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چکیده
هدف از اجرای این پ ژوهش توسعه مدل مفهومی و دسته بندی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت
قطعه سازی است .روش مطالعه تحلیل محتوای کیفی و ابزار اصلی جمع آوری اطالعات ،مصاحبههای نیمه ساختار
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شامل  92کد باز است که در قالب هفت مقوله اصلی درج و در انتها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا ،طبقه بندی و
مدل مفهومی ترسیم گردید .پایایی با استفاده از ضریب کاپا برابر با  9/269بوده که در سطح توافق عالی قرار گرفته
است .نتایج نشان میدهد که  7مولفه شناسایی شده در پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه
سازی شامل؛ تامین کننده و خرید سبز ،طراحی و بسته بندی سبز ،تولید سبز ،توزیع و بازاریابی سبز ،مدیریت زیست
محیطی ،آموزش و پژوهش ،لجستیک معکوس میباشد که مولفههای آموزش و پژوهش و لجستیک معکوس به
عنوان مولفههای نو در این پژوهش پدیدار شده اند .امروزه سازمانهای جهانی در فضای رقابتی دریافتند که بهبود
عملکرد زیست محیطی میتواند آنها را از سایر رقبای خود متمایز سازد.
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مقدمه
صنعتی شدن جوامع بشری عالوه بر تامین سعادت ،رفاه و پیشرفت انسانها سبب بروز
معضالت و مشکالتی در زمینه محیط زیست ،سالمت انسانها ،از بین رفتن منابع ،آلودگی
محیطی و ناهماهنگی اکولوژی و حوادث ناشی از کار و ایمنی شده است .این موضوع مانع
اصلی و اساسی رشد و توسعه کشورها شناخته شده و حتی به عنوان مانع توسعه یافتگی به
شمار میرود (دوبی .)9109 ،0حرکت به سمت زنجیره تامین سبز ،باعث میشود به سطح
باالتری از بهره وری برای تامین نیازهای جامعه و مراقبت و افزایش کیفیت زیست محیطی در
سطح محلی و جهانی و همچنین ،افزایش حفاظت محیط زیست دست یابیم ،به نحوی که
موجب افزایش سودآوری تجاری شده و همزمان به سه موضوع اصلی محیط ،کیفیت و سود
آوری توجه مینماید (تسنگ و همکاران .)9105 ،9طی چند سال اخیر ظهور فناوریهای نوین
و ایجاد تحوالت عظیم در بازارهای جهانی ،زنجیره تامین سبز را بیش از پیش امری ضروری
ساخته است ،به نحوی که سازمانهای مختلف جهت ایجاد و حفظ موقعیت و جایگاه رقابتی
خود ،ناگزیر به استفاده از زنجیره تامین سبز میباشند (جاللی .)9109 ،7عملکرد زنجیره تامین
سبز برای پایداری شرکتها متمرکز شده است (سوریانتو و همکاران .)9102 ،4و دوره
جدیدی از تفکر کسب و کار و منبعی از مزیت رقابتی را ایجاد میکند .زنجیره تامین پایدار
ریشه در زنجیره تامین سنتی دارد (سمن و همکاران ،)9105 ،9بدینسان ارزیابی زنجیره تامین
سبز ،میتواند بر ایجاد شفافیت و شروع نوآوری زنجیره تامین بکار گرفته شود .محققان
عملکرد زنجیره تامین سبز و عملکرد هر یک از آنها را با استفاده از شاخصهای
منعکسکننده اثربخشی ،انعطافپذیری ،واکنشپذیری و کیفیت محصول ارزیابی کردهاند
(سیلوا و همکاران .)9105 ،6محققان دولت ،مشتریان و سهامداران را به عنوان تکیهگاه اصلی
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برای زنجیره تامین سبز در نظرگرفته اند .بطور تجربی تایید شده است که کاربردهای زنجیره
تامین سبز میتواند نوآوری شرکتها را بهبود بخشد (سمن و همکاران ،)9105 ،در واقع،
محققان با در نظر گرفتن پایداری در محیط رقابتی کنونی کسب و کار ،آن را امری الزم و
محور زنجیره تامین سبز میدانند (جاللی.)9109 ،
مدیران در زنجیره تامین سبز عالوه بر حداقل سازی هزینههای معمول زنجیره تامین (هزینه
سفارش ،هزینه موجودی کاال و ،)...در راستای پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی سازمان و
ارتقای بهره وری به دنبال حداقل کردن هزینههای اجتماعی نیز هستند ،تا از این طریق به خلق
ارزش و ارضای نیازهای مشتریان (مخصوصاً مشتریان مطلع و حامی محیط زیست) پرداخته تا
اصالح یا ایجاد تقاضای جدید ،دستیابی به بخشهای جدیدی از بازار و تغییرات در هزینهها
(با دستیابی به شیوههای جدید تولید) به عنوان منابع عمده نوآوری بهره مند شوند ،که این امر
در نهایت مزیت رقابتی را برای سازمان به همراه خواهد داشت (فوالن و برون.)9109 ،0
امروزه مدیران زنجیره تامین سبز در شرکتهای پیشر و از طریق ایجاد مطلوبیت و رضایتمندی
از منظر زیست محیطی در سراسر زنجیره تامین ،میکوشند تا از لجستیک سبز و بهبود عملکرد
محیطی خود در کل زنجیره تامین به عنوان یک سالح استراتژیک جهت کسب مزیت رقابتی
پایدار سود ببرند بنابر این اهداف خود را براساس سه موضوع مهم طراحی سبز (محصول)،
تولید سبز (فرایند) و بازیافت محصول ،پایه گذاری میکنند (کاپالن.)9103 ،9
با توجه به مطالب مطروحه و هدف اصلی پژوهش توسعه مدل مفهومی پیشایندها و پیامدهای
زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی با رویکرد کیفی میباشد.

1 .Folan & Browne
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مبانی نظري و پیشینه پژوهش
 زنﺠیره تامیﻦ ﺳبﺰمدیریت زنجیره تامین که تمام فعالیت هاى مرتبط با تبدیل جریان کاال از مرحله ماده خام تا
تحویل به مصرف کنندگان نهایﻰ را به موازات جریان اطالعات در سرتاسر زنجیره تامین در
بر مﻰ گیرد ،تاثیر مهمﻰ بر محیط زیست دارد .امروزه در صنعت به دلیل کوتاه شدن دوره
عمر آنها و متنوع شدن محصوالت ،تصمیم گیرى در مدیریت زنجیره تامین از حساسیت
خاصﻰ برخوردار است .پرداختن به زنجیره تامین سبز موجب ایجاد مطلوبیت و رضایتمندى از
نظر زیست محیطﻰ در سراسر زنجیره تامین و دستیابﻰ به بازار جدید از طریق عرضه
محصوالت سازگار با محیط زیست و در نهایت باعث کاهش هزینه ها از طریق صرفه جویﻰ
در منابع ،هزینه سوخت ،ساعات کارکارگران ،حذف ضایعات و بهبود بهره ورى ،بهره مندى
از مزایاى رقابتﻰ از طریق خلق و ارایه ارزش براى مشتریان و رضایت مندى و وفادارى
مشتریان نسبت به محصوالت و نهایتاً افزایش سودآورى بنگاه میشود (رضایی.)0751 ،
 نقش زنﺠیره تامیﻦ ﺳبﺰ در كﺴﺐ مﺰﻳﺖ رﻗاﺑﺘیپورتر )0555( 0از سه راهبرد تمایز ،تمرکز و کاهش هزینه به عنوان راهبرد عام براى کسب
مزیت رقابتﻰ پایدار نام مﻰ برد .آن دسته از بنگاهها که به طور همزمان از راهبردهاى تمایز و
کاهش هزینه استفاده مﻰ کنند ،در کسب مزیت رقابتﻰ موفق ترند .راهبردهاى زنجیره تامین به
دو راهبرد پاسخگویﻰ وکارایﻰ تقسیم میشود .زنجیره تامین سبز با اختالط دو راهبرد یاد شده
و با لحاظ کردن اصول اقتصادى در دست یابﻰ به اهداف صرفه جویﻰ در استفاده از منابع،
انرژى ،انبارها ،جلوگیرى از حمل و نقل ﻏیر ضرورى ،کاهش آلودگﻰ با به کارگیرى مواد
خام و سازگار با محیط زیست ،کاهش ضایعات و ﻏیره از مزایاى کارایﻰ یا به تعبیر دیگر از
راهبرد کاهش هزینه ها بهره مند مﻰ شود .این زنجیره از یک سو با ایجاد نوآورى در طراحﻰ
و تولید محصوالت سازگار با محیط زیست و قابل بازیافت ،عالوه بر کاهش هزینه هاى
تخریب زیست محیطﻰ (هزینه هاى اجتماعﻰ) از راهبرد پاسخگویﻰ یا به تعبیر دیگر از راهبرد
1 .Porter
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تمایز استفاده مﻰ کند .برآیند این دو راهبرد یک معیار مطلوب در انتخاب ابزارهاى سیاست
گذارى اقتصادى با صرف حداقل هزینه در دستیابﻰ به راهبرد مزیت رقابتﻰ است (سیم خواه و
فیضی )0757 ،از این رو به کارگیرى زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن معیار حداکﺜر کردن
منافع خالص آلودگﻰ ،از یک سو منجر به بهره مندى از مزایاى ناشﻰ از صرفه جویﻰ مﻰ شود
و از سوى دیگر با ایجاد نوآورى در طراحﻰ و تولید محصوالت سازگار با محیط زیست و
قابل بازیافت ،منجر به حداکﺜر شدن سودآورى بنگاه اقتصادى خواهد شد .آلودگیهای
زیستمحیطی حاصل از مصرف سوختهای فسیلی ،مصرف سریع و محدود بودن ذخایر نفتی
و افزایش روزافزون تقاضای انرژی از مهمترین انگیزههای توسعه زنجیره تامین سبز در کشور
می باشند .یکی از مهم ترین مسائلی که آینده کشور را در تامین انرژی تهدید میکند،
وابستگی شدید به منابع نفتی و عدم توسعه قابل توجه انرژیهای تجدید پذیر میباشد .در
سالهای اخیر در نقاط مختلف دنیا تولید سوخت سبز به عنوان جایگزینی برای سوختهای
فسیلی گسترش فراوانی داشته است .تضمین توسعه پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده
بهینه از منا بع محدود و ﻏیر قابل جایگزین در آن کشور شده است و اقدامات گوناگونی برای
مواجهه با این مساله توسط دولتها انجام گرفته است که از جمله آنها اعمال قوانین و اصول سبز
مانند استفاده از مواد خام سازگار با محیط زیست در مراکز تولیدی و صنعتی ،کاهش
آالیندههای ناشی از حمل ونقل ﻏیربهینه ،کاهش استفاده از منابع انرژی فسیلی و نفتی  ،بازیابی
کاﻏذها و استفاده مجدد ضایعات بر شرکتها و سازمانهای بخش دولتی و خصوصی است.
پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز می تواند به حداکﺜر رساندن استفاده از منابع ،کاهش
مصرف منابع و بهبود تصویر بین المللی خود را با بهبود عملکرد عملیات خود ،برای سازگاری
بین موسسات و جامعه و محیط زیست ،در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار ترویج کند(.کاپالن،
)9103بنگاه در حالت رقابتﻰ با پرداخت هزینه هاى اجتماعﻰ در بازار پیشتاز بوده و با بهبود
عملکرد اقتصادى به مزیت رقابتﻰ دست خواهد یافت؛ این خود دلیلﻰ است بر همجنس بودن
هزینه هاى اجتماعﻰ با سایر هزینه هاى بنگاه .بنگاه در نقطه بهینه خود ناگزیر از پرداخت هزینه
هاى اجتماعﻰ است و در نقاط ﻏیر بهینه باتوجه به سیاست هاى جبرانﻰ دولت در این باره
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(تنبیهﻰ ،حمایتﻰ و تشویقﻰ) به نقطه بهینه تصمیم گیرى و افزایش کارایﻰ رهنمون خواهد شد
(سی و همکاران.)9103 ،0
ﺟدول  :1مقاﻳﺴه مدﻳرﻳﺖ زنﺠیره تامیﻦ ﺳنﺘﻰ و ﺳبﺰ (تان)2112 ،2
وﻳژگﻰ ها

مدﻳرﻳﺖ زنﺠیره تامیﻦ ﺳنﺘﻰ

مدﻳرﻳﺖ زنﺠیره تامیﻦ ﺳبﺰ

اهداف و ارزش ها

اقتصادى

اقتصادى و بوم شناسﻰ

بهینه سازى بوم شناسﻰ

مﺆﺛر در بوم شناسﻰ

رویکرد یکﭙارﭼه و تاﺛیر پایین بوم شناسﻰ

محدودیت انتخاب تامین کننده

تعویﺾ با سرعت تﺄمین کننده

مدت

فشار هزینه ها و قیمت

فشار باﻻى هزینه ،قیمت پایین

فشار باﻻى هزینه ،قیمت باﻻ

سرعت و انعطاف پﺬیرى

باﻻ

پایین

زنجیره تامین سبز بـر مشخصـه حـداقل مصـرف انـرژى و منـابع و حداقل تولید آالینده ها در
طول زنجیره تامین است و با روش هاى بهینه سازى سیستم هـا و بهبود زیست محیطﻰ عملکرد
تمام اعضاى زنجیره تامین حاصل مﻰ شود .بر خالف زنجیره تامین سـنتﻰ که جریان مواد
داراى حلقه بسته نیست و از مواد خام شروع و بـه محصـول نهـایﻰ خـتم مﻰ شود ،زنجیره
تامین سبز بخش باز یافت را کـه یـا مربـوط بـه تولیدکننـدگان و یـا بـه شرکت هاى بازیافت
کننده دسته سوم مربوط مـﻰ شـود ،بـه زنجیـره اضـافه نمـوده اسـت (پارسائیان و همکاران،
 .)0752با فرآیندهاى بازیافت ،بخشﻰ یا تمام محصوالت مجدداً استفاده مﻰ شوند یا انرژى و
منابع بازیافت مﻰ گردند که منجر به بهینه سازى مصـرف انـرژى و منـابع ،کـاهش آالینـده هـا
و ضایعات و در نهایت کاهش هزینه هاى تولید مﻰ شود( .کاپالن.)9103 ،
زنجیره تامین سبز یکﭙارچگﻰ بیشترى نسبت به زنجیره تامین سنتﻰ وجـود دارد ،زیـرا هـدف
راهبردى کل زنجیره حفظ محیط زیست تعریف مـﻰ شـود و ایـن مسـتلزم یکﭙـارچگﻰ
سیسـتم هـاى اطالعـاتﻰ و همکـارى تمـام اعضـاى زنجیـره تامین و همـاهنگﻰ بیشـتر فعالیت
هاى آن در جهت تحقق این هدف است (مکبین.)9109 ،7
1 .Si et al
2 .Tan
3 .Mcbain
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روش پژوهش
روش شناسی مطالعه حاضر ،تحلیل محتوا کیفی -میدانی ،و از نظر هدف کاربردی است،
ماهیت و نحوه تحلیل دادهها از نوع توصیفی با رویکرد ترکیبی از طریق کاربرد تکنیک تحلیل
محتوای جهت دار و تلخیصی میباشد .به اعتقاد استون ،)0566( 0در روش تحلیل محتوای
کیفی به طور عینی و بر اساس قواعدی معین ،مشخصاتی ویژه از یک پیام درک و کشف
میشود.
به کارگیری تحلیل محتوی جهت دار از آن جهت است که گاه مطالعات قبلی در یک پدیده
یا کامل نیستند و یا به توصیف بیشتری نیازمند هستند در این حالت پژوهشگر کیفی ،روش
تحلیل محتوا با رویکرد جهت دار را به کار میگیرد .تحلیل محتوای تلخیصی با هدف
شناسایی و کمی کردن عوامل مستخرج از متون مصاحبهها ،کمیت سازی به منظور فهم
چگونگی استفاده و کاربرد محتوا یا کلمات در متن شروع میشود و همچنین تالش بر آن
است تا از این کمیت سازی برای فهم کلمات و کشف کاربرد آنها در متون استفاده شود
(پوتر و لوین .)0555 ،9کاربرد تکنیک تحلیل محتوی تلخیصی در این پژوهش با جستجوی
پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی در متون حاصل از مصاحبهها،
به وسیله روش دستی و رایانه ای آﻏاز و فراوانی واژگان مشخص و محاسبه گردید .برای
انتخاب جامعه نمونه از اصل تشخیص و تکنیک نمونه گیری هدفمند یا نمونه گیری نظری
استفاده گردید .برای گردآوری اطالعات در این روش نمونه گیری محقق با افرادی ارتباط
برقرار میکند که در مورد موضوع تحت مطالعه یا برخی از جنبههای آن دارای شناخت و
اطالعات کافی و مناسب باشند.
جامعه آماری در تحقیق کیفی شامل دو بخش میباشد؛ بخش اول ،جامعه آماری برای
طراحی سئوالها ی مصاحبه از اساتید دانشگاه با مرتبه علمی حداقل استادیاری و پانزده سال
سابقه تدریس که در ابعاد مدیریت و علوم اداری صاحب نظر بودند انتخاب شدند که حداقل
1 .Stone
2 .Potter & Levine
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از چهار شرط دانش و تجربه در موضوع مورد نظر ،تمایل به همکاری ،زمان کافی برای
شرکت در فرایند و مهارت های ارتباطی برخوردار بودند و بخش دوم ،جهت انجام مصاحبه از
طریق جمع آوری اطالعات با مراجعه به بانک اطالعات مدیرانی که به عنوان مدیران نمونه
انتخاب شده بودند و جامعه آماری از مدیران صتعت قطعه سازی که دارای حداقل  9سال
سابقۀ مدیریت همچنین مراجعه به خبرگانی که دارای جایگاه سازمانی بوده و … که به
جامعه مورد نظر دستیابی حاصل گردید.
خبرگان ما در صنعت شامل :مدیران ستادی در صنعت قطعه سازی است.حجم نمونه یا افراد
مورد مصاحبه با در نظر گرفتن اشباع نظری انتخاب شد .یعنی هرگاه محقق یا محققین به این
نتیجه برسند که پاسخهای دریافتی از مصاحبههای صورت گرفته تا حدود زیادی شبیه همدیگر
هستند بطوری که منجر به پاسخهای تکراری شده و اطالعات جدیدی در آنها وجود ندارد،
میزان مصاحبهها کافی و فرآیند مصاحبه خاتمه مییابد .مصاحبهها انفرادی با سواالت نیمه
ساختار یافته بعد از هماهنگی الزم ،در محل کار شرکت کنندگان انجام گرفت .با در نظر
گرفتن معیارهایی از قبیل داشتن اطالعات ﻏنی و بینش عمیق نسبت به موضوع مطالعه نمونه
آماری از میان صاحب نظران فعال در بخشهای متنوع انتخاب و وارد مطالعه شدند.
با توجه به کاربرد رویکرد کیفی در پژوهش حاضر ،مصاحبه اصلی ترین ابزار گردآوری
دادهها است .با توجه به نوع شناسی سوال مصاحبه ای پاتون ،سواالت با توجه به زمینه؛ تجربی
و با توجه به ویژگیهای جامعه نمونه؛ ایده ای و ارزشی ،بوده است (پاتون)9119 ،0؛ در این
مطالعه با توجه به اهمیت تجربه در پژوهشهای کیفی ،تاکید مصاحبهها ،برتجارب افراد بوده
است .بدین منظور سواالت در قالب نیمه ساختار یافته تنظیم و از مصاحبه شوندگان خواسته
شد تا به تشریح و توصیف موضوع بﭙردازند.
محدوده زمانی مصاحبهها  41-31دقیقه بود .تحلیل محتوا پس از اتمام مصاحبهها و جمع
آوری داده ها صورت گرفت .در حین انجام مصاحبه همه مطالب مطرح شده ضبط و سﭙس با
گوش دادن متون بر روی کاﻏذ پیاده گردید برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش تحلیل
1 .Patton
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محتوی استقرایی با روش گرانهیم و الندمن ،)9114( 0انجام شد .ابتدا مصاحبههای پیاده شده
به صورت کلی مطالعه ،بعد جمالت با معنا استخراج ،بر اساس محتوی آشکار و نهفته کدهای
باز دادهها کشف و همزمان با این کار یادداشتهای تفسیری نوشته شد تا ارتباطات اولیه میان
طبقات مشخص گردد مصاحبه بین  2خبره انجام پذیرفت که از مصاحبه  6به بعد هیچ بیانه ای
جدیدی ایجاد نگردید ولی برای اطمینان تا مصاحبه  2نیز انجام پذیرفت .در ادامه کدگذاری،
طبقه بندی و دسته بندی دادهها با کمک نرم افزار مکس کیودا 9تحلیل نهایی گردید.
لینکلن و گوبا ) 0529( 7چهار ویژگی باور پذیری ،انتقال پذیری ،وابستگی و اعتماد پذیری را
برای اعتبارسنجی پژوهش کیفی مطرح کرده اند .کنترل کیفیت پژوهش حاضر با توجه به
چهار ویژگی مذکور ذیال بیان شده است.
برای باور پذیر کردن نتایج این پژوهش راهبردهای بررسی و درگیری بلند مدت با دادهها،
جمع آوری دادهها از منابع روشهای گوناگون ،تحلیل دادههای متضاد ،بررسی تفسیرهای
دادهها ی خام ،گفتگو با همکاران ،عجله نکردن در ارائه نتایج و انجام مطالعات تخصصی
جهت کدگذاری که در باور پذیری دادهها کمک کننده میباشد ،به کار کرفته شده است .در
زمینه انتقال پذیری محققین سعی نموده اند به اندازه ای در تفسیر ،تحلیل و توصیف دادهها با
کفایت کار کنند که دیگران به انتقال پذیر بودن آن در زمینههای دیگر قانع شوند.
در این مطالعه در مورد وابستگی محققان با پیروی از روشی واحد از ابتدا تا انتهای کد
گذاری ،ثبت دقیق مراحل و شیوه ترکیب و تلفیق و تلخیص دادهها سعی نموده اند به دیگر
محققان در تکرار پژوهش و نه الزاماً در دستیابی به نتایج مشابه یاری رسانی نمایند .در زمینه
تایید پذیری محققان با بررسی انسجام درونی محصول پژوهش از طریق عدم جرح و تعدیل
دادهها با رعایت اصل امانت داری ،سعی نموده اند نتایج انعکاس خصوصیات پنهان و آشکار
دادهها باشد و ترج یحات و نظرات شخصی محققین در آن دخیل نباشد .در نهایت به منظور
1 .Graneheim & Lundman
2 .MAXQDA
3 .Lincoln & Guba
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افزایش روایی پژوهش ،تنها به نتایج حاصله از مصاحبهها اکتفا نشده و جهت ﻏنیتر نمودن
نتایج از منابع ثانویه و متون پیشین نیز بهره گرفته شده است.

ﻳافﺘهها
از آن جایی که در تحلیل محتوای جهت دار و تلخیصی ،مضامین اصلی در شروع مطالعه
مشخص و سواالت مصاحبه نیز بر مبنای آنها طراحی میشود ،بر مبنای مفهوم پژوهش حاضر
هفت مقوله اصلی (تامین کننده و خرید سبز ،طراحی و بسته بندی سبز ،تولید سبز ،توزیع و
بازاریابی سبز ،مدیریت زیست محیطی ،آموزش و پژوهش و لجستیک معکوس) در نظر گرفته
شده است.
در تحلیل محتوای پژوهش حاضر از هر دو شیوه تحلیل محتوای آشکار و نهفته استفاده شد.
در برخی از موارد محتوای نهفته در دادهها نیز تعبیر شدند .به طور کلی در به کار گیری روش
تحلیل محتوا سه مراحل به اجرا درآمد .در مرحله اول مصاحبههای ضبط شده در قالب نرم
افزار ورد پیاده سازی گردید .در مرحله دوم یافتههای حاصل از هر مصاحبه در قالب جداول
نرم افزار مکس کیودا ،جمله بندی و کدگذاری گردید .در مرحله سوم یافتههای حاصل از هر
مصاحبه در جدولی جداگانه قرار گرفت .همچین جدول کلی برای کدهای اختصاص یافته به
مفاهیم تکمیل شد .اطالعات مستخرج از مصاحبهها از منظر پیشایندها و پیامدهای زنجیره
تامین سبز در صنعت قطعه سازی مشتمل بر  52جمله و  95کد باز جدید ،در جدول  9آمده
است.
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جدول  :9اطالعات مستخرج از مصاحبه بر اساس تعداد جمالت و کدبندیها (طراحی نگارندگان)
تعداد

تعداد كد ﺑاز ﺟدﻳد

تعداد ﺟمله و كد ﺑاز

كد مصاحبه شوندگان
1

2

2

9

19

7

3

13

6

4

16

4

5

11

9

6

13

1

7

19

9

8

19

9

جمع

28

92

با توجه به هدف اصلی پژوهش یعنی توسعه مدل مفهومی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین
سبز در صنعت قطعه سازی ،و به منظور پاسخ به سوال اول مطالعه ،پیشایندها و پیامدهای
زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی شامل  95کد باز است که در جدول  7نشان داده شده
است.
جدول  :3پیشایندها و پیامدهای استنتاج شده از کد گﺬاری مصاحبه خبرگان (طراحی نگارندگان)
پیشاﻳند

انتخاب و ارزیابی تامین کنندگان

*

*

پیشاﻳند

رعایت استانداردهای ﻻزم در

*
*

*
*

*

5
3

*

خرید
پیامد

کمک و همراهی با تامین کنندگان

پیشاﻳند

اجتناب از خرید مواد اولیه خطرزا

*
*

9

*
*

3

*

و سمی

پیشاﻳند

اجتناب از مصرف مواد سمی و

*

*

*
*

*

ﺳبﺰ

پیامد

استفاده مجدد یا بازیافت مواد آن

*
*

1

ﺑﺴﺘه ﺑندي

پیامد

کاهش مصرف مواد و انرژی

*

3
5
1

طراحی و

پیشاﻳند

خرید مواد اولیه قابل بازیافت

*

*

تامیﻦ كننده و خرﻳد ﺳبﺰ

مقوله

كدهاي ﺑاز

1

2

3

2

5

6

7

8

فراوانی
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خطرزا یا فرآیند تولید نامناسب
پیامد

استفاده از برﭼسبها

پیشاﻳند

استفاده از مواد سازگار

پیشاﻳند

برنامه ریزی تولید و بهینه سازی

*
*
*

*

*
*

*
*

*

3
*

*

4
4

فرایندها
*

*

و پاک
پیامد

تولید در بازتولید و دوباره کاری

پیامد

بررسی تحلیلی و مداوم وضعیت

*
*

*

*
*

*

3

*

4

تولید ﺳبﺰ

پیامد

بکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته

*

*

4

ماشین آﻻت
انتخاب شبکههای توزیع ،حمل و

*

نقل و مشتریان
پیامد

ارائه ضوابط و دستورالعملهای

*

*

*

4

*

صحیح انبارش

پیامد

اخﺬ گواهینامه و ایزوها

پیشاﻳند

وجود خط مشی و سیاست مدون

پیشاﻳند

استفاده از انرژیهای پاک

پیامد

فعالیت در انجمنهای داخلی و

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

3

*
*

*

*

4

*

3

*
*

محیطی

پیشاﻳند

حمایت از زنجیره تامین سبز

*

5
*

*

4

پیشاﻳند

برگزاری سمینارهای آموزشی

پیشاﻳند

آموزش و ارائه الگوهای مصرف

پیامد

ایجاد محیطی برای پژوهش و

*
*
*

*

9
*

*

*

3
*

*

5

آموزش و پژوهش

بین المللی
*

مدﻳرﻳﺖ زﻳﺴﺖ

پیامد

بازاریابی محصول

*

*

*

4

توزﻳع و ﺑازارﻳاﺑی ﺳبﺰ

پیشاﻳند

*

9

نوآوریهای
جمع آوری ،حمل ،جداسازی

*

محصوﻻت و بسته بندی
پیامد

استفاده مجدد و بازیافت

پیشاﻳند

اجرای شبکه و تصفیه خانه
مرکزی

*
*

*

*
*

*

*
*

4
4

لﺠﺴﺘیک معکوس

پیامد

*

9
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پیاده سازی نظام مدیریت

پیامد

*

*

*

4

*

پسماندها

بیانیه جدید

2

19

13

16

11

2

7

6

4

9

1

1

1

3

9

9

1

9

9

28
92

در پاسخ به سوال دوم پژوهش یعنی چگونگی دسته بندی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین
سبز در صنعت قطعه سازی ،از نظرات (کوربین و استراس )9109 ،0استفاده شده است .بدین
معنا که برای دسته بندی مفاهیم سطوح باالتر به عنوان دستهها و مفاهیم سطح پایین تر به عنوان
زیر دسته قرارمی گیرند .شیوه توصیف زیر دستهها است که دستهها را شکل میدهد .همان
طور که در جدول  4قابل مشاهده است کدهای باز شناسایی شده از طریق مصاحبه شامل 95
مولفه میباشد که با توجه به قرابت معنایی و هم خانواده بودن در  3کد محوری گزینشی دسته
بندی گردید.
جدول  :3مقایسه میزان ارجاع به کدها در حوزه انواع طبقه بندی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت
قطعه سازی
تعداد

تعداد كدهاي

میﺰان درصد ﺑر اﺳاس فراوانی

عوامل

ﺟمالت

ﺑاز

كدهاي ﺑاز

تامیﻦ كننده و خرﻳد ﺳبﺰ

16

5

12

طراحی و ﺑﺴﺘه ﺑندي ﺳبﺰ

14

5

13

تولید ﺳبﺰ

15

4

11

توزﻳع و ﺑازارﻳاﺑی ﺳبﺰ

19

3

19

مدﻳرﻳﺖ زﻳﺴﺖ محیطی

15

4

2

آموزش و پژوهش

14

4

15

لﺠﺴﺘیک معکوس

14

4

15

مﺠموع

28

92

199

1 .Corbin & Strauss
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در این پژوهش جهت اعتباردهی فرایند کدگذاری و کنترل کیفیت آن از شاخص کاپا
استفاده شده است .جهت محاسبه شاخص کاپا از یک فرد خبره در امر موضوع خواسته
میشود بدون اطالع از کد گذاری محقق ،نسبت به کد گذاری و دسته بندی مفاهیم اقدام
نماید .سﭙس با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ،مفاهیم ارائه شده توسط پژوهشگر با
مفاهیم ارائه شده توسط فرد خبره مقایسه شده است .چنانچه کدهای این دو محقق نزدیک
به هم باشند نشان دهنده توافق باال بین این دو کدگذار و بیان کننده پایایی است .مقدار
شاخص کاپای محاسبه شده در جدول  9برابر  1/56است که در سطح توافق عالی قرار گرفته
است.
جدول  :5وضعیت شاخص کاپا و نتایج آماره ضریب توافق کاپای کوهن
نﺘاﻳج آماره (ضرﻳﺐ توافق كاپاي كوهﻦ)
ارزش

9/26

تعداد نمونهها

92

معنی داري

9/9991

مقدار عددي شاخص كاپا

وضعیﺖ توافق

کمتر از 9

ضعیف

9- 9/9

بی اهمیت

9/91 -9/4

متوسط

9/41 -9/6

مناسب

9/61 -9/8

معتبر

9/81-1

عالی

در این پژوهش با استفاده تحلیل نرم افزار مکس کیودا ،به طبقه بندی دستهها و زیر دستهها
نتایج حاصل از دادهها پرداخته اند که در نمودار  9قابل مشاهده است.
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نمودار  :1دسته بندی پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی با استفاده از نرم
افزار مکس کیودا

با در نظر گرفتن پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی میتوان
اینگونه بیان نمود که با تولید سبز و برنامه ریزی و تولید و بهینه سازی فرایندها میتوان از باز
تولید و دوباره کاری جلوگیری نمود و با رعایت استاندارهای الزم در خرید مواد اولیه قابل
بازیافت می توان به کمک و همیاری با تامین کنندگان پرداخت و با انتخاب مناسب شبکههای
توزیع میتوان در بازاریابی محصوالت گام موثر برداشت و با ایجاد خط و مشی و سیاست
مدون در زمینه استفاده از انرژیهای پاک میتوان سبب اخذ گواهی نامهها و ایزوهای معتبر
جهانی شد همچنین با آموزش و ارائه الگوهای مصرف میتوان سبب ایجاد محیطی برای
پژوهش و نوآوریهای جدید در این زمینه شد.

نﺘیﺠهگیري و ﺟمع ﺑندي
در این پژوهش بر مبنای هدف و سواالت اصلی مطرح شده ،پیشایندها و پیامدهای زنجیره
تامین سبز در صنعت قطعه سازی با رویکرد ترکیبی تحلیل محتوای جهت دار و تلخیصی مورد
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مطالعه قرار گرفت .نتایج به کار گیری تکینک تحلیل محتوی تلخیصی شامل شناسایی  95کد
باز برگرفته شده از مصاحبه نیمه ساختار یافته با فعالین زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی
که در قالب  3مقوله اصلی طبقه بندی گردید .بیشترین فراوانی از نظر کدهای باز مطرح شده
توسط مصاحبه شوندگان با  9کد باز مربوط به مقولههای تامین کننده و خرید سبز ،طراحی و
بسته بندی سبز و کمترین فراوانی با  7کد باز مربوط به مقوله توزیع و بازاریابی سبز میباشد.
جدول  :6مقایسه مبانی نظری و یافتههای پژوهش
عوامل

مبانی نظری

تامین کننده و خرید سبز

ناصری طاهری ( ،)1385قاسمی و همکاران ( ،)1326ﭼن و

مصاحبه
خبرگان
*

همکاران ()9992
توزیع و بازاریابی سبز

ناصری طاهری ( ،)1385باقری نژاد ( ،)1326قاسمی و

*

همکاران ( ،)1326لی 1و همکاران ( ،)9916لین (،)9915
ﭼن و همکاران ()9992
مدیریت زیست محیطی

ناصری طاهری ( ،)1385قاسمی و همکاران ( ،)1326لی و

*

همکاران ( ،)9916لین ()9915
طراحی و بسته بندی سبز

باقری نژاد ( ،)1326لی و همکاران ( ،)9916لین ( ،)9915ﭼن

*

و همکاران ()9992
تولید سبز

باقری نژاد ( ،)1326لی و همکاران ( ،)9916لین ( ،)9915ﭼن

*

و همکاران ()9992
لجستیک معکوس

-

*

آموزش و پژوهش

-

*

بررسی یافتههای پژوهش با یافتههای ناصری طاهری ،قاسمی و همکاران ،باقری نژاد ،لی و
همکاران ،لین و چن و همکاران در زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی ،نشان دهنده هم
1 .Lee
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سویی نتایج حاصل با تعدادی از عوامل در مبانی نظری بوده است .در پژوهشهای انجام شده
در زمینه پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی به تعدادی از عوامل
استخراج شده چون آموزش و پژوهش و لجستیک معکوس اشاره نشده است بنابراین میتوان
مدعی شد که پژوهش حاضر به هدف توسعه مفاهیم پیشایندها و پیامدهای زنجیره تامین سبز
در صنعت قطعه سازی دست یافته است.
با توجه به تاکیدی که در سازمانها بر بهره وری با هدف استفاده صحیح و موثر از منابع در
راستای اهداف سازمانی شده است و نیز با توجه به الزاماتی که قوانین ملی و بین المللی و
همچنین تقاضای مشتریان در مورد مسائل زیست محیطی دارند یک مصالحه و سازشی مناسب
بین اهداف دوگانه رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به وجود آمده است ،که باعث
شده است امروزه از زنجیره تامین سبز به عنوان یک سالح استراتژیک جهت کسب مزیت
رقابتی پایدار استفاده شود .از این رو تضمین و استمرار توسعه پایدار هر کشوری منوط به
حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و ﻏالبا ﻏیر قابل جایگزین طبیعی آن میباشد .زنجیره
تامین نیز که تمام فعالیتها ی مرتبط با جریان تبدیل کاال از مرحله ماده خام تا تحویل کاال به
مصرف کنندگان نهایی ،بانضمام جریان اطالعات در سرتاسر زنجیره تامین را در بر میگیرد،
تاثیر بالقوه مهمی بر محیط زیست خواهد داشت .مدیران زنجیره تامین بدنبال تحویل سریع تر
کاال و خدمات ،کاهش زمان تاخیر ،کاهش هزینه و افزایش کیفیت میباشند .اکنون شرکتها
به طور روز افزون در می یابند که مدیریت محیط زیست یک موضوع کلیدی استراتژیک با
توان بالقوه برای تاثیر پایا بر عملکرد سازمانی است .برای مﺜال تعداد زیادی از شرکتها ایزو
 04110را (استاندارد سیستم مدیریت محیط زیست) در سازمانهای خود پیاده سازی و اجرا
کرده اند .در آینده انتظار میرود که همه شرکتها نیازمند استراتژیهایی ،برای کاهش
تاثیرات محصوالت و خدماتشان بر محیط زیست باشند .پژوهشها و تجربیات نشان میدهند
که رابطه نزدیک بین کیفیت محصوالت تولید شده و عملکرد زیست محیطی آنها ،بر
مشتریان جهانی تاثیر گذار میباشد .همچنین این پژوهشها نشان میدهند که چگونه عملکرد
مدیریتی شرکتها میتواند تاثیر بیشتری بر رقابتهای بین شرکتها بگذارد.
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بنابراین مدیریت زنجیره تامین سبز استراتژی مهمی برای کمک به شرکتها به منظور
دستیابی به منافع و بازارهای وسیع تر ،همراه با کاهش تاثیرات و ریسکهای زیست محیطی
می باشد ،در حالی که همراه با این اقدامات راندمان کاری خود را هم باالتر میبرند .به همین
دلیل پژوهشهای زیادی برای شناخت ابعاد و معیارهای مدیریت زنجیره تامین سبز صورت
گرفته است که می تواند چارچوبی برای ارزیابی سبز بودن زنجیره تامین صنایع مختلف باشد.
در گذشته چرخه عمر محصول شامل فرآیندها از فاز طراحی تا مصرف بود .در حالی که
رویکرد مدیریت محیط زیست ،شامل فرایندهای تهیه مواد اولیه ،طراحی ،ساخت ،استفاده،
بازیافت و مصرف مجدد و تشکیل یک حلقه بسته از جریان مواد به منظور کاهش مصرف
منابع و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی است .لذا سازمانها باید مدیریت محیط زیست را
در تمام چرخه عمر محصوالت خود به کار گیرند تا از بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره
تامین اطمین ان حاصل کنند .مدیریت زنجیره تامین سبز ،یکﭙارچه کننده مدیریت زنجیره تامین
با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول ،انتخاب و تامین مواد اولیه ،تولید و
ساخت ،فرایندهای انتقال ،تحویل به مشتری و باالخره پس از مصرف ،مدیریت بازیافت و
مصرف مجدد به منظور حداکﺜرسازی میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود
عملکرد کل زنجیره تامین است.
به طور کلی با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود شرکتهای قطعه سازی کشور با
تعریف پروژهها یی جهت اجرایی کردن هر یک از اقدامات اجرایی با توجه به اهمیت آنها
گام اولیه و موثر را جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز بر دارند .شرکتهای قطعه
سازی کشور با انجام طراحی اولیه قطعات توسط تامین کنندگان قطعات و در نظر گرفتن
عواملی مانند برگشت پذیر بودن مواد اولیه و قطعات پس از مصرف طراحی و بهینه سازی در
نظر گرفتن قابلیت دمونتاژ قطعات در نظر گرفتن اصول زیست محیطی در کلیه مراحل چرخه
عمر محصول گام اولیه و موثر را جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز بر دارند.
همچنین جهت افزایش همکاریها ی زیست محیطی با مشتریان و تامین کنندگان بهبود و
گسترش مرکز مدیریت ارتباط با مشتری توسعه سیستم اطالع رسانی صدای مشتری برگزاری
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همایش و کنفرانس با موضوع تولید پاک و کاهش مصرف انرژی برای تامین کنندگان و
استفاده از نظر مشتریان و تامین کنندگان در مرحله طراحی پروژههای توسعه محصوالت
جدید ضروری میباشد .شرکتها جهت رفع موانع اجرای مدیریت زنجیره تامین سبز وجود
قوانین و مقررات دولتی و محلی جامع و کامل استفاده از اهرمهای اجرایی کارآمد و بازدارنده
جهت ضمانت و اطمینان اجرای قوانین زیست محیطی در نظر گرفتن مشوقهای الزم برای
فعالیت پژوهش و توسعه و استفاده از تکنولوژیهای دوستدار طبیعت توسط دولت ضروری
میباشد.
مدل حاصل از تحقیق با شناساندن عوامل مؤثر توسعه مدل مفهومی پیشایندها و پیامدهای
زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه سازی امکان مواجهه و اداره مؤثر آن را برای مدیران فراهم
میسازد .انتظار میرود تحقیق حاضر بتواند دانش مدیران زنجیره تامین سبز در صنعت قطعه
سازی را افزایش دهد .اگرچه این تحقیق کوشید تا با اتکاء به چرخه ای قیاسی/استقرائی به
نظریه پردازی و توسعۀ دانش مدیریت زنجیرة تأمین بﭙردازد ،ماهیت استقرائی روش شناسی
آن محدودیتهایی را بر تعمیم پذیری نتایج وارد ساختهاست .به همین جهت ،بررسی اعتبار
الگوی این تحقیق در دیگر زنجیرههای تأمین پیشنهاد میشود .ضمن آن که با تعریف
مقیاسهای مناسب میتوان به آزمون آماری مدل مفهومی پیشایندها و پیامدها پرداخت و
تحقیقی ترکیبی(کیفی –کمی) ترتیب داد.
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