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 مقدمه

 (Corporate Social Responsibility) پايدار عهامروزه تضمين توس       

قابل جايگزين رغي و محدود منابع از بهينه تفادهط به حفظ و اسمنو كشور هر

 توسط مسئله اين با مواجهه براي گوناگوني اقدامات و است شده وردر آن كش

ا اعمال قوانين و اصول سبز مانند ها انجام گرفته است كه از جمله آنهدولت

زيست در مراكز توليدي و صنعتي،  استفاده از مواد خام سازگار با محيط

كاهش استفاده از منابع انرژي فسيلي و نفتي، بازيابي كاغذها و استفاده 

. تاس خصوصي و دولتي بخش هايسازمان و هاركتمجدد ضايعات بر ش

 و افزايش آگاهي عمومي از مسائل زيستقوانين و مقررات سختگيرانه دولتي 

 ها را وادار به سبز كردن زنجيره تأمين خود نموده است.، شركتمحيطي
 زمين است روي در جهان صنعتي امروز اصلي مشکل زيست محيط آلودگي

 بشر نوع انقراض به بالقوه منجر طوربه تواندمي نشود، پرداخته آن به اگر كه

دارد. با افزايش  فوري توجه به نياز كه است مواردي از هوا يکي شود. آلودگي

ها و جوامع كنندگان، دولتمحيطي از سوي مصرف هاي زيستنگراني

هاي برنامه ۀهاي توليدي در صدد توسعمختلف در سراسر جهان، شركت

 سبز فناوري و سبز برند سبز، محصول ۀدوستدار محيط زيست مانند توسع

ها به صنايع مختلف كشيده اين نگراني(. 2015ن، و همکارا  Chin) برآمدند

يکي از عوامل  عنوانبه محيطي شد تا جايي كه امروزه مالحظات زيست

مالحظات  رود. دامنه توجه به مقولهشمار ميبهها مهم در فعاليت شركت

از تأمين مواد اوليه گرفته تا فرآيند ، بسيار گسترش يافته و زيست محيطي

يد در كارخانه و مسائلي كه حين استفاده از محصول توليد محصول جد

و همکاران،  Liaoگيرد )آيد را دربر ميوجود ميهب كنندهتوسط مصرف

هاي مرتبط با توليد و تبديل تمام فعاليت، زنجيره تأمين يک كاال (.2017

از مرحله تهيه ماده خام تا تحويل كاالي  هااين فعاليت .شودرا شامل مي كاال

هاي اطالعاتي مرتبط با يابي و نيز جريانكننده نهايي، منبعي به مصرفنهاي

اساس زنجيره تأمين (. Jabbour ،2016و Jabbour ) گيرددربر ميها را آن

سبز بر يکپارچگي مديريت محيط زيست و مديريت زنجيره تأمين براي 

وسيله تسهيم كنترل اثرات مخرب زيست محيطي در چرخه عمر محصول به

 باشد. طالعات و هماهنگي و همکاري تمام اعضاي زنجيره تأمين ميا

عبارت ديگر مديريت زنجيره تأمين سبز، يکپارچه كننده مديريت زنجيره به

تأمين با الزامات زيست محيطي در تمام مراحل طراحي محصول، انتخاب و 

ه تأمين مواد اوليه، توليد و ساخت، فرآيندهاي توزيع و انتقال، تحويل ب

منظور مشتري و باالخره پس از مصرف، مديريت بازيافت و مصرف مجدد به

همراه با بهبود عملکرد  ،وري مصرف انرژي و منابعبيشينه كردن ميزان بهره

با وجود اهميت  (.2016و همکاران،  Esfahbodi) كل زنجيره تأمين است

زنجيره رغم تحقيقاتي كه در حوزه و علي و سراميک روزافزون صنعت كاشي

مدل جهت  هاي محدودي براي ارائهپژوهش تأمين سبز انجام گرفته تاكنون

با توجه به  در اين صنعت پايدار سازي و مديريت زنجيره تأمين سبزپياده

در  مقالهرو اين . از اينصورت گرفته است نقش اثرات زيست محيطي آن

و پايدار در تا ضمن شناسايي عوامل مؤثر بر زنجيره تأمين سبز  است صدد

مدل  نقش اثرات زيست محيطي آن، و سراميکو  صنعت كاشي

فرايند طراحي اين . در ادامه دقرار دهتأثيرگذاري عوامل را مورد بررسي 

 رقابت سطح افزايش و شدن جهاني صعودي سيرخواهد شد. شرح داده مدل 

 ت،اس داشته جهان سراسر در بر صنايع شگرفي تأثير اخير هايدهه در جهاني

 هاياين دوران تالش طول در مديريت علوم نظران صاحب كه ايبه گونه

 متمركز هاييساز و كار كارگيريو به گسترش ايجاد، محور حول را خود

 محصول كيفيت و وريبهره سطح بهبود در بتوان هانآ كمک به اند كهكرده

 مقاصدي چنين به يابيدست براي .برداشت ها گامهزينه كاهش درنتيجه و

 و اجتناب ناپذير الزامات از يکي تأمين سبز زنجيره سوي پايداري به حركت

 پيشرو، توليدي هايشركت بسياري از باشد. امروزهها ميشركت ضروري

 افزايش قدرت استراتژي براي يک عنوانبه را تأمين سبز زنجيره پايداري

 ايمالحظه قابل هايپيشرفت هاشركت اند. اينپذيرفته خود جهاني رقابت

و همکاران،  Luthraاند )كرده تجربه سبز پايدار  تأمين كارگيري زنجيرهبه با را

ديريت زنجيره تأمين سبز، يکپارچه كننده مديريت زنجيره تأمين (. م2015

 ،طراحي محصول، انتخاب و تأمين)با الزامات زيست محيطي در تمام مراحل

فرايند در نظر گرفتن معيارها  اي كهنهگوبه ،( استسبز كردن زنجيره تأمين

و  Wu) رعايت شودزنجيره تأمين  تماميا مالحظات زيست محيطي در 

Barnes،  2016 .)هاي پيشرو از شركت سبز در زنجيره تأمين  مروزه مديران

محيطي در سراسر  مندي از منظر زيستطريق ايجاد مطلوبيت و رضايت

تيک سبز و بهبود عملکرد محيطي خود كوشند تا از لجسزنجيره تأمين مي

استراتژيک جهت كسب مزيت قابليت عنوان يک در كل زنجيره تأمين به

 و اهداف خود را براساس سه موضوع مهم: طراحي بردهرقابتي پايدار سود 

 كنندگذاري پايه محصول، سبز )فرآيند( و بازيافت دـتولي سبز )محصول(،

(Dubey   ،2017و همکاران .)Green پيشنهاد دادند  (2012) و همکاران

بايد شامل مديريت محيطي  سبزتأمين مديريت زنجيره هاي كه روش

هاي اطالعاتي سبز، خريد سبز، همکاري با مشتريان و ارتباط دروني، سيستم

و همکاران  Leeچنين . همباشد در جمع آوري و بازيافت محصوالتها با آن

هاي عملياتي ها متشکل از شيوهروشخاطر نشان كردند كه اين  (2012)

دروني، خريد سبز و  محيطي براي توسعه پايداري محيطي مانند مديريت

 كنندگان،تأمين زمانهم ها بر همکاريتاكيد آن همکاري با مشتريان است.

كنندگان با يکديگر جهت كاهش تأثيرات مخرب مصرف و كنندگانتوليد

 ار مهم در خريد سبز، انتخاب تأمينهاي بسي. يکي از فعاليتمحيطي است

كننده يک باشد. اساسا، انتخاب تأمينها ميكننده و مديريت روابط با آن

هاي كنندهميان تأمين گيري با هدف تعريف اولويت سفارش درتصميم فرايند

از نظر تاريخي،  (.Carpinetti ،2016و  Lima-Junior) باشدداراي پتانسيل مي

( Corporate Social Responsibility= CSR) هاشركت اجتماعي مسئوليت

عنوان يک روش زنجيره تأمين مهم پذيرفته بهدر بسياري از موارد 
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كند. در اي كه هم به رقابت و هم به پايداري تاكيد ميبه گونه ،استشده

ها، سه بعد اصلي پايداري را در بر حقيقت، مسئوليت اجتماعي شركت

 Govindanمحيطي و اجتماعي است ) وعات اقتصادي،موض شامل كه گيردمي

تأمين سبز و نيز زنجيره محققان حوزه مديريت زنجيره (. 2016و همکاران، 

وعي را شناسايي تأمين پايدار، طي مطالعات خود عوامل، متغيرها و روابط متن

هاي انجام شده در اين اند. نتايج بررسي پيشينه پژوهشگيري كردهو اندازه

 ارائه شده است. 1 حوزه، در جدول

 

: خالصه نتایج بررسی پیشینه پژوهش1جدول 

 نتایج پژوهش پژوهشگر
Srivastava  ،2007 جاد فرايند سبز و پايدار در زنجيره تأمين.ترين نقش در ايعنوان مهماثرات زيست محيطي به و معرفي شناسايي 

Azevedo تاكيد بر استفاده از مواد سازگار با محيط زيست. كننده با توليدكننده.از طريق بهبود روابط عرضه توسعه و حفظ روابط بلندمدت خريد 2011، و همکاران 

Sarkis كنندگان بومي و محلي.هاي پايداري زنجيره تأمين با تاكيد بر انتخاب تأمينبازيافت با در نظر گرفتن جنبهسيستم و پايدار از طريق ايجاد كننده در زنجيره تأمين سبز بهبود روابط عرضه 2011، و همکاران 

Diabat  وGovindan ،2011 
هاي زيست محصوالت و تاثير آن بر افزايش فعاليت نقش مشاركت مصرف كننده در طراحي و توسعه تر از طرف مصرف كنندگان.تاثير مديريت عملکرد بر مشاركت محيطي بيش

  ها.محيطي از طرف آن

Sarkis 2011، و همکاران 
وسيله دو مفهوم مديريت زنجيره تأمين سبز و مديريت پيوند پايداري و مديريت زنجيره تأمين با يکديگر به گانه محيطي، اقتصادي و اجتماعي. هاي پايداري بر ابعاد سهطرحتمركز 

 جيره تأمين پايدار.زن

Lee سبزتأمين زنجيره هاي عملياتي براي توسعه پايداري محيطي در عنوان شيوهتاكيد بر مديريت محيطي دروني، خريد سبز و همکاري با مشتري به 2012، و همکاران . 

Green آوري و بازيافت محصوالت.ها در جمعارتباط با آن مديريت محيطي دروني، بسته بندي سبز، خريد سبز، همکاري با مشتريان و 2012، و همکاران 

Dashore  وSohani ،2013 
كننده و توليدكننده در تاثير مثبت پشتيباني مديريت عالي سازمان در رابطه بين عرضه .زنجيره تأمين سبز نقش مديريت ريسک در كاهش جرائم مربوط به تخريب محيط زيست در

 كننده و توليدكننده جهت ايجاد و ابقاي سيستم مديريت محيطي.ها در روابط با عرضهنقش مسئوليت اجتماعي شركت د سمي.استفاده از فيلترها و كاهش موا

Igarashi شود.عملکرد منابع انساني، مديريت اطالعات و ارتباطات، لجستيک و تأمين و تداركات منجر به پايداري عملکرد سيستم زنجيره تأمين سبز مي 2013، و همکاران 

Shenoy  وRangarajan  ،2013 
كننده درخريد سبز  و تاثير نقش عرضه هاي دستمزد  و پاداش در بهبود مدريت منابع انساني.تاثير اجراي سيستم كننده و توليدكننده.نقش مديريت منابع انساني در رابطه بين عرضه

 آن بر كاهش اثرات مخرب زيست محيطي.

Venkatesh 2014، و همکاران 
كنندگان در هاي تأمينكنندگان بر فعاليتتأمينتاثير سيستم مديريت روابط با  .تأمين كنندگان 14000ISOاخذ گواهينامه خريد سبز و مديريت زيست محيطي داخلي از طريق 

 سبز زنجيره تأمين

Govindan ؛2015، و همکاران 

Brandenburg 2014، و همکاران 

ارزيابي  كنندگان.در مديريت داخلي تامين اهميت بازرسي محيط زيست ها.با آن مدت خريدتوسعه و حفظ روابط بلندو  كنندگانتأمين 14000ISOگواهينامه اهميت توجه به 

 هاي سازگار با محيط زيست.كنندگان در انجام فعاليتتامين

Kapil ،2015 
 كننده و توليدكنندهريزي سازمان در رابطه بين عرضهنقش طرح .كننده با توليدكنندهسبز در بهبود ارتباط بين عرضههاي مديريت منابع انساني هاي مالي و آموزش فعاليتتاثير مشوق

 سبز. در زنجيره تأمين

Wua وChang ،2015 

منجر به بهبود روابط بين  جنبه پايداري اجتماعيانتخاب تأمين كننده با در نظر گرفتن  نقش مشاركت محيطي توليدكنندگان با مصرف كنندگان جهت بازيافت و لجستيک معکوس.

تاكيد بر ارتباط بين توليدكننده  سبز. تأميندر زنجيره  كننده و توليدكنندهكنندگان بومي به بهبود روابط با عرضهنقش تأمين شود.مي سبز تأمينكننده و توليدكننده در زنجيره عرضه

 ها بر اساس معيار سازگاري با محيط زيست.كننده و ارزشيابي آنبر انتخاب عرضه تاكيد سبز. تأمينمصرف كننده در زنجيره  و

Lima-Junior  وCarpinetti ،2016 بندي.ستهبندي سبز و بازگرداندن بتشويق تامين كنندگان در استفاده از بسته ها جهت رسيدن به پايداري در خريد سبز.كننده و مديريت روابط با آن تاكيد بر انتخاب تأمين 

Govindan 2016، و همکاران 
ها، سه بعد اصلي پايداري كتمسئوليت اجتماعي شر شود.عنوان يک روش مهم در زنجيره تأمين كه هم به رقابت و هم به پايداري منجر ميها بهشناسايي مسئوليت اجتماعي شركت

 گيرد كه شامل موضوعات اقتصادي، محيطي و اجتماعي است.را در برمي

Dubey افت محصول توليد سبز و بازي ،طراحي سبزتاكيد بر  كنندگان، توليد كنندگان و مصرف كنندگان با يکديگر جهت كاهش تأثيرات مخرب محيطي. زمان تأمينتاكيد بر همکاري هم 2017، و همکاران

 .استراتژيک جهت كسب مزيت رقابتي پايدارقابليت يک عنوان به

Raut عنوان يک فلسفه مهم سازماني و تاثير آن بر محيط زيست از طريق بهبود ضرايب اجتماعي و اقتصادي.تاكيد بر زنجيره تأمين پايدار به 2017، و همکاران 

Liao 14000اخذ گواهينامه تاثير  2017، و همکارانISO اساسي الزام عنوان يکبه پايدار توسعه معرفي رويکرد كننده. تأمينها در طراحي و توسعه محصول در بهبود روابط با  و مشاركت آ تأمين كنندگان 

 توليدي. هايسيستم بهبود براي

Vanalle تأمينكنندگان و تالش در حفظ و توسعه اين ارتباط به عنوان عاملي مهم در پايداري زنجيره  تأمينندمدت با ايجاد روابط بل كننده در طراحي. تأمينتاكيد بر خريد سبز و مشاركت  2017، و همکاران 

 ن سبز.تأميكنندگان بر پايداري زنجيره  تأمينتاثير بهبود روابط با  سبز، معرفي گرديد.

Sharma 2017، و همکاران 
سبز  تأمينعنوان دو بخش اساسي در زنجيره كننده بهتاكيد بر ارتباط بين توليدكننده و مصرف ستفاده از مواد دوستدار طبيعت.تاكيد بر بهبود مديريت عملکرد توليدكنندگان از طريق ا

استفاده از مواد خام كننده و توليدكننده و تاثير اهميت رابطه بين عرضه زيست و بازيافت و لجستيک معکوس.كنندگان در حفظ محيطو تاثير اين ارتباط بر افزايش مشاركت مصرف

 بر اين ارتباط.محيط با سازگار 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092552731630233X#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092552731630233X#!


 ایدارنقش اثرات زیست محیطی در زنجیره تامین سبز پو همکاران                                                                       میرفخرالدینی 

446 
 

 اند مسئوليتشده ها و صنايع با آن مواجهاصلي كه امروزه شركت چالش       

موارد تشخيص  در بسياري از باشد.گويي به محيط و جامعه ميپذيري و پاسخ

د و ها بايد به موضوع پايداري در عمليات توليدي خواست كه آن داده شده

براي پذيرفتن و  موارد متعددي، هاي تأمين اهميت دهند. درزنجيره مديريت

هاي سال در تري شود.هاي تأمين توجه بيشبايد به زنجيره گسترش پايداري،

 .هاي پايداري فقط روي موضوعات زيست محيطي متمركز بودابتدايي، طرح

عي( متمركز شده است. )محيطي، اقتصادي و اجتما گانهاما امروزه بر ابعاد سه

دو مفهومي كه باعث پيوند پايداري و مديريت زنجيره تأمين با يکديگر شده 

 است، عبارتند از: مديريت زنجيره تأمين سبز و مديريت زنجيره تأمين پايدار

(Sustainable Supply Chain Management)(Ashby 2012 همکاران، و .)

عنوان يک فلسفه سازماني مهم، از مفهوم مديريت زنجيره تأمين پايدار به

طريق بهبود ضرايب اجتماعي و اقتصادي، منجر به كاهش ريسک و اثرات 

Srivastava (2007 ) .(2017و همکاران،  Rautشود )مخرب محيطي مي

در يک تحقيق جامع بر روي ادبيات مديريت زنجيره تأمين سبز و پايدار 

ر ايجاد يک فرايند سبز و پايدار ترين نقش را دكننده مهمدريافت كه عرضه

چنين اشاره داشت كه وجود سيستم ارتباطات مناسب با كند. او همايفا مي

عنوان يک شرط الزم براي بقاي هر زنجيره تأمين پايدار، عرضه كنندگان به

هاي ها در زنجيرهكنندهنقش توليدكننده و روابطش با عرضه .باشدحياتي مي

 .وسط ايگاراشي و همکاران مورد تاكيد قرار گرفته استتأمين سبز و پايدار ت

ها نشان داد پايداري عملکرد سيستم زنجيره تأمين سبز نتايج پژوهش آن

كنندگان از طريق استفاده از مواد بهبود مديريت عملکرد توليدوابسته به 

كه درصورتي .(2013و همکاران،  Igarashi) دار طبيعت استدوست

Brandenburg و (2014) مکارانو ه Govindan هاي مدل( 2015) همکاران و

تحليلي استفاده شده در مديريت زنجيره تأمين را مورد بررسي قرار دادند. 

 14000ISOگواهينامه ها بيانگر اهميت توجه به نتايج پژوهش آن

 ضمنا  ها بود. با آن مدت خريدتوسعه و حفظ روابط بلندو  كنندگانتأمين

زيست و بازيافت و لجستيک كنندگان در حفظ محيطكت مصرفافزايش مشار

 (2011) و همکاران Sarkisحال، . با اينمعکوس مورد تاكيد قرار گرفت

هاي سازماني اساس فرضيهزنجيره تأمين سبز و پايدار را برادبيات مديريت 

كننده و توليدكننده اهميت رابطه بين عرضهها بندي كردند. از نظر آنطبقه

 . شکافاي داردزيست، جايگاه ويژهمحيط با استفاده از مواد خام سازگار تاثير و 

موجود در اين بخش، نبود مطالعه يا مدل جامعي براي زنجيره تحقيقاتي 

تأمين سبز پايدار با تمركز بر اثرات زيست محيطي است. اين درحالي است 

لف مديريت كه محققان اين حوزه، طي مطالعات خود به بررسي ابعاد مخت

صورت مجزا( هچنين مديريت زنجيره تأمين پايدار)بزنجيره تأمين سبز و هم

اما تمركز بر طراحي الگوي زنجيره تامين سبز پايدار و نقش  .اندپرداخته

عنوان حلقه مفقوده تحقيقات گذشته بوده كه در اثرات زيست محيطي، به

ادرات غير نفتي ايران از طرف ديگر صاين پژوهش به آن پرداخته شده است. 

توسعه به هاي چه در برنامهليکن آن .گيردطيف وسيعي از كاالها را دربر مي

ايجاد جهش در صادرات  ه است،گذاران قرار گرفتشدت مورد نظر سياست

. در بين كاالهاي اين گروه، برخي كاالها از درجه باشدميكاالهاي صنعتي 

 .ات صنعتي برخوردار بوده استدر صادر يترتر و سهم بيشاهميت بيش

ها، باشد كه براساس آمارازجمله اين كاالها، صادرات كاشي و سراميک مي

جهاني  چهارمرتبه  ميليون مترمربع صادرات كاشي و سراميک 520با  ايران

 شده اشاره موارد بر عالوه(. Asghari ،2017) باشدرا از اين حيث دارا مي

 مانند ايگلخانه سايرگازهاي همراهبه نيز متان د كه گازوبايد اشاره نم

 فرايند در نيتروژن دي اكسيد و اكسيدكربن دي نيتروژن، دي اكسيد

 چنينشود. هممي ايجاد طبيعي گاز ناقص احتراق اثر در كاشي توليد

 خشک مراحل در فسيلي هايسوخت مصرف اثر در كه ايگلخانه گازهاي

 كردن ذخيره و انبار مراحل در هك CFC و شوندمي توليد پختن و كردن

 صنايع ديگر هايآالينده ازجمله باشدمي ازن اليه مخرب و توليد شده

 ذرات معلق، جانب از نگراني ترينبيش حالاين با د.هستن سازي كاشي

 گرد ايجاد منشا توانمي كه شده ايجاد فلورايد انتشارات و غبار و گرد

 انتشار عامل و اسپري دراير و يانبارساز از را معلق ذرات و غبار و

رو، ترجيح داده از اين دانست شده مصرف اوليه و خام مواد در را فلورايد

 عنوان مورد مطالعه انتخاب شود.به سراميکو  شد تا صنعت كاشي

 

 هامواد و روش

منظور طراحي الگوي كه اين پژوهش بهبا توجه به اين: روش پژوهش       

محيطي در اين  نقش اثرات زيستپايدار و بررسي زنجيره تأمين سبز 

هاي آن در ريزيمرتفع نمودن خأل موجود در برنامه زنجيره در راستاي

صنعت كاشي و سراميک طراحي و به اجرا در آمده است، به لحاظ هدف 

منظور توصيف شود. استفاده از ابزار پرسشنامه بهكاربردي محسوب مي

پيمايشي  -هش را در زمره تحقيقات توصيفيهاي تخصصي، اين پژوديدگاه

قرار داده است. از سوي ديگر، رويکرد آميخته، اين پژوهش را به دو مرحله 

هاي آماري كيفي )تحليل محتوا و مصاحبه دلفي( و كمي)تجزيه و تحليل

نامه محقق ساخته( تقسيم نموده است. در بخش كيفي، مبتني بر پرسش

ها، مباني نظري و پيشينه پژوهش در سطح مولفهترين منظور شناسايي مهمبه

جهان بازنگري گرديد و با رويکرد تحليل محتوا مورد بررسي قرار گرفت، كه 

ها در زمينه بسترسازي زنجيره تأمين سبز و پايدار ترين مؤلفهدر نتيجه آن مهم

 و تاثير عوامل زيست محيطي بر آن شناسايي گرديد. 

آوري دليل آن كه در اين پژوهش جمعبه :ری پژوهشجامعه و نمونه آما       

پذيرد، جامعه آماري در هر مرحله به اطالعات طي چند مرحله صورت مي

هاي مورد نياز منظور استخراج شاخصالف( به گردد:صورت جداگانه تعريف مي

)روش دلفي( از نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه بهره  جهت طراحي مدل

جهت ارزيابي مدل مفهومي پيشنهادي،  ب( .گرفته شده است
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ها، نظرات گروهي از كارشناسان هاي مربوط به آنمجموعه متغيرها و آيتم

ها، كارشناسان ادارات استاندارد و منتخب )مسئولين كنترل كيفيت كارخانه

 ها( تحقيقات صنعتي، صنايع و معادن، بهداشت محيط و شركت شهرک

يق در نظر گرفته شده است. از نظرات جامعه عنوان جامعه آماري دوم تحقبه

هاي مدل استفاده شده است. كه با توجه به اول جهت تعيين سنجه

گيري گويي و بر اساس اصل كفايت نمونههاي دسترسي و توان پاسخمحدوديت

نفر از اساتيد  3نفر )شامل  12در تحقيقات كيفي و نيز به شيوه گلوله برفي، 

تبط با صنعت كاشي و سراميک و علوم زيست محيطي دانشگاهي با تجربه مر

عنوان هاي كاشي و سراميک( بهترين مديران ارشد شركتنفر از باتجربه 9و 

از نظرات جامعه آماري دوم جهت تاييد  نمونه مرحله اول از جامعه اخذ گرديد.

در قسمت تجزيه و تحليل از تکنيک  كه جاناز آ .روابط مدل استفاده گرديد

شده استفاده  (PLS)حداقل مربعات جزئي روش ليل معادالت ساختاري بهتح

است، بر اين اساس از قواعد منتسب به معادالت ساختاري براي اين منظور 

 كه نمونه اين است  حجم در تعيين متداول هايروش استفاده شده است: يکي از

برابر تعداد  20 تحليل معادالت ساختاري را  در  نياز مورد حداقل تعداد نمونه

در (. 2017و همکاران،  Hairگيرد )متغيرهاي پنهان اصلي مدل در نظر مي

كننده، بيانگر كننده و مصرفاين تحقيق سه متغير اصلي توليدكننده، عرضه

 80باشد. بر اين اساس با توزيع نمونه در اين پژوهش مي 60نياز به حداقل 

پرسشنامه قابل قبول دريافت  68صورت تصادفي ساده، تعداد هپرسشنامه ب

گرديد كه از حداقل نمونه مورد نياز در اين روش مطرحه شده، باالتر و مورد 

 باشد.تاييد مي

 : باشدشرح زير ميمراحل چهارگانه اين پژوهش به مراحل پژوهش:      

تحليل محتوا فراگردي بازگشتي كه با توجه به اين تحلیل محتوا: مرحله اول.

در  ،در آن حركت به عقب و جلو در بين مراحل ذكر شده وجود دارداست كه 

هاي اصلي و فرعي موضوع تحقيق اين پژوهش از اين رويکرد براي استخراج تم

شرح زير به انجام بهگانه تحليل محتوا مراحل شش استفاده شده است. لذا،

تره محتوايي كه محقق با عمق و گسبراي اين: هاآشنايي با داده( 1رسيده است: 

ور سازد. در اي غوطهها تا اندازهنها آشنا شود الزم است كه خود را در آداده

بار ها را شروع كند يکكه كدگذاري دادهپژوهش كنوني، محقق قبل از اين

در واقع از آغاز همين مرحله،  هاي حاصل از مقاالت را خوانده است.كل داده

ها نياز پيدا ني كه در مراحل بعدي به آنگذاري معايادداشت برداري و عالمت

اين مرحله شامل ايجاد : ايجاد كدهاي اوليه( 2 شروع شده است. ،خواهد شد

ها( شده از واحدهاي تحليل)تِم كدگذاري هايها است. دادهكدهاي اوليه از داده

ها نبوده، در تحقيق كنوني، هدف كدگذاري مجموعه داده. متفاوت هستند

هاي حاصل از مقاالت كه با مسائل مرتبط با اي خاصي از دادههبلکه ويژگي

جستجوي ( 3 اند.كدگذاري شده، ارتباط داشته و پايدار زنجيره تأمين سبز

هاي بالقوه، و بندي كدهاي مختلف در قالب تِماين مرحله شامل دسته: هاتِم

محقق، ها است. در واقع مهاي كدگذاري شده در قالب تداده مرتب كردن همه

گيرد كه چگونه كدهاي مختلف تحليل كدهاي خود را شروع كرده و درنظر مي

هاي تِم ،برخي از كدهاي اوليه. توانند براي ايجاد يک تِم كلي تركيب شوندمي

و  ،هاي فرعي را شکل دادهكه برخي ديگر تِمدرحالي ،دهنداصلي را شکل مي

دست هتِم اصلي ب 6در مجموع  در پايان اين مرحله  شوند.مابقي نيز حذف مي

 .باشدميها اين مرحله شامل بازبيني و تصفيه تِم: هابازبيني تِم( 4 آمده است.

ها هاي مختلف كدامكه تِمدر اين مرحله بايستي آگاهي كافي از اين محقق

ها ها درباره داده، و كل داستاني كه آنهمها با هستند، چگونگي تناسب آن

وسيله تعريف به: هاگذاري تِمتعريف و نام( 5 .اختيار داشته باشد در را گويندمي

كند و بازبيني كردن، ماهيت آن چيزي كه يک تِم در مورد آن بحث مي

ها را در خود گردد كه هر تِم كدام جنبه از دادهمشخص شده و تعيين مي

در قالب  تم اصلي 6ها، . در تحقيق كنوني پس از انجام مرحله بازبيني تِمدارد

 كننده، مصرفپايدار )توليدكننده، عرضه و سبز متغير اصلي در زنجيره تأمين 3

شود مرحله ششم زماني شروع مي: تهيه گزارش( 6بندي شدند. كننده( دسته

شامل و  در اختيار داشته باشد را هاي كامال  آبديدهاي از تِممجموعهمحقق كه 

(. گزارش Clarke، 2006  و Braun )  است تحليل پاياني و نگارش گزارش

 عرضه روابط كننده،عرضه )توليدكننده، هاي چهارگانهتحقيق كنوني حاوي اشل

  فرعي هاي)تم مفهومي هايو دسته گانه( 6) هاي اصليتم كننده(،كننده و مصرف

 (.2باشد )جدول گانه( مي 26

هاي مولفه تر نسبت بهمنظور اطمينان بيشبه مرحله دوم. روش دلفی:

ش استخراج شده، تست دلفي مشاركت خبرگان به انجام رسيد. در اين رو

 .شوده ميها استفاداي از تماز تعدادي خبره جهت اظهار نظر درباره مجموعه

هاي اوليه معرفي و از عنوان آيتمهاي موجود بهبه اين ترتيب كه ابتدا تم

هاي جديدي را موارد، تم اين شود تا ضمن ارزيابيپاسخگويان خواسته مي

ست يک آزمون ناپارامتريک ا (w) بستگي كندالضريب هممعرفي نمايند. 

. بر مبناي اين شودو براي تعيين ميزان هماهنگي ميان نظرات استفاده مي

 طيف   در قالب سؤال 62مل شا نامه پژوهشهاي استخراج شده، پرسشمولفه

بستگي دبليو ب آزمون همر ضريمقدا اي ليکرت طراحي گرديد.گزينه هفت

آوري شده در هر مرحله را تاييد هاي جمعدر روش دلفي، صحت داده كندال

رتيب تبستگي در چهار مرحله بهنموده است. بر اين اساس مقدار ضريب هم

اخص دست آمد كه با توجه به مقدار شبه 822/0و  802/0، 689/0، 546/0

براي  05/0تر از آستانه كه كم001/0و  005/0، 019/0، 024/0داري معني

 دست آمده ازدهنده اتفاق نظرات بهدست آمد، نشانتمامي مراحل به

پس از اين مرحله مدل باشد. هاي پرسش شده ميخبرگان درباره مولفه

صورت مفهومي پژوهش مبتني بر پيشينه در دسترس و نظرات خبرگان به

هاي هر كدام از متغيرهاي مدل تمزير طراحي گرديد. الزم به ذكر است بين 

ديد و در نيز روابطي وجود دارد، كه اين روابط در مدل آزمون شده اضافه گر

  .است قالب فرضيات فرعي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته
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های شناسایی شده در روش تحلیل محتوا: مولفه2جدول 

براي ارزيابي اين مرحله سوم. بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش: 

 هاي شناسايي شده در مرحله دلفي يکمدل ابتدا براي هر يک از مولفه

 سؤال طراحي گرديد. سپس مجموعه سؤاالت در قالب يک پرسشنامه 

عنوان ابزار اصلي تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. در اين مرحله نهايتا  به

گويي كاشي و سراميک كشور براي پاسخنفر از مديران اجرايي خوشه 110

 كامل به سؤاالت همکاري نمودند.

 

های اصلیتم اشل های فرعیتم   منابع 

 توليدكننده

 ت عملکردمديري

 Sarkis ،2007  و Zhu ؛؛ 2017، و همکاران  Raut؛ 2015، و همکاران Tay استفاده از مواد خام سازگار با محيط زيست

 Simpson ،2007 ؛Rothenberg ،2000 و  Geffen؛ 2012، و همکاران Ashby كاهش مواد خام مصرفي يا استفاده از مواد قابل بازيافت در توليد محصول

اد سيستم بازيافت براي محصوالت دسته دوم و معيوب و استاندارد كردن ايج

 محصوالت براي تسهيل در امر بازيافت
Ashby  ،؛2012و همکاران Wua  وChang ،2015 ؛ Geffen وRothenberg ،2000 

 Chan، 2015و  Wua؛ Stevels ،2007و  Boks  ؛Lenox ،2001و  King ؛ Holt ،2005و  Rao سازي ضايعاتبندي و حداقلكاهش/بازيافت مواد خام مصرفي و بسته

 Cha ،2015و  Wua؛ Sohani ،2013و   Dashore؛ 2012، و همکاران Ashby كاهش مصرف مواد خام سمي و خطرناک

 Ghobadian ،2009و  Holt؛ Rothenberg ،2000 و  Geffen؛ 2012 ،و همکاران Ashby هاگرها براي آاليندهاستفاده از فيلترها و كنترل

 2011 ،و همکاران  Sarkis؛ 1998، و همکاران Walton؛ 2017 ،و همکاران  Raut آوري و بازيافت محصوالت از رده خارججمع

 2017، و همکاران Vanalle؛ Jabbour ،،2016و  Jabbour ؛ Stevels ،2007و  Boks توليد ناب براي كاهش انباشت مازاد

 2008 ،و همکاران Zhu؛ 2005 ،و همکاران Zhu؛ Barnes ،2016و  14001ISO Wuدستيابي به گواهينامه  

 Barnes ،2016و  Wu ؛Rothenberg ،2000و  Geffen ؛  2012 ،و همکاران Ashby (EMS)سازي سيستم مديريت محيطي پياده

تأمينتداركات و   

عيين معيارهاي سازگار با محيط كنندگان )تتهيه مشخصات محصول براي تأمين

 زيست در خريد(

 Wu  وBarnes ،2016 ؛Ashby ؛  2012 ،و همکاران Zhu ؛ 2008 ،و همکارانHair   ،و همکاران

2017 

همکاري با تأمين كنندگان محصول براي كاهش و حذف تأثيرات مخرب محيط 

 تأمين كنندگان  12222ISOگواهينامه  و زيست

Ashby ؛2012 ،و همکاران  Zhu ؛ 2008 ،و همکارانHair  ؛ 2017 ،و همکارانSharma  و

 2017 ،و همکاران  Liao؛ 2017 ،همکاران

مشاركت با همکاران صنعتي جهت استانداردسازي سبز در تأمين و خريد مواد 

 اوليه

Ashby ؛ 2012، و همکارانGeffen  وRothenberg ،2000؛Srivastava  ،2007 ؛Ahmad ،

2015 

 Pal ،2012و  Bose؛ 2017 ،و همکاران  Hair؛ 2012 ،و همکاران Ashby بنديتشويق تأمين كنندگان در كاهش و برگرداندن بسته

 استفاده از خريد سبز يا راهبردهاي لجستيکي
Braun    وClarke ،2006 ؛Hair  ؛ 2017 ،و همکارانSharma ؛2017، و همکارانLiao   و

 2017 ،همکاران

و هاي سازگار با محيط زيست ابي تأمين كنندگان از حيث انجام فعاليتارزي

 تأمين كنندگان داخلي مديريت براي زيست محيط بازرسي

Ashby ؛ 2012 ،و همکارانLuthra ؛2015 ،و همکارانEsfahbodi  ؛ 2016 ،و همکارانLima-

Junior   وCarpinetti ،2016 

رهاي زيست محيطي مانند گواهينامه انتخاب تأمين كنندگان بر مبناي معيا

14001ISO 
Wu  وBarnes ،2016 ؛Ashby ؛ 2012، و همکارانLinton 2007 ،و همکاران 

كنندهعرضه  

 خريد سبز
 Iraldo، 2010و  Testa؛ 2017 ،و همکاران  Liao؛ 2017، و همکاران Sharma بندي سازگار با محيط زيستكننده در توسعه محصوالت و بستهپيشرفت عرضه

 Paulraj ،2009؛ Rothenberg ،2000و  Geffen؛ 2012 ،و همکاران Ashby هاي سازگار با محيط زيست از دومين رده تأمين كنندهارزيابي شيوه

مديريت زيست 

 محيطي داخلي

 2008 ،و همکاران Gonzalez؛ Vachon ،2007؛ Lenox ،2001و  King تأمين كنندگان  14000ISOاخذ گواهينامه 

 تأمين كنندگان داراي سيستم مديريت زيست محيطي
Esfahbodi ؛ 2016 ،و همکارانVenkatesh ؛ 2014، و همکارانSrivastava  ،2007 ؛Testa  و

Iraldo ،2010 

 مصرف كننده

مشاركت محيطي با 

 مشتريان

 Van Wassenhove ،2009و  Guide Jr؛ 2008 ،و همکاران Zhu؛  2012 ،و همکاران Ashby هاي محصوالت مطابق با استانداردهاي سبزهمکاري با مشتريان براي تغيير مشخصه

 Sarkis ،2004و  Zhu؛ Srivastava  ،2007؛ 2005 ،و همکاران Zhu مشاركت با مشتريان براي توليد محصول پاک و زيست محيطي

 2014 ،و همکاران Mangla؛ 2008 ،و همکاران Zhu؛ 2012 ،و همکاران Ashby مشاركت با مشتريان براي بازيافت و لجستيک معکوس
هاي انجام فعاليت

سازگار با محيط زيست 

 با كمک مشتريان

 (.2017و همکاران ) Hair(؛ 2012و همکاران ) Ashby(؛ 2016)Barnes و Wu ريزي براي كاهش تأثيرات مخرب محيط زيستيبرنامه

 Rothenberg ،2000و  Geffen؛ 2017 ،و همکاران Hair؛ 2012 ،و همکاران Ashby برگشت ضايعات و بسته بندي با كمک مشتريان
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 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 نتایج
طراحي شده از اي روايي و پايايي محتوايي و نظري ابزار پرسشنامه       

تر پايايي منظور بررسي دقيقطريق نظرات خبرگان مورد تأييد قرار گرفت. به

پايايي تركيبي  نيز و كرونباخ آلفاي ضريب هايطريق آزمون سؤاالت از هايگروه

ها پايايي قابل براي هر دو گروه اين شاخص 7/0بررسي شد. مقدار باالتر از 

دهد. مقادير بارهاي عاملي باالتر از ميقبول و مناسب پرسشنامه را نشان 

باالتر  AVEبراي سؤاالت و نيز مقدار متوسط واريانس استخراج شده يا  7/0

)عوامل شناسايي شده( روايي همگرا، و مقدار فاصله  هابراي گروه 5/0از 

باشد(، روايي واگراي ابزار نمي 1)كه شامل مقدار  HTMTاطمينان شاخص 

به  3SmartPLSافزار ها از طريق نرماند. اين آزموندهپژوهش را تأييد نمو

الركر نيز  ـ هاي بارهاي تقاطعي و فورنل(. آزمون3)جدول  انجام رسيده است

روايي و  تأييد اند. پس ازتاييد رسانده گيري را بههاي اندازهروايي واگراي مدل

 باشد. انجام مي هاي آماري براي آزمون مدل قابلپايايي ابزار، تجزيه و تحليل

هر مدل مسير از دو بخش مدل  آزمون مدل پیشنهادی پژوهش:       

گيري )رابطه سؤاالت و متغيرهاي پنهان( و مدل ساختاري )رابطه اندازه

منظور ارزيابي صحت و كيفيت روابط شود. بهمتغيرهاي پنهان( تشکيل مي

يري مورد سنجش گهاي اندازهبايست ابتدا مدل)فرضيات تعريف شده( مي

(. آزمون مدل پژوهش از دو قسمت آزمون 3و بررسي قرار گيرند )جدول 

شود كه در ادامه داري روابط و آزمون تناسب )برازش( مدل تشکيل ميمعني

 جزئيات هر يک ارائه شده است. 

براي سنجش تاييد يا رد روابط  t:آزمون ضرایب مسیر و ضرایب        

استرپينگ در قالب تر از خروجي آزمون بوتقيقمنظور بررسي دمدل، به

شود، مشاهده مي 2چه در شکل شود. چناناستفاده مي tضرايب آزمون 

باالتر از  tدر بخش بااليي و پاييني مدل تمامي روابط مسيرها با مقدار 

اند. در بخش مركزي )توليدكننده( نيز روابط مورد تأييد قرار گرفته 96/1

سازه با خود سازه به تأييد رسيده است. مقادير باالتر از تمامي ابعاد اين 

خالصه  4جدول باشد. در جدول زير نيز تأييد كننده اين مورد مي 05/0

 دهد.اين نتايج در رابطه با تأييد و رد روابط مطرح شده را نشان مي

 : خالصه ارزیابی پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا3جدول

        

 : خالصه نتایج آزمون مدل ساختاری4جدول

روایی واگرا )فاصله 

 (HTMTاطمینان 
 پایایی روایی همگرا

شماره 

 سؤال
 ها(عوامل )گروه

 حد پایین حد باال
 بارهای

 عاملی
AVE 

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

716/0 653/0 
863/0 

807/0 807/0 814/0 
 مديريت زيست 1

 2 792/0 داخلي محيطي

635/0 409/0 
784/0 

772/0 772/0 780/0 
3 

 خريد سبز
814/0 4 

871/0 546/0 
815/0 

691/0 691/0 799/0 
هاي انجام فعاليت 5

 6 815/0 با محيط زيست سازگاري

650/0 490/0 

751/0 

759/0 759/0 773/0 

7 
 مشاركت محيطي

 با مشتريان
763/0 8 

667/0 9 

545/0 346/0 

460/0- 

728/0 728/0 752/0 

10 

 مديريت

 عملکرد

465/0- 11 

490/0 12 

549/0 13 

604/0 14 

557/0 15 

631/0 16 

663/0 17 

784/0 18 

467/0 19 

585/0 370/0 

575/0 

764/0 764/0 790/0 

20 

 تداركات

 تأمينو 

636/0 21 

434/0 22 

623/0 23 

623/0 24 

598/0 25 

603/0 26 

 نتیجه pمقادیر  t ضرایب ضریب مسیر مسیر آزمون

 تأييد 000/0 587/12 858/1 خريد سبز <كننده عرضه
 تأييد 000/0 072/38 894/0 محيطي داخليزيست مديريت<كنندهعرضه

 تأييد 000/0 725/5 433/0 وليدكنندهت <كنندهعرضه

 تأييد 000/0 976/52 928/0 مديريت عملکرد<توليدكننده

 تأييد 000/0 700/7 -693/0 تأمينتداركات و  <توليدكننده 

 تأييد 000/0 912/8 -605/0 مصرف كننده <توليدكننده 
هاي سازگاري با محيط انجام فعاليت<كنندهمصرف

 زيست
 تأييد 000/0 755/9 946/1

 تأييد 000/0 404/32 876/0 مشاركت محيطي با مشتريان<كنندهمصرف
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 :آزمون برازش و کیفیت مدل ساختاری       

اين  (SRMR):مانده استاندارد شده ریشه میانگین مربعات باقی

هاي بستگيخواني بين همن مربعات ناهمميانگي عبارت است از ريشه شاخص

مقياسي  SRMRدليل آن كه هاي ضمني مدل. بهبستگيمشاهده شده و هم

مطلقا  مربوط به تناسب )برازش( است، مقدار صفر نشان دهنده برازش عالي 

براي حالت  SRMRباشد. با توجه به اطالعات محاسبه شده، مقدار مدل مي

و براي حالت تخمين زده شده )داده نمونه  124/0استاندارد )داده واقعي( 

 باشد.مي 8/0تر از آستانه است كه بسيار كم 129/0بوت استرپ( 

يک مقياس  :(RMS)مانده کوواریانس ریشه میانگین مربعات باقی

برازش مدل جايگزين كه محققان ممکن است استفاده كنند، ريشه ميانگين 

را  SRMRاست كه منطقي مشابه با  (RMS)  مانده كوواريانسمربعات باقي

سازي اوليه يک كند. نتايج شبيهكند اما به كوواريانس استناد ميدنبال مي

تر از پيشنهاد داده است. يعني مقدار كم RMSرا براي  12/0مقدار آستانه 

دست آمده در اين دهنده تناسب خوب مدل است. مقدار بهنشان 12/0

 باشد.ان از برازش قابل قبول مدل مياست كه نش 111/0پژوهش 

 

 بحث

 عنوانبه تأمين سبز زنجيره شد، اشاره پژوهش اين در كهطورهمان       

. است بوده توجه مورد همواره در چرخه توليد، توسعه کارهايراه از يکي

Raut (2017،) Govindan  ( و2015) و همکارانLiao  ( 2017) و همکاران

 بهبود براي اساسي الزام يک پايدار توسعه درويکر دادند نشان نيز

 اين در شده انتخاب رويکرد ماهيت بنابراين. باشدمي توليدي هايسيستم

از صنايعي كه سبز  از سويي ديگر ،باشدمي نگرانه آينده و عملياتي پژوهش،

بودن زنجيره تأمين آن از ملزومات داشتن محيط زيستي پاک و سبز است، 

 باشد. صنعت كاشينايع تکميلي و پايين دستي آن ميص ،كاشي و سراميک

جمله صنعت هاي ساير صنايع ازكننده بخشعنوان تغذيهبه و سراميک

 ،عنوان موتور حركت اقتصاد كشورهاي در حال توسعهتواند بهساختمان مي

ها آنتأمين نقش اساسي را ايفا كند كه بايد بر هرچه سبزتر شدن زنجيره 

وجه به دستاوردهاي آماري، هر دو فرضيه پژوهش به تاييد با ت تاكيد شود.

 رسيده است. بر اين اساس نتايج ذيل در دسترس مي باشد:

 كننده بر توليدخصوص تأثير عرضهجا كه فرضيه اول تحقيق دراز آن       

به تاييد رسيده است و اين امر با نتايج تحقيقات  725/5كننده با ضريب تاثير 

و همکاران،  Vanalle ؛2014و همکاران،  Venkateshلفي )پژوهشگران مخت

  ؛Sohani  ،2013و   Dashore؛ Rangarajan  ،2013و   Shenoy؛2017

Kapil ،2015 ؛Sharma  ،؛ 2017و همکارانLiao   ،2017و همکاران) 

در صنعت كاشي و سراميک  شود كهمشخص ميخواني دارد، بنابراين هم

هاي ت زيست محيطي داخلي براي انطباق بر فعاليتاجراي مديريايران بايد 

اساس نتايج زيرا بر ،تر قرار گيردمورد بررسي و مداقه بيش زيست محيطي

سزايي دارد. بدين منظور توجه هكنندگان تاثير بپژوهش، بر تصميمات تأمين

كنندگان و استفاده از تأمين كنندگانتأمين 14000ISO ينامهاخذ گواهبه 

يطي، در اولويت قرار دارد. از طرف ديگر مح يستز يريتمد تميسس داراي

سازگار با بندي و بستهوسعه محصوالت كنندگان فعال در تاستفاده از تأمين

  گردد.يست، پيشنهاد ميز يطمح

كه فرضيه دوم تحقيق در خصوص تأثير توليدكننده بر با توجه به اين       

يده است و اين امر با نتايج به تاييد رس 912/8مصرف كننده با ضريب تاثير 

،  Changو  Wua؛Govindan ،2011و  Diabatپژوهش محققان مختلفي )

سو بوده، بنابراين در ( هم2017و همکاران، Sharma؛ Kapil ،2015؛ 2015

توسعه نقش كه در صنعت كاشي و سراميک ايران بايد به  شودمشخص مي

هاي انجام فعاليت توليدكننده در تقويت مشاركت محيطي با مشتريان و

زيرا احتياجات مصرف كنندگان  ،اي داداهميت ويژه سازگار با محيط زيست

ها به مهم در سوق دادن شركت عنوان يک محرکبه محصوالت سبز به

همکاري با مشتريان براي رو بايد . از اينباشدسوي توليد محصوالت سبز مي

هاي سبز، مشاركت با هاي محصوالت مطابق با استانداردتغيير مشخصه

مشتريان براي توليد محصول پاک و زيست محيطي، بازيافت و لجستيک 

سازماني  هر ضمنا   ،دگير معکوس و برگشت ضايعات در اولويت توجه قرار

طور كنندگانش تأثيرگذار باشد و همينتواند بر عملکرد محيطي تأمينمي

 ن مؤثر خواهد بود.كنندگان نيز بر سودآوري سازماعملکرد محيطي تأمين
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هاي استراتژيک سازمان مبتني بر مباني توجه به مسائل كه برنامهدر صورتي

هاي عملياتي سازمان منجر به افزايش محيط زيستي نگاشته شود، فعاليت

تر به امور زيست محيطي انگيزه عناصر زنجيره تأمين جهت توجه بيش

 خواهد شد.

گردد مديران مدل، پيشنهاد ميدر مجموع و با توجه به ساختار كلي        

هاي كاشي و سراميک براي ورود به عرصه مديريت سبز ابتدا به تغيير شركت

ها پرداخته و با انتخاب كنندگان و ماهيت عملکرد آنساختار و روابط با تأمين

اند، بستر ورود به كنندگاني كه در حوزه سبز عملکرد مناسبي داشتهتأمين

كنندگان نيز بايد بازنگري ايند. از سوي ديگر، توليداين عرصه را تسهيل نم

در مديريت عملکرد، منابع انساني، ريسک و توسعه و طراحي توليد را مورد 

هاي ارتباط با مشتري براي بايست برنامهتري قرار دهند. نهايتا  ميتوجه بيش

ها سازي آنسازي و اجتماعينظر گرفته شده تا فرهنگكنندگان درمصرف

ر جهت سازگاري با محيط ايجاد و تقويت گردد. توجه گسترده به جميع د

يابي به اهداف توسعه پايدار، به كاهش اثرات تواند عالوه بر دستاين موارد مي

 منفي صنعت كاشي و سراميک بر محيط زيست كشور گردد.
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