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 چکیده

 های سازمان  صنایع،  تولیدی  عملیات  پیرامون  زیستی  محیط  هایدغدغه  گذشته،   دهه  چند  در
 کنند   استفاده  مینتأ  زنجیره  مختلف  فرآیندهای  در  سبز  اقدامات  از  تا  داشته   برآن  را  مختلف
 یک  و   محیطی  خطرات  کاهش  در  سازمانی   مهم  فلسفه  یک  سبز  مینتأ  زنجیره  مدیریت  که  چرا

  در   رقابتی  مزایای  بهدستیابی  و  محیطیزیست  عملکرد  افزایش  جهت  پیشگیرانه  رویکرد
  زنجیره   مدیریتتوانمندسازهای    شناسایی  پژوهش  اصلی  هدف.  شودیم  تلقی  هاسازمان
رو  پیشپژوهش    .است  محیطیزیست  مالحظات  دید  از  راستا  این  در  مدلی  هئاار  و  سبز  تأمین

توصیفی روش،  نظر  از  و  است.    -کاربردی  مرور    هادادهگردآوری    جهتهمبستگی  از  پس 
با استفاده از  بز  شناسایی و  تأمین سزنجیره  مدیریت  مؤثر بر    یهاشاخص  پژوهش  پیشینه

مدیران صنایع کوچک و متوسط در استان   ازپرسش    23حاوی    ساختهی محققپرسشنامه
گیری تصادفی  مورگان، با روش نمونه  -بر اساس جدول کرجسی  بندی گردید.اصفهان جمع
 نمونه  فر  ن  150نفر کارکنان صنایع کوچک و متوسط در استان اصفهان،    250ساده، از بین  

تجزیه  یآمار برای  انتخاب شدند.  دادهوپژوهش  اولویتتحلیل  و  از مدل بندی شاخصها  ها، 
بندی و در نهایت مدل پیشنهادی ارائه گردید.  ها رتبهشد. شاخص  ساختاری استفادهمعادالت  

 زنجیرهمدیریت  توانمندسازهای    بر  ثرمؤ  عوامل  باب   در  پژوهش  هاییافته  از  حاصل   نتایج
)    پنج  در  سبز  ینتأم شامل    لجستیک،   موفقیت  داخلی،  عملیات  الکترونیک،  تجارتشاخص 

 این  انگرنش  عوامل  بندیاولویت  نتایج  و  استشده  بندیطبقه  (نوآوری  و  جامع  کیفیت  مدیریت
  تأمین   زنجیرهمدیریت    روی  بر  را  ثیرتأ  بیشترین  درصد،(  0/ 508)  با  داخلی  عملیات  که  است
  مدیریت  و  (228/0)  الکترونیک  تجارت   ،(237)  لجستیک  موفقیت  ،(317/0)  نوآوری  و  دارد  سبز
 . گیرندمی  قرار  بعدی  هایاولویت  در  (218/0)  جامع  کیفیت

داخلددی، موفقیددت  تجددارت الکترونیددک، عملیددات  ،مین سددبززنجیددره تددأمدددیریت    :کلیدیکلمات  
 یت جامع، نوآوری.لجستیک، مدیریت کیف
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 مقدمه
، بیشددتر روی پایدار  رقابتی  ها جهت دستیابی به مزیتاندر دهه هشتاد میالدی، سازم

داشددتند. امددا از هنگام، مدیریت کیفیت جامع و غیددره تمرکددز هایی مانند تولید بهسیستم
از پایددداری برخددوردار  شدددند،وسددیله رقبددا تقلیددد میاین مزایددای رقددابتی بدده که  جاآن

نظددر گددرفتن بدددون در  انیسددازی فرآیندددهای سددازمواقع تالش بددرای بهینهنبودند. در
نظددر ده بددهیدد فاکنندددگان و مشددتریان امددری بیخصددوت تأمین بیرونی، بههای شرکت

ها که با همکاری یکدیگر در جهت اهداف مشترک گام برمیداشتند، رسید و سازمانمی
عملکرد بهتری داشتند اینجا بود کدده مفهددوم زنجیددره تددأمین متولددد شددد. یددک راهبددرد 

روی عملکددرد زنجیددره ر خددوب بددر  تواند تأثیرات مثبت بسیاین، میمناسب زنجیره تأم
ی مناسددب زنجیددره همین دلیل مطالعات زیادی جهت طراحی راهبردهددابه  ،تأمین باشد

اسددت تددا بدددین وسددیله کددارایی زنجیددره تددأمین افددزایش یابددد.  تددأمین صددورت گرفتدده
ریزی و برنامدده تقاضددا، تهیدده مددواد، تولیدددوریزی عرضددههددایی نظیددر برنامددهالیتفع

 داری کاال، کنترل موجودی، تحویل و خدمت به مشددتری کدده قددبالًدمت نگهمحصول، خ
 ح زنجیره تأمین انتقددال پیدددا کددردهگرفته اینک به سطهمگی در سطح شرکت انجام می
 جریان و تبدیل کاالهددا از مرحلدده  های مرتبط بافعالیت  است. زنجیره تأمین شامل همه

هاسددت. مسددأله عدداتی مددرتبط بددا آنهایی از اطالنهایی و نیز جریانمواد خام تا حالت  
هاسددت. تددأمین، مدددیریت و کنتددرل هماهنددا تمددامی ایددن فعالیت کلیدددی در زنجیددره

شددود کدده هددا اطددال  میای از فعالیتهای مدیریت زنجیددره تددأمین بدده مجموعددهفعالیت
، 1رد )لددی و همکددارانگیدد کار میتأمین خود به  زمان برای مدیریت اثربخش زنجیرهسا

2007.) 
بزاری نیاز دارند  های مدیریت زنجیره تأمین به اها برای انجام اثربخش فعالیتسازمان 

(.  2007، 4؛ کو و همکاران2009، 3؛ کیم 1999، 2نامند )بیمون را توانمندسازی میکه آن
ر دیگر  مدیریت زنجیره تأمین و عناص  هاییکی از دالیلی که برای ناموفق بودن فعالیت

برشمر  دربارهآن  مناسبی  دیدگاه  نبود  فعالیت  دند،  میان  زنجیره  روابط  مدیریت  های 

عناصر دیگر به  تأمین و  تیلور آن،  و  راسل  دید  از  توانمندسازهاست.  (  2009)  5ویژه 
تأمین زنجیره  و  فناوری  ،توانمندسازهای  محصوالت  کارآمد  جریان  که  است  هایی 
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تأمین زنجیره  طول  در  را  می  خدمات  توانمممکن  به  کند.  تأمین  زنجیره  ندسازهای 
دارند.  فعالیت  واسطه اثر  تأمین  زنجیره  عملکرد  بر  تأمین  زنجیره  مدیریت  های 
میسازمان  کسب  منافعی  توانمندسازی  فرآیند  انجام  از  رضها  افزایش  که  ایت  کنند 

آمادگی   وری و بهبود خدمات،شغلی اعضا بر بهبود کیفیت زندگی کاری، افزایش بهره
  های متعددی درباره هستند. پژوهشرقابت و جلب اعتماد سازمان از جمله این منافع  

فعالیت  رابطه برخی  و  توانمندسازها  یا  برخی  گرفته ها  انجام  تأمین  زنجیره    عملکرد 
ای مدیریت زنجیره تأمین، فهرست جامعی از توانمندسازهای هاست، اما همانند فعالیت 

تأمین وجود   بنتون زنجیره  آن پرداخته شده است )ژو و  به تعریف  کمتر  ، 1ندارد و 
2007 .) 

موفقیت   الکترونیک،  تجارت  شامل:  سبز  تأمین  زنجیره  توانمندسازهای  از  برخی 
جامع   کیفیت  مدیریت  نوآوری،  داخلی،  فرآیند  چالشبه.  استلجستیک،  های دلیل 

کرد  ها را تهدید میهای اخیر سازمان محیطی که در دههاقتصادی، اجتماعی و زیست
این  گرایی و تمرکز بر خواستهرویکرد مشتری های آن و طراحی راهبرد سازمان بر 

مزیت   ایجاد  برای  را  خود  قابلیت  مشتریان(  در  رضایت  )ایجاد  در  اساس  رقابتی 
داده سازمان  دست  از  همواره    ها  مشتری  بهاست.  پی  آوردن  در  بهترین  دست 

محیط زیست و    . این نگرش باعث آلودگیاستین آن  رت ترین و سریعمحصول، ارزان
فر و  محصوالت  فشار  آتولید  با  نبود.  هماهنا  زیست  محیط  با  که  گردید  یندهایی 

استانداردها اخذ  برای  دولتی  زیستمقررات  فزی  رشد  و  طرف  یک  از  ینده  آمحیطی 
زنجیره تأمین سبز و مدیریت    وم مفه  ،محصوالت سبزتقاضای مشتریان برای عرضه  

ت  نآ زنحیره  هدف  ساخت.  پایدار  کردأرا،  محدود  در  سبز  در  مین  ضایعات  ن 
خطرناک به منظور حفاظت از انرژی و جلوگیری از اتالف مواد  های صنعتی بهسیستم

 (.2006، 2سارکیس) استمحیط زیست 
بهبود    در   اختالل  معرض  در  شرکتی  هر  امروز  نامطمئن  و  آشفته  محیط  در و  ایجاد 

 جریان  که  است  رویدادی   تأمین سبز   زنجیره  در  اختالل  یک.  است  زسب  تأمین  زنجیره
  این   که  استکرده  مواجه  مشکل  با  تأمین  زنجیره  در  را  مالی  و  اطالعات  کاالها،  عادی

محیط   مالی  عملیاتی،   هایحوزه  عملکرد   بر   شدیدی   و   منفی  عواقب   تواندمی  موضوع
و    هاشرکت  چگونه  اینکه  سترد   فهم  بنابراین .  باشد  داشته  آن   بازار  همچنین  زیست 

و    مدیریت  را   سبز   تأمین  زنجیره   اختالالت  توانندمی مؤوامعکرده  زنجیره  ل  بر  ثر 
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  تبدیل   متخصصان  و  دانشگاهیان  میان  در  مهمی  موضوع  به  ها هستند،مین سبز کدامتأ
-چندرشته  و  بعدی  چند  باید  تأمین سبز   زنجیره   اختالالت  این  با  مقابله  برای.  استشده
  قادر  مد،کارآ  و  مؤثر  پاسخی  دادن  ضمن  اختالل،  وقوع  صورت   در  تا  شود  یفتعر  ای
  وقوع   از  بعد  را  خود  شرایط  بتواند  حتی   یا  و  بوده  اولیه  حالت  به  خود  بازیابی   به

این اساس  دهد.   بهبود   اختالل  هایشاخص   شناسایی  حاضر  پژوهش  اصلی  هدف  بر 
بر اساس  راستا  این  در مدلی ه ارئ و  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریتتوانمندسازهای اصلی 

 . است محیطیزیست  مالحظات
 

 پژوهش  و پیشینه مبانی نظری
معیارها مین، فرآیند در نظر گرفتن  أسبز کردن زنجیره ت.  زنجیره تأمین سبزمدیریت  

زیست  مالحظات  اثرات  یا  برسی  در  است.  تأمین  زنجیره  سرتاسر  در  محیطی 
فعالیت زیست ب محیطی  تأمین  بر محیط زیست  های زنجیره  اثرات محصوالت  تحلیل  ه 

عمر محصول از آغاز تاپایان عمر آن(    نگر )شامل تحلیل دورهویکردی کلبه کمک ر 
میپردا کلیهخته  رویکرد  این  در  بوماثر  شود.  نحوهات  عادات،  علم  زندگی    شناختی، 

آن تعامل  و  مانند موجودات  مختلف عمر محصول  مراحل  فعالیت در  با محیط هر   ها 
بهینه طراحی  محصول،  ممفهوم  تولید،  و  ساخت  خام،  مواد  و  ی  نگهداری  ونتاژ، 

اندازهنقل و استفادهوبندی، حملبسته گیری و در طراحی محصول  ی مجدد محصول 
می  )لحاظ  همکاران  فراهانیشود  سازمان  2009،  1و  در  سبز  نگرش    و   ایجاد(. 

با سازمانی  سبز "عنوان  ساختارهای  و  "تضمین  سازماجایگزین  قبیل  احدهای  از  نی 

کیفیت" بدینسریوا  .اندشده  "تضمین  را  سبز  تأمین  زنجیره  تعریف    ستاوا،  صورت 

است مسائل    در":  کرده  گرفتن  شامل  زیستنظر  تأمین  زنجیره  مدیریت  در  محیطی 
محص منبعطراحی  و  انتخاب  فرول،  مواد،  محصول  آیابی  تحویل  تولید،  و  ساخت  یند 

به   مدیرنهایی  و  پس  مشتری  محصول  آنیت  مفید  عمر  شدن  طی  و  مصرف    "از 
(. برخی از موارد کار شده در زمینه زنجیره تأمین سبز در ادامه  2007، 2وا)سریواستا
 آمده است: 

هم پیوند داد.  را به  "مدیریت زنجیره تأمین"و    "وری سبزبهره"مفهوم    دو  ( 2001)  هوا
هم است  معتقد  زیستوی  مالحظات  رعایت  تأمین  محیطافزایی  زنجیره  مدیریت  و  ی 
وری، کیفیت و  ها کمک کند که بهرهأمین به سازمان کند تا زنجیره تفرصتی فراهم می
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( دهند  ارتقا  اطالعات  پیوسته  جریان  از طریق  را  خود  محیطی  (.  2001،  1هواعملکرد 

این صورت که در فرآیند تولید و  بحث خرید سبز را مطرح کرد، به  (2001)  2هوانا
مات اداری و ... الزم است. برای  والت، مقادیر زیادی از مواد اولیه، ملزوعرضه محص

شرکتاین محصوالتی  که  و  مواد  از  باید  نمایند،  تولید  سبز  محصوالت  بتوانند  ها 
زیست معیارهای  با  که  کنند  در  استفاده  لذا  باشد.  سازگار  تأمین  محیطی  با  مذاکره 

باید به موضوعات  حتی گاهی تنها برای بقا(منظور حفظ سهم بازار یا شان )بهنندگان ک
ها به خرید سبز پاسخ به عالقه  آوردن شرکتطی توجه کنند. برخی از دالیل رویمحی

شدنمصرف قائل  تمایز  زیست،  محیط  با  سازگار  محصوالت  به  بین    کنندگان 
ف و  یعار  (.2001  ،)هوانا  استها  هجویی در هزینمحصوالت شرکت و رقبا و صرفه

پیشیتفعال  (2009)  نهمکارا موانع  دادند و  انجام  به زنجیره  هایی  رو جهت دستیابی 
شامل:   موانع  این  کردند،  شناسایی  را  سبز  و    فقدانتأمین  فعاالنه  رویکرد  وجود 

محیطی و  کنندگان در خصوت رعایت استانداردهای زیستداوطلبانه سازمان و تأمین
تکنولوژی فنی جهت دگان از نظر دانش و  کننتوانمندی تأمین  فقدانولیت اجتماعی،  مسئ

ایزو استاندارد  اجرای    فقدان،  14000اخذ  از  ناشی  محسوس  رقابتی  مزیت  ایجاد 
سازی زنجیره  اندهی و هماهنگی واحدها در پیادهزنجیره تأمین سبز، دشواری سازم

)عار سبز  و  یتأمین  سؤ  (.2009  ،3همکارانف  اساس  این  بهبر  پژوهش  اول  دنبال  ال 
طور  . هماناست  سبز  تأمین  زنجیره   مدیریت  ثر برمؤصلی و  های ای شاخصشناسای

خود تعداد متفاوتی از عوامل مؤثر بر    های پژوهشدر    پژوهشگران که مشخص است  
های مؤثر بر مدیریت  شاخص  ،1اند. جدول  کار بردهمدیریت زنجیره تأمین سبز را به

 . دهدن میمختلف را نشا هایپژوهش مطابقتأمین سبز  زنجیره
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 سبز تأمین زنجیره بر مدیریت عوامل موثر -1جدول

 منبع معیار  شاخص 

 
تجارت 
 ک ی الکترون
 

 ( 2003و همکاران )1 بویسون پرتال زنجیره تأمین الکترونیکی 

 ( 2012و همکاران )  2ونا  به اشتراک گذاری اطالعات 

  ( EDI) هاداده  یکی تبادل الکترون
 سیستم اطالعات داخلی  ( 2009راسل و تیلور )

 
 
 

 نوآوری 

 ( 2006) 3سون س و اوید فشار رقابتی 

 ها توسعه قابلیت
  یس واو، د(2006) 4مک کاورن 

 ( 2006) همکاران
  تحقیقات و توسعه 

 توسعه محصول جدید سبر  5و همکاران  چبرو

 ( 2014) 6و همکاران  سینق نوآوری در تولید 
 د مداوم بوبه  ( 2000) 7ترویوسکی و همکاران 

 
 
 

موفقیت 
 لجستیک 

 سبز عیحمل ونقل و توز ،یانباردار

 
 

 ( 2011) 8کوهو وهمکاران 
 ( 2012) 9آمرینا و همکاران 

 سبز  کی لجست تیسا
 امکانات زیربنایی دربخش حمل و نقل 

 تحویل به موقع کاال 

 توانایی در تعقیب و ردیابی کاال

 یی جاهای تجاری و جابهکیفیت زیرساخت

 
 فرآیند داخلی 

 منابع انسانی توانا در مدیریت زنجیره تأمین سبز
 

 ( 2009و همکاران )  10لد ی هندف
 استانداردسازی عملیات 
 آموزش و اطالع رسانی 

 
 

مدیریت 
 کیفیت جامع

 ( 2005)11و تام   کنان تعهد مدیریت ارشد 

در قرارداد   یطیمحستیمستمر خدمات و گنجاندن الزامات ز بهبود
 دیخر

 ( 2015و همکاران )  12دوبی 
 ( 2014و همکاران )  13کومار

 ( 2008) 14لی و کالسن 
 ( 2013) 15هسو وهو 

 کننده مدیریت روابط تأمین
 مدیریت فناوری سبز 

 ی طیمح ستیز یاستانداردها تیبهبود مستمر کیفیت تولیدات با رعا
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 مین سبززنجیره تأمديريت  تجارت الکترونیک و 
  عرصه   به   هاآن  ورود  و  اطالعاتی  و  ارتباطی  هایفناوری  رشد   و   گسترش   تاثیر

  بازنگری   و  تحول  ایجاد  موجب  اقتصادی  راهبردهای  توسعه  بر  سازمانی  هایسیستم
  روزافزون   توسعه  بین  این  در   . شودمی  بازار  و  تجارت  موضوع  به  سنتی  رویکرد  در

 مختلف  هایسازمان  و   افراد  بین   الکترونیکی  ارتباطات  گسترش  و  کشورها  در  اینترنت
  مراودات   برقرای  برای  مساعد  و  مناسب  بستری  اینترنت  مجازی  دنیای  طریق  از

باکرده  فراهم  اقتصادی  و  تجاری   خواهد   قادر  سازمان  ابزار  این  از  گیریبهره   است. 
 مانند   تجاری  همکاران  با  اطالعات  تبادل   سازیبهینه  با   را  خود   تجاری  روابط  بود

  توسعه  کاال  نقل وحمل پیمانکاران  و محصوالت کنندگانتوزیع  ه،لی او مواد کنندگانتأمین
  محصول   کمتری  بسیار  زمان  در   تا  شد  خواهد   موفق  اقتصادی  بنگاه  ترتیببدین .  دهد
  و  سولی ) آورد پایین  را اتالفی هایهزینه و  تولید زمان و  کرده  عرضه بازار به  را  خود

دیگر  (. 2015  ،1همکاران   های جریان  که   بوده   پویا  موجودیتی   تأمین  زنجیره   از سوی 
  از   جریانی  بیانگر  تأمین  زنجیره  واژه .  دارد  خود   درون   را   مالی  و   محصوالت  اطالعات

  به   سپس  فروشانخرده  به  مشتریان  از   که   است  پول   و  اطالعات  محصوالت،  و  مواد
  به   سپس  و  نهایی  محصول  تولیدکننده  به  سپس  فروشانعمده/کنندگانتوزیع 
  تواند می  مرحله  هر   در  تأمین  زنجیره   در   همچنین.  دارد  جریان  برعکس  و  کنندگانتأمین
  تأمین  شبکه  واژه  کارگیریبه  اساس  همین  بر   که   باشد  داشته   وجود  واحد  یک  از  بیش
   (.2014 ،2سورینا و بسک)  بود خواهد ترمناسب آن برای
 را  هامانساز  اخیر   دهه   در  که  محیطیزیست  و   اجتماعی  اقتصادی،   هایچالش  دلیل   به

  راهبرد   طراحی  و  هاآن  هایخواسته  بر  تمرکز  و  گراییمشتری   رویکرد  ،ندکمی  تهدید
 مزیت  ایجاد  برای  را  خود  قابلیت  ،(مشتریان  در  رضایت  ایجاد)  اساس  این  بر  سازمان
  عامل  گراییمشتری  گذشته  دهه  دو  در  اگر .  است  داده  دست  از  هاسازمان  در  رقابتی
  طریق   از   شده  ایجاد  هایچالش  دلیل  به   امروز  شد،می  محسوب  سازمان  رقابتی  مزیت

  بهترین   همواره   مشتری.  اندگرفته  فاصله   تمرکز   این  از  هاسازمان  گرایی، مشتری
 محیط  آلودگی  باعث  نگرش  این.  خواستمی  را  آن  ترینسریع  و  ترینارزان  محصول،
.  است  نبوده  هناهما  زیست  محیط  با  که  شد  یندهاییفرآ  و  محصوالت  تولید  و  زیست

  اقتصادی،   حوزه   سه  در   پذیری مسئولیت  در  را   خود   بقای  هاسازمان  راستا  همین  در
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  فرضیه بر این اساس    (.2015  ،1ونا    و  زاوا  تاچی)  اندیافته  محیطی  زیست  و  اجتماعی
 شود: بدین صورت ارئه می  اول 

 .مثبت داردر  اث سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  بر  تجارت الکترونیک:  H)1(  فرضیه اول
 مین سبززنجیره تأمديريت و   موفقیت لجستیک

  مدیران   و  داشت  خواهد  زیست  محیط  روی  چشمگیری  اثر  کاال  حمل  نحوه  انتخاب
  دلیل به  ریلی   ونقلحمل.  کنند  لحاظ  خود   تصمیمات  در  را  مقوله  این  باید  لجستیک
  کاراتر   استفاده   همچنین  و  کاال   حمل  هایشیوه  سایر  به  نسبت  کمتر  انرژی  از  استفاده

  زمینی  ونقلحمل  برای  گزینه ترینمطلوب کمتر،  صوتی  آلودگی و   هوا آلودگی زمین،  از
  زنجیره   مدیران   باید   که  است  دیگری   متغیر   آالیندگی   منظر  از   نقلیه   وسیله  انتخاب.  است
-می  متأثر  را  زیست  محیط  عامل،  سه  وسیله  به  ونقل  حمل .  کنند  توجه  آن  به  تأمین
 :سازد

 ونقل؛ حمل  هایشبکه رساختا -
 ؛(بودن سالم نظر از) نقلیه وسیله - 
 یدکی   لوازم و قطعات به دسترسی -

  طبیعی،   گاز)  سوختی   مواد   دیگر   از   خود   نقلوحمل  ناوگان  در   باید   لجستیک   مدیران
  با  و  کاراتر   صورتبه  انرژی  از  تا  باشند  مراقب  و  کنند   استفاده(  بر   کاتالیست،

  همچنین.  شود  استفاده   بیشتر   سوختی   کارایی   با  نقلیه  ل وسای  از   و   کمتر   لودگی آ
  تعداد   کاهش  به  توانندمی  نقل وحمل  بهبود  و  هاجاییجابه  در  توازن  با  لجستیک  مدیران
  کاراتر،   بارگیری  با  تواندمی  خوب  اطالعاتی  سیستم  یک   وجود.  کنند  کمک  سفرها
  و   آلودگی   کاهش  به   کاراتر  حرکت  مسیرهای  و  نقلیه  وسایل  حرکت  زمانی  برنامه
 ایرایانه  مختلف  هایمدل  به  باری  نقلیه  وسایل  بیشتر  امروزه.  کند  کمک  ترافیک  تراکم
در    فروشان  خرده   به  حرکت،  مسیر  تعیین   مشکالت  رفع  بر عالوه  که   اندشده  مجهز
  توان .  کندمی  کمک  کاال  تحویل   موقعبه  زمان  طریق  از  انبار  هایموجودی  کاهش

  کاهش   ها،جاده  در  خالی  هایکامیون  تعداد  کاهش  به  نقلیه  لوسای  در   بیشتر  بارگیری 
  وسایل  نگهداری  و  تعمیر .  شد   خواهد  منجر  زیست  محیط  لودگی آ  کاهش  و   ترافیکی  بار
  تعمیر   ترمناسب  هایبرنامه  اجرای .  است  محیطیزیست  عمده   مشکالت  از  یکی   نیز  نقلیه
  طول   افزایش  و  ترایمن  یطشرا  در  نقلیه  وسایل  کرد  کار  و  حفظ  به  منجر  نگهداری  و

  به  منجر  تنهانه  که   شد   خواهد   تصادفات  نرخ  کاهش  و   نقلیه   وسایل   فعالیت  عمر
بلکهمی  عملیاتی  هایهزینه  در  جوییصرفه  مخرب   اثرات  کاهش  باعث  شود 
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دوم  اساس  این   بر   .(2007)سریواستا،    شد   خواهد   نیز   محیطیزیست   بدین  فرضیه 
 :شودمی ارئه صورت

به صورت مثبت    سبز   تأمین  زنجیره   مدیریت  بر   موفقیت لجستیک:  (H2)  فرضیه دوم
 ثر است. مؤ

  جدید   هایایده  اجرای  و  پذیرش  ایجاد،  نوآوری.  مین سبززنجیره تأمدیریت  نوآوری و  
  بااراده  توانایی منزلهبه نوآوربودن طرفی،  از . است( خدمات ) محصوالت  و  یندهافرآ در 

.  شودمی  شناخته  مدیریتی  هایسیستم  و  التمحصو  یندها،فرآ  تغییر  برای  شرکت

می  1995  "1پورتر    که   شود می  این  از  مانع  ایستا  ذهنی  داشتن  و  جهل  که  دارد بیان 
 تواندمی  شاناجتماعی  و  محیطیزیست  عملکرد  در   که  کنند  درک  را  مطلب  این  هاشرکت
 باعث  موضوع  همین  و  یابد  کاهش  نیز  هاهزینه  کهحالی  عین  در  شود  ایجاد  بهبود

  تفکر   عوض   در .  گرددمی  سبز   مینتأ  زنجیره  مدیریت  هایفعالیت  توسعه  در  محدودیت
  به   مربوط  هایچالش  با  مواجهه  برای  کلیدی   منزلهبه  نوآوربودن   آن  تبعبه   و  خال 

 مباحث  در  ارزشمندی  قابلیت  منزلههب  تواندمی  آوربودننو.  شودمی  شناخته  پایداری
  به   پژوهشگران  از  بسیاری.  باشد  داشته  وجود  شرکت  عملیات  در  محیطی  و  اجتماعی

  که   دومی  عامل.  کنندمی  عمل  بهتر   پایداری   در   نوآور   هایشرکت  که  اندکرده  اشاره  این
  شرکت.  است  نوآوربودن  بگذارد  اثر  سبز  مینتأ  زنجیره  توسعه  بر  رودمی  انتظار
  بینی پیش  برای   را  وریبهره  و  ثرمؤ  هایسیستم  که  است  کرده  عادت  این  به  نوآور
  از  سازمانی ایستایی  بر  آمدن فائق و   خود  روزآوری به  برای   که  دهد،   توسعه هافرصت

فرضیه    اساس  این  . بر( 2014  ،2کالشمیته   و   گالندریس)  کنندمی  استفاده  هاسیستم  این
 :شودمی ارئه صورت بدین سوم

 رد.اد اثر مثبت  سبز تأمین  زنجیره  مدیریت  بر  نوآوری:  (H3)  فرضیه سوم
 هاشرکت  رقابتی   بازار  در  امروزه .  مین سبز زنجیره تأمدیریت  و    جامع  مدیریت کیفیت 

  امری   را  خود  کاالهای  کیفیت  در  بهبود  محلی  و  جهانی  رقابت  عرصه  در  بقاء  برای
  را   محصول  کیفیت  در  بهبود  خود،  مشتریان  رضایت  جلب  جهت  در  و  دانسته  ضروری

  طراحی  در  کیفیت  بلکه  کنندنمی  محدود  تمشخصا  و  هاویژگی  از  یکسری  به  تنها
  به   رسیدن  برای   که  اندعقیده  این  بر   و  داده  قرار   نظر   مورد  نیز   را  یندفرآ  و  محصول

  خود   کاالهای  کیفیت  در  نیز  را  محیطیزیست  عامل  عملکرد،  بهبود  و  یافتهتوسعه  تولید
  کیفیت   در   سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت   و  محیطیزیست  عوامل   به   توجه .  کنند  لحاظ
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  بهبود   که  چرا  انجامدمی  تولیدات  در  هاشرکت  عملکرد   بهبود  به  و  است  ثرمؤ  کاالها
  سبز   تأمین  زنجیره  مدیریت  و  محیطیزیست  عوامل  کاال،  کیفیت  به  توجه  بدون  عملکرد 
  (. 2006)سارکسیس،    کندنمی  فراهم  را  مشتریان  رضایت  موجب  نیز   و  نبوده  پذیرامکان
 را  هاییفعالیت  و  اقدامات  کیفیت،   مدیریت  طریق  از   غربی  هایکشور  اکثر  منظور  بدین
  رقابت   آن  نتیجه  که  دادند  انجام   یندفرآ  بهبود  جهت  هاییروش  و  ابزارها  زمینه  در

 اخیر   هایسال  در  نیز  ما  کشور  در  جهت  همین  به  شد  وکارکسب  محیط  در   گسترده
  به   تمایل   کنندگانمصرف  اغلب.  است  شده   گرفته   نظر  در   ضروری   امر  این   به   توجه
 ها شرکت  موفقیت  امروزه   ،است  زیست  محیط  با  سازگار  که   دارند   محصوالتی  خرید
هر    پایدار   توسعه  به  رسیدن  در   اجتماعی،   اقتصادی،  ابعاد  به   شدت  به  کشوردر 

  این   براست.    وابسته  زیست  محیط  با  سازگار   سبز  محصوالت  تولید  و  محیطیزیست
 :شودمی ئهرا صورت بدین  فرضیه چهارم اساس

اثددر مثبددت   سددبز  تددأمین  زنجیددره  مدیریتبر    جامع  مدیریت کیفیت:  )4H(  فرضیه چهارم
 دارد.

 محصددول  عمددر  چرخدده  گذشته  در.  مین سبززنجیره تأمديريت    و  داخلی  يندهایفرآ 
 محددیط  مدددیریت  رویکددرد  کدده  درحددالی،  بددود  مصددرف  تا  طراحی  فاز  از  فرآیندها  شامل
 مصرف  و  بازیافت  استفاده،  ساخت،  طراحی،  اولیه،  دموا  تهیه  یندهایفرآ  شامل  زیست،
 کدداهش  و  منابع  مصرف  کاهش  منظوربه  مواد  جریان  از  بسته  حلقه  یک  تشکیل  و  مجدد
 محددیط مدددیریت بایددد هدداسددازمان  لددذا.  (2009  ،1چن)  است  محیطیزیست  مخرب  اثرات
 عملکددرد بهبددود از تددا گیرنددد کدداربدده خددود محصددوالت عمددر چرخدده  تمام  در  را  زیست
 سددبز،  تددأمین  زنجیددره  مدددیریت.  کننددد  حاصددل  اطمینددان  تددأمین  زنجیددره  محیطیزیست
 طراحددی مراحددل تمام در محیطیزیست الزامات با تأمین زنجیره  مدیریت  کنندهیکپارچه
 بدده تحویددل انتقددال، یندددهایفرآ سدداخت، و تولیددد اولیه، مواد تأمین و انتخاب  محصول،
 منظددوربدده مجدددد مصددرف و زیافددتاب مدددیریت مصددرف، از پددس بدداالخره و مشددتری

 کددل عملکددرد بهبددود بددا همددراه  منددابع  و  انددرژی  مصرف  وریبهره  میزان  حداکثرسازی
 :شودمی  ارئه صورت  بدین فرضیه پنجم اساس  این  است. بر تأمین  زنجیره

 اثر مثبت دارد.  سبز تأمین  زنجیره  مدیریتبر  یندهای داخلی فرآ:  H)5( فرضیه پنجم

 
 پیشینه پژوهش

 .اندشده  آورده خارجی،  و  داخلی بخش  دو  در حاضر  پژوهش  هایپیشینه  ،2  ولجد  در

 
1 Chen   
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 پیشینه پژوهش   -2جدول

 داخلی  هایپژوهش

  نام
 پژوهشگر

 ی ریگجهینت عنوان  سال 

 
  و انی رمضان

 یاین دریح
 کهن

 
 
1389 
 

 تیریمد بر مؤثر عوامل
 در سبز نیتأم هریزنج

 مورد یگردشگر  صنعت
  یفرتمسا یهاآژانس : مطالعه

 تهران شهر

  یهاآژانس نظر از کهن یا به توجه با داد نشان پژوهش نیا جیتا
 یای مزا با سبز نیتأم رهیزنج تیریمد  اتخاذ کشورمان،  یمسافرت
  تواندیم یخارج یفشارها  ،نیست همراه یچندان یسازمان درون
  محسوب یطیمحست یز یهای استراتژ به شیگرا یبرا یمؤثر عامل

 عوامل از یبرخ واسطه به یاستراتژ نیا یاجرا عالوه به . شود

 .شودیم  محدود کی استراتژ یهاینگرکوته  و یسازمان

 
 
  و ینیحس

 همکاران 

 
 
1393 
 

 
 عوامل بندی اولویت و تعیین

 سبز مینأت زنجیره بر ثرؤم
 تحلیل رویکرد از استفاده با

 مسیر 
 

  یتیرمد داخلی های محرک  ثیرأت فرضیه پژوهش، نتایج به توجه با
 مینأت زنجیره مدیریت عملیاتی هایفعالیت بر سبز مینأت زنجیره

-محرک بر خارجی هایمحرک ثیرأت که حالی در نگردید ییدأت سبز،
  عملیاتی هایفعالیت بر خارجی هایمحرک ثیرأت و داخلی های

 که معناست بدان این و  شده ییدأت سبز مینأت زنجیره مدیریت
 را داخلی هایمحرک مثبت  گیریجهت توانندمی خارجی هایمحرک
 سبز مینأت زنجیره مدیریت عملیاتی هایفعالیت وسویسمت  به
 به ملزم رقابت، عرصه در ماندنباقی برای هاشرکت و آورند فراهم

 .هستند هافعالیت  این اجرای
 
 
 ی میکر

 
 
1394 

  یبندتی اولو و ییشناسا
 تیریمد بر موثر عوامل
 در سبز نیمأت رهیزنج

  کردیرو با فراساحل عتنص
 یاشبکه  لیتحل ندیفرآ

ANP 

  مشارکت و کنندگانن یمأت تیریمد  ابعاد که است آن انگری ب جینتا
  انتخاب و یابیارز و کارکنان مشارکت یهاشاخص و یسازمان

  نیا در را تیاهم نی باالتر و وزن نیشتری ب بیترتهب کنندگاننیمأت
 . هستند دارا صنعت

  و یائیض
 همکاران 

 
1396 

 بر مؤثر عوامل یبندتیاولو 
 رهیزنج تیریمد  یسازادهیپ

 صنعت در سبز نیتأم
 ی گردشگر

 از شیب یخارج عوامل خبرگان، نظربه بنا که استآن نیمب جینتا
  صنعت در سبز نیتأم رهیزنج تیریمد یسازاده یپ در یداخل عوامل

  ساختار عامل ،یخارج عوامل انیم از و دارند تیاهم یگردشگر

 .دارد را تیاهم نیشتریب ینوناق
 
 

  و محمدزاده
 زاده حسن

 
 
1397 

  عوامل یبندرتبه  و ییشناسا
 تیریمد یسازاده یپ در ثرؤم

 روش با سبز نیمأت رهیزنج

AHP و یفاز TOPSIS 
 بر   صنعت در یفاز

  شیافزا ،یمال نیمأت  ییتوانا یهاشاخص  که  است داده نشان جینتا
 از استفاده نیچنهم  و بر  انتقال وطخط یهادکل  و هابرج  ارتفاع
  خودبه را هاوزن نی شتری ب بیترتبه یدیخورش ریدپذیتجد یانرژ

 قرار یبعد یها رتبه در هاشاخص  هیبق  و اندداده  اختصات
  5 یبندرتبه به یفاز سی تاپس کی تکن از استفاده با ادامه در. اندگرفته 

. میپردازی م زبس نیمأت رهیزنج تی ریمد نهیزم در فعال بر  شرکت
  ییارهایمع انجام در ت یفعال زانیم به نسبت هاشرکت  نیا یبندرتبه
  هاشرکت  و است گرفته صورت اندشده  مشخص قبل مرحله در که

 . اندشده  یبندتی اولو شده، یدهوزن  یهاشاخص  به توجه با

 خارجی هایپژوهش
  نام

 پژوهشگر
 ی ریگجهینت عنوان  سال 

  طرحی ارائه به تأمین زنجیره  در امنیت ایجاد رویکرد با پژوهش این  زنجیره امنیت طرح توسعه زاالنی و 
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 مدل مفهومی پژوهش

زنجیره  مدیریت  رابطه میان تجارت الکترونیک و    در بررسی  ،(2015زاوا و ونا )تاچی
ها بیانگر آثار مختلف ابعاد تجارت الکترونیک شامل  های آنتأمین سبز پرداختند. یافته

  هاداده  الکترونیکی  تبادل  ،اطالعات  ریگذااشتراک  به،  الکترونیکی  تأمین  زنجیره   پرتال)
(EDI)  ، بر  داخلی  اطالعات  سیستم است  مدیریت(  سبز  تأمین  سریواستا  زنجیره   .
و  2007) لجستیک  موفقیت  میان  معناداری  رابطه  که  داد  نشان  خود  پژوهش  در   ،)

(، در پژوهشی  2014زنجیره تأمین سبز وجود دارد. گاالندریس و کالشمیته )مدیریت  
  محصول   سعهتو،  توسعه  و  هاپژوهشهای نوآوری شامل )ی تأثیر شاخصبه بررس

فشار،  تولید  در  نوآوری ،  سبز  جدید مداوم،  بر  هاقابلیت  توسعه ،  رقابتی  بهبود   )
عوامل    مدیریت که  است  آن  بیانگر  نتایج  پرداختند.  سبز  تأمین    و  هاپژوهشزنجیره 
فشارود  بهب ،  تولید  در  نوآوری،  سبر  جدید  محصول  توسعه،  توسعه ،  رقابتی  مداوم، 
تأثیر نوآوری در    و  مین سبز تأثیر مثبت داردمدیریت زنجیره تأ  برها  قابلیت  توسعه
قرار    سبر  جدید  محصول  توسعهو    توسعه  و  هاپژوهش،  تولید باالتری  اولویت  در 
)ندار سارکسیس  و  2006د.  کوچک  صنایع  داد  نشان  استرالیا  در  پژوهشی  در   ،)

کیف  مدیریت  که  می  جامع  یتمتوسط  توسعه  آن را  و  میدهند  حفظ  احتماالً کرا   نند، 
های صنعتی با بررسی تأثیر نوآوری داخلی شرکت  (،2009عملکرد بهتری دارند. چن )

 
1 Zailani 
2 Park 
3 Pham 
4 Jing  

  خدمات کنندگانارائه  تأمین 2015 1همکاران 
 لجستیک 

 . بود امنیت برای مشتریان انتظارات به رسیدن و امنیت ایجاد برای

پارک و  
 2همکاران 

 
2016 

  عوامل بین رابطه بررسی
  تأمین، زنجیره در امنیت

  وقفه و خطرجویی به ایلمت
 تأمین زنجیره در

بیشتر  امنیت پذیرش میزان موجب بیشتر پذیریریسک به تمایل
  وقفه باشد بیشتری امنیت پذیرش دنبالبه که شرکتی شود،می

  شرکت اگر همچنین و داشت خواهد کمتری تأمین زنجیره مستمر
 تأمین زنجیره مکرر وقفه  نماید حفظ را بیشتری تضمینی موجودی

 داشت.  خواهد کمتری
 
و   فام

 3همکاران 

 
2017 

 
عوامل موثر بر  بررسی 
 سبز  نیمأت رهیزنج

  یتکنولوژ  ر،یتعهد مد تنام،یدر و نیتأم رهیشش عامل موثر بر زنج
-مصرف  یو آگاه کی لجست تیری، دانش و تجربه، مد  تیفیک د،یجد

 نیمأت رهیبهبود زنج  یو دولت برا تنامیو یها. شرکت هستند کننده
 . فعال هستند یسبز در بخش کشاورز

ژینا و  
 4همکاران 

ثر بر عوامل محیطی مؤ 2019
 زنجیره تأمین سبز 

زنجیره تأمین  روی بر که استشده شناسایی عامل 12 مجموع در ،
بخش عوامل   4توان در گذارند. این عوامل را میمی ثیرسبز تأ

کننده  ، تخریبهای داخلیکنندههای خارجی، تخریبداخلی، انگیزه
 بندی کرد. خارجی طبقه
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زنجیره    مدیریتبر محیط زیست به این نتیجه رسیدند که شاخص نوآوری داخلی بر  
 طور مستقیم اثر مثبت دارد. تأمین سبز به
در این زمینه طراحی و    ،1شکل روابط میان متغیرهای پژوهش، مدل    ن بنابراین، با تبیی

 د. وشمیارائه 

 
 مدل مفهومی پژوهش  -1شکل  

 

 پژوهش  شناسیروش
از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری    ،این تحقیق،  پژوهش  هدفبا توجه به  

بههاداده و  همبستگی  نوع  از  و  توصیفی  مبتنی،  مشخص  معادل  طور  مدل  های هبر 
در  جامعه آماری این پژوهش را کلیه صنایع کوچک و متوسط فعال    است.  ساختاری

نفر است و حداقل    10ها بیش از  اند که تعداد کارکنان آناستان اصفهان تشکیل داده
  250حدود    شته است. بر این اساس، حجم جامعهها گذپنج سال از زمان تأسیس آن 

کرجس جدول  از  استفاده  با  بود.  نمونه    150،  1مورگان _ینفر  شد. یتعنفر  برای    ین 
های توانمندسازهای مدیریت  شاخص  پژوهش  پیشینهپس از مرور    هادادهگردآوری  

شن سبز   تأمین  از   زنجیره  استفاده  با  و    23ای  ساختهمحقق  پرسشنامهاسایی 
  بندی گردید.مدیران صنایع کوچک و متوسط در استان اصفهان جمعی، نظرات  پرسش
-. پاسخشد  ناآگاهانه طراحیگیری آگاهانه یا  ش با هدف حذف جهتمه پژوهپرسشنا

انتخاب   با  گزینهگویان  کامالًاز  کامالً  مخالف،  های  موافق،  متوسط،  حد  در    مخالف، 
ساخته از طریق  کردند. پرسشنامه محقق  اعالم  هاگویهنظرهایشان را در زمینه  موافق  
ها استخراج شدند:  ها از این حوزهسشهای خارجی تدوین شد. پرهای پژوهشپرسش

اساس  شاخص   بر  الکترونیک  ونا(2003)  همکاران   و   بویسونتجارت    همکاران   و   ، 

 
1 Kregcie-Morgan 

 تجارت الکترونیک

 مدیریت زنجیره تأمین سبز

 

 نوآوری فرآیند داخلی

 مدیریت کیفیت جامع

 موفقیت لجستیک

H

1 

H2 

H3 

H4 H5 
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راسل (2012) کوهو پرسش(،    چهار)  (2009)  تیلور   و   ،  مبنای  بر  لجستیک    موفقیت 
آمرینا  )2011)  وهمکاران اساس    پنج)(2012)  همکاران  و  و  بر  نوآوری  پرسش(، 
  و  بروچ، سینق ،(2006) همکاران و داویس   ،(2006) کاورن ، مک(2006) وسون  داویس
 جامع   پرسش(، مدیریت کیفیت   شش)(2000)  همکاران  و  ، ترویوسکی (2014)  همکاران
، لی  (2014)، کومار و همکاران  (2015)  ، دوبی و همکاران(2005)تام    و  کناناز دیدگاه  

   هندفیلد   داخلی بر مبنای   پرسش( و فرآیند   پنج)(2013)، هسو و هو  (2008)کالسن    و
ه سؤاالت و مدل نظری پژوهش،  پرسش(. در مجموع پرسشنام3)(2009)  همکاران  و

-های جمعیت. بخش اول، شامل پرسشاستپرسش و متشکل از دو بخش    23شامل  
. روایی شامل روایی محتوا،  استهای اصلی پژوهش شناختی و بخش دوم نیز پرسش

و  رو سازه  تشخیصی  ایی  را    ردموروایی  محتوا  روایی  است.  گرفته  قرار  بررسی 
محاسبه روایی سازه از تحلیل عاملی مدیران و خبرگان صنعت تأیید کردند و جهت  

شد.  استفاده  تشخیصی    تأییدی  روایی  تعیین  وااز  برای  میانگین  نس  یارشاخص 
  ا بار عاملی کمتر از ب  هایگویهده شد. با استفاده از این ضریب  شده استفا  استخراج

برای تعیین    برسد.  5/0شود تا مقدار این شاخص به باالی  لفه حذف میؤدر هر م  5/0
پایایی مدل، از سه معیار آلفای کرونباخ ، پایایی ترکیبی و ضرایب بار عاملی و تعیین  

 . شود مشاهده می 3ود. نتایج در جدول شاستفاده می 1روایی با معیار روایی همگرا 
 

 ی و پايايی متغیرها نتايج تحلیل رواي   -3جدول

 متغیرهای پژوهش 
  میانگین واریانس ضریب

 ( AVE)استخراج شده 
 ( CR)ترکیبی پایایی ضریب

 پایایی  ضریب
 کرونباخ  آلفای

 0/ 781 0/ 793 0/ 579 تجارت الکترونیک 

 0/ 714 0/ 749 0/ 545 فرآیند داخلی 

 0/ 755 0/ 778 0/ 658 نوآوری 
 0/ 761 0/ 808 0/ 533 مدیریت کیفیت 

 0/ 801 0/ 829 0/ 524 سبز  تأمین زنجیره مدیریت

 
  7/0آلفای کرونباخ تمامی متغیرها باالتر از  که مقدار  به این  با توجه،  3مطابق جدول  
پایایی مطلوب  می  ،محاسبه شد از  استفاده  ابزار پژوهش مورد  نتیجه گرفت که  توان 

یب پایایی  (، شرط استاندارد برای ضرا1981. به سخن فورنل و الکر )برخوردار است
درحالی  7/0ترکیبی   است،  باالتر  مقدار  و  و    6/0که  فورنل  است.  پایایی  نبود  بیانگر 
  7/0باالتر از  ردند که برای تمام متغیرها  معرفی ک  5/0مقدار بحرانی را    ،(1981الرکر )

  7/0از   CRروایی همگرا زمانی وجود دارد کهبرخوردارند.  قبول  پایایی قابل است و از 

 
1 Average Variance Extracted (AVE) 
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واریانس  ضریبمقادیر  و   شده    میانگین  باشد(  AVE)استخراج  ترتیب  بدین  .بزرگتر 
همگرا  متغیرهای پرسشنامه،    ییروایی  تمام  برای  جهت همچنین    حاصل شد.مناسب 

ها شاخصاست.  استفاده شده  Smart plsافزار  ها، از نرمیه طراحی مدل و بررسی فرض
 بندی و در نهایت مدل پیشنهادی ارائه گردید. رتبه

 
 هايافته ها و تحلیل داده

شناختی نظراز   جمعیت  می  ،مشخصات  نشان  آماری  که  نمونه  از    نفر  30دهد 
و  پاسخ  زن  آن  120دهندگان  از  بودهنفر  مرد  افراد  ها  بیشتر  تحصیالت  نظر  از  اند. 

  51ها باالی  از آن  درصد   40نمونه دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند. از نظر سنی  
   بود. 40تا   30در بازه سنی  بیشترین گروه سنیسال سن داشتند و 

.  دوشمیمعادالت ساختاری استفاده  سازی  ون مدل مفهومی پژوهش از مدلبرای آزم
مواردی   در  روش  این  میاز  یشود  استفاده  و  بوده  کوچک  نمونه  حجم  توزیع  که  ا 

نباشد نرمال  آزمونمتغیرها  مدل  دو  ساختاری  معادالت  در  می  .  مدل انجام    شود. 
های  مشابه مدل ساختاری در مدل  گیری و مدل درونیاندازه  ارز مدل   بیرونی که هم 

  ارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده معادالت ساختاری است. مدل درونی نشانگر ب
 یعامل  یمقدار بارها  4جدول  در  . باشد  5/0بزرگتر از    یدبا  یعامل  یبارها  است. مقدار
 . است 5/0از بیشترسواالت 

 
 ش پژوه  یها  یر( متغFL)ی مقدار بار عامل  -4دولج

 ی بار عامل االت سؤ ی بار عامل االت ؤس ی بار عامل االت ؤس

 تجارت الکترونیک 

1X 
2X 

3X 

4X 

 

 
612 /0 
723 /0 
740 /0 
737 /0 

 

 نوآوری 

10X 

11X 

12X 

13X 

14X 

15X 

 
779 /0 
672/ . 
748 /0 
656 /0 
775 /0 
764 /0 

 موفقیت لجستیک 

5X 
19X 

21X 

22X 
23X 

 
610 /0 
608/ . 
726 /0 
713 /0 
534 /0 

 داخلی  فرآیند

7X 

8X 

9X 
 

 
637 /0 
739 /0 
769 /0 

 

 مدیریت کیفیت 

6X 
16X 

17X 

18X 

20X 

 
829 /0 
624 /0 
742 /0 
766 /0 
722 /0 
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 SRMRو    rms Theta  ،NFI  شاخص   سه  از  مدل  کلیت  برازش  برای.  مدل  یکل  برازش

  را   GOF  شاخص  PLS  فزارا  نرم.  شودمی  استفاده(  هاداده  بین  اختالف  میانگین  معیار)
  که   کندمی  مشخص  نیز  SRMR  شاخص.  کندنمی  گزارش  آن  به  وارده  انتقادات  دلیلبه
  که   کندمی  کمک  SRMR.  هستند  هماهنا  تجربی  هایداده  با  مفهومی  مدل  اندازه  چه  تا
  پنهان  متغیرهای  تأثیر   یعنی  شده ذکر  های فرضیه  مجموعه  دسترس   در  های داده  آیا

  تغییر   یک  و  صفر   بین  SRMR  مقدار.  خیر  یا  دهندمی  قرار  تأیید   مورد  را  همدیگر  روی
  و   بزرگ   شاخص  این  نباشند  معنادار  و  باشند  ترضعیف  عاملی  بارهای  چه  هر.  کندمی

  از   شاخص  این  چه   هر.  است  شاخص  این  قرمز   خط  08/0  مقدار .  بود   خواهد   تربزرگ
  تجدید   مدل  کلیت  در  است  زمال  و  دارد  اساسی  ایرادات  مدل  باشد  تربزرگ  مقدار  این
  مقدار   که   است  074/0  حدود  در   مقداری  SRMR  شاخص  پژوهش  این   در .  شود  نظر

.  است  برخوردار  مناسبی  برازش   از   مدل  کلیت  لذا.  استشده  گرفته  نظر  در  مطلوبی
  باقیمانده   از  مانده  باقی  کوواریانس  ماتریس   مؤثر  مقدار  rms Theta  شاخص  همچنین

 است،  مفید  انعکاسی  مدل  ارزیابی  برای  تنها  برازش  گیریاندازه  نای.  است  بیرونی  مدل
 نیست  دار معنی (  ترکیبی)  ساختی  گیری اندازه  مدل   برای   بیرونی   مدل   باقیمانده   که   چرا
  این   پژوهش  این  در.  استگرفته   نظر  در   مدل   مطلوبیت  برای  را  12/0  از  کمتر  مقداری  و

  باید   آن  برای   قبول   مقدارقابل  نیز   NFI  شاخص  همچنین.  است  112/0  با   برابر   شاخص
 . ( 5)جدول  است 94/0 مطلوبی مقدار برابر محاسبات در   که باشد  9/0 از  تربزرگ

 
 مدل   برازش  هایشاخص  -5جدول

 SRMR 0/ 074 12/0کمتر از 

 برازش یهاشاخص  شاخص ت یکم مطلوب  مقدار

 شاخص    Rms Theta 0/ 112 12/0 از کمتر

 شاخص NFI  94/0 0/ 9 از شتریب

 
 های شاخص  برای  آمده  دستبه  مقدار  کلیه  است  مشخص  5  جدول  در  که  طورهمان

  به   حال.  گردید  تأیید  مدل  کلیت  برازش  اساس  این  بر  هستند  قبولی  قابل  حد  در  برازش
 . شود می پرداخته پژوهش های  فرضیهبررسی 
  ده استفا  محورواریانس  ساختاری  معادالت  مدل   از   پژوهشمفروضات  تحلیل    برای 
.  پذیرد می   انجام  کواریانس  اساس  بر   لیزرل  و  اموس  در  ساختاری  معادالت  مدل.  شد
  شده   آورده  حالت  دو   در  حاصل  نتایج  اساس  این   بر   است  محورواریانس  PLS  اما

  ضریب   دهدمی   نشان  که  استشده  مشخص  مسیرها  ضرایب  اول  حالت  در.  است
  رگرسیون   در  بتا  ضرایب  همان  مسیر  ضرایب.  است  اندازه   چه  متغیرها  بین  مسیر
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 عالمت،   حسب  بر  ساختاری  مدل  در  مسیر  ضرایب  برای  شده  برآورد  مقادیر.  هستند
  استاندارد  ضرایب  به  مربوط  نتایج  دوم  حالت  در.  شودمی  ارزیابی  معناداری  و  مقدار

Z  یا  (T-Value)  یا   بیشتر  96/1  از  باید   اینکه  به   توجه  با  مقدار   این  که  است  شده  آورده  
  برای   شد  اشاره  باال  در  که  چنانهم.  است  معنادار  05/0  سطح  در  باشد  کمتر  -96/1  از

  مقدار تی و سطح معناداری  استاندارد،  دوحالت  در  نتایج  پژوهش،  هایفرضیه  بررسی
  در .    است  شده  گذاشته  نمایش  به  3  و  2  دوشکل  در  افزارنرم  خروجی  و  شودمی  ارائه
  ضریب   یا  رگرسیونی  ضرایب  وسیلهبه   یرهامس  آن  در  که  استاندارد   حالت  به  ابتدا
  داری معنی  عدم  یا  بودن  دارمعنی .  (2)شکل    استشده  اشاره  اندشده  مشخص  مسیر
 . (3)شکل  گرددمی  تعیین مقدار تی و سطح معناداری مقادیر اساس راخص بش
 

 
 استاندارد  ضرايب  حالت  در  پژوهش  نتايج  -2شکل

 
 t-value  حالت در  تحقیق  نتايج  -3شکل
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-  به  توجه  با  مقدار  این  است  شده  ارائه  z  مقادیر  همان  یا  t-value  دوم مقدار  درحالت
  از  یا   و   بیشتر   96/1  از   اگر  است  رسیده  انجام  به  05/0  سطح   در   حاضر   پژوهش  اینکه
 . (3)شکل  دهدمی  نشان را داریمعنی باشد  کمتر -96/1
  و  بوده  بیشتر   96/1  از   یرها بیشتربرای تمامی مس  تی   مقدار   6  جدول   نتایج  به توجه  با

داخلی،   اساس  این  بر  بوده  کمتر  05/0  خطای  سطح  از  خطا  مقدار  همچنین عملیات 
ب  الکترونیک  تجارت  و  نوآوری  کیفیت،  مدیریت  لجستیک،  مدیریت  موفقیت  روی  ر 

تأ سبز  تأمین  اساس  زنجیره  بر  دارند.  معناداری  به ثیر  مسیر  آمده  ضرایب  دست 
سبز دارد و    تأمین  زنجیره  ( بیشترین تأثیر را بر روی مدیریت508/0)  عملیات داخلی

( و  228/0)  (، تجارت الکترونیک237/0)  (، موفقیت لجستیک317/0)  متغیرهای نوآوری
 گیرند. های بعدی قرار می( در اولویت218/0) مدیریت کیفیت

 

 

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه
اهمی متوسط  و  در صنایع کوچک  بودن  توانسته  شاخص سبز  و  داشته  ت دوچندانی 

خود    نسبت رقبای  گیرد.به  قرار  عملیات  از  باالتری  سطوح    از   صلحا  نتایج   در 
در پنج شاخص   سبز  تأمین  زنجیره   مدیریت   بر  ثرمؤ  عوامل  باب  در  پژوهش  هاییافته

  و   جامع  کیفیت  مدیریت  لجستیک،   موفقیت  داخلی،  عملیات  الکترونیک،  تجارت)شامل  
، اطالعات  گذاری  اشتراک  به،  الکترونیکی  تأمین  زنجیره  پرتال)  معیار  23  و  (نوآوری
  توسعه ،  رقابتی  فشار،  داخلی   اطالعات  سیستم،  (EDI)  هاداده  الکترونیکی  تبادل
  بهبود ،  تولید  در   نوآوری ،  سبز  جدید   محصول  توسعه ،  توسعه  و ها  ژوهشپ،  هاقابلیت
 زیربنایی  امکانات،  سبز  لجستیک  سایت،  سبز  توزیع  و  ونقل  حمل  انبارداری، ،  مداوم

  کیفیت ،  الکا  ردیابی   و  تعقیب  در   توانایی،  کاال  موقع   به  تحویل،  نقل  و  حمل  دربخش
،  سبز تأمین  زنجیره  مدیریت در توانا انسانی منابع، جاییجابه  و تجاری هایزیرساخت

  مستمر   بهبود،  ارشد  مدیریت  تعهد،  رسانی  اطالع  و  آموزش،  عملیات  استانداردسازی
کننده،  تأمین  روابط  مدیریت   خرید   قرارداد   در   محیطیزیست  الزامات  گنجاندن  و  خدمات

 ت مفروضا به مربوط نتایج -6جدو

 t-value p-value ضریب مسیر  

 0/ 000 19/ 968 0/ 508 مین سبززنجیره تأ دیریتم                 داخلی لیاتعم

 0/ 000 10/ 407 0/ 237 مین سبز زنجیره تأ مدیریت                  قیت لجستیکموف

 0/ 000 8/ 223 0/ 218 مین سبززنجیره تأ مدیریت               یریت کیفیتمد

 0/ 000 13/ 786 0/ 317 ن سبزمیزنجیره تأ مدیریت                نوآوری  

 0/ 000 8/ 763 0/ 228 مین سبز زنجیره تأ مدیریت                 الکترونیک تجارت



 187  متوسط و  کوچک صنايع  در سبز  تأمین زنجیره مديريت توانمندسازهای  سازی¬مدل و  شناسايی

  زیست   استانداردهای  رعایت  با   تولیدات  کیفیت  مستمر   بهبود و    سبز   فناوری  مدیریت
  موفقیت  داخلی،  عملیات الکترونیک، ر این اساس تجارتب  .است شده  بندی طبقه (محیطی

و شاخصنوآوری    و   جامع  کیفیت  مدیریت  لجستیک، اصلی  مدیریت      بر  مؤثر   های 
  که   است  این  بیانگر  عوامل  بندیاولویت  از  حاصل  نتایجو    هستند   سبز  تأمین  زنجیره
راتأ  بیشترین  درصد،(  508/0)  با  داخلی  عملیات   تأمین  زنجیره  مدیریت  روی  بر  ثیر 
  و   (228/0)  الکترونیک   تجارت(  237)  لجستیک  موفقیت  ، (317/0)نوآوری  و  دارد  سبز

توجه  . گیرندمی  قرار  بعدی  هایاولویت  در   (218/0)  جامع  کیفیت  مدیریت نتایج به    با 
 تواند در جهت ایجاد و بهبود کیفیت خدمات در صنایعملیات داخلی میآمده، عدستهب

لذا افزایش عملیات داخلی صنایع .  ثر واقع شودکوچک و متوسط در استان اصفهان مؤ
-به کیفیت باالتر می دهد و منجرسو  میمدیران را به مدیریت بهتر در زمینه خدمات 

ها و  شود با توسعه قابلیتتوصیه میاستان اصفهان    صنایعبنابراین به مدیران    شود
ایجاد  کسب موفقیت زنجیره تأمین سبز  های مؤثر بر مدیریت  شاخصهای بیشتر در 

از طرف    .  ها را تقویت کننددر سازمان  زنجیره تأمین سبز بتوانند عملکرد کلی مدیریت  
مدیریت    بر  نوآوریرا  بیشترین تأثیر مستقیم    عملیات داخلیبعد از  که  ییاجاز آندیگر  

استان اصفهان با   صنایعنقش آن در    دارد   317/0با ضریب تأثیر    زنجیره تأمین سبز 
دست آمده با پژوهش  نتایج به   گیرد. قرار می  دوم در اولویت    نوآوری توجه به اهمیت  

با  بیان دیگر،  بهراستاست.  ( هم 2019)  ( و ژینا و همکاران1395)  همکارانمنصوری و  
  اطالعاتی   و  ارتباطی  هایفناوری   استفاده از  گسترش  ثیر وتأ   ظهور تجارت الکترونیک

  رویکرد   در  بازنگری   و  اقتصادی  راهبردهای   توسعه  موجبات  سازمانی  هایسیستم  در 
شده  بازار  و  تجارت  موضوع   به  سنتی   افزون   روز   توسعه  بین  این   در.  است  فراهم 
 مختلف  هایسازمان  و   افراد  بین   الکترونیکی  ارتباطات  گسترش  و  کشورها  در  اینترنت

  مراودات   برقرای  برای  مساعد  و  مناسب  بستری  اینترنت  مجازی  دنیای  طریق  از
بهکرده  فراهم  اقتصادی   و   تجاری دیگر  از سوی    از   ایجادشده  هایچالش  دلیل است. 
  بهترین   همواره  مشتری.  ند اگرفته  فاصله  تمرکز  این  از  هاسازمان  گرایی،مشتری   طریق

 محیط  آلودگی  باعث  نگرش  این.  خواستمی  را  آن  ترینسریع  و  ترینارزان  محصول،
.  است  نبوده  هماهنا  زیست  محیط  با  که  شد  یندهاییفرآ  و  محصوالت  تولید  و  زیست

  اقتصادی،   حوزه   سه  در   پذیری مسئولیت  در  را   خود   بقای  هاسازمان  راستا  همین  در
می   .ندایافته  محیطیزیست  و  اجتماعی نشان  نتایج  بر  مدهد  همچنین  لجستیک  وفقیت 

  توازن   با  لجستیک  توان ادعا کرد که مدیرانمیثر است.  مدیریت زنجیره تأمین سبز مؤ 
  وجود .  کنند  کمک  سفرها  تعداد   کاهش  به  توانندمی  ونقلحمل   بهبود  و  هاجاییجابه  در
 وسایل   حرکت  زمانی  برنامه  کاراتر،  بارگیری  با  تواندمی  خوب  اطالعاتی  سیستم  یک
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  امروزه .  کند  کمک  ترافیک  تراکم  و  آلودگی  کاهش  به  کاراتر  حرکت  یرهایمس  و  نقلیه
  رفع  بر   عالوه   که   اند شده  مجهز  ای رایانه  مختلف   هایمدل  به   باری   نقلیه   وسایل   بیشتر 

  های موجودی  کاهش  در  فروشان  خرده   به  حرکت،  مسیر  تعیین  بهمربوط  مشکالت
دست آمده با پژوهش فام  . نتایج به کندمی کمک  کاال  تحویل  موقع به زمان طریق   از انبار

همکاران دارد.  (  2017)  و  د همخوانی  طرف  زنجیره از  مدیریت  بر  نوآوری  اثر    یگر 
تأ  سبز  شدهتأمین  توجیه  است.  یید  به در  که    داشت  اظهارتوان  میآمده    دستنتایج 

 ندتوامی  شاناجتماعی  و  محیطیزیست  عملکرد  در   که  کنند  درک  را  مطلب  این  هاشرکت
 باعث   موضوع   همین  و  یابد   کاهش  نیز  هاهزینه  کهحالی  درعین  شود  ایجاد  بهبود

  تفکر   درعوض .  گردد می  سبز   مینتأ  زنجیره   مدیریت  هایفعالیت  توسعه  در   محدودیت
  پایداری   به   مربوط  هایچالش  با  مواجهه  برای   کلیدی  نوآوربودن   آن  تبعبه   و  خال 

  محیطی  و اجتماعی مباحث در   ارزشمندی بلیت قا تواندمی نوآوربودن. شودمی شناخته
بر    باشد.   داشته  وجود  شرکت   عملیات  در جامع  کیفیت  مدیریت  اثر  دیگر  طرفی  از 

  در   که امروزه   اظهار داشتتوان  می  است که نجیره تأمین سبز نیز تأیید شدهمدیریت ز
  فیت کی  در  بهبود  محلی  و  جهانی  رقابت  عرصه  در  بقاء  برای  هاشرکت  رقابتی  بازار

  بهبود   خود،  مشتریان  رضایت  جلب  جهت  در   و  دانسته  ضروری  امری   را  خود  کاالهای
  بلکه   کنند نمی  محدود  مشخصات  و  هاویژگی  از   یکسری   به  تنها  را  محصول  کیفیت   در

  که   اندعقیده  براین   و  قرارداده  نظر   مورد   نیز   را   یندفرآ  و   محصول   طراحی  در   کیفیت
  در   نیز   را   محیطیزیست  عامل  عملکرد،   بهبود   و   یافتهتوسعه  تولید   به رسیدن  برای 
  زنجیره   مدیریت  و  محیطیزیست  عوامل  به  توجه.  کنند  لحاظ  خود  کاالهای  کیفیت
  تولیدات   در   هاشرکت  عملکرد  بهبود  به   و  بوده  ثرمؤ  کاالها  کیفیت  در   سبز   تأمین
  و   محیطیزیست  عوامل  کاال،  کیفیت  به   توجه  بدون  عملکرد  بهبود  که  چرا  انجامدمی

 فراهم  را  مشتریان  رضایت  موجب  نیز  و  نبوده  پذیرامکان  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت
تأییدکنندهکندنمی شده  اشاره  نتایج  که  به  ،  آنتایج  همکاران دست  و  فام  توسط    مده 
های داخلی بر مدیریت  اثر فرآیندمده از بررسی  آ  دستتایج به همچنین ن  .است(  2017)

  سبز   تأمین  زنجیره  مدیریت  در  داخلی  یندهایفرآدهد که  نشان می  مین سبززنجیره تأ
  تأمین  زنجیره   توان ادعا کرد که مدیریتمعناداری دارد. در این زمینه می  ثیر مثبت و تأ

 مراحل  تمام  در  محیطیزیست  الزامات  با  تأمین  زنجیره  مدیریت  کنندهیکپارچه  سبز،
  تحویل   انتقال،  فرایندهای   اخت، س  و   تولید   اولیه،  مواد   تأمین  و  انتخاب  محصول،   طراحی

  منظور به  مجدد  مصرف  و   بازیافت  مدیریت  مصرف،  از   پس  باالخره  و   مشتری  به
  کل   عملکرد  بهبود   با  همراه   منابع  و   انرژی   مصرف   وریبهره   میزان   حداکثرسازی
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بهاست.    تأمین  زنجیره با    دستنتایج  و    انجام  هایپژوهشآمده  ژینا  توسط  گرفته 
 .است( همسو 1396) و ضیائی و همکاران(  2019) همکاران

آزمون نتایج  اولویتهابراساس  و  پژوهش  نظری  مبانی  و    اصلی  هایبندی شاخص، 
به اهمیت روزافزون مباحث   و همچنین با توجه  سبز  تأمین  زنجیره  مؤثر بر مدیریت

مبنیزیست قوانین  و  الزامات  و  موارد  این  به  مشتریان  بیشتر  توجه  و  بر   محیطی 
صنایع، به صنایع کوچک و متوسط    طمحیطی توسمالحظات زیستر قرار دادن  مدنظ

اولیه،   مواد  خرید در الزم استانداردهای رعایت و  تدوینبا  شود تا  ایران پیشنهاد می
 که نحویبه فناوری  سطح ارتقای امکان صورت در و ابزار،  تجهیزات آالت، ماشین

ب  باشد  شده لحاظ آن در سبز هایمؤلفه به گام  و  مانندمؤلفه  ردارند   کمینه هایی 

کارکنان آسیب کمینه انرژی، از استفاده  و زیست  محیط سازیآلوده  کمینه و به 
 مدیریت راهبردهایباشند. مدیران با استفاده از    توجه کنند تا عملکرد بهتری داشته...

رقابتی یک دنتوانمی محیطیزیست های  یتکنولوژ  انتخاب د،نکن ایجاد پایدار مزیت 
به   واحدهای  توسعه و توانمندسازی  راستای  در محیطیزیست است.    اینصنعتی 
میبه    ترتیب پیشنهاد  نسبتصنایع  تا   هایتکنولوژی  و تجهیزات خرید به  شود 

سازمان  .دنکن اقدام کنندهپیشگیری میهمچنین  با  ها   در سبز اصول رعایتتوانند 

  یابند   های رقابتی بیشتری دسته مزیتخود ب  فرآیندهای کاری و محصوالت طراحی
زیست،   محیط با سازگار طراحی سبز، خرید گذاری،سرمایه  بازیابی مانند اصولی
  رعایت  و منابع مصرف در جوییصرفه با ای کهبه گونه  و.... سبز تولید سبز، مدیریت

کلیه  د.نباش همراه محیطیزیست  استانداردهای در    به  متوسط  و  کوچک  صنایع 
میسرتا پیشنهاد  کشور  با  سر  تا  تجارت  بررسی  هکمیت تشکیل جهت در اقدامشود 

 استقرار هدف با الزم راهبردهای  تعیین وصنعت   در سبز  تأمین زنجیرهالکترونیک  

سرعت      آن شدن اجرایی  و سبز تأمین زنجیره  مدیریت مناسب الگوی با  بتوانند 
 هایمؤلفه توانندمی آتی پژوهشگران  اطالعات را به اشتراک بگذارند.ها و  بیشتری داده

 بررسی پژوهش این در بگیرند که  نظر در سبز تأمین زنجیره مدیریت  برای  را دیگری

ازنشده تولید  اند.  آموزش بندیبسته سبز، توزیع سبز، تهیه سبز،  جمله:   و سبز، 
 صنایع در عملکرد روی بر  را  آن  تأثیر  و ... و سبز اطالعات سیستم سبز، مشاوره

 و  شیمیایی صنایع صنعت گردشگری، خودروسازی، مانند صنعت کنند بررسی دیگر
 مدیریتتوانمندسازهای    هایشاخص اثرتوانند به  ها همچنین میآن  ؛الکترونیک صنایع

رقابت سبز تأمین زنجیره بپرداندتشرک بر  کنند.  ها  کسب  رقابتی  مزیت    و 
می بررسی  پژوهشگران  با   زنجیره مدیریتتوانمندسازی  های  شاخص تأثیرتوانند 

سبز مدیریت    تکنولوژیکی  نوآوری بر تأمین  موفقیت  در  سبز  خرید  فرآیند  نقش  به 
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ببرند   پی  سبز  تأمین  یکپارچهزنجیره  با  شاخصو  بهتر  موفقیتسازی  به  های  ها 
 شود. عملیات میوری باالتر یابند که منجربه بهرهبیشتری دست
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Abstrac 

In the past few decades, environmental concerns about manufacturing 

operations have led various organizations to take advantage of green actions 

in different supply chain processes, as green supply chain management as an 

important organizational philosophy in reducing environmental risks and a 

preventive approach. To increase environmental performance and achieve 

competitive advantage in organizations is considered. The main purpose of 

the present study is to identify the key indicators of green supply chain 

enablers and model presentation in this regard and to select the best supplier 

from the point of view of environmental considerations. This study is 

applied research and is classified as descriptive-correlational. This section 

first identifies the factors affecting green supply chain enablers using semi-

structured interviews with small and medium business managers in Isfahan. 

It is also presented in the quantitative part of the index ranking and finally 

the proposed model. The statistical population of this study is composed of 

all small and medium sized industries active in Isfahan province. Using 

simple random sampling (available), a number of companies were identified 

in Isfahan industrial town and questionnaires were distributed among them 

and the results were indexed using PLS software. The results of the 

interview findings on factors affecting green supply chain enablers are 

categorized into five selective codes of e-commerce factors, internal 

operations, logistics success, comprehensive quality management and 

innovation, and the results of factor prioritization indicate that Internal 

operations (0.508%) had the greatest impact on green supply chain enablers 

and innovation (0.317), logistics success (237), e-commerce (0.222) and 

comprehensive quality management (0.221). The next priorities are. 
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