر گ رفت

مسائل زیست محیطی در مدیریت زنریره تممی شامل :طراحی محص ول ،انتخ اب و منب عی ابی
مواد ،فرآیند ساخت و تولید ،تحویل محصول نه ایی ب ه مش تری و م دیریت محص ول پ س از
مصرف و طی شدن عمر مفید آن میباشد()Srivastava, 2007ا

پژوهشهای پیشین در زمینه محرکهای مدیریت زنجیره تأمین سبز
تروبری  )2110( 3به تعیی محرکهای داخلی و خارجی اجرای مدیریت زنریره تممی سبز در
بی سازندگان چیپ پرداختا در ای

پ ژوهش مح رکه ای داخل ی ش امل :بهب ود م دیریت

ریسک و همکاری با تممی کنندگان و محرکهای خارجی شامل :مشتریان ،س رمایهگ ذاران و
1. Zhu & Sarkis
2. Reverse logistics
3. Kainuma & Tawara
4. Srivastava
5. Trowbridge
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سازمانهای غیر دولت ی بودن دا ( )Trowbridge, 2001ژو و س ارکیس( )2112ب ه بررس ی
تفاوتهای محرکهای مدیریت زنریره ت ممی س بز در س ه ص نعت اتومبی ل س ازی ،نیروگ اه
حرارتی و الکترونیک در کشور چی پرداخت ه و ب ه ای

نتیر ه رس یدهان د ک ه در ه ر ی ک از

ص نایع ،مح رکه ای متف اوتی اثرگ ذار هس تندا ( (Zhu & Sarkis, 2006ل ی)2112( 0
مشتریان ،دولت وآمادگی اجرای مدیریت زنریره تممی سبز را به عنوان مح رکه ای اج رای
مدیریت زنریره تممی سبز ارائه نمود و به ای نتیره رسید که دولت مهمتری نقش را در آگ اه
نم ودن س ازمانه ا ب ه مس ائل زیس ت محیط ی ایف ا م یکن دا ( )Lee, 2008واک ر 2و
همکارانش( )2112به بررس ی مح رکه ا و موان ع فعالی ته ای م دیریت زنری ره ت ممی س بز
پرداختندا در ای پژوهش ،محرکهایی مانند :عوامل سازمانی ،قوانی  ،مشتریان ،رقبا ،جامعه و
تممی کنندگان شناسایی شده و به دو دسته محرکهای داخلی و خارجی تقسیم شدند و طبق نت ای ،
سازمانها بیشتر تحت تمثیرمحرکهای خ ارجی ق رار م یگرفتن دا ( )Walker & et al, 2008در
پژوهش دیگری ،ری و ریچاردسون )2113( 5ای دهه ای عم ومی ،ارزش س هامداران ،ک اهش
هزینه ،رهبری در صنعت و قوانی مدیریت زیست محیطی را به عنوان محرکهای ساخت سبز
بیان نمودندا ( )Richardson & Ray, 2009سارکیس و همک اران( )2101ب ه بررس ی ت مثیر
پافشاری ذی نفعان ب رای ایر اد زنری ره ت ممی س بز در ص نعت اتومبی لس ازی کش ور اس پانیا
پرداخته و نتای حاکی از ای بود که فشار ذی نفعان با تطابق ب ا ی ک سیس تم س بز ،همبس تگی
مثبت داشته و متغیر مؤثر در ای روند ،سطح آموزش در ک ل سیس تم م یباش د ( Sarkis & et al,

)2010ا دیابت وگویندان )2100( 2به بررسی تمثیر محرکها در اجرای مدیریت زنریره ت ممی
سبز با استفاده از معادالت تفسیری ساختاری 3پرداخته اند و محرکها را به دو دس ته درون ی و
بیرونی تقسیم ک ردهان دا ( (Kannan & Diabat, 2011می نه

2

و همک اران ( )2100ب ه

ارزیابی محرکهای مدیریت زنریره تممی سبز با رویکردی نوآورانه و با اس تفاده از مع ادالت
6. Lee
1. Walker
2. Ray and Richardson
4. Diabat, Govindan
5 .Interpretive Structural Modeling
6 .Minhag
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تفسیری ساختاری( )ISMپرداختند ومدل مفهومی متش کل از ق وانی زیس ت محیط ی ،تعه د
مدیران ،فش ار مش تریان ،رقب ا ،فش ار ت ممی کنن دگان ،فش ار ذی نفع ان ،ن وآوری س بز ،س ود
اقتصادی ،کاهش هزینه ،فرصتهای جدید بازار ،تصویر س بز س ازمان ،طراح ی س بز و خری د
سبز را به عنوان محرکهای سازمان جهت اجرای م دیریت زنری ره ت ممی س بز ارائ ه کردن دا
( )Minhag & et al, 2011در پ ژوهش دیگ ری توس ط بیرارکالن د ،)2100( 0م دیریت
داخلی ،تصویر سازمان ،منابع سازمان ،تقاضای مشتریان ،کنترل دولتی و حمل و نقلی به عن وان
محرکه ای تمثیر گ ذار ب ر حم ل و نق ل خری د س بز معرف ی ش دند ((Bjarklund,2011ا
رحمان 2و همکاران( )2102به تحلیل عوامل اجرای عملیات بازیافت کامپیوتری انتهای چرخ ه
عمرمحصوالت در زنریره ت ممی معک وس پرداختن د و ق وانی دولت ی و تقاض ای مش تریان را
محرکهای اصلی معرفی نمودندا ( (Rahman & et al, 2012ژو و همکاران ( )2102ب ه
بررسی تمثیر خالقیت فعاالنه مدیریت زنریره تممی سبز بر بهبود عملک رد س ازمانی پرداخت ه و
سازمانها را به سه دسته :تطبیق شونده سریع ،پیرو و تطبیق شونده کند تقسیم کردهاند و به ای
نتیره رسیدند ک ه ای

س ه ن وع س ازمان ص نعتی ،ق درت انطب اق متف اوتی از لح اظ عملک رد

محیطی ،اقتصادی و عملیاتی دارندا ( )Zhu & et al, 2012گوسیانگ 5و همکاران()2102
به بررسی تمثیر محرکها و فشارهای نهادی بر پذیرش مدیریت زنری ره ت ممی س بز در ص نایع
بافندگی تایوان پرداخته و محرکها را به دو دسته «فش ارها و ق وانی دولت ی» و «حمای ته ای
درونی سازمان» تقسیم کرده و تمثیر آنها را بر اجرای اقدامات سبز سنریدند ( (Guo-Ciang
& et al, 2012ا اکسو 2و همکارانش( )2105به بررسی و مقایسه فش ارهای متف اوت جه ت
انطباق صنایع با مدیریت زنریره تممی سبز در هندوس تان پرداختن دا ((Xu & et al, 2013
ژو و همکاران ( )2105ب ه بررس ی مح رکه ای ایر اد م دیریت زنری ره ت ممی س بز و م دل
مفهومی بی خرید سبز و عملکرد پرداخته و به تمثیر مقررات ،مشوقات و منفعته ا و پافش اری
ذی نفع ان ب ر ف راهم س ازی عم ومی زنری ره س بز اش اره داش تهان دا ( Zhu & et al,
6. Bjarklund
7. Rahman
3. Guo-Ciang
2. Xu
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)2013گویندان و همکاران ( )2102به تحلیل محرکه ای س اخت و تولی د س بز ب ا رویک رد
فازی پرداختند و با مرور ادبیات و نظرخواهی از م دیران ص نایع و متخصص ی در ای ح وزه،
تعداد 02محرک را شناسایی کردندا هدف ای پژوهش ترغیب سازندگان به انطباق س ریعتر و
بهتر با الزامات ساخت و تولید سبز در کشورهای در حال توسعه م یب ودا( & (Govindan
et al, 2014
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2102

گوسیانگ و همکاران 2102

اکسو و همکارانش

ژو و همکاران

گویندان و همکاران

2105

2105

2102

421
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سؤالهای پژوهش
ای پژوهش به سوالهای زیر پاسخ میدهد:
0ا روابط مفهومی و سطح بندی میان «محرکهای داخل ی س ازمان» و «مح رکه ای خ ارجی
سازمان» در مدیریت زنریره تممی سبز صنعت فوالد چگونه است؟
سؤالهای فرعی پژوهش عبارتند از:
« .1محرکهای داخلی» و «محرکهای خارجی» در مدیریت زنریره تممی سبز ص نعت
فوالد کدامند؟
 .2روابط بی «محرکهای داخلی» و «محرکهای خارجی» در مدیریت زنری ره ت ممی
سبز صنعت فوالد چگونه است؟
 .3سطح بندی «محرکهای داخلی» و «محرکهای خارجی» در مدیریت زنریره ت ممی
سبز صنعت فوالد چگونه است؟

روششناسی پژوهش
ای پژوهش بر مبنای پارادایم اثبات گرایی 0بوده و به دلیل ای که به قصد کاربرد نتای یافتههایش
برای حل مسئله خاص متداول در سازمان انرام میشود ،از لحاظ نوع و هدف پژوهش،
کاربردی میباشدا از جنبه روش جمعآوری دادهها ،توصیفی -تحلیلی بوده؛ توصیفی است
زیرا پژوهشگر در اجرای آن ،متغیرها را دستکاری نمیکند و یا برای وقوع رویدادها
شرایطی را به وجود نمیآوردا در واقع ،اگر هیچگونه مشاهده یا تحلیلی نیز انرام نمیگرفت،
وقایعی که مشاهده و توصی

میشوند ،اتفاق میافتادندا تحلیلی است ،زیرا پژوهشگر با

اطالعات غیرکافی میتواند به نتای منطقی دست یابدا(آذر و بیات )0522 ،در ای پژوهش
به دلیل آنکه پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه سعی در توصی

نگرش ،افکار یا خصیصههای

جامعه داشته ،پژوهش از نوع کمی بوده و در شاخه مطالعه موردی با هدف آزمون تئوری
میباشدا در ای پژوهش ،پژوهشگر پس از تعیی محرکهای داخلی و خارجی اجرای
1. Positivism
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مدیریت زنریره تممی سبز در صنعت فوالد با بهرهگیری از نظر خبرگان مربوطه ،مدلسازی
ساختاری تفسیری ( )ISMبرای سطحبندی و تفسیر روابط مفهومی بی محرکهای داخلی و
محرکهای خارجی اجرای مدیریت زنریره تممی سبز در صنعت فوالد به کار برده استا
برای تعیی روایی پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که با توجه به ماهی ت پ ژوهش ،از
روش «روایی محتوا» استفاده شدا بدی منظور پس از استخراج محرکهای س ازمان ب ه منظ ور
اجرای مدیریت زنریره تممی سبز از ادبیات ،با تنظیم پرسشنامهای در ص فحه گس ترده اکس ل

0

جهت تعیی موارد برگرفته از پیشینه پژوهش به عنوان محرکهای داخل ی ی ا خ ارجی اج رای
مدیریت زنریره تممی سبز و یا هیچک دام ،از روش کیوس رت 2و ب ا نظ ر خ واهی از خبرگ ان
مدیریت زنریره تممی سبز جهت دس تیابی ب ه روای ی محت وای م ورد تاکی د خبرگ ان اس تفاده ش دا
همچنی ای رویه برای دستیابی به پایایی و روایی سازه نیز مطرح شده استا(اژدری)33 ،0530 ،
در ای پژوهش جهت شناسایی محرکه ا ،رواب ط و س طح بن دی آنه ا از 22نف ر خبرگ ان در
حوزه مدیریت زنریره تممی سبز در دو مرحله استفاده شدا مراحل و جامعه آماری پژوهش ب ه
قرار زیرند:
0ا تع داد  3نف ر ازخبرگ ان م دیریت زنری ره ت ممی س بز ک ه عبارتن د از« :نویس ندگان»،
«اساتیدراهنما» و «اساتید مشاور» پایان نامهها و «نویسندگان مقاالت» در حوزه مدیریت زنری ره
تممی سبز کشورا
2ا تعداد  05نفر ازخبرگ ان مرتم ع ف والد مبارک ه اص فهان ک ه عبارتن د از« :م دیران ارش د و
متخصصی زنریره تممی و محیط زیس ت و م دیران ایمن ی و بهداش ت مرتم ع ف والد مبارک ه
اصفهان»ا
در ای پژوهش تکنیک مدلسازی تفسیری ساختاری با سنرش روابط میان محرکهای
داخلی و محرکهای خارجی اجرای مدیریت زنریره تممی سبز به صورت دو به دو به منظور
سطح بندی و تعیی روابط مفهومی مابی محرکهای مدیریت زنریره تممی سبز به کار رفته
استا مدلسازی تفسیری ساختاری ،تکنیکی مناسب برای تحلیل تمثیر یک عنصر بر دیگر
2. Excel
3. Q-Sort
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عناصر است .ای متدولوژی ترتیب و جهت روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم را بررسی
میکندا به بیان دیگر ،ابزاری است که به وسیله آن ،گروه میتواند بر پیچیدگی بی عناصر
غلبه کنند(آذر و بیات0522 ،؛ هوانگ)2113 ،0ا مدلسازی تفسیری ساختاری ،بر مبنای
قضاوتهای گروهی یک روش تفسیری و بر مبنای مطالعه روابط متغیرها ،یک روش
ساختاری است و از آنرا که روابط خاص میان متغیرها را در یک مدل ساختارمند نشان
میدهد ،یک روش مدلسازی است (آذر و بیات0522 ،؛ راوی 2و شانکار)2112 ،5ا روش
مدل سازی تفسیری ساختاری شامل  2مرحله بوده که ای مراحل به طور کامل در مطالعه
موردی مرتمع فوالد مبارکه اصفهان و به ترتیبی که در بخش یافتههای پژوهش آمده ،انرام
شده استا

یافتههای پژوهش
تجزیه و تحلیل دادههای روش کیوسرت
با مرورگسترده ادبیات موجود در زمینه مدیریت زنریره تممی سبز ،تع داد02مح رک س ازمان
جه ت اج رای م دیریت زنری ره ت ممی س بز شناس ایی ش دندا ب ه دلی ل ع دم تواف ق برخ ی از
پژوهشگران درمورد اینکه  02مورد شناسایی شده محرک داخلی یا محرک خارجی بوده و ی ا
هیچکدام و برای حذف اثر مشکالت احتمالی ناشی از تعاری

نزدیک و ه م پوش انی برخ ی

از موارد و رسیدن به فهرست کوچکتر اما مورد توافق خبرگان مدیریت زنریره تممی س بز  ،از
روش کیوسرت( (Q-Sortاستفاده گردید .از ای رو ابت دا فهرس تی از  02مح رک شناس ایی
شده در صفحه گسترده اکسل تهیه گردیدا سپس از  3نفر از خبرگ ان م دیریت زنری ره ت ممی
سبز که شامل نویسندگان ،اساتید راهنما ،اساتید مشاور پایاننامهها و یا نویس ندگان مق االت در
حوزه مدیریت زنریره تممی سبز کشور بودند ،درخواست کردیم که مشخص کنند که از نظ ر

1. Huang
2. Ravi
3. Shankar
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ایشان هر یک از  02مورد ،محرک داخلی سازمان یا محرک خ ارجی س ازمان جه ت اج رای
مدیریت زنریره تممی سبز شناخته میشود و یا هیچکداما سپس درصد توافق خبرگان برای هر
کدام محاسبه گردیدا برای رسیدن به روایی قابل قبول سطح  23درص د تواف ق در نظ ر گرفت ه
شدکه لی 0و همک ارانش( )2113ب ه آن اش اره ک ردهان د(اژدری)33 ،0530 ،ا در نتیر ه از 02
موردارزیابی 2 ،محرک داخلی و  2محرک خارجی با توافق باالی  23درصد خبرگان (مط ابق
با جدول )2تعیی شدند و 5مورد به علت عدم توافق کافی خبرگان درباره ماهیت آنها حذف شدا
جدول2ا محرکهای استخراج شده با درنظرگرفت حداقل سطح تواف ق  23درص د خبرگ ان ب اروش
کیوسرت

مح

رک درص

داخلی

خبرگان

کاهش هزینه

20/22

سود اقتصادی 22/2

دتوافق محرک خارجی

درص

دتوافق

خبرگان
بازار سبز

30

رقبا

011

تص ویر س بز 20/22
سازمان
دولت،قوانی

30

مشتریان سبز

22/22

استانداردها

22/22

ذینفعان خارجی 20/22

مرحله .1تشکیل ماتریس خود– تعاملی ساختاری

2

در ای مرحله روابط بی محرکهای داخلی و محرکهای خارجی سازمان جهت اجرای
مدیریت زنریره تممی سبز به شکل دو به دو ،با به کارگیری مدلسازی تفسیری ساختاری و
استفاده از رابطه مفهومی «منرر به» مورد تحلیل قرار گرفتا ای ماتریس یک ماتریس ،به
1. Li
2. Structural Self – Interaction Matrix
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ابعاد محرکها میباشد که در سطر و ستون اول آن محرکها به ترتیب ذکر میشود (آذر
و بیات0522 ،؛ سارکیس)2101 ،ا
عالئم و حالتهای مورد استفاده در رابطه مفهومی عبارتند از :
 :Vیعنی متغیر iبه  jمنرر میشود

 :Xبرای نشان دادن تمثیر دوطرفه

 :Aیعنی متغیر  jبه  iمنرر میشود

 :Oبرای نشان دادن عدم وجود رابطه بی دو متغیر

ماتریس خود -تعاملی ساختاری ،ب ا اس تفاده از چه ار حال ت رواب ط مفه ومی تش کیل ش ده اس تا
ماتریس خود -تعاملی ساختاری شامل مح رکه ای داخل ی و مح رکه ای خ ارجی م یباش د ک ه
توسط 05نفر از مدیران ارشد و متخصصی زنریره تممی و محیط زیس ت و ایمن ی و بهداش ت مرتم ع
فوالد مبارکه اصفهان تکمیل گردیدا جدول م اتریس از عالم ته ایی تش کیل ش دهان د ک ه بیش تری
تکرار را در نظرات خبرگان به خود اختصاص داده اندا نتای در جدول ( )5نشان داده شده استا
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جدول5ا ماتریس خودتعاملی ساختاری «محرکهای داخلی و خارجی سازمان»

محرک
2

5

2

3

2

2

2

3

J
Iمحرک
0ابازار سبز

X

2امشتریان سبز
5ادولت ،قوانی و
مقررات
2ارقبا
3اذی نفعان خارجی
2اسود اقتصادی
2اکاهش هزینه
2ااستاندادهای مدیریت

A

O

V

V

V

A

V

O

X

X

O

O

A

X

V

V

O

O

V

V

A

A

A

O

A

A

A

A

A

A

A

O

A

O
X

زیست محیطی
3اتصویر سبز سازمان

مرحله.2ماتریس دسترسی اولیه

1

برای به دست آوردن ماتریس دسترسی باید نمادهای باال به صفر و یک تبدیل شوند .برحسب
قواعد زیر میتوان به ماتریس دسترسی اولیه دست پیدا کرد (آذر و بیات0522 ،؛ فیسال 2و
همکاران)2112 ،
 اگر خانه ) (i,jدر ماتریس خودتعاملی ساختاری نماد  Vگرفته است ،خانه مربوطه درماتریس دسترسی عدد یک میگیرد و خانه قرینه آن یعنی خانه ) (j,iعدد صفر میگیرد.
1. Initial reachability matrix
2. Faisal
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 اگر خانه ) (i,jدر ماتریس خودتع املی س اختاری نم ادAگرفت ه اس ت ،خان ه مربوط ه درماتریس دسترسی عدد صفر میگیرد و خانه قرینه آن ،یعنی خانه) (j,iعدد یک میگیردا
اگر خانه ) (i,jدر ماتریس خودتعاملی س اختاری نم اد Xگرفت ه اس ت ،خان ه مربوط ه درماتریس دسترسی عدد یک میگیرد و خانه قرینه آن ،یعنی خانه) (j,iهم عدد یک میگیردا
 اگر خانه ) (i,jدر ماتریس خودتعاملی س اختاری نم اد Oگرفت ه اس ت ،خان ه مربوط ه درماتریس دسترسی عدد صفر میگیرد و خانه قرینه آن ،یعنی خانه) (j,iهم عدد صفر میگیردا
 در صورتی که i=jباشد ،خانه مربوطه در ماتریس دسترسی عدد یک میگیردانتای در جدول( )2آمده استا
جدول2ا ماتریس دسترسی اولیه" محرکهای داخلی و خارجی سازمان"
محرک
J
محرک I

0

2

5

2

3

2

2

2

3

0ابازار سبز

0

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

2امشتریان
سبز
5ادولت،قوانی
و مقررات

2ارقبا
3اذی نفعان
خارجی
2اسود
اقتصادی
2اکاهش
هزینه
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2ااستاندادهای

0

مدیریت

0

1

1

0

0

0

0

0

زیست محیطی

3اتصویر سبز

1

سازمان

0

1

مرحله .3ماتریس دسترسی نهایی

0

1

0

0

1

0

1

پس از آنکه ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد ،باید سازگاری درونی آن برقرار شودا
بدی صورت که اگر ) (i,jباهم درارتباط باشند و نیز( )j,kباهم رابطه داشته باشند؛ آنگاه
( )i,kباهم در ارتباط هستند (آذر و بیات0522 ،؛ راوی و شانکار)2112 ،ا در ای ماتریس
قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر محرک نیز نشان داده شده استا نتای در جدول( )3آمده و
اعدادی که عالمت * گرفتهاند ،نشان میدهند که در ماتریس دسترسی اولیه صفر بوده و
پس از سازگاری تبدیل به عدد یک شدهاندا
جدول3ا ماتریس دسترسی نهایی «محرکهای داخلی و خارجی سازمان»

0

2

5

2

3

2

2

2

3

J
محرک I
0ابازار سبز
2امشتریان
سبز
5ادولت،
قوانی و

0

0

1

*

0

0

0

0

1

0

0

0

*

0

0

0

0

*

0

2

*

*

0

0

2

*

0

0

3

0

0

*

0

*

0

قدرت نفوذ

محرک

0
0

0

1 . Final reachability matrix
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مقررات
2ارقبا
3اذی نفعان
خارجی
2اسود
اقتصادی
2اکاهش
هزینه

*

0

1

0

*

0

1

1

1

*

3

*

0

1

0

0

1

1

1

*

0

3

1

*

1

0

0

0

1

1

1

2

*

1

0

0

0

0

1

1

3

0
0

1

0
0

0

2ا
استاندادهای
مدیریت

0

0

1

*

0

0

0

0

0

0

2

زیست
محیطی
3اتصویر
سبز سازمان
میزان
وابستگی

*

0

1

0

0

*

0

*

0

0

0

2

3

0

3

3

2

2

3

2

0

2
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مرحله .4سطح بندی
برای تعیی روابط و سطحبندی محرکهای داخلی و محرکهای خارجی ،مرموعه خروجیها و
مرموعه ورودیها را برای هر محرک از ماتریس دریافتی استخراج گردید(آذر و بیات،
0522؛ ماندال 0و دشموخ)0332 ،2ا مرموعه خروجی ها شامل خود محرک و محرکهای
اجرایی که از آن تاثیر میگرفتند ،بود .مرموعه ورودیها شامل خود محرک و مرموعه
محرکهای اجرایی که بر آن تاثیر میگذاشتند بود .سپس مرموعه روابط دو طرفه
(مشترک) هر یک از محرکهای داخلی و خارجی مشخص شدا یعنی تعداد محرکهایی
که در دو مرموعه ورودی و خروجی تکرارشده بودا محرکها بر اساس مرموعههای به
دست آمده ،سطح بندی شدند .بطور معمول ،محرکهای اجرایی که مرموعه خروجی و
مرموعه روابط دو طرفه یا مشترک یکسان داشته باشند ،محرکهای سطح باالیی سلسله
مراتب را تشکیل میدهند .بنابرای محرکهای سطح باالیی ،منشا هیچ محرک دیگری
نخواهند بود .هنگامی که سطح باالیی تعری

گردید ،از دیگر محرکها تفکیک شد.

سپس به واسطه یک فرآیند یکسان ،سطوح بعدی مشخص شدند .بدی صورت که به منظور
یافت اجزای تشکیل دهنده سطح بعدی ،سیستم اجزای باالتری سطح آن در محاسبات ریاضی
جدول مربوط حذف شد و عملیات مربوط به تعیی اجزای سطح بعدی ،مانند روش تعیی
اجزای باالتری سطح انرام گردیدا ای عملیات تا آنرا تکرار شد که اجزای تشکیل دهنده
کلیه سطوح مشخص شدند (آذر و بیات0522 ،؛ آگاروال 5و همکاران)2112 ،ا نتای در
جدول( )2ارائه شده استا

1. Mandal
2. Deshmukh
3. Agarwal
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جدول2ا سطح بندی «محرکهای داخلی و خارجی سازمان»
محرک
0ابازار سبز
2امشتریان سبز
5ادولت ،قوانی و
مقررات
2ارقبا
3اذی نفعان
خارجی
2اسود اقتصادی
2اکاهش هزینه

مرموعه ورودی

مرموعه خروجی

0و2و5و2و3و2و

0و2و2و3و2و2و

0و2و2و3و2و

3

2و3

3

0و2و5و2و3و2و

0و2و2و3و2و2و

0و2و2و3و2و

2و2و3

2و3

3

5
0و2و5و2و3و2و
2و2و3
0و2و5و2و3و2و
2و2و3
0و2و5و2و2و2و
3
0و2و5و2و2و3

2ااستانداردهای
مدیریت زیست

0و2و5و2و3

محیطی
3اتصویر سبز
سازمان

مرموعه

0و2و5و2و3و2و

مشترک

سطح
2
2

5

3

0و2و2و3و3

0و2و2و3و3

0

0و2و2و3و3

0و2و2و3و3

0

2و2و3و2

2و2

2

2و2و3و2و2

2و2

5

2و2و3

0و2و2و3و2و2و
2و3

0و2و2و3

0و2و5و2و3و2و

0و2و2و3و2و2و

0و2و2و3و2و

3

2و3

3

2

2
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مرحله.5ترسیم مدل شبکه تعامالت
مدل شبکه تعامالت با استفاده از دادههای جدول سطحبندی محرکهای داخلی و خارجی
سازمان (جدول )2ترسیم گردیدا نمودار مذکور به وسیله مربعها و خطوط طراحی شده استا
جهت ارتباط آنها با خطوط پیکانی مشخص شد که ای شکل در مدلسازی ساختاری
تفسیری ،مدل ساختاری یا دیاگراف 0نامیده میشود (آذر و بیات0522 ،؛ هوانگ)2113 ،ا
رقبا ()4

ذینفعان خارجی

سطح

()5

1

سطح

سود اقتصادی ()6

2

سطح

کاهش هزینه ()7

استانداردهای

تصویر سبز سازمان

مدیریت زیست

()9

مشتریان سبز ()2

3

بازار سبز ()1

سطح

4

دولت ،قوانین و مقررات ()3

سطح

5

شکل 0ا نمودارهندسی «محرکهای داخلی و خارجی سازمان»
1 . Diagraph
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مرحله.6تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی
در ای گام ماتریس قدرت نفوذ -میزان وابستگی محرکهای داخلی و محرکهای خارجی
جهت اجرای مدیریت زنریره تممی سبز استخراج شد که با توجه به قدرت نفوذ و میزان
وابستگی در چهار ناحیه تقسیمبندی شدندا چهار ناحیه عبارتند از :استقالل ،0وابستگی،2
ارتباط 5و نفوذ( 2عدم وابستگی)ا متغیرهایی که حداقل میزان وابستگی و قدرت نفوذ را به
دیگر متغیرها داشتند ،در ناحیه 0قرار گرفتند که آن را ناحیه استقالل گویندا ای عناصر تا
حدودی از سایر متغیرها مرزا هستند و ارتباطات کمی دارندا متغیرهایی که میزان وابستگی
زیاد و قدرت نفوذ کم به دیگر متغیرها داشتند ،در ناحیه  2قرار گرفتند که آن را ناحیه
وابستگی نامندا متغیرهایی که قدرت نفوذ زیاد و میزان وابستگی زیاد و در واقع رابطه دو طرفه
داشتند ،در ناحیه ارتباطات قرار دارند که آن را ناحیه 5نامندا هرگونه تغییری در ای نوع
متغیرها موجب تغییر سایر متغیرها میگرددا در نهایت متغیرهایی که نفوذ زیاد و وابستگی
کمی داشتند ،در ناحیه نفوذ (عدم وابستگی) قرار گرفتند ،که به ناحیه  2معروفند (آذر و بیات،
0522؛ هوانگ2113 ،؛کنان 3و همکاران)2112 ،ا
در شکل ( )2جایگاه کلیه محرکهای اجرای مدیریت زنریره تممی سبز در نمودار قدرت
نفوذ -میزان وابستگی نشان داده شده استا دسته بندی محرکهای سازمان بر مبنای قدرت
نفوذ و میزان وابستگی آنها نشان میدهد که هیچ محرکی در ناحیه 0یا ناحیه استقالل یعنی با
قدرت نفوذ کم و میزان وابستگی کم وجود ندارد.

1 .Autonomous
2 .Dependence
3 .Linkage
4 .Independence
5.Kannan
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ناحیه

ناحیه

محرکهای

محرکهای

ارتباطی

نفوذی

ناحیه

ناحیه

محرکهای

محرکهای

وابسته

مستقل

شکل2انمودار قدرت نفوذ -میزان وابستگی "محرکهای داخلی و خارجی سازمان"
محرک داخلی «سود اقتصادی» تنها محرکی است که در ناحیه 2یا ناحی ه وابس تگی ق رار داردا
در نتیره برای ایراد «سود اقتصادی» میبایست به محرکهای خ ارجی « بازارس بز»« ،مش تریان
سبز»« ،رقبا»« ،ذی نفعان خارجی»« ،اس تانداردهای زیس ت محیط ی»« ،تص ویر س بز س ازمان» و
«دولت و قوانی » و محرک داخلی «کاهش هزینه» ک ه نف وذ و ت مثیر زی ادی ب رآن داش ته و در
ناحیه  5یا ناحیه ارتباط قرار دارند ،توجه گرددا یعنی ای محرکه ا دارای ارتب اط دوطرف ه ب ا
دیگر محرکها میباشند هرگونه تغییری در ای نوع محرکها موجب تغییر س ایر مح رکه ا
میگرددا «دولت ،قوانی و مقررات» در ناحی ه  2ی ا دس ته نف وذ (ع دم وابس تگی) ق رار گرفت ه
استا به عبارت دیگر ای محرک ،وابستگی ک م ب ه دیگ ر مح رکه ا داش ته و نف وذ و ت مثیر
زیادی بر دیگر محرکها داردا در واقع یک محرک کلیدی و همانن د س نگ زیربن ای م دل
محسوب میشود که میتواند سازمان را به اجرای مدیریت زنریره تممی سبز تحریک کندا
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بحث و بررسی
در پژوهش حاضر ،ابتدا به شناسایی و سپس تعیی محرکهای مدیریت زنریره تممی سبز در
صنعت فوالد پرداخته شدا در مرموع  3محرک شامل 2محرک داخلی 2 ،محرک خارجی در
صنعت فوالد توسط خبرگان مدیریت زنریره تممی سبز تعیی گردیدندا سپس با به کارگیری
تکنیک مدلسازی تفسیری ساختاری ،روابط و سطحبندی آنها مشخص گردیدا با توجه به
مدل مفهومی محرکهای سازمان و نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی «دولت ،قوانی
ومقررات» به عنوان یک محرک خارجی ،مبنای مدل ومنشا دیگر محرکها میباشد ،زیرا بر
کلیه محرکهای دیگر تمثیر میگذارد و میبایست به عنوان قویتری برانگیزاننده مدیریت
زنریره تممی سبز در صنعت فوالد مورد توجه ویژه قرار گیردا «بازار سبز»« ،مشتریان سبز»،
«تصویر سبز سازمان» و «استانداردهای مدیریت زیست محیطی» که همگی محرکهای خارجی
بوده و تغییر در هرکدام از آنها بر دیگری تمثیر گذاشته و موجب تغییر دیگری میشودا ای
محرکها موجب «کاهش هزینه» سازمان گشته و محرک «دولت ،قوانی و مقررات» به عنوان
منشا اصلی مستقیماً بر آنها تمثیرگذار استا «کاهش هزینه» مستقیما بر محرک داخلی «سود
اقتصادی» اثرگذار استا یعنی کاهش هزین هها موجب کسب سود اقتصادی برای س ازم ان
میگرددا سپس کسب «سود اقتصادی» بر «ذی نفعان خارجی» و «رقبا» تمثیر میگذاردا در
نهایت ،ستاده مدل «ذی نفعان خارجی» و «رقبا» هستند که نوع راوبط محرکها برآنها
تمثیرگذار استا بر اساس نتای

پژوهش ،درمدل مفهومی محرکهای داخلی و خارجی

سازمان محرک خارجی «دولت و قوانی » به عنوان منشا مدل بوده و بر کلیه محرکهای
دیگر تمثیر میگذارد در نتای پژوهشهای مشابه توسط دیابت و گویندان ( )2100و مینه و
همکاران ( )2100نیز «دولت و قوانی » ،محرک منشا و مستقل و در ناحیه استقالل بوده استا
محرکهای «مشتریان سبز»« ،بازار سبز»« ،تصویر سبز سازمان » و «استانداردهای مدیریت زیست
محیطی» در سطح 2قرار دارند که در پژوهشهای دیابت وگویندان ( )2100و مینه

و

همکاران ( )2100ای محرکها در سطوح پایی تری قرار دارندا یعنی از استقالل کمتری نسبت
به پژوهش حاضر برخوردارند که ممک است به دلیل ماهیت متفاوت سازمانها یا صنایع مورد
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پژوهش باشدا همچنی در پژوهش مینه وهمکاران (« )2100مشتریان سبز» بر «کاهش هزینه»
تمثیر داشته و «کاهش هزینه» منرر به «سود اقتصادی» شده است که با نتای پژوهش حاضر
منطبق

میباشدا

از طرفی «رقبا» در سطح نخست قرار دارد که در پژوهش مینه و همکاران ( )2100به همراه
محرک «دولت ،قوانی و مقررات» محرکهای مبنا و پایه مدل بوده و بر دیگر محرکها
تمثیرگذار استا همچنی محرک «ذی نفعان خارجی» در سطح نخست همراه با «رقبا» قرار
گرفت که در پژوهش مینه و همکاران ()2100در سطوح باالتر ،یعنی با استقالل بیشتر و
وابستگی کمتری قرار داشته اندا در پژوهش حاضر ،به دلیل عدم توافق برخی از پژوهشگران و
رسیدن به فهرست کوچکتر اما مورد توافق خبرگان مدیریت زنریره تممی سبز ،از روش Q-
 Sortاستفاده گردید ،که در پژوهشهای مشابه از ای روش برای رسیدن به محرکهای مورد
توافق خبرگان در صنعت مورد نظراستفاده نشده استا
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نتیجه گیری
با توجه به اینکه در مدل مفهومی روابط محرکهای سازمان ،محرک خارجی «دولت ،قوانی
و مقررات» مبنا مدل ،متغیرتمثیرگذار و مستقل بوده است ،دولت و سازمانهای بی المللی باید
به تصویب قوانی و استانداردهای مناسب زیست محیطی و مدیریتی اقدام نموده و شرکتهای
فعال در صنعت فوالد را به ایراد و اجرای سریع و اثر بخش مدیریت زنریره تممی سبز ترغیب
کرده و بر نحوه اجرای آن نظارت کامل و مستمر داشته باشندا با پافشاری دولت و قوانی ،
سازمان باید استانداردها را به شکل کامل و حقیقی اجرا کرده و تصویر سبزی از سازمان خود
نشان داده و مشتریان و بازار سبز را به سوی خود جلب کندا محرک داخلی «کاهش هزینه»
که می تواند به عنوان محرکی ملموس و نیرومند موجب ترغیب سازمان به اجرای مدیریت
زنریره تممی سبز باشدا نوع دیدگاه به ای محرک مهم بوده ،زیرا اگر با دیدگاه بلند مدت به
ای محرک نگاه شود ،موجب کاهش هزینههای سازمان از جنبههای گوناگون مانند کاهش
مصرف انرژی و مواد ،حذف جرائم مالی و هزینههای دیگری که به اجتماع تحمیل میگردد
مانند هزینههای زیست محیطی ،هزینههای دولتی و هزینههای درمانی شده و در نتیره موجب
کسب «سود اقتصادی» میگرددا محرکهای خارجی «ذی نفعان خارجی» و «رقبا» به عنوان
ستاده مدل بوده که سازمان میبایست توجه ویژه به منافع «ذی نفعان خارجی» خود مانند
سرمایهگذاران ،سهامداران ،تممی کنندگان و جامعه و همچنی «رقبا» داشته باشد و پافشاری آنها
میتواند محرک مهمی به منظور ترغیب سازمان به اجرای مدیریت زنریره تممی سبز باشدا
جهت انرام پژوهشهای آتی موارد زیر به پژوهشگران گرامی پیشنهاد میگردد:
0ا شناسایی ،تعیی روابط و سطح بندی محرکهای مدیریت زنریره تممی سبز در صنایع
دیگر به ویژه صنایع آالینده
2ا شناسایی ،تعیی روابط و سطح بندی محرکهای مدیریت زنریره تممی سبز در صنعت
فوالد و یا صنایع فلزی دیگر با روش مدلسازی معادالت ساختاری
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