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 ISMموانع اجرای زنجیره تامین سبز با استفاده از رویکردتحلیل 

 2یمندیم یمظاهر یمصطف ، 1دکترحمید شاهبندر زاده

 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس-1

 مدیریت صنعتی)گرایش تحقیق در عملیات( دانشگاه خلیج فارسدانشجویی ارشد رشته -2

 چکیده:

اند اهمیت زنجیره تامین سبز امروزه با توجه به پیشرفت صنایع و مشکالتی که برای محیط زیست به وجود آورده

اولویت بندی موانع اجرای مدیریت زنجیره تامین  و هدف پژوهش حاضر شناسایی .شودبرای صنایع روز به روز بیشتر می

با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش موانع گام اول در این پژوهش است. در  ISMدر سازمان ها با استفاده از تکنیک  سبز

استفاده از تکنیک  و در گام دوم موانع را دسته بندی کردیم و با مدیریت زنجیره تامین سبز شناسایی و استخراج گردید. 

ISM 12مانع شناسایی شد که این  12بندی شدند.در این روش  با بررسی مقاله های داخلی و خارجی  موانع سطح 

، کم بازده و ادیز یها یگذار هیسرما، کیاستراتژ یزیر برنامه فقدان، باال سطح تیریمد تعهد فقدان مانع عبارتند از:

 طرف از یکمتر یها مشوق، GSCM اتخاذ یبرا دولت تیحما فقدان، GSCM ینگهدار و ریتعم و یساز ادهیپ نهیهز

ی، اموزش یها دوره یبرگزار فقدان، دیجد یفناور در شرفتیپ رشیپذ فقدان، ازین مورد یها یتکنولوژ یباال نهیهز، دولت

 .GSCM رشیپذ در فیضع یسازمان فرهنگ، ریتغ برابر در یسازمان فرهنگ مقاومتی، انسان منابع کبود

 کلمات کلیدی:مدیریت زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین سبز، موانع مدیریت زنجیره تامین سبز

 مقدمه:

 یطیمح ستیتکامل ز یشود تئوریم دیتهد یطیمح راتییبا تغ زشسا لهیوس بهها  از سازمان یاریبس یبقا

 راتییطلبد که همزمان با تغیرا م یمختلف و متنوع یهاو نامطمئن سازمان ریمتغ یها طیاز آن است که مح یحاک

و فشار  یدولت ریو غ یدولت یسازمان ها مقررات شیافزا یساز یبرخوردار باشند. جهان ییباال یریاز انعطاف پذ یطیمح

اقدامات الزم جهت  یها  به بررسسازمان .باعث شده است یطیمح ستیمسائل ز تیدر خصوص رعا انیو درخواست مشتر

 .[8]بپردازند یو اقتصاد یطیمح ستیبه منظور بهبود عملکرد زسبز  نیتام رهیزنج تیریمد یریبه کارگ

تسریع قوانین و مقررات دولتی جهت اخذ استانداردهای زیست محیطی و تقاضای رو به رشد مرتبط با مصرف 

های مرتبط با جریان کاال از مرحله ماده خام تا فعالیتکنندگان برای عرضه محصوالت سبز به زنجیره تامین که تمام 

گیرد موجب ظهور مفهوم ات در سرتاسر زنجیره را در بر میتحویل کاال به مصرف کنندگان نهایی به انضمام جریان اطالع

تا های اخیر شده است که دربرگیرنده مراحل چرخه عمر محصول از طراحی جدید مدیریت زنجیره تامین سبز در سال

 .بازیافت است
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اتخاذ راهبرد سرمایه گذاری در زمینه بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تامین مزایا و منافع زیادی مانند 

 مشتریان و در نهایت افزایش ایجاد ارزش برای ،حذف یا کاهش ضایعات ،کاهش آالینده ها، صرفه جویی در منابع انرژی

 .[9]خدماتی به همراه خواهد داشتلید و تووری برای سازمان های بهره

اند ای اجرای آن با موانعی مواجه شدهبرخی سازمان ها شروع به سبز کردن زنجیره تامین خود کردند اما بر

بنابراین به وجود آمدن هرگونه مشکل و موانع بر سر راه ایجاد مدیریت زنجیره تامین سبز و دستیابی به اهداف حفاظت 

کند خطری که به طور مستقیم با حیات و زندگی سر خطر مواجه میاز محیط زیست و سایر اهداف زیست محیطی را با 

 .و کار دارد

ررسی موانعی است که ایجاد مدیریت زنجیره تامین سبز را با مشکل مواجه از انجام این پژوهش تحلیل و بهدف 

تواند زندگی موجودات زنده را به خطر بیندازد. کند چرا که به آسانی از کنار این موانع گذشتن و عدم توجه به آن میمی

ه شود و به صورت پژوهشی کند تا به همنوعان خود و سایر موجودات زنده توجه ویژبنابراین وظیفه انسانی حکم می

بنابراین با توجه به  .منسجم تمام موانع بررسی گردد و تا حد امکان پیشنهاداتی در جهت رفع این موانع ارائه شود

انها پرداخته و سطح بندی توضیحات باال الزم است با مرور ادبیات مربوط به مدیریت زنجیره تامین سبز به شناسایی موانع 

 .]11[شود

 

 :ادبیات نظری تحقیق مبانی و

تعاریف بسیاری از مفاهیم مدیریت زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین سبز و موانع مدیریت زنجیره تامین سبز ارائه 

 شود.شده است.که در ادامه به تعریف هرکدام اشاره می

 :مدیریت زنجیره تامین-1
انباردارها خورده فروش ها و مشتریان می باشد  ،انتقال دهندگان ،تامین کنندگان ،کنندگانزنجیره تامین شامل تولید

مدیریت زنجیره تامین  .که همه اینها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با برآورده کردن نیازهای مشتریان مرتبط هستند

نهایی که در آن  به عنوان مدیریت گونه های مختلف جریان های فیزیکی اطالعات و مالی از مرحله ماده خام تا محصول

در تعریف دیگری مدیریت . تامین کنندگان مواد تولید کنندگان توزیع کنندگان و مشتریان وجود دارند تعریف شده است

های هماهنگ و تقاضا فعالیتعرضه زنجیره تامین فرآیندی شامل تامین کنندگان تا مشتریان که هدف آن مدیریت کردن 

به عبارت دیگر  .ورود سفارش و مدیریت و توزیع است ،پیگیری موجودی ،انبارداری ،نتاژمو ،کننده از خرید مواد تا تولید

 .]11[مدیریت زنجیره تامین را می توان فرآیند تولید تا تحویل محصول نهایی یا خدمتی خاص را به مشتریان دانست

 
 مدیریت زنجیره تامین سبز:-2

 ،با مدیریت زنجیره تامین است که شامل مراحل طراحی محصولمدیریت زنجیره تامین سبز ادغام تفکر زیست محیطی 

ی تحویل محصول به پایان عمر محصول با توجه به طیف گسترده از تولید و طراح ،فرایندهای تولید ،منابع مواد و انتخاب

 محصول تاای از طراحی و تولید ه تامین سبز سطح گستردهزنجیر مدیریتبنابراین محصول تا بازیافت آن می باشد. 

شود و به عمر مفید مدیریت زنجیره تامین سبز از طراحی تولید کارخانه شروع می .گیردبازیافت و تخریب آن را در بر می

هدف زنجیره  .محصول و در نهایت بازیافت آن با توجه به نگرانی هایی که که در مورد محیط زیست وجود دارد می پردازد

سیستم های صنعتی به منظور حفاظت از انرژی و جلوگیری از ورود مواد خطرناک  تامین سبز محدود کردن ضایعات در

 .]10[به محیط زیست است

بنابراین مدیریت زنجیره تامین سبز فرآیندی است که به تاثیرات اقدامات و فعالیت های کسب و کار بر روی محیط 

 .زیست اشاره می کند
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 .امین استتافزایش نیاز به انسجام گزینه های محیطی به اقدامات زنجیره ز بزرگترین چالش ها برای هر صنعت ا ییک

ره تامین و مدیریت زنجی بنابراین مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان منسجم کننده تفکرات مربوط به محیط زیست

رویکرد برای  ابی اینهمچنین اقدامات این رویکرد رو به سوی بهبود عملکرد محیطی دارد بنابراین ارزی .شودتعریف می

ای و اتالف هایی را برای کاهش تابش گازهای گلخانهچرا که مدیریت زنجیره تامین سبز فرصت .هر سازمانی مهم است

آورد و در نهایت اینکه مدیریت زنجیره تامین سبز بر کاهش آثار منفی زنجیره تامین بر محیط زیست انرژی به وجود می

 ]11[داللت دارد

 

 

 مدیریت زنجیره تامین سبز:موانع -3

های زنجیره تامین است هرچند که اکثر این فعالیت رشد سریع صنعت در عرصه جهانی نیازمند افزایش فعالیت

ن بردن ها عوامل اصلی در اتالف منابع طبیعی مسائل آب و هوایی افزایش مضرات انتشار گازهای خطرناک و از بی

ها و صنایع بسیاری مورد توجه قرار گرفته است های اخیر در دانشگاهبز در سالمدیریت زنجیره تامین س .اکوسیستم است

 .های زنجیره تامین بر محیط زیست استتمرکز آن بر کاهش تاثیرات فعالیت

نهایت  کنند و درحیطی تنظیم میها قوانین سختگیرانه ماند دولتمصرف کنندگان شروع به آگاه سازی کرده

در برخی  .شود را کاهش دهندثیراتی که از سوی زنجیره تامین بر محیط زیست وارد میاشوند که تصنایع مجبور می

 .جوامع نیز دولت ها شروع به توسعه و ترویج اقدامات و فعالیت ها در زمینه سبز سازی صنایع کردند

مدیریت زنجیره تامین سبز جلوگیری به عمل می ودیم که از اجرای های اخیر شاهد چالش ها و موانعی بدر سال

طی سالیان متمادی به  .رودآورد و مطالعات حاکی از این است که اتخاذ مدیریت زنجیره تامین سبز به کندی پیش می

ریزی نشده عملکرد محیطی رو به تنزل و کاهش نهاد همزمان با توسعه و اتخاذ راهبردهای واسطه انجام فعالیتهای برنامه

گیرد می تأهای مختلف زنجیره تامین نشدیریت محیطی رشد خطرات و مسائل و مشکالت محیطی که از فعالیتم

 .رو هستیموبهاوری ها با چالش ها و موانع رزیرا برای اجرای برنامه ها و استفاده از فن .یابدمتأسفانه کاهش نمی

که از محیط  درون سازمان ناشی می شوند و موانعیمی توان موانع را به دو دسته طبقه بندی کرد موانعی که از 

امل قوانین موانع خارجی بیشتری نسبت به موانع داخلی وجود دارد و موانع خارجی ش. بیرونی سازمان نشأت می گیرند

مبود قوانین کو مقررات تعهد ضعیف تامین کنندگان و موانع تخصصی صنعتی است در حالیکه موانع داخلی از هزینه ها و 

 ]11[مقررات ناشی می شود و

 

 پیشینه پژوهش:

ز اعبارت است  کیستماتیس اتیاستفاده شده است. مرور ادب کیستماتیس اتیاز روش مرور ادب این پژوهش 

. دقیقبه طور  اه افتهیو ارائه  جینتا قیمشخص، تلف یارهامعی اساس بر هاآن یابیمطالعات مربوطه، ارز افتنیجستجو و 

و کمک به  مربوط به موضوعاز مطالعات  یادیاز تعداد ز یرگیجهیو نت یخالصه ساز کیستماتیس اتیهدف از مرور ادب

مقاالت مختلف  یو بررس یاکتابخانه قیمطالعه دق قیپژوهش از طر ازیمقاله اطالعات مورد ن نیاست. در ا یرگیمیتصم

ین سبز با مدیریت زنجیره تام موانعتامین، مدیریت زنجیره تامین سبز و  کلیدی، مدیریت زنجیره کلمات تیبا محور

 مقاالت التین و فارسی استخراج شده است. مطالعه

 تیریمد موانع و ها محرک یبررس "( موضوعی تحت عنوان2020و همکاران) 1جیم یسوف تحقیقات خارجی:

 در یاکتشاف مطالعهاند این یک را بررسی کرده "انگلستان مستقل یها رستوران مطالعه: یساز ادهیپ سبز نیتام رهیزنج

                                                                 
1Sophie Mage  
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 موانع .است (GSCM) سبز نیتام رهیزنج تیریمد یها وهیش یاجرا هنگام مستقل یها رستوران موانع و ها محرک مورد

 یتوشی ویفاب  .مالک یمال تیمسئول و ها شرکت گفتن دروغ د،یترد و شک تدارکات، از عبارتند مطالعه از یناش یدیکل

موانع را بررسی و  "موانع مدیریت زنجیره تامین سبز صنعت خودرو"با موضوعی تحت عنوان (2017و همکاران) 2بائویش

کننده ردیف اول ها را از دیدگاه تامینرا شناسایی کرد و میزان تاثیر آن(GSCM) بر سر راه مدیریت زنجیره تامین سبز

حمایت و مشارکت )پنج(، ، شده عبارتند ازمانع شناسایی  و.تحلیل قرار داددر صنعت خودروسازی برزیل مورد تجزیه و 

این مطالعه نشان  .و دانش و اطالعات )یک( محیطی )دو(عملکرد عملیاتی )سه(، عملکرد اقتصادی )دو(، عملکرد زیست

 .بخش استکننده ردیف اول در این از دیدگاه تامین (GSCM) داد که پیامدهای هزینه موثرترین مانع بر

مل بندی عوا و اولویت شناسایی "با موضوعی تحت عنوان (1398تحقیقات داخلی:شراره مهاجری و همکاران)

 ،سبز فرهنگ جترویکه را بررسی کرده و به این نتیجه رسید " خودرو ایران شرکت در سبز تامین زنجیره موثر بر مدیریت

 ،حیطیجامع م کیفیت مدیریت ،ضایعات و پسماندها بازیافت ،الزم استانداردهای رعایت ، هوا و خاک ،آب آالیندگی

 از تحمای ،محیطی سازی فراهم ،نظارتی و کنترلی های سیستم ایجاد ،یژانر صحیح مصرف الگوهای ارائه و آموزش

 های اوریفن از استفاده ،تولیدی فرآیند عملیات مراحل تمام تحلیلی بررسی ،ارشد مدیران توسط سبز تأمین زنجیره

 امینت زنجیره مدیریت بر بیشتری اثر آالت ماشین کاری وضعیت مداوم تحلیلی بررسی آخر در و ضوابط وجود ،جدید

 دارد. خودرو ایران شرکت در سبز

 سبز نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا موانع یبررس "( با موضوعی تحت عنوان1395سجاد علیمردانی و همکاران)

یه و تحلیل علی و که با توجه به نتایج تجزرا بررسی و به این نتیجه رسید " اهواز شهر ییغذا مواد یبند بسته عیصنا در

وسسات می بسته بندی دوستدار محیط زیست، عدم برگزاری دوره های آموزشی/مشاوره/ معلولی دیمتل، موانع هزینه

د وژی، فرآیند و موا، عدم دسترسی سازمان به تکنولربی مخصوص جهت پیشرفت در هر صنعتآموزشی، نظارت / م

زیست  مناسب و دوستدار محیط زیست برای اتخاذ زنجیره تامین سبز و مانع پیچیدگی سنجش و نظارت بر شیوه های

 .محیطی تامین کنندگان مهمترین تاثیر را در عدم اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز دارند

به  1جدول شماره در پژوهش های جدیدتر ستند. در ادامه جایی که تعداد پیشینه های پژوهش زیاد هاز آن

 .در بخش رفرنس این پژوهش آورده شده است و بقیه پژوهش ها .صورت طبقه بندی شده آورده شده است

 

 سبز نیتام رهیزنج یاجرا با مرتبط متون یررسب 1 جدول

 موانع ه)سال(نام نویسند عنوان مقاله ردیف
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 موانع یساز مدل

 یاجرا به مربوط

 رهیزنج تیریمد

 با سبز نیتام

 

 

 

 

 

 

 

 
Fabio Yetoshi 

Shibao 
(2020)  

 ذیرش نسبت به فناوری های جدید/پیشرفتهپ-1

 ای نظارتی ارگان ها)دولت و دیگران(هنقش و سیاست -2

 تیریتعهد مد-3

 IT یها ستمیس یساز کپارچهی-4

 نیتام رهیسبز در زنج یها وهیش یاجرا رسیم-5

 GSCMیاجرایبرا هیسرما ازین-6

 مصرف کننده یآگاه فقدان-7

از جانب  یداریپا یها یزیمم یاجرا میبه ت آموزش-8

 یداخل یآژانس ها

ن فروشندگا کنندگان و نیتام یبرا یداریپا یحسابرس-9

 یداخل یتوسط آژانس ها

                                                                 
2Fabio Yetoshi Shibao  
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 کردیرو از استفاده
ISM 

 و تجربه دانش-10

  GSCMیدراجرایفرهنگ سازمان نقش-11

 بازار در تقاضا و عرضه نانیاطم فقدان-12

 ماهر یانسان یرویبودن نندسترس  در-13

 کننده نیتام یتعهد و همکار-14

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

محرک ها و موانع 

مدیریت زنجیره 

تامین سبز در 

صنعت سیمان 

 آفریقای جنوبی

 

 

 

 
  Ayanda 

Nteta,Justine 

Mushonga 
(2021)  

 تعهد ضعیف مدیریت ارشد-1

 GSCM هزینه پیاده سازی و تعمیر و نگهداری-2

 فقدان تخصص فنی-3

 اثرات زیست محیطی از آگاهیفقدان-4

 حمایت دولت فقدان-5

 GSCM وجود تعهد تامین کنندگان به فقدان-6

 محیط زیستتقاضای ناکافی برای محصوالت سازگار با -7

از ذینفعان  GSCM محدود عمومی هاییآگاه-8

 سازمانی
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چارچوبی 

 ،GRAیکپارچه،

DEMATEL،  

ANP 
برای ارزیابی موانع 

اجرای مدیریت 

 زنجیره تامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صادق محمد

 فاطمه ،یسنگر

 اریماز کخو،ین

رتیس خوش  

2020 

 

 

 

 

 

 

 

،ساختار نامناسب یفن_تخصصفقدان فناوری )-1

 فقدان،دیجد یدر فنآور شرفتیپ رشیپذ فقدان،یصنعت

تدارکات  فقدان،ترس از شکست،یتجرب قاتیتحق

 افتیاستفاده مجدد / باز یبرا یطراح یدگیچیسبز،پ

سبز و  ستمیس یطراح فقدانمحصوالت استفاده شده،

 (دیجد یندهای،مواد و فرایوجود فناورفقدان 

 کیلجست رشیدر مورد پذ یآگاهدانش )فقدان -2

 ی، فقدان دوره هایمشتر یآگاه فقدانمعکوس،

در  یکنندگان،دشوار نیدر تأم یآگاه فقدان،یآموزش

 ی، کمبود سواد کافیطیمح ستیز یفرصت ها ییشناسا

 راتیدانش در مورد تأث فقدان،نیتام رهیزنج یاعضا نیدر ب

 (.IT ستمیاز س یبانیوجود پشت فقدانو یطیمح ستیز

 تی، فقدان مسئولیکمبود منابع انسانمنابع انسانی )-3

شرکت ها،کمبود متخصصان متخصص منابع  یاجتماع

 جادیا فقدانکارکنان، نیدر ب زهیانگ فقدانماهر، یانسان

در  یگذار هیسرما فقداندر کارکنان، دیجد یها ییتوانا

 (.فشار کارکنانفقدان و  یآموزش منابع انسان

پسماند در سازمان،  تیریو مد یانرژ تیریمدساختار )فقدان -4

 یهماهنگفقدان ، GSCM رشیدر پذ فیضع یفرهنگ سازمان

 (.فرهنگ سازمان سبزفقدان مختلف و  یبخشها نیب

 فقدانسطح باال / متوسط، تیریتعهد مدفقدان مدیریت )-5

 فقدان،یعال تیریابتکار مد فقدان،کیاستراتژ یزیبرنامه ر

سازمان،  ستیز طیمح ریمد نییتعفقدان ، تیریمد تیاولو
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چارچوبی 

 ،GRAیکپارچه،

DEMATEL،  

ANP 
برای ارزیابی موانع 

اجرای مدیریت 

 زنجیره تامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صادق محمد

 فاطمه ،یسنگر

 اریماز کخو،ین

رتیس خوش  

2020 

 

عامل  رانیدر مد تیخالقفقدان ، یناکارآمد منابع انسان تیریمد

 (.تیریمهارت مدفقدان و 

،در دسترس نبودن  دیجد ستمیآوردن به س یرو نهیهزمالی )-6

دفع محصوالت  نهیسبز،هز قیتشو یبرا یبانک یوام ها

 یگذار هی، اقتصاد رکود ، سرماGSCM یاجرا نهیخطرناک، هز

و  یگواه نهیهز ،یمال یها تیمحدود و بازده کمتر، ادیز یها

 ی(.محصوالت مصرف یجمع آور نهیهز

 یمتخصص منابع انسان نیکمبود متخصصشرکای تجاری )-7

در داخل  یداریپا یداخل یزیممفقدان ، یداریپا نهیدر زم

و  یساختمان یشرکتها نیاشتراک اطالعات ب فقدانسازمان ،

در چشم انداز و  داریپا یوجود عملکردها فقدانکنندگان، نیتأم

کنندگان  نیکنندگان،تأم نیتأم فیسازمان،تعهد ضع تیمأمور

 (.سهامداران یو فشار ناکاف هتجرب یب

پزشکان  یبرا یابتکارات دولت ستمیفقدان سدولت )-8

GSCMاز  یبرخوردار فقداننامناسب، یاتیمال ی،ساختارها

 تیحما فقدان،GSCM رشیپذ یمدت برا یطوالن یقراردادها

 یطیمح ستیز یها استیسفقدان ، GSCMاتخاذ  یدولت برا

 یها تیفعال قیدولت به تشو لی، تماGSCM یبرا

مقامات  ییو راهنما تیحما فقدان و یدولت نیان،ضعف قویمیقد

 ی(.نظارت

 ،GSCMدر مورد  یو فشار مشتر یآگاهمشتری )فقدان -9

 متیق یمحصوالت سبز ، فشار برا یبرا یمشتر یتقاضا فقدان

 فقدان، یدلسرد شدن مشتر یمشتر یبانیپشتفقدان تر،  نییپا

 یاجرا یعمده برا انیمشتر لیتما فقدان رقابت در بازار و

GSCM .) 

 تیمسئول فقدان،یاجتماع ینگراناجتماعی )فقدان -10

 مانند یاجتماع یاصل یبخشها فشار فقدانشرکت، یاجتماع

 جامعه در دانش ها،کمبود NGO  ها رسانه  یمحل جوامع

 (.NGO یدولت ریغ یسازمانها کمبود و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AHPیچارچوب

 

 

 

 

 
S.Uddin,S.M. 

Ali 

 رشیبه پذ لیتمافقدان ) شرفتهیپ یتکنولوژ یباال نهیهز-1

، از شکستی،ترس دانش فن نییسطح پا،شرفتهیپ یفناور

 .ی(تخصص در فن آور فقدان

تخصص ،محصول افتیباز یبرا یطراح یدگیچیپمالی )-2

وام ،ستیز طیمورد مح در زیناچ یکیمنابع تکنولوژ یداخل

 نهیهز،سبز یکاال زهیانگ یدسترس برا رقابلیغ یبانک یها
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ELECTRE 
موانع  یابیارز یبرا

 سبز تیریمد

در  نیتام رهیزنج

 صنعت چرم

 و همکاران

2019 

 تیمحدود،نهیمفهوم هز،خطرناک یدفع زباله ها یبرا ادیز

 (یمال یها

 یها یاستفاده از بسته بند یبرا ادیز نهیهز -3

کمبود ،کمتر هیباال و بازگشت سرما یگذار هیسرمای،طیمح

 نفقدا ،ستیز طیمح یایدر مورد مزا یناباور،دانش و تجربه

 .حضور کارشناسان در روش سبز

خارج از "تصور منطقه )دولت یاستهایو س تیحما -4

 (دولت یگذار قانون و مقررات میتنظ فقدان ،"تیمسئول

 برون سپاری -5
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 تحلیلو  تجزیه

 دیریتـم نعامو

 أمینـــت هرـنجیز

 اـــب بزـــس

از روش  دهتفاـــسا

 زیسا لمد

 یتفسیر ی رساختا

 ردیمو مطالعه

 رسپا شرکت

 دروخو

 

 

 

 

 

 

 

 رضا امید وار

احمد 

سرداری،ناصر 

 یزدانی

1394 

و  نمازاـس هـطلبانو داو هـفعاالن درـیکرو دجوو فقدان -1

 تـیسز یهااردتاندـسا عایتر صخصودر  نکنندگا تأمین

 اعیــجتما ئولیتــمسو  یــمحیط

و  شـندا رـنظ)از  نکنندگا أمینــت یدــنمناتو فقدان -2

 14000ویزا اردستاندا ذـخا تـجه( یـفن ژیوـتکنول

 ایجراز ا ناشی سوـمحس قابتیر مزیت دیجاا فقدان -3

 هماهنگیو  هید نمازسا اریشودسبز تأمین هنجیرز

 بزـس تأمین هنجیرز زیسا دهپیادر  حدهاوا

 یسواز  کافی یها قمشوو  ها کمحر دجوو فقدان -4

 بزـس أمینـت هرــنجیز دیریتـم هـب تیابیـسد جهت لتدو

 سبز تأمین هنجیرز زیسادهپیاهزینه باالی -5

 مناسب تتباطاو ار تطالعاا وریفنا یها یرساختز دنبو-6

 سبز تأمین هرـنجیز ایجرا تسهیل جهت

 یستز ائلـمس صوـخصدر  زشوـمو آ شـندا دکمبو-7

 محیطی

 نمازسا میانیو  شدار انمدیر حمایت فقدان -8

 انیـجه یاـهزاربادر  تـقابو ر رحضو فقدان -9

 یستز تژیکاسترا برنامهو  افهدا دوـجو فقدان -10

 نمازسادر  محیطی

 ایجرا جهت کافی قانونی یها مهرا دجوو فقدان -11

 ستا محیطی تـیسز نیناقو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به مزایای زیست بودن اعتقاد پایینفردی/اعتقادی )

سهامداران و  مصرف کنندگان محیطی در تولید کنندگان،

ذینفعان بعد تردید نگرانی برای تبدیل به سیستم های 

 نبود و  جدید )ترس صنایع از قبول سیستم های جدید(

مسئولیت پذیری در سازمان از جمله موانع اعتقادی  فرهنگ

 (.هستند
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 ییشناسا

 موانع یبند رتبه و

 رهیزنج استقرار

 در سبز نیتام

 و کوچک عیصنا

 مطالعه متوسط

 استان یمورد

 نیقزو

 

 

 

 

 

 عاقله،ناصر حسن

یدیحم  

1395 

 

فقدان آگاهی درباره به کارگیری لجستیک فردی/آگاهی )

تولید )آگاهی اعضای زنجیره تامین و فقدان معکوس و

کنندگان تامین کنندگان مصرف کنندگان مشاوران 

 زنجیره مدیریت تخصص و دانش با  سهامداران و ذینفعان(

 آموزشی های دوره برگزاری فقدان همچنین و سبز تامین

اخذ مدیریت زنجیره  جهت کارکنان ایبر مشاوره خدمات و

آگاهی از قوانین محیطی و اثرات  فقدانتامین سبز و نیز 

زیست محیطی در فعالیت های سازمان در اتخاذ زنجیره 

 .تامین سبز از جمله موانع است

تکنولوژی مواد و فرآیندهای جدید و  سازمانی/تکنولوزی )فقدان

همچنین ترس از مرکز و فقدان سیستم های زیربنایی و نیز 

پیچیدگی طراحی محصوالت برای استفاده مجدد یا بازیافت از 

 (.جمله موانع تکنولوژی محسوب می شود

سرمایه گذاری باال و بازگشت سرمایه کمتر سازمانی/اقتصادی )

سازی زنجیره هزینه باالی پیاده تامین سبززنجیره ی اجرا در

هزینه های باالی بسته بندی سازگار با محیط سبز تامین 

 (زیست

حمایت مدیریت ارشد از اتخاذ  فقدانسازمانی/مدیریتی )

ثبات در مدیریت فقدان  فقدانمدیریت زنجیره تامین سبز 

های داخلی از سازمان اقدامات ارتباط و همکاری قسمت

 بر نظارت روند به توجهی بی  کت هامسئولیت اجتماعی شر

 تمایل فقدان سبز تامین زنجیره مدیریت و نپرداختن و محصول

 تمایل و تعهد فقدان آن برابر در مقاومت و تغییر به سازمان

 و اهداف نبود طالعات زیست محیطیا تبادل به نفعانذی

سازمان از جمله موانع  در محیطی زیست استراتژیک هایبرنامه

 (مدیریتی است

دشوار در شناسایی فرصت های زیست محیطی/رقابت بازار )

محیطی مقدار خواسته های مشتریان برای پروژه های سازگار با 

حضور و رقابت  فقدان قطعیت در بازار و فقدانمحیط زیست و 

عضویت در کنوانسیون ها پروتکل  فقدان در بازارهای جهانی

 سیستم فقدان همچنین  المللی مانند پیمان کیوتو و ...های بین 

 انتخاب برای کنندگان تامین برای مناسب پاداش و آموزش

 زیست(. محیط مفاهیم

فقدان منابع مالی کافی از جمله وام های بانکی محیطی/دولتی )

ارائه تحصیالت  فقدانبرای تشویق محصوالت و فرآیندهای سبز)

حمایت و راهنمایی رسانه های  فقداندولتی به سازمانها( 

زیست فقدان اهرم های دیداری و شنیداری برای حفظ محیط

قانونی کافی برای اجرای قوانین زیست محیطی حضور اندک 

دولت و سازمان در برنامه ها جلسات کنفرانس ها و سمینارهای 

حمایت و راهنمایی دولت برای  فقدانمرتبط با محیط زیست 
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گذاری مناسب دولت برای )عدم سیاست حفظ محیط زیست

حرکت به سوی زنجیره تامین سبز( از جمله موانع دولتی 

 (.هستند

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

تحلیلی بر موانع 

مدیریت زنجیره 

تامین سبز با 

استفاده از تکنیک 

های تاپسیس فازی 

و دیمتل فازی مورد 

مطالعه: صنعت 

 سنگ آهن

 

 

 

 

 

 

عباس شول،علی 

 سیاح پور

1395 

مدیریت در از حیث اتخاذ  ضعیف فرهنگ سازمانی-1

 زنجیره تامین سبز

د در انتخاب مدیریت زنجیره تعهد مدیریت ارش فقدان -2

 سبز تامین

حمایت دولت برای اتخاذ و مدیریت زنجیره  فقدان -3

 تامین سبز

 آگاهی از محیط زیست فقدان -4

 ترس از شکست در اجرا -5

 آموزشیبرگزاری دوره های فقدان -6

 بازیافت و استفاده مجدد فقدان -7

 صدور گواهینامه پایداری ایزو فقدان -8

 تکنولوژی جدید مواد و فرایند ها فقدان -9

 باور نداشتن به فواید محیطی -10

 بهبود به مربوط اطالعات آوردن دست به در  دشواری -11

 محیطی

 هزینه باالی دفع زباله های خطرناک -12

 محدودیت های مالی -13

 زمان بر بودن پیاده سازی -14

 

 

 

 سبز نیتام رهیزنج تیریمد موانع نیمهمتر ییشناسا 2 جدول

وزن  تعداد تکرار زیر شاخص ها ردیف

 شاخص

 0.14 10 فقدان تعهد مدیریت سطح باال 1

 0.089 6 فقدان برنامه ریزی استراتژیک 2

 0.10 7 های زیاد و بازده کم سرمایه گذاری 3

 هزینه پیاده سازی و تعمیر و نگهداری 4

GSCM 
6 0.089 

 GSCM 7 0.10فقدان حمایت دولت برای اتخاذ  5

 0.074 5 مشوق های کمتری از طرف دولت 6

 0.089 6 هزینه باالی تکنولوژی های مورد نیاز 7

 0.059 4 فقدان پذیرش پیشرفت در فناوری جدید 8

 0.089 6 فقدان برگزاری دوره های اموزشی 9
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 0.059 4 کبود منابع انسانی 10

 0.044 3 مقاومت فرهنگ سازمانی در برابر تغیر 11

فرهنگ سازمانی ضعیف در پذیرش  12
GSCM 

3 0.044 

 0.976 67 جمع

 
 

 

 :2جدول  یتعریف شاخص ها

 

 :فقدان تعهد مدیریت سطح باال-1

شود. به زبان دیگر کار تعریف می محیطنسبت به وظایف خود در  مدیر به عنوان میزان اشتیاق مدیریتتعهد  

نسبت به اهداف، مأموریت و چشم اندازهای سازمانی که با آن در ارتباط است،  مدیرهمان احساس مسئولیتی که 

عملیاتی تا حدی زیاد است لیکن ( معتقدند که گرچه فاصله مدیریت عالی از کارکنان سطوح 2000بوشاف و آلن).دارد

وانند به طور تعهد مدیر عالی سازمان برای برتری خدمات و بهبود روش ها در قبال کارمندان از ضروریات است تا آنها بت

 یابی به اهداف سازمان تالش کنند.موثر در راستای دست

توانمندسازی و پاداش بهترین معیار اجماع نظر تحقیقات صورت گرفته پیشین به این نکته داللت دارند آموزش، 

 [14]ها برای انجام تحقیقات در خصوص تعهد مدیریت در چگونگی ارائه خدمات به کارکنان هستند.

 

 :فقدان برنامه ریزی استراتژیک-2

شود. باشد که برای تعیین موارد مختلفی استفاده میها میریزی استراتژیک یک فعالیت مدیریتی در سازمانبرنامه

داران در جهت ها، تمرکز منابع و انرژی، اطمینان یافتن از اینکه کارکنان و سهامین موارد عبارتند است: تعیین اولویتا

ترین ها و ارزیابی و تنظیم حرکت سازمان در مناسبپیرامون نتایج و خروجی هانامهکنند، تعیین توافقاهداف حرکت می

ریزی استراتژیک یک تالش توان گفت که برنامهاز منظر دیگر، می جهت ممکن، برای تطابق یافتن با تغییرات محیطی.

شود تا ش سبب میاین تال دهد.گیری و اجرا را در سازمان شکل میهای تصمیممنظم و مستمر است که زیرساخت

دهد و برای چه کسی ارائه این محصول را ارائه می کند، چرامی مشخص کنیم که سازمان چی هست، چه چیزی را ارائه

 بنابراین تمرکز آن بر آینده است. موفقیت بلندمدت سازمان توجه داردریزی استراتژیک به  برنامه کند.می

 

 سرمایه گذاری های زیاد و بازده کم: -3

در  بازنگری دوباره فرایند ها جرای زنجیره تامین سبز به دلیل هزینه بسیار باالیی تکنولوژی های مورد نیاز،ا 

به خوبی  ها و فرایند . و چون در سال های ابتدایی هنوز این تکنولوژیسرمایه گذاری های زیادی است مندسازمان نیاز

شروع کار بازده کم از  و اجرا نشده است و موفقیت زنجیره تامین سبز نیاز به زمان نسبتا زیادی دارد پس در پیاده سازی

 شود در سازمان وجود دارد.محصوالتی که با زنجیره تامین سبز تولید می
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 GSCM: هزینه پیاده سازی و تعمیر و نگهداری -4

کنولوژی نیاز به ز به دلیل گران بودن و پس از اجرایی آن این تتکنولوژی مورد نیاز برای اجرای زنجیره تامین سب

ی از سازمان ها شود که اجرا و پیاده سازی این تکنولوژی برای بعضهزینه تعمیر و نگهداری دارد که این مورد باعث می

 .مقرون به صرفه نباشد

 

 

 

  GSCM:فقدان حمایت دولت برای اتخاذ  -5

کنترل تغییرات آب و هوا، گرم شدن کره زمین و آلودگی، قوانین سختگیرانه  نهادهای دولتی برای از یک سو

محیط زیست را به کار گرفته اند. و شرکتها موظفند تأثیر منفی زنجیره تأمین خود را بر پایداری محیط زیست کاهش 

را برای سازمان ها انجام ولی از سوی دیگر دولت برای اتخاذ تکنولوژی سبز برای زنجیره تامین حمایت های کمی  .دهند

 دهند.می

 

  مشوق های کمتری از طرف دولت: -6

نبود وام های بانکی با سود کم و مدت زمان باز پرداخت بیشتر و یا  عدم حمایت دولت برای شرکت های پیشرو 

 شود که سازمان به سوی تکنولوژی زنجیره تامین سبز نروند.در این زمینه باعث می

 

 پیشرفت در فناوری جدید:فقدان پذیرش  -7

هایی است که در دنیای مدیریت کامال شناخته شده و عادی مقاومت در برابر تغییر و نپذیرفتن آن از جمله دردسر

ها در برابر ها و مقاومتاست، به نحوی که در زمان اجرای هر گونه برنامه جدید و متفاوتی در سازمان، موجی از مخالفت

سازد. پیتر سینگ در مورد رو میگیرد که پیشرفت امور را با دشواری و موانعی جدی روبهل میآن از جانب کارکنان شک

کنند بلکه از اینکه تغییر داده افراد در برابر تغییر مقاومت نمی»گوید: ها علیه آن جمله جالبی دارد. او میتغییر و مقاومت

شود آنها از آید که هرگونه تغییری باعث میغییر بدشان میدر واقع افراد به این دلیل از ت« آید.شوند خوششان نمی

های جدیدی را های جدید و مهارتافزارهای جدید، نرمشان خارج و مجبور شوند روشحاشیه امن و منطقه آرامش

مواردی همچون ابهام و تردید در مورد ضرورت و اهمیت و ارزش تغییرات پیشنهادی و  .بیاموزند و به کار بگیرند

 .تاثیرگذاری آن بر بهبود شرایط فردی و سازمانی

 

 موزشی: فقدان برگزاری دوره های آ -8

مشکالت سازمان ها مد کارآمد، مطمئن در جهت بهبود کیفیت عملکرد و حل  ایموزش همواره به عنوان وسیلهآ

دهد. بدین جهت به منظور تجهیز گیرد و فقدان آن نیز یکی از مسائل اساسی و حاد هر سازمان را تشکیل مینظر قرار می

نیروی انسانی سازمان و بهسازی و بهره گیری هر چه مؤثرتر از این نیرو، بی شک آموزش یکی از مهم ترین و مؤثرترین 

آموزش یک وظیفه اساسی در سازمان ها و یک فرآیند مداوم و  .تدابیر و عوامل برای بهبود امور سازمان به شمار می رود

باعث توانمندی نیروی انسانی موجود شده و موفقیت های آتی را تضمین .و موقت و تمام شدنی نیستهمیشگی است و 
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می کند. آموزش و بهسازی باعث بینش و بصیرت عمیق تر دانش و معرفت باالتر و توانایی و مهارت بیشتر انسان های 

هدف های سازمانی با کارآیی و ثمربخشی برای اجرای وظایف محول شده و در نتیجه موجب نیل به  شاغل در سازمان

 .بهتر و بیشتر است

 

 

 

 

  کبود منابع انسانی: -9

کند، منابع انسانی است. نقش انسان در سازمان بخشد و بقای سازمان را تضمین میآنچه مقوله تحول را حیات می

اهمیت منابع انسانی و پر رنگ شدن و نوع نگاه به او، سهم بسزایی در موفقیت یا شکست سازمان خواهد داشت. با وجود 

توان به ها؛ اما مدیریت آن همواره با چالش های بسیاری رو به رو است که از آن جمله می نقش آن در حیات سازمان

از این دست موضوع ها نام برد. با و ، عدم شایسته ساالری، م شناخت نیاز کارکنانکمبود نیروی کار ماهر و متعهد، عد

ها را رفع کرده یا از بروز اکثر آنها پیشگری توانند از طریق توانمندسازی کارکنان خود این چالش ان میاین حال مدیر

 .نمایند

 

 مقاومت فرهنگ سازمانی در برابر تغییر: -10

 سطح در نمادها و رفتارها و گفتارها ارزشها، از یامجموعه رندهیبرگ در شولز و جانسون نظر از یسازمان فرهنگ

 ها سازمان در رییتغ. کند یم انیب را گرید سطح به یسطح از یزیچ هر آوردن رییتغ یکل طور به . واست سازمان کل

 .دیآ یدرم متفاوت تیوضع کی به (موجود تیوضع) گاهیجا از سازمان یها تیفعال که معناست نیا به زین

 داریپا را سازمان دیجد یهایریگ جهت و کرد لیتسه را راتییتغ انجام توانیم یراحت به یسازمان فرهنگ اهرم با

 تحول و رییتغ یچگونگ و نقش ،یسازمان فرهنگ مورد در لیدل نیهم به یا انجام تغییرات را با مشکل مواجه کرد کرد

 .[15]است انیجر در تیریمد دانشمندان توسط یادیز قاتیتحق آن،

 

 : GSCMفرهنگ سازمانی ضعیف در پذیرش  -11

باشند هر قدر التزام ها دارای فرهنگ هستند ولی آنها دارای تاثیر یکسانی بر روی اعضای خود نمیسازمانتمامی 

تر های اساسی سازمان بیشتر باشد و اعضای بیشتری به این ارزش ها معتقد باشند، فرهنگ آن سازمان قویافراد به ارزش

نشان دهنده توافق در میان اعضای سازمان در اهمیت باورها و است و تاثیر بیشتری روی رفتار افراد دارد. فرهنگ قوی 

های فرهنگ است. اگر رضایت و اجماع گسترده در میان افراد در مورد اهمیت آن وجود داشته باشد آن فرهنگ ارزش

 .قوی است و اگر توافق اندک داشته باشد فرهنگ ضعیف است

 

 

 :ISMاجرای تکنیک 
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تکنیک  عواملی که بیشترین تکرار را در مقاله های متفاوت داشته اند با استفاده ازمقایسه و سطح بندی مهمترین 

 مدل سازی ساختاری تفسیری:

V عامل سطر =i تواند زمینه ساز عامل ستون میj .باشد 

A عامل ستون=j تواند زمینه ساز عامل سطرمیi  .باشد 

Xبین عامل سطر=i  و ستونj .ارتباط دو طرفه وجود دارد 

O= هیچ نوع ارتباطی میان این دو عنصر(j,i) .وجود ندارد 

 

 (a1) باال سطح تیریمد تعهد عدم

 (a2) کیاستراتژ یزیر برنامه عدم

 (a3) یساز ادهیپ نهیهز

 (a4)کم بازده و ادیز یها یگذار هیسرما

 (a5)دولت تیحما عدم

 (a6)دولت طرف از یکمتر یها مشوق

 (a7)دجدی یفناور در شرفتیپ رشیپذ عدم

  مورد یها یتکنولوژ-یباال نهیهز

 (a8)ازین

 (a9)یانسان منابع کمبود

 یها دوره یبرگزار عدم

 (a10)یاموزش

 برابر در یسازمان فرهنگ مقاومت

 (a11)رییتغ

 (a12)فیضع یسازمان فرهنگ

 

 

 

 ها نماد از استفاده با شده پر ماتریس 3 جدول

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

A1  O V V X X V O V V O O 

A2   V X X X V V V V X X 

A3    X X X O X V V O O 

A4     X V O X V V O A 

A5      X O V V V A O 

A6       O X X X O O 

A7        O V V O O 

A8         X X A A 
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A9          X A A 

A10           O O 

A11            O 

A12             

 

 

 

 .آیدبه اعداد صفر و یک بر اساس زیر ماتریس دستیابی اولیه بدست می  SSIM با تبدیل نمادهای ماتریس

 اگر نماد خانه ij حرف V  شودو در خانه قرینه عدد صفر گذاشته می  1باشد در آن خانه عدد. 

 اگر نماد خانه ij حرف A  شود گذاشته می 1باشد در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه عدد. 

 اگر نماد خانه ij حرف X  شودگذاشته می  1و در خانه قرینه نیز عدد  1باشد در آن خانه عدد. 

 اگر نماد خانه ij حرف O شود باشد در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه نیز عدد صفر گذاشته می. 

 

 1و0 اعداد با شده پر ماتریس 4 جدول

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12  اثر

 گذاری

A1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8 

A2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 
A3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 7 

A4 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 8 
A5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 9 
A6 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 8 

A7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 
A8 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 6 

A9 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 
A10 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 4 
A11 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 5 

A12 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5 

اثر 

 پذیری

3 6 7 7 7 9 3 10 12 10 2 2  
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 بنا زیر و بنا زیر عوامل کردن مشخص 5 جدول

 سطح مشترک اثر گذاری اثرپذیری متغیر

(a1) 1,5,6 1,3,4,5,6,7,9,10 1,5,6 4سطح 

(a2) 2,4,5,6,11,12 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 2,4,5,6,11,12 4سطح 

(a3) 1,2,3,4,5,6,8 3,4,5,6,8,9,10 3,4,5,6,8 3سطح 

(a4) 1,2,3,4,8,5,12 2,3,4,5,6,8,9,10 2,3,4,8 3سطح 

(a5) 1,2,3,4,5,6,11 1,2,3,4,5,6,8,9,10 1,2,3,4,5,6 3سطح 

(a6) 1,2,3,4,5,6,8,9,10 1,2,3,5,6,8,9,10 1,2,3,5,6,8,9,10 1سطح 

(a7) 1,2,7 7,9,10 7 3سطح 

(a8) 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 3,4,6,8,9,10 3,4,6,8,9,10 1سطح 

(a9) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 6,8,9 6,8,9 2سطح 

(a10) 1,2,3,4,5,6,7,8,10 6,8,9,10 6,8,9 2سطح 

(a11) 2,11 2,5,8,9,11 2,11 4سطح 

(a12) 2,11 2,4,8,9,12 2,12 4سطح 

 

 

 سبز نیتام رهیزنج یها شاخص یریتفس یساختار مدل لیتشک 1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزینه باالی تکنولوژی های مورد نیاز مشوق های کمتری از طرف دولت

 کمبود منابع انسانی/فقدان برگزاری دوره های آموزشی

هزینه پیاده سازی و تعمیر 

نگهداری/سرمایه گذاری های زیاد و 

 بازده کم تر

حمایت دولت برای  فقدان

 GSCMاتخاذ

در  پذیرش پیشرفت فقدان

 های جدید فناوری

 

 1سطح

 2سطح

 3سطح
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 4سطح

 

 نتیجه گیری:

با توجه به تاثیرات مخرب صنایع برای محیط زیست و آالینده بودن انها نبود تدوین یک استراتژی برای اجرای 

مدیریت زنجیره تامین سبز یکی از مهم ترین چالش ها برای سازمان ها در عصر کنونی است.در این پژوهش تدوین راه 

 سطح دسته بندی 4تفسیری مورد بررسی واقع شد. که مدل در -ی ساختاریاین استراتژی با استفاده از تکنیک مدل ساز

مشوق های کمتری از طرف دولت و هزینه باالی تکنولوژی های مورد نیاز می باشد و سطح آخر این مدل  سطح اول آن و

 یسازمان فرهنگبرابر تغییر و  در یسازمان فرهنگ مقاومتو  کیاستراتژ یزیر برنامه عدم، باال سطح تیریمد تعهد فقدان

پژوهش هستند. و اگر تعهد مدیریت  یر بنایی مدل اینپس این شاخص ها  در واقع زباشد.میGSCM رشیپذ در فیضع

ها را تحت تاثیر قرار بدهد.برای سنجش تعهد مدیریت  بقیه شاخص تواند بطوری عمل کند کهارشد وجود داشته باشد می

ی تعهد امعیار های مثل آموزش، توانمندسازی و پاداش کارمندان سنجید که ایا مدیریت ارشد دارتوان از طریق ارشد می

 در یسازمان فرهنگ مقاومتفرهنگ سازمانی ضعیف در پذیرش زنجیره تامین سبز و است یا خیر. و شاخص های مثل 

 سطح در نمادها و رفتارها و گفتارها ها،ارزش از یامجموعهفرهنگ سازمانی  برابر تغییر هم در سطح آخر قرار گرفته شد.

توان با تقویت آن فرهنگ سازمانی را توانمندتر ساخت.تا بتواند در تغییر، سازمان ها را همراهی . که میاست سازمان کل

 .کند

 پیشنهاد ها:

دیگر عواملی که توان در تحقیقی از بقیه مهم تر است حاال می و مدیریت در این مقاله مشخص شده که عامل فرهنگ-1

توان عواملی که مدیریت را متقاعد کند که این عوامل را حذف و می .موثر هستند را شناسایی کرد و مدیریت بر فرهنگ

 کند را شناسایی کرد.

 توان یک برنامه ریزی استراتژیک در سازمان را طرح ریزی کنیم.چگونه می-2

 ر کار مدیریت سطح باال سازمان در سازمان ها قرار گیرد.اجرا و برگزاری دوره های اموزشی باید در دستو -3
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