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Abstract 
The construction industry has always had significant destructive effects on 
the environment. Using green supply chain management strategies to 
achieve sustainable construction is an effective approach to reduce 
environmental damage. Due to the vagueness of the dimensions, in this 
research, relying on the qualitative approach and the interpretive paradigm 
and the seven-step meta-synthesis method, the effective components on the 
establishment of green supply chain management in the construction 
industry were explained. For this purpose, 728 related studies in the field of 
supply chain management, especially with sustainable, green, and reverse, 
were identified, reviewed, evaluated, and screened, and finally, based on the 
entry and exit protocol, 37 studies were coded in the research portfolio, 
which in total 73 primary codes were extracted and categorized into 13 
concepts and 4 categories. Classification reliability was confirmed based on 
Kappa coefficient. The findings of the research showed that the components 
affecting the green supply chain management were identified based on four 
main categories including: the main factors of green supply chain 
management, facilitating factors, internal and external drivers and barriers, 
and finally, suggestions based on the extracted results from this research, it 
was presented to future researchers. 

Keywords: Green Supply Chain, Meta-Synthesis, Supply Chain 

Management, Building Industry, Construction. 
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سبز در صنعت  نیتأم رهیزنج تیریعوامل مؤثر بر استقرار مد نییتب

 بیفراترک کردیوساز با روساخت

   انی یاعظم تار
دانشکده  ،یتکنولوژ تیریگروه مد ،یتکنولوژ تیریمد یدکتر یدانشجو

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یو اقتصاد، واحد علوم و تحق تیریمد
  

   یحسام زندحسام
و اقتصاد، واحد علوم و  تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریگروه مد اریاستاد

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یتحق
  

 رانیکرج، ا ،یواحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم ،یصنعت تیریگروه مد اریدانش عباس خمسه 
  

 چکیده
گیری از راهبردهای زیست داشته است. بهرهتوجهی بر محیطوساز اثرات مخرب قابلهمواره صنعت ساخت

های وساز پایدار، رویکردی مؤثر برای کاهش آسیبمدیریت زنجیره تأمین سبز برای دستیابی به ساخت
است. با توجه به مبهم بودن ابعاد، در این پژوهش با اتکا بر رویکرد کیفی و پارادایم زیست وارده بر محیط

های مؤثر بر استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت ای فراترکیب مؤلفهتفسیرگرا و روش هفت مرحله
ویژه با هپژوهش مرتبط در حوزه مدیریت زنجیره تأمین و ب 827وساز تبیین شد. به همین منظور ساخت

پسوندهای پایدار، سبز، معکوس، شناسایی، بررسی، ارزیابی و غربال شد و درنهایت بر اساس پروتکل ورود 
کد اولیه استخراج و در قالب  87مطالعه در سبد پژوهش کدگذاری شد که درمجموع  78و خروج، تعداد 

های پژوهش ب کاپا تأیید شد. یافتهبندی بر اساس ضریبندی شدند. پایایی طبقهمقوله دسته 4مفهوم و  37
های تأثیرگذار بر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر اساس چهار مقوله اصلی شامل: عوامل اصلی نشان داد مؤلفه

ها و موانع داخلی و خارجی، شناسایی شدند و کننده، محرکمدیریت زنجیره تأمین سبز، عوامل تسهیل
 شده از این پژوهش به پژوهشگران آتی ارائه گردید.ستخراجهایی بر اساس نتایج ادرنهایت پیشنهاد

 .صنعت ساختمان ن،یتأم رهیزنج تیریمد ب،یسبز، فراترک نیتأم رهیزنج :هاواژهکلید
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 مقدمه

های آن، میالدی، وضعیت جهان به یک توسعه ناپایدار رسید که از نشانه 23در آغاز قرن 

باشد. صنعت و توزیع نامتعادل منابع میافزایش رشد جمعیت و بالتبع افزایش مصرف 

زیست رود و بر محیطکننده اصلی منابع و انرژی جهان به شمار میوساز، مصرفساخت

ضایعات و مصالح  (.Badi& Murtagh, 2019توجهی داشت )اثرات مخرب قابل

زیست های اساسی به محیطساختمانی به دلیل حجم زیاد، وزن و ماهیت ناهمگون، آسیب

سوم کننده اصلی حدود یکوساز، مصرفکنند. در سطح جهانی، صنعت ساخترد میوا

درصد گازهای  73درصد انرژی و تولید  73از منابع جهان است که شامل: مصرف 

 (.United Nations Environment, 2017شود )می 3ایگلخانه

مختلف در زیست و پایداری در صنایع طورکلی مسائل مربوط به حفاظت از محیطبه

ها در ها و دولتهای جهانی را به خود جلب کرده است. شرکتدو دهه گذشته نگرانی

افزایش  .اندهای تأمین خود شدهبسیاری از کشورها متوجه اهمیت سبز شدن زنجیره

وساز را به سمت سبز شدن سوق های اکولوژیکی و اجتماعی، صنعت ساختنگرانی

سرعت در حال رشد است وساز بهسبز در صنعت ساختدهد و مدیریت زنجیره تأمین می

(Badi& Murtagh, 2019.) 

در یک  زیرا گسسته استوساز متنوع، بسیار پیچیده و ازهمزنجیره تأمین در ساخت

تواند به پروژه بزرگ ساختمانی، تعداد نهادهایی که در این زنجیره مشارکت دارند می

باره و عدم توسعه وساز به قراردادهای یکتصدها نفر برسد. عالوه بر این، بخش ساخ

مدت بین ذینفعان خود معروف است و همچنین شامل ذینفعان مختلفی است روابط طوالنی

 (.Handayani et al., 2019که در روابط متقابل مشارکت دارند )

ها داده نهای تأمین آها جای خود را به رقابت بین زنجیرهامروزه رقابت بین شرکت

است؛ بنابراین بسط مفهوم پایداری در مدیریت زنجیره تأمین یک راهبرد برای بهبود 

(. 3443گردد )سنگبر و همکاران، پذیری شرکت محسوب میعملکرد و ارتقای رقابت

منظور انجام دگرگونی ل ایجاد یک رویکرد سیستمی بهمدیریت زنجیره تأمین سبز پتانسی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Greenhouse gases(GHG) 
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در مورد  پژوهش (.Badi& Murtagh, 2019عظیم جهت سبز شدن در این بخش را دارد )

های اخیر در حال رشد بوده وساز در زمانمدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت ساخت

یریت زنجیره تأمین سبز طور سیستماتیک گرد هم نیامده است. مداست، اما تا به امروز به

به این دلیل که هدفش حفظ کیفیت عمر محصوالت و منابع و کاهش ضایعات تولید شده 

 (.Garg, 2020گران دارای محبوبیت است )است، بین دانشگاهیان و صنعت

مدیریت زنجیره تأمین سبز یک روش جدید برای بهبود شرایط اقتصادی و 

کند که باشد. این روش کمک میهای عملکردی میاکولوژیکی در راستای بهبود پارامتر

طورقطع به تر مواد و انرژی تولید شود. مدیریت زنجیره تأمین سبز بهمحصول با مصرف کم

 .(3737کند )مهاجری و همکاران، پایداری کمک می

های وساز شامل مدیریت کلیه فعالیتمدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت ساخت

ی محیطی در کل زنجیره تأمین است که به محصول نهایات زیستمربوط به کاهش اثر

های موردنیاز در یک پروژه ساختمانی باید رو تمام فعالیتکند. ازاین)ساختمان( کمک می

صورت یکپارچه مدیریت شود تا اطمینان حاصل شود که پایداری در ابعاد اجتماعی، به

 (.Badi& Murtagh, 2019محیطی برآورده شود )اقتصادی و زیست

ای در مورد مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنایع مختلف صورت مطالعات گسترده

محیطی های زیستتر مردم نگرانیدهد که در حال حاضر، بیشگرفته است که نشان می

دارند ولی با بررسی مطالعات گذشته در زمینه مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت 

طورکلی مطالعات اندکی در این زمینه وجود دارد و بهشود؛ وساز، مشخص میساخت

های علمی در این زمینه وجود صورت پراکنده بوده و تصویر منسجمی از یافتهمطالعات به

سازی زنجیره ندارد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، اولین سؤال این است که برای پیاده

یک از این هایی اثرگذار هستند؟ کدامهوساز چه عوامل و مؤلفتأمین سبز در صنعت ساخت

 وساز ایران مؤثر هستند؟وساز و مشخصاً ساختصورت ویژه در صنعت ساختعوامل به
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 پیشینه پژوهش

وتحلیل توسط دانشگاه میشیگان برای تجزیه 3333اصطالح زنجیره تأمین سبز در سال 

ازآن، (. پسKannan et al., 2014محیطی در فرآیند تولید پیشنهاد شد )مسائل زیست

اند. با های مختلفی را در رابطه با زنجیره تأمین ترکیب کردهبسیاری از پژوهشگران جنبه

گذشت زمان، رویکرد سبز در مدیریت زنجیره تأمین به دلیل افزایش اهمیت حفاظت از 

زیست، قوانین دولت و آگاهی مشتری درباره سبز شدن و همچنین تأثیری که در محیط

تری برخوردار شد و طی یک دهه گذشته، اد منافع اقتصادی دارد، از اهمیت بیشایج

های مفهومی تا مطالعات حوزه مدیریت زنجیره تأمین سبز رشد فراوانی داشته که از توسعه

 (.3733مطالعات نظری متغیر بوده است )قربان پور و همکاران، 

ی پژوهش وجود در پیشینهتعاریف مختلفی از مفهوم مدیریت زنجیرة تأمین سبز 

واسطه محیطی ایجادشده بههای زیستتوسعه، چالشدارد. در بسیاری از کشورهای درحال

های تجدید ناپذیر، ضایعات تولیدشده توسط بشر، انتشار سموم آالینده هوا و کمبود انرژی

مدیریت  باشند.ای هستند که نیازمند توجه ویژه میهای مهم و پیچیدهآب همگی از مسئله

هایی ها در توسعه استراتژیعنوان یک نوآوری مهم به سازمانزنجیره تأمین سبز امروزه، به

محیطی و باالبردن برای رسیدن به اهداف مشترک سود و بازار با کاهش خطرات زیست

 (.3737کند )مهاجری و همکاران، محیطی خود کمک میبازدهی زیست

وساز در قرن بیست و یکم، در خصوص مرگ بنا، مسئله های صنعت ساختنگرانی

ها زیست و یا استفاده مجدد از آنمحیط بسیار مهمی است. موضوع بازگشت مواد به چرخه

های پس از مرگ بنا موضوع کلیدی و حیاتی است. در اکثر موارد، هنگام تهیه نقشه

ای از سوی هری، برنامههای شهری و غیرشساختمانی، برای زمان مرگ و تخریب ساختمان

ها در زیست یا مصرف مجدد آنطراحان برای بازگشت مجدد مصالح ساختمانی به محیط

عنوان ها، بهناچار مواد حاصل از تخریب ساختمانشود و بهموارد دیگر ساختمانی تهیه نمی

جه گردند. اگرچه باید توبازگشت به طبیعت برمیهای صنعتی و ساختمانی غیرقابلزباله

کرد به این موضوع که بسیاری از منابع اولیه مصالح، تجدید ناشدنی هستند و نحوه 



 0420 زمستان | 67شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 242

 

سختی به طبیعت ای است که بهگونهها در صنعت ساختمان بهبرداری از آنبهره

های انسانی های ناشی از فعالیتزیست به دلیل تخریبگردند. امروزه محیطبازمی

 ,.Handayani et alویژه قرار گرفته است )وساز موردتوجه خصوص صنعت ساختبه

2019.) 

های ( نیز در مدل مفهومی خود بیان نمودند مؤلفه2433) 3تی سنگ و همکاران

های ، شیوه7زیستی صنعتی، هم2مدیریت زنجیره تأمین سبز شامل: لجستیک معکوس

اری ها و فناوری اطالعات سبز، طراحی سبز، مدیریت کربن، همکنوآوری سبز، سیستم

، 34443نامه ایزو محیطی مشتری، گواهیکننده، همکاری زیستمحیطی تأمینزیست

سپاری سبز و بندی سبز، لجستیک سبز، برونمدیریت داخلی، خرید سبز، تولید سبز، بسته

 .باشندانبارداری سبز می

( نیز به شناسایی ابعاد مختلف مدیریت زنجیره تأمین 2433) 4عبدل باسط و همکاران

پرداختند که این ابعاد شامل: لجستیک معکوس، مدیریت در صنایع تولیدی چین ز سب

زیست محیط داخلی، خرید سبز، همکاری با مشتریان و ابعاد ارزیابی عملکرد نیز شامل: 

باشند. محیطی، عملکرد اقتصادی، عملکرد عملیاتی، عملکرد سازمانی میعملکرد زیست

سازی هش خود درخصوص بررسی تأثیر پیاده( در پژو2433) 5پارکاش و همکاران

ها، مدلی ارائه کردند که چهار اقدام اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد شرکت

محیطی اصلی مدیریت زنجیره تأمین سبز را شامل: طراحی سبز، خرید سبز، همکاری زیست

آمیز اجرای موفقیت( نیز عوامل مؤثر بر 2424) 3و لجستیک معکوس معرفی نمودند. گارگ

مدیریت زنجیره تأمین سبز را لجستیک معکوس، تعهد مدیران ارشد، طراحی و خرید سبز، 

های بندی و تولید سبز، نوآوری تکنولوژیکی، قوانین و مقررات دولتی، نگرانیبسته

ونقل سبز معرفی نمودند که در این میان مقررات محیطی/سبز، بازاریابی و حملزیست
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سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز به دست عنوان عوامل مهم در پیادهه اول را بهدولتی رتب

محیطی/سبز رتبه سوم را به دست های زیستآورد و تعهد مدیران ارشد رتبه دوم و نگرانی

 آوردند و رتبه آخر نیز مربوط به نوآوری تکنولوژیکی بوده است.

وساز ین سبز را در صنعت ساخت( ابعاد زنجیره تأم2433) 3یوساف علی و همکاران

ونقل سبز و بازیافت سبز بیان شامل: طراحی سبز، خرید سبز، تولید سبز، انبارهای سبز، حمل

( نیز در پژوهش خود ابعاد مؤثر در مدیریت زنجیره 2437) 2نمودند. ویمبوو و همکاران

وساز اختوساز را شامل: طراحی سبز، مدیریت مواد سبز، ستأمین سبز در صنعت ساخت

 )تولید( سبز، مدیریت بازاریابی سبز و لجستیک معکوس معرفی نمودند.

ابعاد مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت نیز ( 2423) 7تقوی و همکاران

محیطی، تعهد مدیران، مشارکت وساز را شامل: عوامل داخلی )طراحی زیستساخت

مل خارجی )شامل: همکاری با سازمانی، لجستیک معکوس، فشار ذینفعان و عوا

سازی در های جامعه، آگاهی و فرهنگها از سوی دولتی، محرککنندگان، محرکتأمین

( 2443) 4مورد اثرات مدیریت زنجیره تأمین سبز و منافع اقتصادی بیان نمودند. ان دیوبیسی

محیطی ها باهدف کاهش اثرات زیستطورکلی سازماندر پژوهشی بیان کرده است به

ها هستند بنابراین برای اینکه یک شرکت درصدد ایجاد یک ارزش برای مشتریان و سازمان

صورت سبز داشت این هدف نیازمند این است که کل زنجیره ارزش سبز باشد و بتواند به

مؤثر سازمان را با ذینفعان متصل کند. لذا بر اساس زنجیره ارزش پورتر بیان داشت که 

کارگیری فناوری سبز، زیرساخت سبز و خرید سبز ع انسانی سبز، بههای مدیریت منابمؤلفه

های دولت، شرایط اقتصادی، حمایت عمومی و های سیاستعنوان عوامل داخلی و مؤلفهبه

های تأثیرگذار خارجی بر زنجیره تأمین سبز در جهت عنوان مؤلفهها هم به NGOهمکاری 

 سبز شدن شرکت تأثیر دارند.
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ها و موانعی که ذینفعان ( در پژوهشی به شناسایی محرک2433) 3همکارانهندیانی و 

وساز با آن روبرو بودند، پرداختند. نتایج نشان های سبز در صنعت ساختبرای اجرای شیوه

ها هایی است و اینداد که هر مرحله از مدیریت زنجیره تأمین سبز دارای موانع و محرک

مل: شروع سبز، طراحی سبز، مدیریت مواد سبز، در تمام مراحل زنجیره تأمین شا

 .وساز سبز و عملیات سبز و نگهداری نقش حیاتی دارندساخت

( در پژوهشی با عنوان اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز و تأثیر آن 2437) 2آل مائیتا

بر عملکرد به بررسی رابطه بین عوامل مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد 

وساز در کشور اردن پرداخت. ابعاد اقتصادی و سازمانی( در صنعت ساخت محیطی،)زیست

مدیریت زنجیره تأمین سبز که در این پژوهش شناسایی گردید شامل: طراحی سبز، 

 محیطی داخلی، بازیابی سرمایه است.وساز سبز، مدیریت زیستونقل سبز، ساختحمل

مدیریت زنجیره تأمین سبز: »ان ( در پژوهش با عنو2438) 7باالسوبرامانیان و شوکا

ضمن ارائه مدلی، عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره « وسازبررسی تجربی در بخش ساخت

وساز سبز و مدیریت ونقل سبز، ساختتأمین سبز را شامل: طراحی سبز، خرید سبز، حمل

محیطی، ادغام محیطی، ممیزی زیستکننده )آموزش زیستو عوامل تسهیل 4پایان عمر

های داخلی )تعهد قابل عملکردی برای سبز شدن و تحقیق و توسعه سبز(، محرکمت

ها، ورود به بازارهای خارجی، محیطی، افزایش اعتبار / تصویر تجاری، کاهش هزینهزیست

کننده های خارجی )مقررات سبز دولت، فشار ذینفعان، فشار رقبا، فشار مصرفمحرک

کنندگان سبز، فرصت ن سبز، کمبود تأمیننهایی(، موانع خارجی )کمبود متخصصی

االجل( محدود و غیرقابل انعطاف ذینفعان، عدم تعامل/همکاری ذینفعان، موانع )ضرب

 داخلی )هزینه باالی اجرا، کمبود دانش و آگاهی( بیان نمودند.

های شروع سبز و در پژوهشی با عنوان توسعه شاخص( 2433ویبوو و همکاران )

وساز نشان دادند اجرای زنجیره زنجیره تأمین سبز در صنعت ساختطراحی سبز مدیریت 
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زیست باید های ساختمانی به این معناست که مفهوم سازگاری با محیطتأمین سبز در پروژه

وساز و ریزی، مرحله ساختدر کل فرآیند پروژه ساخت از مرحله شروع، مرحله برنامه

تایج پژوهش نشان داد که موفقیت مفهوم سبز برداری و نگهداری پیاده شود. نمرحله بهره

در پروژه ساختمانی در دو مرحله عمر پروژه یعنی مرحله شروع سبز و طراحی سبز بسیار 

در پژوهش با عنوان اجرای مدیریت ( 2433) 3ترجینگ و همکارانحائز اهمیت است. 

وامل وساز به شناسایی عزنجیره تأمین سبز در جهت عملکرد شرکت در صنعت ساخت

اند. ابعاد وساز کشور مالزی پرداختهمؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت ساخت

وساز( شده در این پژوهش شامل: طراحی سبز، خرید سبز، تولید )ساختاصلی شناسایی

های های سبز تسهیل گر است. یافتهسبز، لجستیک سبز، لجستیک معکوس و دیگر شیوه

ای اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز عملکرد شرکت را در این پژوهش نشان داد اجر

 بخشد.محیطی، اجتماعی، اقتصادی و عملیاتی( بهبود میابعاد مختلف )زیست

( به بررسی تأثیر هشت بعد مدیریت زنجیره تأمین سبز بر 2437) 2کانکایا و سیزن

محیطی و اجتماعی که سه بعد پایداری یک شرکت است، عملکرد اقتصادی، زیست

اند از: خرید سبز، تولید سبز، شده در این مطالعه عبارتپرداختند. هشت بعد پوشش داده

محیطی، مدیریت محیطی داخلی ستبندی سبز، بازاریابی سبز، آموزش زیتوزیع سبز، بسته

جز برای خرید سبز، همه ابعاد با دهد بهها نشان میگذاری است. یافتهو بازیابی سرمایه

 .حداقل یکی از ابعاد عملکرد مرتبط هستند

های مؤثر بر در پژوهشی به شناسایی موانع و محرک( 2433ترجینگ و همکاران )

وساز کشور مالزی پرداختند. نتایج نعت ساختسازی مدیریت زنجیره تأمین در صپیاده

عامل مؤثر بر اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز را در این صنعت نشان داد که  32پژوهش 

در دو مقوله عوامل داخلی )شهرت شرکت، دانش و فناوری سبز، فشار ذینفعان، تعهد و 

بر بودن و زمان حمایت مدیران ارشد، مسئولیت اجتماعی شرکت، مباحث مالی و هزینه،

های بازار و رقابت، آگاهی های ساختمانی( و عوامل خارجی )فرصتپیچیدگی پروژه
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زیست و مشوق و کمک عمومی، رضایت و فشار مشتری، مقررات دولتی در مورد محیط

( در پژوهشی نشان دادند 2437) 3زیاد و همکاران.ایاشخاص ثالث( دست بندی شدند. 

گرانه در مدیریت زنجیره تأمین سبز بر انی سبز با نقش میانجیعوامل مدیریت منابع انس

های: فقدان ( نیز مؤلفه2433) 2عملکرد پایدار شرکت تأثیر مثبتی دارند. وانگ و همکاران

آموزش کافی، آگاهی پایین مشتریان و همچنین فقدان فشار الزم برای پذیرش زنجیره 

در اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز معرفی ها تأمین سبز در زمره تأثیرگذارترین مؤلفه

( نیز ابعاد مدیریت زنجیره تأمین سبز: طراحی 2433) 7نمودند. یونس و همکاران

 محیطی و تدارکات معکوس معرفی کردند.محیطی، خرید سبز، همکاری زیستزیست

( نیز در پژوهشی به شناسایی موانع پذیرش مدیریت 2433) 4جانات توکپا و همکاران

جیره تأمین سبز در صنعت نساجی بنگالدش پرداختند. در آن پژوهش موانع اجرای زن

ها و افزایش کار تحقیقاتی در مدیریت زنجیره تأمین سبز شامل: عدم توجه به توسعه نظریه

وکار سبز، عدم همکاری بین شرکای زنجیره تأمین به دلیل زنجیره تأمین های کسبشیوه

طرف دولت، عدم عالقه و تالش مؤثر ذینفعان،  های کمتری ازپیچیده، مشوق

سازمانی در برابر تغییر، عدم های مالی، نیروی کار غیر ماهر، مقاومت فرهنگمحدودیت

شده، آوری مجدد محصوالت استفادهتعهد مدیریت عالی، عدم اشخاص ثالث برای جمع

تولیدکننده، عدم اجرای فناوری اطالعات برای ارتباطات و هماهنگی، عدم مسئولیت 

مشکالت فنی، فقدان مقررات دولتی و چارچوب قانونی، تقاضای کم برای محصوالت سبز 

از طرف مشتریان به دلیل عدم آگاهی، عدم تبلیغ محصوالت پایدار بیان نمودند و به این 

ترین موانع تقاضای کم از جانب مشتریان و محدودیت مالی ناشی از نتیجه رسیدند که مهم

مدت مالی برای مشاغل و همچنین عدم وجود مقررات دولتی در اتخاذ اقدامات سود کوتاه

( در مدل خود اقدامات مؤثر در 3738زنجیره تأمین سبز است. محمدزاده و حسن زاده )

را الزامات قانونی و  در صنعت برق مازندرانسازی مدیریت زنجیره تأمین سبز پیاده
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گذاری، تولید و عملیات سبز، مالی و بهبود سرمایهمقررات، ارتباط و تعامل با ذینفعان، 

خرید و تأمین سبز، طراحی سبز، مدیریت مصرف انرژی و منابع، مدیریت پسماند و 

محیطی بیرونی، مدیریت گاز محیطی داخلی، مدیریت زیستبازیافت، مدیریت زیست

ونقل و ای، آموزش، پژوهش و فرهنگ سبز، لجستیک معکوس، انبارداری، حملگلخانه

 توزیع سبز، فناوری سبز بیان نمودند.

( در پژوهشی به شناسایی و عوامل مؤثر بر استقرار 3444پور میبدی و همکاران )رجبی

محیطی و اقتصادی پرداختند. منظور بهبود عملکرد زیستمدیریت زنجیره تأمین سبز به

و تکنولوژی سبز در آالت نتایج پژوهش نشان داد، استفاده از تجهیزات فیزیکی، ماشین

بندی سبز، خرید سبز، طراحی سبز، پشتیبانی و حمایت مدیران عملیاتی، میانی سازمان، بسته

و ارشد از اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز، استفاده از تولید ناب و تخصیص هزینه الزم 

یره تأمین سازی موفق زنجعنوان عوامل مؤثر بر پیادهمحیطی بههای زیستبرای تحقق برنامه

 باشندسبز می

های مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین ( به شناسایی مؤلفه3737مهاجری و همکاران )

خودرو( پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد: ترویج سبز در صنعت خودرو )شرکت ایران

وخاک، حمایت از سوی فرهنگ سبز، رعایت استاندارهای الزم، آالیندگی هوا، آب

زنجیره تأمین سبز، مدیریت کیفیت جامع محیطی، بازیافت پسماندها و  مدیران ارشد از

سازی محیطی، ایجاد ضایعات، آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحیح انرژی، فراهم

های جدید، بررسی تحلیلی تمام مراحل های کنترلی و نظارت، استفاده از فناوریسیستم

آالت، لیلی مدام وضعیت کاری ماشینعملیات فرایند تولیدی و وجود ضوابط و بررسی تح

ترین عواملی هستند که بیشترین تأثیر را مدیریت زنجیره تأمین سبز در شرکت مهم

 خودرو دارند.ایران

موانع پذیرش زنجیره تأمین سبز با »( در پژوهشی با عنوان 3733امانی و همکاران )

رسیدند که فاکتور عدم  در صنعت غذایی به این نتیجه« استفاده از تکنیک دیمتل فازی

های عدم آگاهی مشتریان و فشار در مورد زنجیره تأمین سبز تأثیرگذارترین فاکتور و مؤلفه
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کنندگان محیطی محیطی و مشکل حفظ تأمینمشارکت مدیران ارشد در پذیرش زیست

باشند )امانی و دارای باالترین درجه اهمیت نسبت به در پذیرش زنجیره تأمین سبز می

های پژوهش در خصوص مدیریت زنجیره تأمین سبز در (. با بررسی پیشینه3733اران، همک

صنایع مختلف مشخص گردید که مصرف باالی انرژی و نتایج سوء آن یکی از 

کننده اصلی وساز، مصرفهای عصر حاضر است و صنعت ساختترین دغدغهبزرگ

مصرف انرژی، تولید پسماند و توجهی در سوم از منابع جهان است و سهم قابلحدود یک

 73درصد انرژی و تولید  73ای دارد که شامل: مصرف مواد زائد، انتشار گازهای گلخانه

(. انرژی از United Nations Environment, 2017شود )می ایدرصد گازهای گلخانه

های های ارزشمند ملی و حیاتی هر کشور است و مصرف غیر بهینه آن زیانسرمایه

ترین ترین و مهمناپذیری را در پی خواهد داشت و کشور ایران نیز از بزرگانجبر

المللی کشورهای دارای منابع انرژی دنیا است. با توجه به انتشار آمار توسط آژانس بین

های مسکونی، اداری، درصد منابع مختلف انرژی کشورها در ساختمان 74انرژی، بیش از 

های اخیر در ایران رشد مصرف انرژی بالغ بر هشت در سالشود. تجاری و غیره مصرف می

گردد که درصد بوده است و نگاهی به آمار مصرف سرانه انرژی در ایران مشخص می

دیگر رشد مصرف انرژی در عبارتی مصرف برق در ایران سه برابر جهان است بهسرانه

کشور در صنعت  سوم انرژیایران بیش از پنج برابر رشد مصرف جهانی است و یک

( که چندین برابر متوسط 3733گردد )کریمایی و همکاران، وساز مصرف میساخت

کارگیری وساز در ایران است و اهمیت بهجهانی است که نشانه غیراستاندارد بودن ساخت

 74کند. همچنین عمر متوسط ساختمان در ایران در حدود وساز سبز را دوچندان میساخت

رسد که سال می 344ها در برخی کشورها به که عمر متوسط ساختمانسال است درحالی

 ها است.شده در ساختماننشان از اجرای غیرتخصصی و استاندارد نبودن مصالح استفاده

در برنامه ششم توسعه ملی راهکارها و بایدهای کاهش مصرف انرژی و تولید 

یست در ابعاد مختلف در زها به تصویب رسیده است ولی سرعت تخریب محیطآالینده

های توسعه و یا سایر مقررات و ایران بسیار فراتر از تمهیدات اندیشیده شده در قانون برنامه



 243 |   و همکاران انی یتار...؛ سبز در صنعت نیتأم رهیزنج تیریعوامل مؤثر بر استقرار مد نییتب

 

 

وساز ایران همچنین استانداردهای زیادی در صنعت ساختقوانین در ایران بوده است. 

ردبررسی منظور حرکت به سمت پایداری وجود دارد که در ارزیابی کیفی پیمانکاران موبه

ایزو  (،سیستم مدیریت کیفیت) 3443ایزو  هایگیرد مانند: گواهینامهقرار می

ها در این خصوص زیست و مسئولیت اجتماعی شرکت)سیستم مدیریت محیط 34443

HSE- )سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی( و گواهینامه 45443ایزو  است(،

MS زیست(، )سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کارکنان کارگاهی و حفاظت از محیط

رزیابی عملکرد های مدیریت انرژی( ولی در مرحله نظارت، ا)ارزیابی سیستم 54443ایزو 

وساز سبز طورکلی هنوز ساختبنابراین بهشود؛ سازی نمیو اجرا، این استانداردها پیاده

های محدودی صورت موردقبول مردم نیست و برای این موضوع مهم اجتماعی تالش

ضرورت این گرفته است. به همین منظور برای پوشش خأل تحقیقاتی موجود، و با توجه به

فراگیر در کشور در این زمینه، پژوهش حاضر با ایجاد  روشجود یک موضوع و عدم و

جانبه به ارائه مدل و شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت یک متدولوژی نوین با نگاهی همه

 .وساز پرداخته استزنجیره تأمین سبز در صنعت ساخت

 0روش

با توجه به ماهیت مسئله پژوهش، رویکرد پژوهش حاضر فراترکیب و پارادایم آن 

مند متون است که نتایج تفسیرگرا است. فراترکیب نوعی رویکرد کیفی و مطالعه نظام

سازد. درنتیجه، مطالعات مختلف ولی به هم مرتبط کیفی را با یکدیگر تلفیق و یکپارچه می

ها با پرسش ز مطالعات کیفی منتخب و بر اساس ارتباط آننمونه مدنظر برای فراترکیب ا

(. فراترکیب با فراهم کردن نگرشی 3737شود )دقتی و همکاران، پژوهش تشکیل می

های کیفی مختلف به کشف موضوعات مند برای پژوهشگران از طریق ترکیب پژوهشنظام

دهد و ری را ارتقاء میپردازد و با این روش، دانش جاهای جدید و اساسی میو استعاره

کند. فراترکیب مستلزم این است که پژوهشگر ای را نسبت به مسائل ایجاد میدید گسترده

های پژوهش کیفی مرتبط را ترکیب کند بازنگری دقیق و عمیقی انجام دهد و یافته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. method 

https://isofartak.com/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-9001/
https://isofartak.com/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-qms-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85/
https://isofartak.com/%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-qms-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%88%db%8c%d8%aa%d9%86%d8%a7%d9%85/
https://isofartak.com/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-14001/
https://isofartak.com/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-14001/
https://isofartak.com/%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-14001/
https://isofartak.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-45001/
https://isofartak.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%da%af%d9%88%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%88-45001/
https://isofartak.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-hse-ms/
https://isofartak.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-hse-ms/
https://isofartak.com/%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%af%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%b1-hse-ms/
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های مختلف را های کیفی پژوهش( درواقع یافته3733)شهبازی سلطانی و صلواتیان، 

کند ر دستیابی به دیدی جامع در رابطه با موضوع پژوهش با یکدیگر ترکیب میمنظوبه

(Sandelowski & Barroso, 2007مطابق با نظر کرسول .)( مطالعاتی که باهدف 2435) 3

کند تا نوعی ها محقق تالش میی یک الگو هستند و پارادایم تفسیری دارند، در آنارائه

های محققین مختلف در جهان و تائید خبرگان و اهی عمومی را بر اساس دیدگنظریه

ای ساندلوسکی نظران در پژوهش احصا کند. در این پژوهش از روش هفت مرحلهصاحب

نشان  3های فراترکیب استفاده شده است که در شکل ( جهت انجام گام2448) 2و باروسو

قات هستند با آمده از تحقیدستهای پژوهش حاضر که متون بهداده شده است. داده

از  Maxqdaهای کیفی افزار تحلیل دادهگیری از نرماستفاده از روش تحلیل محتوا با بهره

شده است. همچنین جهت تعیین صحت کدهای کدگذاری و خالصه 243703 نسخه

 استخراجی، از ضریب توافق یا کاپا استفاده شده است.
 

 

 

 هایافته

 پژوهشهای مرحله اول: تنظیم سؤال
 (7117. مراحل هفتگانه پژوهش بر اساس روش ساندلوسکی و باروسو )0شکل 

های پژوهش است و سؤاالت برای شروع نخستین مرحله در روش فراترکیب، تنظیم سؤال

های تأثیرگذار بر استقرار فراترکیب بر اساس پارامترهای چه چیزی به معنای اینکه مؤلفه

ای به معنای اینکه برای دستیابی باشد: چه جامعهزی میمدیریت زنجیره تأمین سبز چی چی

ای را موردمطالعه قرارداد؟ محدودیت زمانی به معنای بایست چه جامعهها میبه این مؤلفه

باشند؟ و چگونگی روش یعنی اینکه اینکه عوامل جستجو شده مربوط به چه بازه زمانی می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Creswell 

2. Sandelowski & Barroso 

 

تنظیم 
سوال 
پژوهش

بررسی 
نظامند 
متون

جستجو و 
انتخاب 

مقاله

استخراج 
اطالعات مقاله

تجزیه و تحلیل و 
ترکیب یافته ها

کنترل 
کیفیت

ارائه 
یافته ها
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، 3اند. در جدول است؟ شکل گرفته برای حل مسئله پژوهش از چه روشی استفاده شده

 .سؤال پژوهش به همراه پارامترهای آن بیان شده است
 های پژوهش. پرسش0جدول 

 های پژوهشسوال پارامتر

 های تاثیرگذار بر استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز چیست؟مؤلفه چه چیزی

 جامعه
بایست مورد ای را میتأمین سبز چه جامعهجهت شناسایی عوامل تاثیرگذار بر استقرار مدیریت زنجیره 

 مطالعه قرار داد؟

 باشند؟عوامل جستجو شده و مورد بررسی مربوط به جه دوره زمانی می چه وقت

 چه روشی برای حل مسئله پژوهش و مطالعات استفاده شده است؟ چگونه

 مند متون در این پژوهشمرحله دوم: بررسی نظام

های فارسی و انگلیسی( نامهدر گام دوم، منابع مربوط به موضوع پژوهش )مقاالت و پایان 

و در حوزه  3443تا  3733های های داخلی بین سالمنتشرشده در حوزه پژوهش

های انتشارات علمی داخلی و در پایگاه 2422تا  2433های های خارجی بین سالپژوهش

های داخلی شامل پژوهش بررسی و جستجو شدند. پایگاهخارجی، با توجه به کلید واژگان 

و ایرانداک و پایگاه داده غیر  CIVILICA،Magiran،SIDجویشگر فارسی علم نت، 

 Wiley online Libraryو  Scopus،Emerald insight, science directایرانی شامل: 

استفاده شده است. منظور شناسایی و گردآوری مطالعات مختلف عنوان جامعه آماری بهبه

 شود.ارائه می 2کلید واژگان جستجو شده در این پژوهش در جدول 

 های کلیدی جستجو شده. واژه7جدول 

 انگلیسی فارسی

 Green supply chain management مدیریت زنجیره تأمین سبز

 Sustainable Green supply chain management پایدارمدیریت زنجیره تأمین 

زنجیره تأمین و مدیریت 

 لجستیک معکوس

Supply chain management and  
reverse  logistics  

دیریت زنجیره تأمین م

 پایدار زیست محیطی

Eco-sustainable supply chain   
management  

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=FNoACAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=reverse+logistic+supply+chain+management&ots=HHdElW84_i&sig=gU0Q97SuAh4gvURDkEPUF-UCHgg
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=FNoACAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=reverse+logistic+supply+chain+management&ots=HHdElW84_i&sig=gU0Q97SuAh4gvURDkEPUF-UCHgg
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550918302719
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352550918302719
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 انگلیسی فارسی

مدیریت زنجیره تأمین پایدار از 

 نظر زیست محیطی

Environmentally sustainable supply 

chain management  

سازگار با مدیریت زنجیره تأمین 

 محیط زیست
Environmental friendly supply chain management 

 مرتبطمرحله سوم: جستجو و انتخاب مقاالت 

در فرایند جستجو، پژوهشگر پارامترهای مختلفی را مانند عنوان، چکیده، واژگان کلیدی،  

های مرتبط را در نظر گرفته و مقاالت و کتبی را محتوا و غیره و همچنین کیفیت پژوهش

اند، حذف کرده است. براین اساس پس از که با سؤال و هدف پژوهش تناسبی نداشته

منبع از  553منبع شناسایی گردید که  827شده تعداد ع گردآوریفرایند جستجو مناب

منبع از پایگاه داخلی استخراج گردید و  388های خارجی )غیر ایرانی( و پایگاه

وساز بوده است لذا تعداد طور خاص تمرکز این پژوهش در صنعت ساختکه بهازآنجایی

های ورود و ت بود که مطابق مالکطور خاص مربوط به این صنعمقاله از تعداد کل به 348

های ورود اسناد دربرگیرنده مقاالت، مالک خروج مورد غربال و بررسی قرار گرفتند و

های مرتبط با قلمرو موضوعی و زمانی پژوهش حاضر است. در گام اول نامهکتب و پایان

د واژگان ارتباط با موضوع و کلیعناوین موردبررسی دقیق قرار گرفتند و اسنادی که بی

شده بودند از سبد پژوهش حذف شدند. در پژوهش و نیز با عناوین و اهداف یکسان انجام

مانده ازنظر چکیده موردبررسی قرار گرفتند تا مشخص شود در گام بعدی اسناد باقی

اند و دربرگیرنده حوزه موردنظر خوبی گزارش داده شدهها نتایج بهساختار چکیده آن

این گام اسنادی که اطالعات کافی در زمینه اهداف موردنظر پژوهش پژوهش هستند. در 

های تأثیرگذار بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت )که همان شناسایی مؤلفه

وساز است( را گزارش نداده بودند، حذف شدند. در گام پایانی نیز اسناد باقیمانده ساخت

شناسی و اسنادی که فاقد الگوی روشازنظر محتوا و ساختار موردبررسی قرار گرفتند 

مناسب و کیفیت علمی بودند، از سبد تحقیق حذف شدند. نمودار روند نمای پژوهش 

 نشان داده شده است. 2های ورود و خروج در شکل حاضر بر اساس مالک

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10912-1_129
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10912-1_129
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 . نمودار روند نمای پژوهش7شکل 

 مرحله چهارم: استخراج اطالعات از مقاالت

منظور طور پیوسته منابع منتخب و نهایی شده را بهدر سراسر روش فراترکیب پژوهشگر به

 کند؛ های مجزایی که در دل محتوای این مطالعات است، بررسی و مرور میدستیابی به یافته

شده و کدهایی که ارتباط با طور دقیق بررسیبنابراین در این مرحله، محتوای منابع به

گرفته است. جهت ها شکلها مفاهیم و مقولهی داشتند انتخاب و بر اساس آنهای کلیدواژه

شده که در لیست استفادهآوری اطالعات منابع باقیمانده در سبد پژوهش از ابزار چکجمع

اطالعات منابع مربوطه طبق کد مقاله، نام پژوهشگر، عنوان پژوهش و سال، نوع منبع )مقاله، 

 بندی شدند.ها طبقهافتهنامه( و یکتاب و پایان

 های کیفیوتحلیل و تلفیق یافتهمرحله پنجم: تجزیه

شناسی ها است. این روشهدف روش فراترکیب ایجاد تفسیر یکپارچه و جدید از یافته 

های موجود دانش و ظهور سازی مفاهیم و الگوها، نتایج در پاالیش حالتجهت شفاف

 

                 

       354=N 

                    

107=N 

               

37=N 

                        

            247=N 

                        

                70=N 

اسناد مرتبط با کلید 

 N=778واژ ان 
                        

             374=N 

 ا  ر س   ا    ی    ا ما  م د  یت     ی ه 
 Green Supply م ا ع   ا ک ید  ا ه 231  تج  

chain management ،103 سند  ا مدیریت 
  Sustainable سند  ا 208زنجیره تامین سبز، 

Supply chain management ،51 سند  ا 
 سند  ا صنعت 23مدیریت زنجیره تامین  ایدا ، 

 construction    30 سند  ا 54ساخت   ساز   
 Environmental سند  ا Building   28 سند  ا 

friendly supply chain management یافت  د 
 منب  فا س    ان  ی   م    728ک     مجم   

      مر     خر  ا ت        ر س   را   رفت
تعدا  زیا   م   ان  م ت ای    ساختا      د  

 سند از 691ا تبا  م ت ی     م           
 امن   ر س   ا   می  کنا    ا ت   د. 
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ها و یا وتحلیل موضوعشده است. در طول تجزیهههای پذیرفتهای عملیاتی و نظریهمدل

اند. کند که در میان مطالعات موجود در روش فراترکیب پایدار بودههایی را جستجو میتم

گیرد و شده کد در نظر میصورت که پژوهشگر ابتدا برای تمام عوامل استخراجبدین

های معنایی، در طی بهای کیفی پس از کدگذاری برچسوتحلیل و ترکیب یافتهتجزیه

سازی شده در قالب روش تحلیل محتوای پنهان از دل سازی متون پیادهیک فرایند خالصه

ها را در قالب بایست آنمتون استخراج گردیده است. پس از احصای کدهای اولیه می

دی، بنبندی کرد. درواقع، مقولهشوند، طبقهتر که دسته یا مقوله خوانده میمفاهیمی انتزاعی

هایی است که با یکدیگر ارتباط معناداری دارند و از طرفی قراردادن کدهای اولیه در دسته

سازد. سازی وارد نمیها در یک دسته، خللی بر دانش ابزارسازی برای کمیقرارگیری آن

های باالسوبرامانیان و شوکا بندی کدهای اولیه از تلفیق مدلمنظور مقولهدر این پژوهش به

(، مدل زنجیره ارزش 2433(، ترجینگ و همکاران )2433(، هندیانی و همکاران )2438)

سازی مدیریت زنجیره ( بهره گرفته شد زیرا بحث پژوهش پیاده2437پورتر و آل مائیتا )

جانبه عالوه بر عوامل اصلی به الذکر با دید همههای فوقتأمین سبز بوده است و در مدل

کننده استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز نیز پرداخته سهیلها و عوامل تموانع و محرک

نشان داده شده  7ها مطابق جدول کدهای اولیه و مقوالت و مفاهیم مربوط به آن بودند.

مقوله که  4مفهوم و  37کد اولیه پژوهش در قالب  87دهد که است. این جدول نشان می

 اند.ه سازی شدهباشند، خالصآخرین درجه انتزاع از یک مفهوم می
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. مقوله بندی کدها3جدول 
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 مرحله ششم: کنترل کیفیت کدهای استخراجی

آمده از مراحل قبل، مورد ارزیابی قرار دستها و کدهای بهدر این مرحله کیفیت مقوله

 3های متعددی وجود دارد. کولیس و هاسسیگیرند. برای سنجش کیفیت پژوهش راهمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Collis & Hussey 
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و قابلیت  2، پایایی3معیارهای ارزیابی کیفیت پژوهش را رواییترین ( مهم2437)

دانند. در این راستا برای بررسی کیفیت کدهای استخراجی و اطمینـان از می 7پذیریتعمیم

ی دیگر استفاده ی نظر پژوهشگر با دو خبرهشـیوه کدگـذاری و اسـتخراج مفاهیم از مقایسه

اند که وساز بودهپیمانکار فعال در صنعت ساختشده است. این دو خبره، مدیر ارشد و 

مهندسی و مرکز سال سابقه اجرایی و دانشگاهی و عضو نظام 34دارای سابقه باالی 

ها دکتری و باشند و سطح تحصیالت آنتحقیقات وزارت راه شهرسازی می

 وساز و فرایند کدگذاریارشد و آشنایی کامل به زنجیره تأمین صنعت ساختکارشناسی

تک عوامل نظر حضوری در مورد تکداشتند. این خبرگان در جلسه بحث و تبادل

اظهارنظر نمودند به این صورت که بدون اطالع از نحوه ادغام کدها و مفاهیم و مقوالت 

کنند؛ که درنهایت بندی مفاهیم میبندی و گروهایجادشده توسط پژوهشگر، اقدام به مقوله

وسیله شاخص کاپا، پایایی کدهای استخراجی مورد و بهها بر اساس حاصل نظرات آن

قبول در فرایند ی میزان ثبات یا همبستگی قابلدهندهارزیابی قرار گرفت. ضریب کاپا نشان

دهنده این نشان 407است و مقادیر باالی  403کدگذاری است. حداقل مقدار این شاخص 

میزان توافق بین دو  4طابق جدول م ال است.است که میزان توافق بین دو ارزیاب ایده

 40873به مقدار  40444داری در سطح معنی 24ی نسخه spssافزار ارزیاب با استفاده از نرم

فرض  4045داری از مقدار تر بودن سطح معنیشده است. با توجه به کوچکمحاسبه

کدهای  ی پایایی مناسبدهندهشود که این امر نشاناستقالل کدهای استخراجی رد می

 .استخراجی است
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1 validity 

2 reliability 

3 generalizability 
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 . جدول خروجی ضریب کاپا4جدول 

 

 ها و طراحی مدل مفهومی پژوهشمرحله هفتم: ارائه یافته

، 4در این مرحله نتایج حاصل از روش فراترکیب در قالب یک مدل مفهومی در شکل  

های مختلفی طور که در پیشینه پژوهش اشاره شد مدلهمان ارائه گردیده است.

موردبررسی قرار گرفتند که با توجه به جامعیت و کاربردی بودن مدل باالسوبرامانیان و 

های: هندیانی و همکاران وساز، و تلفیق آن با مدل( در صنعت ساخت2438شوکا )

( به دلیل 2437(، زنجیره ارزش پورتر و آل مائیتا )2433(، ترجینگ و همکاران )2433)

کننده در استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز و عوامل تسهیلهای اشاره به موانع و محرک

های تأثیرگذار بر طورکلی مؤلفهسازی آن، مدل مفهومی پژوهش ایجاد گردید. بهپیاده

شده است از چهار جنبه کلی: عوامل مدیریت زنجیره تأمین سبز که در این پژوهش ارائه

ها و موانع داخلی و کننده، محرکسهیلاصلی مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز، عوامل ت

های و کدهای اولیه تا کل بر اساس شاخصاند و از جزء بهخارجی، موردبررسی قرارگرفته

 ریزی گردید.بندی طرحمرحله مقوله

 بر ورد ضریب کاپا 

 مقدار انحرا  استاندارد bTاماره  زمون  س   م ناداری

 ضریب توافق کاپا
111/1 978/01 18/1 780/1 

 ت داد فراوانی 770 - - -
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 . مدل مفهومی پژوهش3شکل 
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  یریبحث و نتیجه

پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت 

پس از جستجوی کلید واژگان، اسناد یافت  بر این اساسوساز صورت گرفته است. ساخت

مانده در سبد پژوهش با استفاده از ، مورد غربال و ارزیابی قرار گرفتند و اسناد باقیشده

سازی شدند. سپس این کدها در اختیار خبرگان اری و خالصهروش تحلیل محتوا، کدگذ

بندی ضمن دسته جهت ارزیابی و به دست آوردن ضریب توافق، قرار گرفت. درنهایت

ها در قالب جدول، مدل پیشنهادی در قالب یک شکل برای درک ها و مقولهکدها، مؤلفه

 بهتر ارائه شد.

بر مدیریت زنجیره تأمین سبز در های این پژوهش عوامل مؤثر بر اساس یافته

وساز بر اساس چهار مقوله شامل: عوامل اصلی مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز، ساخت

شوند که ابعاد اصلی ها و موانع داخلی و خارجی تقسیم میکننده، محرکعوامل تسهیل

رید سبز، شده در این پژوهش شامل: خعوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی

وساز سبز و لجستیک معکوس است که با نتایج پژوهش طراحی سبز، ساخت

پارکاش (، 2437(، آل مائیتا )2433(، هندیانی و همکاران )2438باالسوبرامانیان و شوکا )

یوساف علی و  (،2437( ویمبوو و همکاران )2437(، کانکایا و سیزن )2433وهمکاران )

پور رجبیو ( 2433ترجینگ و همکاران ) (2423ان )( تقوی و همکار2433همکاران )

 .( بر اساس آنچه در پیشینه پژوهش آمده است، منطبق است3444میبدی و همکاران )

کننده مؤثر بر مدیریت زنجیره تأمین که در این پژوهش همچنین ابعاد عوامل تسهیل

محیطی داخلی، شناسایی گردید شامل: مدیریت منابع انسانی، فناوری سبز، مدیریت زیست

( و 2438بازاریابی سبز است که با مدل زنجیره ارزش پورتر و مدل باالسوبرامانیان و شوکا )

. عالوه بر این، پردازدهمسو بوده و ازلحاظ تجربی به تقویت آنان می( 2443) ان دیوبیسی

ها و سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز محرکدر این پژوهش مشخص شد برای پیاده

های پژوهش این موانعی وجود دارد که بسیار حائز اهمیت هستند؛ که بر اساس یافته

مل: تمایل به ایجاد و افزایش شهرت و ها داخلی شااند از: محرکها و موانع عبارتمحرک
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ها، تمایل به ورود به بازارهای خارجی و فشار اعتبار و تصویر تجاری خوب، کاهش هزینه

وساز و عدم توجه به های فعلی ساخت: تمایل به حفظ شیوهو موانع داخلی شاملجامعه 

ی شامل: های خارجزیست، هزینه باالی اجرا و کمبود دانش و آگاهی و محرکمحیط

کننده نهایی، زنجیره تأمین، فشار رقبا، فشار مصرفمقررات سبز دولت، فشار ذینفعان 

کمبود منابع حیاتی و مشکالت مربوط به دفع مواد زائد و موانع خارجی شامل: فقدان 

کنندگان مشوق دولتی، نبود تقاضای از سوی مشتری، کمبود متخصصین سبز، کمبود تأمین

جل( محدود ذینفعان، عدم همکاری ذینفعان، هستند که برای بر االسبز، فرصت )ضرب

سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز باید مدنظر قرار گیرند. نتایج این پژوهش در پیاده

های شناسایی محرک و موانع بر اساس آنچه در پیشینه ذکر شده است با نتایج پژوهش

( 3733(، امانی و همکاران )2438(، باالسوبرامانیان و شوکا )2433وانگ و همکاران )

(، هم راستا 2433( و هندیانی و همکاران )2424(، گارگ )2433جانات توکپا و همکاران )

 است.

شده این پژوهش از تلفیق مدل باالسوبرامانیان مفهومی استخراج مدلها، بر اساس یافته

های: از، با مدلوس( به دلیل جامعیت و کاربردی بودن آن در صنعت ساخت2438و شوکا )

(، زنجیره ارزش پورتر و آل مائیتا 2433(، ترجینگ و همکاران )2433هندیانی و همکاران )

های استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز و عوامل ( به دلیل اشاره به موانع و محرک2437)

های مدل مفهومی در مقایسه بین مقولهسازی آن، ایجاد گردید. کننده در پیادهتسهیل

شده از سوی دیگر پژوهشگران، که در ادبیات موضوع و پیشینه یادشده با ابعاد ارائه

شده در پژوهش حاضر در ها و مفاهیم ارائهتوان گفت مقولهپژوهش حاضر آمده است، می

های پیشین تشابه داشته، ولی از این نظر، که به ارائه مدل منسجم و ها با مدلبرخی زمینه

های متعدد به آن تأکید که در پژوهش تربه مفاهیم دارای فراوانی بیش کاربردی پرداخته و

توان هرچند نمیشده متفاوت است. های انجامشده است را موردتوجه قرار داده، با پژوهش

ها، وساز معرفی نمود اما مؤلفهعنوان مدل کاماًل ویژه برای صنعت ساختاین مدل را به

های تواند گامسب با این صنعت استخراج شدند که میها متناعوامل و موانع و محرک
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اساسی برای بازاندیشی و دستیابی به استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت 

برترین متخصصان علمی افزا میانسازی و ایجاد ارتباط هموساز باشد که ضمن شبکهساخت

بندی تجربیات ا برای رتبهتواند فضایی روساز در داخل کشور، میو اجرایی حوزه ساخت

عنوان راهنمایی برای حرکت روز در این زمینه فراهم آورد و بهموفق و دانش کاربردی به

سوی اجرای موفق مدیریت زنجیره تأمین سبز و بهبود عملکرد باشد. همچنین ها بهشرکت

مین سبز و های دیگر ارتباط بین ابعاد مختلف مدیریت زنجیره تأشود در پژوهشپیشنهاد می

ها در صنایع بندی آننوع و میزان تأثیرشان بر عملکرد سازمان و درجه اهمیت و اولویت

 .مختلف موردبررسی قرار گیرد

 
ORCID 
Azam Tariyan   https://orcid.org/0000-0002-6413-103X 

Hessam ZandHessam  https://orcid.org/0000-0002-8815-915X 

Abbas Khamseh  https://orcid.org/0000-0002-1263-919X 

 

  

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Forcid.org%2F0000-0002-6413-103X%3Flang%3Den&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3ZfAk6xN4Nlc65WXK_wmYH
https://orcid.org/0000-0002-6413-103X
https://orcid.org/0000-0002-8815-915X
https://orcid.org/0000-0002-1263-919X


 0420 زمستان | 67شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمطالعات مد | 264

 

 منابع

سبز با استفاده  (. موانع پذیرش زنجیره تأمین3733امانی، معصومه و اشرفی، امیر و دهقانان، حمید. )
 .383-348(، 33)5، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعاتاز تکنیک دیمتل فازی، 

(، ارائه الگوی توسعه 3737دقتی، عادله و یعقوبی، نورمحمد وکمالیان، امیرضا و دهقانی، مسعود. )
 (.2)33، فصلنامه مدیریت دولتیای با استفاده از فراترکیب، ای حکمرانی شبکهمرحله

(. طراحی 3444زاد، الهام و کیانی، مهرداد و زمزم، فاطمه. )رجبی پور میبدی، علیرضا و مفتح
گوی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت زنجیرة تأمین سبز بر اساس رویکرد فراترکیب و ال

-235، 53(5، )ورینشریه مدیریت بهرهسودا(، های استراتژیک )تحلیل و توسعه گزینه
237. 

(. شناسایی و 3443سنگبر، محمدعلی و صافی، محمدرضا و آذر، عادل و ربیعه، مسعود. )

های مدیریت زنجیره تأمین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد بندی توانمندسازاولویت
فصلنامه مطالعات مدیریت ها و رویکرد ماتریسی(، ترکیبی )فراترکیب( و )نظریه گراف

 .74-3(، 34)24، صنعتی

های معرف مدیر جهادی (، شناسایی ویژگی3733شهبازی سلطانی، محمد و صلواتیان، سیاوش. )
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