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بكارگیری رویكرد ترکیبی ،کیفی و تصمیمگیری چندمعیاره بهمنظور
ارایه مدل زنجیرهتأمین پایدار در صنایع پتروشیمی
سعید رعیتپیشه* ،رضا احمدی کهنعلی** ،میثم عباسی

***

تاریخ دریافت-71/8/55:تاریخ پذیرش71/5/58:

چكیده:
هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی و اولویت بندی شاخصهای زنجیرهتأمین پایدار در صنعت پتروشیمی استت.
رویکرد پژوهش ،اکتشافی و توصیفی با استفاده از روش آمیخته برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادههاستت.
این پژوهش با متاسنتز کیفی شاخصهای پایداری زنجیرهتأمین از پژوهشهای پیشین ،و با استتفاده از نترمافتزار
مکسکیودا شروع شده است .سپس شاخصهای شناسایی شده براساس روشهای کمی دلفی-فازی ،دیمتتل و
فرایند تحلیل شبکهای تجزیه و تحلیل شدند .در مجموع  51شتاخص بترای پایتداری زنجیترهتتأمین شناستایی و

طبقهبندی شد .در روش کمی سته شتاخص "ستازمانی و شترکت محتور"" ،متدیریت محیطتی" و "فشتارهای

محیطی" به عنوان بحرانیترین شاخصها رتبهبندی شد .این پژوهش اهمیت شاخصها را و همچنین روابط بتین

شاخصهای پایداری زنجیرهتأمین صنایع پتروشیمی را پررنگ کرده است .نتایج پژوهش میتوانتد بته تصتمیم-
گیرندگان در اولویتبندی منابع ،اقدامات و راهبردهای ادارهی زنجیرهتأمین سودمند باشد.

واژههای كلیدی :زنجیرهتأمین پایدار ،رویکرد آمیخته ،متاسنتز ،فرآیند تحلیل شبکهای ،دیمتل.

* کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه هرمزگان ،بندر عباس ،ایران (نویسنده مسئول)
** دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه هرمزگان ،بندر عباس ،ایران.
*** دکتری مهندسی صنایع ،دانشگاه لوند ،لوند ،سوئد.

Saeedrayat25@gmail.com
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مقدمه
امروزه توجه به توسعهء پایدار در سطح بینالمللی به طور فزایندهای رشد کرده استت .انتشتار ستالیانه
گزارش توسعهء پایدار 5در حوزههای مختلتف توستط ستازمان ملتل اهمیتت ایتن موضتوع را در در
عرصه بینالمللی نشان میدهد .سازمان ملل توسعهء پایدار را توسعهای کته بترای رفتع نیازهتای حتال
حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسلهای آینده برای رفع نیازهتای ختود تعریتف کترده استت.
صنعت و به طور خاص عرصه تولیدوعملیات نیتز ،مستتقیم و غیرمستتقیم بواستطه گستترش تولیتد و
توسعه صنعتی ناشی از رشد جمعیتت جهتانی و پیامتدهای اجتمتاعی و زیستتمحیطتی ،از موضتوع
توسعه پایدار متأثر بوده استت .در حتوز صتنایع پتروشتیمی نیتز ،واژ پایتداری توصتیف کننتد آن
است که ،چگونه سیستمهای زنده درگذر زمان متفاوت و بهرهور باقی میماند (بتورتی و همکتاران،
 .)7252در عصر حاضر ،رقابت واقعتی بتین زنجیترهتتأمین شترکتهتا استت و نته ختود شترکتهتا
(کریستوفر .)72 :7221 ،در نتیجه مدیریت و عملکرد زنجیرهتامین ،نقشی حیتاتی ،بترای شترکتهتا
دارد (سامچیلیوا و همکاران .)82 :7223 ،شرکتهایی که دارای زنجیرهتأمین ستنتی هستتند متحمتل
هزینههای قابل توجهی بتر تولیتد هستتند (یتاکوولوا و همکتاران .)778 :7252 ،بستک و همکتاران،
( )7252بیان میکنند زنجیرهتأمین پایدار نقتش متوثری در دستتیابی بته عملکترد بهتتر ستازمان دارد
(یوسف و همکاران .)127 :7253 ،همچنین تسنگ و هیونتگ ( ،)7252پیتادهستازی پایتداری را در
مدیریت زنجیرهتأمین را به عنوان مسئلهای حیتاتی بترای ستازمانهتا بیتان کتردهانتد .در پتژوهشهتا
گذشته مزایتای متعتددی از ادغتام پایتداری در زنجیترهتتأمین اشتاره شتده استت ،از جملته :جتذب
حمایتهای دولتی و ایجاد مزیت رقابتی (کارتر و دریسنر ،)7225 ،ایجتاد شتهرت ستازمانی (التن و
همکاران ،)7221 ،کاهش هزینهها (مولنکوب و همکاران ،)7221 ،کتاهش متؤثر بیکتاری ،تضتمین
رفتار برابر ،حفاظت و بهداشت کارکنان ،ایمنی و جلوگیری از محرومیت اجتمتاعی (لییتر و مونتت،
 ،)31-71 :7252کیفیت بهتر محصتول (هانستون و همکتاران ،)7222 ،افتزایش انگیتزه و بهترهوری
کارکنان ،و افزایش ماندگاری کارمنتدان (هتولمز و همکتاران ،)5771 ،و کتاهش ضتایعات و زبالته
(مولنکوب و همکاران .)7221 ،از اینرو ادغام مفهوم پایداری در زنجیترهتتأمین بته دغدغتهء اصتلی
1

. Department of Economic and social affairs
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صاحبان صنایع و جامعه دانشگاهی تبدیل شده است (تسنگ و هیونگ .)351 :7252 ،انتدازهگیتری
جهش تصاعدی تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه پایتداری و زنجیترهتتأمین در پتنج ستال گذشتته
نشان از محبوبیت این زمینه است .مارکمن و کراوزه ( ،)7252بیان میکند بتا وجتود ایتن محبوبیتت
در میان محققان ،هنوز نیاز بته تحقیقتات بیشتتر ،بته منظتور روشتن شتدن ایتن مفهتوم در زمینتههتای
مختلتتف استتت .همچنتتین متتورالی و سیرستتی )7253( ،بیتتان کتتردهانتتد کتته در تحقیقتتات متعتتدد،
یکپارچگی در نگرش به ادغام اصول پایداری در شتیوههتای متدیریت زنجیترهتتأمین نادیتده گرفتته
شده است .ازسوی دیگر ،فقدان مدلی که با توجه بته مقتضتیات بتومی کشتور و صتنعت پتروشتیمی
تدوین شده باشد ،محسوس است ،بنابراین این پژوهش به منظور توسعه مدلهتای ارزیتابی پایتداری
در زنجیرهتأمین صنایع پتروشیمی انجام گرفته است .ازاینرو در بخش دوم این پتژوهش بته بررستی
مبانی نظری و تجربتی زنجیترهتتأمین پایتدار پرداختته شتده استت .در بختش ستوم بته روششناستی
آمیخته( ،که شامل :رویکرد فراترکیب کیفی ،تکنیک دیمتل و فرایند تحلیتل شتبکهای) و همچنتین
شیوهء گردآوری دادهها و در نهایت طرح سؤالهای پژوهش پرداخته میشود .در بختش چهتارم بته
تجزیهوتحلیل دادهها و شناسایی شاخصهای پایداری زنجیره تأمین و بررستی روابتط علتیومعلتولی
میان شاخصها و تعیین درجه اهمیت آنهتا در صتنایع پتروشتیمی اختصتاص دارد .نهایتتا در بختش
پنجم نتیجهگیری و پیشنهادهایی در جهتت اعتتالی پایتداری زنجیترهتتأمین صتنایع پتروشتیمی ارائته
گردید.

پیشینه پژوهش
اولتتین مقتتاالت منتشتتر شتتده در موضتتوع پایتتداری زنجیتتره تتتأمین بتته ستتال  5771برمتتیگتتردد
(سیورینگ و مولر .)219 :7228 ،سرآغاز این اقدامات را میتوان تصویب الیحتة هتوای پتاک
در ایاالت متحده ( )5717دانست .کارتر و راجرز )7228( ،پایداری را تلفیق مسائل اقتصتادی،
زیستمحیطی و اجتماعی سازمان از طریق هماهنگی نظامند فرایندهای تجاری درون سازمانی،
برای بهبود عملکترد اقتصتادی بلنتد متدت شترکت و ایجتاد زنجیترهارزش تعریتف کتردهانتد.
زنجیرهتأمین پایدار شامل طراحی ،هماهنگی ،کنترل و سازماندهی زنجیرهتأمین برای رسیدن به
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کارایی اقتصادی ،با کمترین آسیب بته محتیطزیستت و سیستتمهتای اجتمتاعی در طتول زمتان
تعریف شده است (پیگال و شتفجنکو .)13 :7252 ،ویتستتراک و تتوتبرگ )7257( ،متدیریت
زنجیرهتأمین پایدار را گسترش یافتتهء مفهتوم ستنتی زنجیترهتتامین ،بااضتافه کتردن سته جنبته

ء

اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی تعریف کتردهانتد .در ادامته بته منظتور روشتن شتدن ایتن
فلسفه ،به اختصار به تعدادی محدود از معروفترین مدلهتای پایتداری کته بتهطتور یکپارچته
ابعاد پایدار را در صنایع مختلف بررسی کردهاند ،اشاره شده است.
کارتر و راجرز )7228( ،در پژوهش گسترده خود در  78شرکت بینالمللی چارچوب مفهومی

جامعی را برای  SSCMبا سه بعد اصلی و چهار جنبهء استراتژی کته نقتش حمتایتی از سته بعتد
پایداری را ایفا میکنند ،پیشنهاد دادند و بیان کردنتد متیبایستت همچتون شترکتهتای موفتق

(هیولتتت پاکتتارد ،5نایتتک 7و پتروش تیمی ب تینالملل تی بایستتف ،3لینتتده 4و شتتل ،)5پای تداری بتتا
استراتژیهای اصلی سازمان و زنجیرهتأمین یکپارچه شود (شکل .)5

1. HuItewlett packard
2. Nike
3. BASF
4. Linde
5. Shell
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شکل .1مدیریت زنجیرهتأمین پایدار (كارتر و راجر)2118 ،

توتبرگ و ویتستراگ )7252( ،در مطالعه نظامند خود مدل خانه مدیریت زنجیرهتأمین را ارائته
کردند .که ستونهای این خانه ،ابعاد اصلی پایداری را تشکیل داده و که برای تعادل آن هر سه

بعد ضروری است .مدیریت ریسک و قوانین و استانداردها فونداسیون این خانه را شتکل متی-

دهند و سقف آن را فرهنگ ،فناوریاطالعات و استراتژی تشکیل میدهد .در ایتن متدل بترای
دستیابی به منافع اقتصادی حداکثری ،باید ریسکهتای زیستتمحیطتی و بتازار حتداقل گتردد
(شکل .)7

شکل .2خانه مدیریت زنجیرهتأمین پایدار (توتبرگ و ویتستراگ)2111 ،

گوپالکریشنان و همکتاران )7257( ،در پتژوهش ختود در صتنعت هوافضتای بریتانیتا بتر بهتم-
وابستگی و ارتباط سه بعد پایداری تاکید کرده و در مدل خود اشاره کردند که این چتارچوب
با برآورده ساختن «عامل مردم» بته عنتوان نماینتده ذینفعتان شتروع و بتا بتهکتارگیری فرهنتگ
پایداری که منجر به رضایت ذینفعان و تسهیل در بکارگیری ابتکارات پایتداری زیستتمحتیط
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ادامه و منجر به ارتقای عملکرد عملیاتی و شهرت و اعتبار سازمان و در نهایت خلق منافع متالی
برای زنجیرهتأمین میگردد پایان مییابد (شکل .)3

شکل  .3مدل پایداری گیاالكی یشنان و همکاران.)2112( ،

سیورینگ و مولر ( )7228در مدل پیشنهادی خود به انگیزانندههای درونتی و بیرونتی پایتداری
زنجیرهتأمین پرداخته و به نقش شرکت کانونی در ایجاد انگیتزه در تتامینکننتدگان بته منظتور
دستیابی به محصول پایدار و سود اشاره دارد (شکل .)2

شکل .4مدیریت زنجیرهتأمین پایدار (سیورینگ و مولر)2118 ،
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در داخل نیز به مدل جایزه مدیریت سبز ایران میتوان اشاره کرد که بیانگر این است کته حتل
معضالت اجتماعی و اقتصادی بیتوجه به مستئولیتاجتمتاعی و محیطتی ،نتاممکن استت .ایتن
مدل که در شکل  1نشان داده شده است دارای  8معیار در سطح سازمانی است و بته گستترش
همگرایی مسئولیتپذیری اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطتی و نهایتتا توستعهء رویکتردهتای
پایدار سازمانی با الگوبرداری از مدل سترآمدی ستازمانی  EFQMدر راستتای ثتروت آفرینتی
پایدار میپردازد (جایزه مدیریت سبز ایران.)5372 ،

شکل .5مدل جایزة مدیریت سبز ایران

هرچند مطالعات فراوانی در حوزه پایداری زنجیرهتأمین شده است اما کمتر به بررسی

شاخصهای اندازه گیری پایداری پرداخته شده است .این موضوع در حوزه تخصصی زنجیره-
تأمین پایدار(لینتون و همکاران ،)5299 :7229 ،و باالخص در صنایع بیشتر محسوس است .به-
سبب محدودیت در تعداد صفحات مقاله از ذکر دیگر مدلهای معروف (مدل سود سهگانه،5
مدل سازمان ملل ،7مدل آشیانهای ،5شاخصهای دو جونی ،7مدل مرزهای شکست 3و،) ..
1. Triple bottom line
2. United Nations

مطالعات مدیریت صنعتی – سال شانزدهم ،شماره ،15،زمستان 79

517

خودداری شد .در ادامه بهطور خالصه به تعدادی از پژوهشها در حوزه  SSCMپرداخته شده
است (جدول .)5
جدول .1خالصهای از پژوهشهای در سه بعد SSCM
محقق

عنوان مقاله و صنعت مورد مطالعه

الفت و همکاران،

مدلی جهت اندازهگیری پایداری زنجیره-

زیست محیطی ،اجتماعی و

()7191

تأمین -مورد مطالعه :صنعت فرش

اقتصادی

روش تحقیق

محورهای کلیدی مورد
بررسی

رویکرد AHP

ماشینی ایران.
خاتمی

انتخاب تامینکنندگان در زنجیرهتامین

اقتصادی ،اجتماعی و زیست

تحلیل مصاحبه کیفی و

فیروزآبادی و

پایدار با استفاده از تکنیکهای تصمیم-

محیطی

تکنیک  ANPفازی

همکاران،

گیری چند شاخصه فازی-مطالعه

()7190

موردی :صنعت قطعه سازی.

رعیت پیشه و

بهکارگیری رویکرد کیفی فراترکیب

زیست محیطی ،اجتماعی و

فراترکیب کیفی و آنتروپی

همکاران،

جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری

اقتصادی

شانون

()7190

زنجیرهتأمین.

ازپاگیک)0..0( ،

توسعه چارچوب شاخصهای توسعه

ء

جامعه ،محیطزیست و اقتصاد

تحلیل محتوا کیفی

پایدار در صنعت استخراج مواد معدنی
(معادن).
کارتر و راجرز،

چارچوب مدیریت زنجیرهتأمین پایدار:

ادغام شاخصهای  1بعد (زیست-

()0..0

حرکت به سمت نظریه جدید00 -

محیطی ،اجتماعی ،و اقتصاادی)+

برای توسعه چارچوب

شرکت تولیدی آمریکایی و آلمانی.

چهار جنبهء اساترات ی ،مادیریت

پایداری بر مبنای تئوری

ریسک ،شافافیت و فرهنا

0

باه

منظاااور رسااایدن باااه کاااارایی

نظریه سازی مفهومی

0

ء

4

وابستگی منابع و نگرش
مبتنی بر منایع

اقتصادی
1. Nested model
2. DOW Jones sustainability Index
3. Sufficiency economy
4. 3BL+4 fact.
5. Conceptual theory building
6. resource dependence theory
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ویتستراک و

شناسایی عوامل موفقیت مدیریت

جامعه ،محیط ،اقتصادی و

بررسی نظامند متون و

توتبرگ ()0.7.

زنجیرهتأمین پایدار :صنعت الکترونیک.

مدیریت ریسک

ترکیب با مدل توضیحی

داعو و همکاران،

از سبز تا پایداری :فناوری اطالعات در

قابلیااتهااای پایااداری ،فناااوری

بررسی سیستماتیک

()0.77

یکپارچکی پایداری.

اطالعات ،زنجیرهتأمین و مدیریت

بکارگیری رویکرد مبتنی

کلوس و

پایداری به عنوان پشتیبان پایان به پایان

ابعاد محیطزیست ،اقتصاد ،اخالق

همکاران،

در زنجیرهارزش :نقش مدیریت زنجیره-

و تحصیالت (آموزش)

()0.77

تامین -شرکتهای بزرگ بینالمللی در

0

منابع انسانی

7

ء

بر منابع بهمنظور توسعه

چارچوب پایداری زنجیره-
تامین
گراندد تئوری( 1نظریه
زمینهای)

حوزه پتروشیمی ،غذا ،الکترونیک و خرده
فروشی.
زلنی و همکاران،

بررسی مدیریت زنجیرهتأمین پایدار در

تاثیر خرید زیستمحیطی و بسته

نظرسنجی آماری از

()0.70

مالزی 0.. -شرکت تولیدی مالزیایی.

بندی پایدار بار نتاایا اجتمااعی،

 70..کارمند (تحلیل
عاملی ،تحلیل رگرسیون)

اقتصادی و زیستمحیطی

0

پریرا و همکاران،

نوآوری و پایداری در زنجیرهتأمین مورد

ترکیب ناوآوری فنااوری و ابعااد

مطالعه موردی با

()0.70

مطالعاتی :شرکتهای لوازم آرایشی.

پایاااداری در شااارکت کاااانونی

بکارگیری رویکرد

بسک و

راهکارهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار

همکاران،

و قابلیتهای پویا در صنایع غذایی.

تفسیری

زنجیرهتامین
شاااخصهااای زنجیاارهتااامین+

0

تجزیه و تحلیل محتوا

شاخص قابلیتهای پویایی

()0.70
جیا و همکاران،

آنالیز شیوههای  SSCMدر صنعت

خوشهبندی شاخصهای زیست

رویکرد تفسیری ساختاری

()0.70

معدن و مواد معدنی با رویکرد تفسیری

محیطی پایداری

()ISM

ساختاری -صنعت معدن.
پتی و همکاران،

تعهد و آمادگی برای مدیریت زنجیره

اقتصادی ،زیست محیطی و

در گام اول مرور مقاالت

()0.74

تامین پایدار در صنعت نفت و گاز-

اجتماعی

و در گام دوم آزمون t-

صنعت نفت گاز.

 testو تحلیل عاملی
1. explanatory model
2. resource-based
3. grounded theory
4. case study
5. interpretative approach
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اسفهبدی و

فشار حکومت و نتایا عملکردی مدیریت

نقش حاکمیت در پیااده ساازی و

مدلسازی معادالت

همکاران،

زنجیره تامین پایدار  -تحلیل تجربی از

اجرای شیوههای مدیریت زنجیره

ساختاری از  704نفر از

()0.74

صنعت ساخت و تولید انگلستان.

تامین پایدار و دستاوردهای آن در

مدیران انگلستان

دو بعاااد اقتصاااادی و زیسااات
محیطی
گویندان و

انتخاب مواد پایدار در صنعت ساخت و

در این پ وهش دو بعاد زیسات-

بکارگیری روش ترکیبی

همکاران،

ساز با -صنعت ساخت و ساز و ساختمان

محیطی و اقتصادی ماورد توجاه

تصمیمگیری چند معیار

()0.74

سازی امارات.

پ وهشگران است.

)(MCDM

زمویتینن و

راهکارهای مدیریت زنجیره تامین پایدار

شاخصهای مدیریت زنجیره

تکنیک بررسی نظامند

همکاران،

در صنعت خودرو هند :نگرش ذیعنفعان

تامین پایدار در صنعت خودرو هند

مقاالت و دیمتل

()0.71

چندگانه.

پس از بررسی گسترده ادبیات ،که در جدول  5به طور خالصه به تعدادی از آنها اشتاره شتده
است ،این نکته برداشت میشود کته اغلتب متدلهتای حاضتر بلتوغ نیافتتهانتد (گستپاروتس و
همکاران ،) 327 :7228 ،و پژوهشیهای محدودی به استخراج شاخصهتای ارزیتابی پایتداری
زنجیره تامین ،متناسب با صنعتی خاص پرداخته شده است .در داختل نیتز حتوزه زنجیترهتتأمین
پایدار از نظر پژوهشگران مغفول مانده است و تعداد انگشتشتماری پتژوهش صتورت گرفتته
است .ازاینرو پژوهش حاضر درصدد یافتن مدلی جامع جهت ارزیابی پایداری زنجیتره تتامین

در صنعت پتروشیمی با رویکرد آمیخته 1است.

روش شناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردیست ،همچنین از جمله تحقیقتات آمیختته بتا طترح اکتشتافی
است ،که به صورت متوالی ابتدا به گردآوری دادههای کیفی 7و سپس به منظور تعمیمپتذیری

1. Mixed approach
2
. Qualitative
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یافتهها ،از دادههای کمی 5بهره گرفته شد .فرایند انجام پژوهش در شکل 1بته تصتویر کشتیده
شده است.

شکل .6شمای كلی مراحل پژوهش

از نظر شیوهی گردآوری اطالعات توصتیفی -پیمایشتی استت از ایتن رو فرضتیهای نتدارد ،بتا
توجه به اهداف تحقیق و رویکرد پژوهش سواالت اصلی تحقیق به شرح زیر است:

 شاخصهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در واحدهای پتروشیمی چیست؟
 روابط علی بین شاخصها /ابعاد و درجه اهمیت آن چگونه است؟

جامعه آماری مرحله دوم پژوهش (فاز کمی) 73 ،نفر از خبرگان پتروشتیمی استت کته بته صتورت
1

. Quantitative
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هدفمند 1به منظور تکمیل پرسشتنامههتای دیمتتل و فراینتد تحلیتل شتبکهای انتختاب گردیتد .شتیوه
گردآوری دادهها و جامعه مورد بررسی بهطور خالصه در جدول  7بیان شده است.
جدول.2خالصه روش جمعآوری دادهها و جامعه مورد بررسی
گامهای پژوهش
گام اول :فراترکیب
گام دوم :تکنیک دلفی-
فازی
گام سوم :ترکیب دیمتل و
فرایند تحلیل شبکهای

جامعه آماری

نحوه جمعآوری داده

مقاالت مرتبط با زنجیره-
تأمین پایدار از سال 5772
تاکنون
خبرگان
محققان
پتروشیمی
دانشگاهی

مطالعه سیستماتیک و تحلیل
محتوای کیفی (تاکید بر
اشباء تئوریک)

خبرگان پتروشیمی

پرسشنامه دلفی-فازی
پرسشنامه مقایسات زوجی

روایی و پایایی
دادهها
بازکدگذاری و
آزمون ضریب
کاپا کوهن
روایی محتوا و
منطقی
نرخ ناسازگاری

7

روش تحلیل دادهها:

فراترکیب :3باتوجه بهرشد تحقیقات و مواجهه شدن جامعه علمی با انفجار اطالعات ،پتژوهش-

های ترکیبی که عصارهء تحقیقتات گذشتته استت ،گستترش روزافزونتی یافتته استت (ازکیتا و
توکلی .)7221 ،فراترکیب نوعی پژوهشتی دربتاره پتژوهشهتای گذشتته استت (اصتغرزاده و
قاسمی .)89 :7227 ،بنابراین کاتاالنو ( )7253فراترکیب را فرایند جستجو ،ارزیتابی ،ترکیتب و
تفسیر مطالعات کمی یتا کیفتی دریتک حتوز ختاص تعریتف متیکنتد .بکتارگیری رویکترد
فراترکیب در حوزه مدیریت و به طور خاص مدیریت زنجیتره تتامین رویکتردی نستبتا جدیتد
محسوب میگردد (رعیت پیشه و همکاران .)5371 ،در این پتژوهش از الگتوی سندلوستکی و
باروسو ( )7229بهرهگرفته شده است (شکل .)9

1

. Purposive sampling
. incompatibility rate
3
. meta-synthesis
2
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شکل .7گامهای هفتگانه فراتركیب (بارسو و سوندیلوسکی.)2117 ،1

تكنیک دلفی فازی :در ایتن پتژوهش از روش دلفتی-فتازی بتهمنظتور یکپارچتهستازی نظترات
خبرگان و غربالگری شاخصها به منظور تعیین شتاخصهتای اصتلی(چن و همکتاران:7228 ،
 ،)729پایداری زنجیرهتأمین صنایع پرخطر استفاده شده است .بنابراین ابتدا نظرات خبرگتان بتا
اعداد فازی مثلثی ،به شرح زیر مشخص شده است جمعآوری گردید:
معادله ()5

(

)

Ŵ

که در آن  Wkعدد فازی ،شاخص  Kاست -ak .حداقل ارزیابی-bk ،متوستط ارزیتابی و -Ck
حداکثر ارزیابی خبرگان است .از این رو روش مرکز ثقل 7که نشاندهنده ارزش ( )Skشاخص
Kاست ،استفاده گرفت:
معادله ()7
در نهایت ،باتوجه بهشروط زیر ،شاخصهای مناسب انتخاب میگردد:
•

اگر Λ

شاخص  Kقبول میگردد.

•

اگر Λ

شاخص  Kرد میگردد.

تکنیک دیمتل :تکنیک دیمتل از مرکز تحقیقات ژنو با هدف تبدیل رابطه علت و معلولی
شاخصها به یک مدل ساختاری معقول از سیستم ،نشأت گرفته است (تزینگ و همکاران،
 ) 7229در زیر روش دیمتل به اختصار بیان شده است :درگام اول به محاسبه ماتریس ارتباط
مستقیم اولیه در پنج سطح  2تا  2پرداخته شد .درگام دوم ماتریس ارتباط مستقیم اولیه با دو
1. Sandelowski and Barroso
2. center-of-gravity method
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معادله ( )3و ( )2نرمال شد.
معادله ()3
معادله ()2
گام سوم :محاسبه ماتریس ارتباط کل با استفاده از معادله ( ،)1که در این معادله مقدار I
ماتریس یکه است.
معادله ()1

)

(

گام چهارم :بدست آوردن ماتریس ارتباط داخلی  Vبا نرمالیزه کردن ماتریس ارتباط کل  Tاز
ماتریس ارتباط درونی برای بدست آوردن سوپر ماتریس  ANPاستفاده شد (وو.)835 :7228 ،
تكنیککک فراینککد تحلیککل شککبكهای ( :)ANPتکنیتتک  ANPتعمتتیمیافتتته تکنیتتک AHP

(ساعتی ،)5771 ،و برای غلبه بر مشکل وابستگی متقابل و بازخورد بین شتاخصهتا (وابستتگی
درونی) توسعه یافته است (لتی و همکتاران .)7227 ،بتا ایتن حتال  ANPدر تعیتین وابستتگی و
بازخورد بین ابعاد/شتاخص هتا (وابستتگی ختارجی) بتا مشتکل روبترو استت .بنتابراین در ایتن
پژوهش به منظور غلبه بتر ایتن مشتکل ،از تکنیتک دیمتتل بترای ستاخت نقشته روابتط شتبکه

5

( )NRMو سوپر ماتریس 7در  ANPاستفاده شد .گام اول در تکنیک  ANPمقایسه دوبهدویی

3

شاخصها توسط خبرگان بتا مقیتاس  7نقطتهای 2پیشتنهادی ستاعتی ( )5771بترای شتکلدهتی
ستتوپر متتاتریس استتت .در گتتام دوم بتتا ترکیتتب تکنیتتک دیمتتتل و فرآینتتد تحلیتتل شتتبکهای،
سوپرماتریس اولیه ماتریس تشتکیل شتد .در گتام ستوم بتا نرمتالستازی متاتریس ارتبتاط کتل
ستوپرماتریس متتوزون تشتتکیل شتتد و نهایتتاً در گتتام آختر از معادلتته  1مبتنتتی بتتر زنجیتترههتتای
مارکوفی برای محاسبه سوپرماتریس حددار استفاده شد (یانگ و تزینگ.)7255 ،
معادله ()1

(2k+1سوپرماتریس موزون) = سوپرماتریس حددار
)1. network relationship map (NRM
2. super-matrix
3. Pairwise
4. nine-point scale
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یافتههای پژوهش
در مرحله اول پژوهشگر دادههتای ثانویته ،حاصتل از ستایر مطالعتات را بترای پاستخگویی بته
سواالت خود ،با استتفاده از روش کیفتی هفتت مرحلتهای فراترکیتب(سندلوستکی و باروستو،
 )521 :7229مورد کنکاش دقیتق و عمیتق قترار داد .بنتابراین ابتتدا بته جستتجوی سیستتماتیک
مقاالت منتشر شده در حوزه پایداری زنجیرهتأمین در مجالت علمتی معتبتر داخلتی و ختارجی
در بازه زمتانی  7251-5772پرداختت .ستپس مجموعتهای اولیته از مقتاالتی کته در عنتوان آن
زنجیرهتأمین پایدار بود ،انتخاب شد .سپس با بررسی مقتاالت اولیته و شناستایی مجموعتهای از

کلمات کلیدی و ترکیب کلمات کلیدی بخش اول و دوم (زنجیرهتتامین ،پایتداری ،5زیستت-
محیطی ،اقتصادی ،سبز ،7توامندساز 3و مسئولیت اجتماعی و ،)...این اطمینان را حاصل شد کته

هیچ مقالهای از دست نرفته است .سپس بهمنظور محدود کردن تعداد مقاالت یافتت شتده ،بته-
بررسی مجالت ،با دو معیار میزان استناددهی 2و ضریبتأثیر( 1بتا استتفاده از دو ستایت کته در
پانوشت اشاره شده است) پرداخته شد .در نهایت  37مجله انتخاب گردید.

در ادامه به جستجو مقاالت مرتبط پرداخته شد و در نهایت  221مقاله یافتته شتد .همچنتین بته-
منظور بررسی کیفیت مقاالت و کاهش تعداد آنها ،از ابزار برنامه مهارتهای ارزیتابیحیتاتی

1

و تکنیک فیلترینگ( 9تعیین حداقل تعداد مطالعات که حداکثر اهمیتت را دارد) استتفاده شتد،
در نهایت تعداد  72پژوهش انتخاب گردید .در ادامه پژوهشگر به منظور دستیابی به یافتتههتای
درون محتوا 72 ،مقالهء منتختب را ،وارد نترم افتزار کیفتی مکتسکیتودا کترده و چنتد مرحلته

بررسی نمود ،در نهایت  87کد با بیشترین فرکانس (پرتکرار) ،شناسایی شتد .ستپس بته دستته-

بندی کدهای با مفهوم مشابه (تمها) پرداخته شتد .سانلوستکی و باروستو ( )7229ایتن رویته را
«بررسی موضوعی» نامیدند.
1. Sustainability
2 .Green
3. Enablers
)4 .Citations (journal-ranking.com
)5. impact factors (isiwebofknowledge.com
)6. Critical Appraisal Skills Programme (CASP
7. screening method

512
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جهت بررسی پایتایی پتژوهش کیفتی فراترکیتب ،از ضتریب کاپتا-کتوهن استتفاده شتد .ایتن
شاخص با ارزیابی دو یا چند سند (که توسط دو محقق متفاوت بررسی شتده استت) ،از حیتث
ارجاع به شاخصی خاص میپردازد .نرم افزار مکسکیودا با قابلیت بررسی رابطته بتین استناد و
همچنین ماهیت صفر و یک کدها ،امکان استفاده از شاخص کاپا را میدهتد .پتس از ارزیتابی
ضریب کاپا ( )2/123بیش از مقدار قابلقبول ( ،)2/1بدست آمد (ویترا و گرنتت .)7221 ،ایتن
مقدار بهمعنای پایایی پژوهش است .همچنین ضریب معناداری کمتتر از  ،2/21گویتای وجتود
رابطهء کدگذاری میان دو سند بررسی شده است (رعیت پیشه و همکاران.)5371 ،
در انتهای مرحله اول ،برای غربال کردن مهمتترین شتاخصهتا صتنعت پتروشتیمی ،یافتتههتای
تحلیل محتوای 5مقاالت (فراترکیب) ،به صورت پرسشنامهی دلفی-فازی تنظیم گردید .در این
بخش  1نفر از خبرگان صنعت پتروشیمی با روش نمونهگیری هدفمنتد-گلولته برفتی 7انتختاب
شد تا به ارزیابی اهمیت شاخصهای شناخته شده در بخش قبل بپردازند .اهمیت شاخصهتا بتا
استفاده از مقیاسهای زبانی و اعداد فازی-مثلثی مربوط به مقیتاس پتنج نقطتهای ،بته قترار زیتر
استتت-)2/9 ،2/7 ،2/7( :بستتیار مهتتم استتت-)2/1 ،2/9 ،2/7( ،مه تم استتت-)2/3 ،2/1 ،2/9( ،

عادی-)2/5 ،2/3 ،2/1( ،بیاهمیت-)2/5 ،2/5 ،2/3( ،بسیار بتی اهمیتت .در نهایتت شتاخص-
هایی راکه مقدار آستانه )λ( 3آن بیش از  2 /1بود ،به عنتوان مهمتترین شتاخص درنظتر گرفتته
شد ،زیرا میانگین حداقل مقدار "مهم" ( )2/1و ماکزیم مقدار "نرمتال" ( )2/9استت ،درنتیجته

شاخصهایی که مقداری کمتر از  2/1کستب کردنتد حتذف شتد .در نهایتت بترای ابعتاد ()D
پایداری از  58شاخص( 7 )iشاخص حذف و  5شاخص نیز بنا به نظتر خبرگتان ادغتام گردیتد

(جدول  2 ،3و .) 1

1. content analysis
2. Purposive-snowball sampling
3. threshold value
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جدول .3طبقه بندی یافتهها و مطالعات مورد استفاده و در پژوهش بعد اقتصادی ()D1
کد

تم

بهبود ارتباطات درونی و بیرونی ،نگرش بلند مدت در امور زنجیره ،سرمایه گذاری در توسعه

ء

کسب و کار محور کارمندان ،تقویت یکپارچگی در زنجیره ،حفظ تعامل بلند مدت با مشتری ،مدیریت ذینفعان،
()i1

تمایز در رقابت ،ایجاد فرصت از طریق تصویر و شهرت سازمانی ،اقدامات مدیریت ریسک
در زنجیره ،ارزیابی و اندازه گیری عملکرد اقتصادی کسب و کار در زنجیره.

تولید محور
()i2

استقراری برنامه ریزی تولید کارا ،بهبود کیفیت محصول ،بهبود جایگاه بازار ،انعطاف پذیری
ء

توزیع ،کاهش نوسانات موجودی ،توسعه محصول.

مالی و هزینه محور بهبود عملکرد مالی استراتژیک ،شفافیت جریان مالی و اطالعاتی ،کاهش هزینه و افزایش سود
()i3

در عین توجه به دو بعد دیگر ،توسعهء سیستمهای ارزیابی و گزارش دهی مالی.

تأمین کنندگان
()i4

توسعه و مدیریت تأمینکنندگان ،ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان ،ارتباط بلندمدت با تأمین-
کنندگان ،کاهش فاصله شرکت کانونی از تأمینکنندگان ،برنامهریزی برای انتخاب تأمین-

کنندگان.
جدول .4طبقه بندی یافتهها و مطالعات مورد استفاده و در پژوهش بعد اجتماعی ()D2
کد

تم
سازمان
سازمانی و شرکت
محور
()i5

محوری
شرکت
کانونی

1

تعهد و حمایت رهبران و مدیران در زنجیره ،اشتراک گذاری دانش و اطالعات در
زنجیره ،افزایش پاسخگویی در زنجیره ،ایجاد ساختار سازمانی کارا  ،فرهنگ
سازمانی مناسب ،کاهش غیب کارکنان از طریق بهبود محیط سازمان.
تعهد شرکت کانونی در زنجیره ،مسئولیت اجتماعی شرکت کانونی در زنجیره ،بشر
دوستی ،کسب و کار اخالقی ،تاکید بر آموزش در کل زنجیره.

زنجیره
انسان محور
()i6

ایجاد انگیزه و رضایت در کارکنان ،جلوگیری از کار کودکان ،بیگاری و سوء استفاده ،جلو گیری
از تبعیض ،بهداشت و ایمنی کارکنان ،فعالیت آزاد انجمنها ،حفظ حقوق کارکنان ،ارتقاء عدالت
اجتماعی ،بهبود و تنوع در استخدام و ارتقاء پرسنل ،شرایط کار عادالنه.

مدیریت اجتماعی مکانیزمهای خود تنظیمی در زنجیرهتامین ،انطباق اجتماعی با دستورالعملهای و استانداردها،
()i7

همکاری و هماهنگی در زنجیرهتامین ،ارزیابی تاثیرات اجتماعی.

کاال و خدمات مسئولیت اجتماع ی کاال و خدمات ،شفافیت در تولید و ردیابی کاال ،ایمنی و امنیت محصوالت
()i8

تولیدی و خدمات.
1 . Focal company
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جدول .1طبقه بندی یافتهها و مطالعات مورد استفاده و در پژوهش بعد زیستمحیطی ()D3
تم

کد

فشارهای محیطی

فشارهای حکومتی یا دولتی ،فشار مشتریان ،فشار درون زنجیره ،فشار انجمنهای مردمی

(محرک) ()i9

دوستدار محیطزیست ،فشار سهامداران

مدیریت محیطی ( )i10مدیریت چرخه عمر و پایان عمر محصوالت ،بکارگیری سیستم مدیریت محیطی یکپارچه

5

( ،) EMSمدیریت و کاهش تولید زباله و مواد زائد در زنجیره ،توسعهء فناوریهای سبز در

زنجیرهتامین ،ارزیابی عملکرد زیستمحیطی در زنجیره ،توسعهء تأمینکنندگان سبز.
سیاستها ،استراتژیها و انطباق با استانداردهای محیطی ،سیاستگذاری زیستمحیطی ،التزام زنجیرهتأمین به قوانین و
قوانین و مقررات ( )i11مقررات محیطی ،تدوین استراتژی و شیوههای کارای سبز.
منابع و انرژی
()i12

حمل و نقل و

انتشارات()i13

کاهش مصرف منابع ،استفاده از منابع تجدید پذیر ،افزایش بهروری منابع ،کاهش مصرف
مواد سمی در محصوالت.
ء

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ،توسعه مقررات مربوط به انتشارات ،حمل و نقل محیطی.

فعالیتها سبز ،نوآوری و پیشگا می شرکت کانونی زنجیره در ابتکارات محیطی ،خرید سبز ،رقابت در کسب شهرت
ابتکارات ()i14

محیطی ،بازاریابی سبز ،طراحی و تولید سبز ،لجستیک داخلی محیطی ،بسته بندی سازگار با
ء

محیطزیست ،توسعه ایدهای سازکار با زیست محیط.
لجستیک معکوس و حلقه توسعهء شبکه بازیافت در زنجیرهتامین ،بازتولید از ضایعات در فرایند تولید ،تشویق نوآوری-
بسته

()i15

های مربوط به بکارگیری ضایعات ،طراحی برای بازتولید ،طراحی و بهینه سازی موثر سیستم
لجستیک حلقه بسته در کل زنجیره ،تولیدات جانبی از ضایعات.

1. Integrated Environmental Management System
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در ادامه برای کشف رابطهء بین سه بعد پایداری زنجیرهتامین ،با تکنیک دیمتل ،با استفاده از
پرسشنامه مقایسات زوجی و نظرخواهی از خبرگان ماتریس ارتباط کل )T(5تشکیل شد ،که
وابستگی خارجی موجود در میان ابعاد را نشان میدهد (جدول.)1
جدول .6ماتریس ارتباط كل سه بعد اصلی ()T1

با توجه به ماتریس ارتباط کل ابعاد نمودار شبکه ارتباطات شکل میگیرد (شکل.)8

شکل .8مدل پایداری زنجیرهتأمین و ساختار شبکه تأثیرات

پس از تحلیل دادههای جمعآوری شده شاخصها ،ماتریس ارتباط کل شتاخصهتای سته بعتد
 SSCMمشخص شد ،و بهمنظور تعیین ماتریس ارتبتاط داخلتی ،7متاتریس ارتبتاط کتل نرمتال
1. total-relation matrix
2. inner dependence matrices
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سازی ،گردید و این ماتریس (ارتباط داخلی) مستتقیماً وارد ستوپرمتاتریس اولیته (بتدون وزن)
شد .وابستگی بیرونی بین ابعاد مختلف براساس ساختار شبکهای بیان شده است (شکل .)8پتس

از نرمالسازی ستونی (ضرب هر سطر در معکوس ،مجمتوع ستتون ختودش) ستوپرمتاتریس -
بدونوزن( 5جدول  )9سوپرماتریس موزون7حاصل میگردد ،کته بته دلیتل محتدودیت حجتم
مقاله آورده نشده است .در نهایت برای دستیابی بته همگرایتی سیستتم و یکستان شتدن مقتادیر
سطرها سوپرماتریس متوزون براستاس معادلته  1بتهتتوان رستانده شتد ،کته نهایتتا در تتوان 57

همگرایی حاصل ،و سوپرماتریس حددار ایجاد گردید .وزن اهمیت نسبی 3هر شتاخص ( )iدر
جدول  8مشخص است.
جدول .7سوپر ماتریس اولیه

1. unweighted super-matrix
2. weighted super-matrix
3. relative importance weights
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جدول .8سوپر ماتریس حددار

عالوه بر تعیین روابط بتین ابعتاد و شتاخص هتا ،کتاربرد دیگتر تکنیتک دیمتتل در رستم نقشته
تأثیرات-جهت 5که نشاندهنده روابط علی میان شاخصها است .به منظتور رستم نمتودار علتی
مجموع سطرها و ستونهای ماتریس ارتباط کل )T( 7که به ترتیب نشان دهنده بردار  Rو بردار
 Cاست از طریق معادالت  9و  8مشخص میگردد .بردار  Rنشاندهنده سطح تتأثیر و بتردار C

نشان دهنده سطح رابطه با دیگر شاخصهاست .مقادیر  R+Cنشاندهنده درجه (میزان) ارتبتاط
شاخص با دیگر شاخصهاست و عوامل با مقدار  R+Cبیشتر با دیگر شاخصها ارتباط بیشتری
دارند (سید حسینی و همکاران ،)898 :7221 ،و R-Cبیتانگر درجته تتأثیر عوامتل در سیستتم و
اولویت بیشتری در تخصیص امکانات 3استت (وو .)7228 ،جتدول  7نشتاندهنتده مقتادیر الزم
1. Impact-direction map.
2. total-relation matrix
3. dispatcher
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برای رسم نقشهء تأثیر-جهت ابعاد و شاخصهای زنجیره تامین پایدار است .نقشهء تأثیر-جهتت
کشیده شده توسط دیمتتل (شتکل  )7بته تصتمیمگیرنتدگان و متدیران ارشتد در یتک سیستتم
مدیریتی 5به تعیین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ابعاد یا شاخصها و همچنین اهمیت آنها کمتک
میکند .این اطالعات تشخیص روابط علی در بین  3بعد را برای تصتمیمگیتریهتای راهبتردی
مدیران به منظور بهبود عملکرد هر یک از زمینهها تسهیل میکند.
معادله ()9

)

∑(

] [

معادله ()8

)

∑(

] [

جدول  .9مقدار تأثیر و اهمیت ابعاد و شاخصها

1. managerial system
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نتیجهگیری و پیشنهادها
باتوجه به منطق تئوری پیچیدگی 5بررسی سیستمهای پیچیتده بتدون تحلیتل روابتط علتی میتان
زیرشاخصها و تعامالت بین آنها بیفایده است .ازاینرو در پژوهش حاضر پتس از شناستایی
شتتاخصهتتای پایتتداری زنجیتترهتتتأمین پتروشتتیمی ،محقتتق درصتتدد بررستتی تأثیرگتتذاری و
تأثیرپذیری میان شاخصها و تعیین درجته اهمیتت شتاخصهتا برآمتده استت .درنهایتت متدل
پایداری زنجیرهتأمین صنعت پتروشیمی ،که حاصل دیدی کلنگرانه در مطالعات زنجیرهتتأمین
و مشاوره با خبرگان پتروشیمی است ،در 51شاخص اصتلی و  87زیرشتاخص تعیتین گردیتد .روش
دلفی-فازی بکارگرفته شده در این پژوهش ،بهطور گسترده اطالعاتی دررابطه با جنبههتای مختلتف
پایداری جمعآوری ،و بهطور مؤثری ابهام و بیدقتی در قضاوت خبرگان ،بترای شناستایی مهمتترین
شاخصها و جرحوتعدیل آن ،برای بدست آوردن وزن هر یک از شاخصهتا انتختابی در ترکیتب
دیمتل و  ANPرا کاهش میدهد .باتوجه به نتایج ترکیتب تکنیتک دیمتتل و  ANPکته در در

جدول  8نشان داده شد ،شاخصهای سازمانی و شرکت محوری ،)i5(7مدیریت محیطی،)i10(3
فشارهای محیطی( )i9بحرانیترین شاخصها (بیشترین وزن) تعیین گردید.

شاخص "سازمانی و شرکتمحوری" از نظر خبرگان پتروشیمی بحرانتیتترین شتاخص استت.
ویژگیهای این شاخص در تحقیقات متعدد تأکید شده است و شامل :ایجاد فرهنتگ پایتداری
(کارتر و راجرز7228 ،؛ کالیستن7223 ،؛ پترکمن ،)7228 ،اشتتراکگتذاری دانتش در طتول
زنجیتترهتتتامین (کتتارتر7221 ،؛ گیالتتتی5777 ،؛ متتار  ،)5775،آمتتوزش و تحصتتیل کارکنتتان
(مامک7221 ،؛ ریتور و همکاران ،)7252 ،حمایتها و تعهد مدیران ارشد و رهبتری (کارنتا و
همکتتاران7223 ،؛کتتارتر و راجتترز7228 ،؛ پیگتتال و وو ،7227 ،پیگتتال ،)7222 ،اختتالق در
شتترکت (شتترما و روود ،)7223 ،تعهتتد شتترکت کتتانونی (کتتارتر7221 ،؛ کارنتتا و همکتتاران،
 ،)7223بهبود پاسخگویی 2در زنجیترهتتامین (کتارتر و جنینگتز7227،؛ سترکیس و همکتاران،
1. Complexity Theory.
2. Organization-centric
3. Environmental Management-centric
4. Accountability
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7252؛ چین و شتیا ،)7229 ،انتدازه و ستاختار ستازمانی در زنجیتره(پیگتال ،)7222 ،مستئولیت
اجتماعی در زنجیره (کریوم و همکاران ،)7255 ،میشود.

"مدیریتمحیطی" دومین شاخص بحرانی پتروشیمی است .ویژگتیهتای اصتلی ایتن شتاخص
عبارتند از :شاخص مدیریت محیطی از مجموعه زیترشتاخصهتای ،سیستتم متدیریتمحیطتی

5

(سیورینگ ،)7222 ،متدیریت چرخته عمتر( 7ستیورینگ7222 ،؛ ستیورینگ و متولر،)7228 ،
مدیریت کاهش زباله( 3لینتتون و همکتاران ،7229 ،شرونیستتا ،)7229 ،توستعهء فنتاوری 2ستبز
(ولف ،)7255 ،ارزیابیعملکرد زیستمحیطی (ولوی و همکاران7223 ،؛ماتوس وهال)7229 ،
که زنجیرهتأمین را بهطور همزمان بهکاهش پیامدهای زیستمحیطی و استتفاده از فنتاوریهتای
سبز ( ،)ICTارزیابی عملکرد زیستمحیطی ،گزارشدهی داوطلبانه ،افزایش کتارایی عملیتاتی

تشویق میکند" .فشارهای محیطی" سومین شاخص پراهمیت از نظر خبرگان پتروشیمی استت
که شامل محرک پایداری زنجیرهتأمین میشود ،در تحقیقات متعدد به ایتن محترکهتا اشتاره
شده است که شامل فشارهای درون زنجیرهتامین از سوی کارکنان و فشار ستهامداران (پیگتال
و همکتتاران7222 ،؛ وو و پیگتتال7255 ،؛ ولتتف7255 ،؛ آنستتت7229 ،؛ زیهیتتو و ستترکیس،
)7229؛ فشار مشتریان (بتازار) (ستیورینگ و متولر7228 ،؛ ولتف7255 ،؛ وو و پیگتال7255 ،؛
آنست7229 ،؛ تیت و همکاران)7255 ،؛ فشارهای رقابتی (پیگال و همکتاران7222 ،؛ آنستت،
)7229؛ و فشتتارهای نهتتادی (متتاتوس وهتتال7229 ،؛ زیهیتتو و ستترکیس ،)7229 ،فشتتارهتتای
حکتتومتی (دولتتتی)( ،آنستتت7229 ،؛ تیتتت و همکتتاران )7255 ،و فشتتار انجمتتنهتتای مردمتتی
دوستدار محیطزیست (( )NGOوو و پیگال7255 ،؛ سیورینگ و مولر7228 ،؛ ولف7255 ،؛
آنستتت7229 ،؛ تیتتت و همکتتاران )7255 ،و جوامتتع محلتتی (پیگتتال و همکتتاران7222 ،؛ وو و
پیگال7255 ،؛ ولف )7255 ،میشود.
با توجه به نتایج تکنیک تحلیل شبکهای خبرگان پتروشیمی به ترتیب بعد اقتصتادی ،اجتمتاعی
1. Integrated Environmental Management System
2. Lifecycle
3. Waste
4. Technology
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و سپس محیطی را بااهمیتترین ابعاد تعیین کردهاند ،که بتا توجته بته ستهمی کته بعتد اقتصتاد
پتروشتتیمی در تولیتتد ناختتالص داخلتتی (تقریبتتا 12درصتتدی) دارد دور از انتظتتار نیستتت و بعتتد
محیطی کماهمیتترین بعد تعیین شد .دلیل تمرکز بیش از حد بر بعد اقتصادی را متیتتوان در
اثرات تحریمهای چندین ساله این شرکت توسط کشورهای جهان دانست که مجتال توجته بته
دو بعد دیگر را به این شرکتها نمیدهد ،همچنتین هنتوز بحتث زیستتمحیطتی آنگونته کته
بایدوشاید در کشور جایگاه خود را پیدا نکرده است .همچنین یافتههتای کلیتدی نقشته تتأثیر-
جهت (شکل ،)7تکنیک دیمتل نشان میدهد که بعد اقتصادی پتروشیمی در ایران تعیینکننتده

و تأثیرگذار بر دو بعد اجتماعی و زیستمحیطی است .در بعد اقتصادی ( )D1شاخص کستب-
وکار محوری ( )i1بهعنوان علت 5و شتاخصهتای تولیتدمحتور ( ،)i2متالیوهزینتهمحتور (،)i3

تامینکنندگان ( )i4معلول 7هستند .همچنین بعد محیطی تأثیرپذیرترین بعد تعیین گردید.که بتا-
توجه بهآنچه گفته شد دور از انتظار نیست.

1. Dispatcher
2. Receivers
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شکل .9نقشه تأثیرات-جهت ابعاد و شاخصهای SSCM

در پژوهش حاضر ،شاخصها و زیرشاخصهای شناستایی شتده و همچنتین تعیتین ارتباطتات و
درجه اهمیت آنها ،از نظر خبرگان ،برای تصمیمگیرندگان صنعت پتروشیمی در اولویتبندی
منابع ،اقدامات و راهبردهای ادارهی زنجیرهتأمین سودمند است .همچنین نقشه تأثیر-جهتت در
تکنیک دیمتل به مدیران ارشد پتروشیمی در تعیین اینکه کتدام بعتد یتا شتاخص معلتول دیگتر
ابعاد یا شاخصها در سیستم متدیریتی 5استت ،کمتک متیکنتد .بنتابراین ایتن اطالعتات بترای
تدوین استراتژی پایداری در جهت تسریع در پیادهسازی پایداری زنجیرهتأمین ایتن صتنعت ،و
در همچنین اقدام به گزارشدهی پایداری ،میتواند برای تصمیمگیتران و متدیران ارشتد مفیتد
واقع شود.
با توجه بهاهمیتت موضتوع پایتداری در جهتان ،شترکتهتای پتروشتیمی بتهمنظتور رقابتت در
1. managerial system
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بازارهای جهانی و توسعهء سهم بازار خود ،ناگزیر بهپذیرش ،ادغام ،پیادهسازی و ارائه گزارش
پایداری شرکت و زنجیرهتأمین خود هستند .بنابراین مدل پایداری مطرح شده متیتوانتد نقشته
راه مناسبی ،برای صنعت پتروشیمی با توجه به مقتضیات بومی گردد .از تنگناهای این پتژوهش
میتوان به عدم دست به منابع علمی بینالمللی در حوزه نفت ،گاز ،پتروشیمی 5،تعداد محتدود
پتتژوهشهتتای فارستتی در حتتوزه زنجیتترهتتتأمین پایتتدار و همچنتتین محتتدودیت در شناستتایی و
دسترسی به افراد بااطالعات مرتبط با زنجیرهتأمین پایدار در صتنعت پتروشتیمیجهتت تکمیتل
پرسشنامه ،اشاره کرد.
بهواسطه نگاه مقطعی و گذرای تکنیکهای تصمیمگیری در تعیین روابط علی بین شاخصهتا،
توصیه میشود در تحقیقات آینده پژوهشگران از متدلستازی دینامیتک و پویتایی سیستتم کته
قابلیت تحلیل روابط علی را در بستر زمان داراست ،استتفاده کننتد زیترا جهتت تحلیتل روابتط
علیومعلولی در سیستمهای سنجش عملکرد ،بستیاری از شتاخصهتا مستتلزم تحلیتل در بستتر
زمان هستند ،تا از تنزل سیستم ارگانیک به سیستم ایزوله جلوگیری شود.

1. www.onepetro.com
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