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چکیده
بدون شک توجه روزافزون به تاثیرات سازمان بر محیط، مستلزم توجه به 
عملکرد پایدار و برآوردن نیازهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی است. 
انسانی  منابع  سیستم های  توسعه  چالش  به  محققان  گذشته  دهه  طی 
یادی  پایدار و زنجیره تامین در رسیدن به اهداف پایداری شرکت توجه ز
منابع  مدیریت  چگونه  که  یم  دار باره  این  در  اندکی  دانش  ما   کرده اند. 
انسانی پایدار می تواند به طور موثری به اهداف عملکرد پایدار شرکت 
منجر شود. اگر طراحی و اجرای رویه های مدیریت منابع انسانی پایدار 
سازمان ها  در  انسان ها،  مثل  ارزش  با  منابع  از  استفاده  نباشد،  موثر 
رویه های  تأثیر  بررسی  تحقیق،  این  هدف  می شود.  بغرنج  و  پیچیده 
منابع انسانی پایدار بر عملکرد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و محیطی 

است. همچنین نقش واسطه ای مدیریت زنجیره تأمین سبز در این رابطه 
گردآوری  بردی و روش  کار ، از نظر هدف  بررسی می شود. پژوهش حاضر
داده ها، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 
5789 شرکت فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران است. نتایج 
تحلیل های آماری نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی پایدار به طور 
مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد پایدار تأثیر دارد. اگرچه مدیریت زنجیره 
تأمین سبز خارجی به هر سه بعد عملکرد پایدار مرتبط بود، اما فرضیه 
با  اجتماعی  عملکرد  بر  پایدار  انسانی  منابع  مدیریت  تأثیر  به  مربوط 
نقش واسطه زنجیره تأمین سبز داخلی رد شده است. با توجه به نتایج 
کسب  و  پایدار  عملکرد  بهبود  جهت  مدیران  به  پیشنهاداتی  تحقیق 

همزمان منافع اقتصادی، اجتماعی و محیطی ارائه شده است.
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1. مقدمه:طرح مسأله
محیط،  بر  تولیدی  سازمان های  تاثیر  به  روزافزون  توجه 

الزامات  که  است  ی  پایدار یه های  رو برای  تقاضا  به  منجر 

و  )حسین  کند  برآورده  را  اجتماعی  و  اقتصادی  محیطی، 

همکاران،2018(. در واقع امروزه تمام سازمان ها ملزم به تالش 

بیشتر جهت توازن عملکرد اقتصادی، اجتماعی و محیطی 

رقابتی،  فشارهای  تحت  که  آنهایی  به خصوص  هستند؛ 

توازن،  این  ایجاد  می رسد  نظر  به  هستند.  جامعه  و  قانونی 

است  بحث انگیز  چالش  یک  موارد  بعضی  در  و  مشکل 

)هافر و سرسی، 201۷(. 

با  سازمان ها   ، تغییر حال  در  کسب وکار  دنیای  در 

هستند  روبه رو  خود  فعالیت های  در  جدیدی  چالش های 

طریق  از  ی  پایدار موضوعات  که  رسیده اند  درک  این  به  و 

برند  شهرت  افزایش  تجارت،  یسک  ر و  هزینه ها  کاهش 

شرکت، جذابیت در جذب استعدادها و بهبود رقابت پذیری 

یادی  ز منافع  شرکت ها  خود  البته  و  محیط  جامعه،  برای 

نمی تواند  دیگر  انسانی  منابع  مدیریت  اساس،  این  بر  دارد. 

ی شرکتی را  ی و پایدار گفتگوهای اجتماعی در زمینه پایدار

نادیده انگارد، زیرا در عمل با آن سروکار داشته و همین طور 

دارد  سازمان  پایدار  توسعه  ایجاد  در  پراهمیتی  بسیار  نقش 

با  پایدار  انسانی  منابع  مدیریت  همکاران،2019(.  و  )آست 

یست محیطی موجب بهبود عملکرد  گرفتن مسائل ز در نظر 

سبز  تأمین  زنجیره  به  توجه  می شود.  سبز  تأمین  زنجیره 

که  هست  رشد  حال  در  فزاینده ای  به طور  کسب وکارها  در 

تولیدی  سازمان های  مضر  اثرات  از  گاهی  آ دلیل  به  بیش تر 

بر طبیعت است. بنابراین زنجیره تأمین سبز عالوه بر بهبود 

استراتژیک،  مدیریت  مؤثر  ابزار  به عنوان  ی،  پایدار اهداف 

موجب بهبود عملکرد محیطی سازمان می شود.

ی برای به حداقل رساندن  اما زنجیره تأمین سبز تنها ابزار

یست محیطی محصوالت و عملیات نمی باشد، بلکه  اثرات ز

عالوه بر آن  یک استراتژی بی نظیر برای ارائه منافع اقتصادی 

 .)2018 همکاران،  و  )حسین  است  اجتماعی  رفاه  افزایش  و 

زنجیره  مدیریت  و  پایدار  انسانی  منابع  مدیریت  درحالی که 

اخیر  سال های  در  بیشتری  بحث  مورد  موضوع   ، سبز تأمین 

است و نقش مثبت مدیریت منابع انسانی پایدار بر مدیریت 

کمی  مطالعات  اما  است،  شده  شناخته  سبز  تامین  زنجیره 

چگونگی  و  متغیر  دو  رابطه  این  بررسی  به  نظام مند  به طور 

این فقدان تحقیق  پرداخته اند.  پایدار  بر عملکرد  آن ها  تأثیر 

یک  تئور نظر  از  محققان  که  هرچند  اول،  است:  دلیل  دو  به 

پایدار  انسانی  منابع  مدیریت  یه های  رو که  می کنند  تصدیق 

تامین  زنجیره  مدیریت  اقدامات  مهم  درونی  محرک  یک 

بر  بیرونی  فشارهای  به  اساسا  آنها  از  بعضی  ولی  است،  سبز 

شرکت ها توجه دارند. دوم درحالی که ادبیات مدیریت منابع 

بین  روابط  بر  کلی  به طور  تامین  زنجیره  مدیریت  و  انسانی 

کید دارد،  مدیریت منابع انسانی و اقدامات زنجیره تامین تا

توجه اندکی به واژه سبز و پایدار در این مفاهیم شده است. 

، فقدان مطالعات تجربی در  همچنین مطالعه ادبیات حاضر

تامین  زنجیره  مدیریت  و  پایدار  انسانی  منابع  مدیریت  مورد 

نشان  را  توسعه  حال  در  کشورهای  تولیدی  بخش  در  سبز 

همکاران،201۷؛  و  همکاران،201۷؛نجاتی  و  )میشرا  می دهد 

رحمان و همکاران، 2016(. در واقع مطالعات تجربی در این 

کشورهای آسیایی  موضوع نسبتا جدید است به خصوص در 

گنگ  طبق نظر  همکاران،1395(.  و  )نیلی پورطباطبایی 

بین  روابط  بیشتر  و  عمیق تر  بررسی   ،)2016([ جابور )2016(و 

ی است. لذا نیاز به ارائه بینش های جدید  این متغیرها ضرور

و پرکردن شکاف موجود در ادبیات است.

از سوی دیگر با بررسی پیشینه تحقیق در ایران تحقیقات 

حاضر  پژوهش  موضوع  زمینه  در  ی  شمار انگشت  و  اندک 

شده  انجام  ی  خودرو ساز صنعت  در  کثرًا  ا که  شده  انجام 

همزمان  را  تحقیق  این  متغیر  سه  آنها  از  هیچ کدام  و  است 

کشورهای  بررسی نمی کند. این پژوهش مطالعات تجربی در 

روابط   ، حاضر پژوهش  می کند.  غنی تر  را  توسعه  حال  در 

سبز  تامین  زنجیره  مدیریت  و  پایدار  انسانی  منابع  مدیریت 

اجتماعی(  و  )اقتصادی،محیطی  عملکرد  سه گانه  ارکان  و 



یت منابع انسانی پایدار ...        59 تأثیر مدیر

5۷89 شرکت  فعال در شهرک های صنعتی استان مازندران 

را تبیین می کند. با در نظر گرفتن تاثیر همزمان مدیریت منابع 

انسانی پایدار و مدیریت زنجیره تامین سبز بر ارکان عملکرد 

ایجاد  آینده  عمل  و  ی  تئور برای  مفیدتری  بینش های  پایدار 

می شود و بر ادبیات مدیریت منابع انسانی پایدار و مدیریت 

زنجیره تامین سبز و عملکرد پایدار می افزاید.

ارزشمند  ظرفیت های  و  فرصت ها  از  سرشار  مازندران 

در  صنعت  سهم  است.  آبادانی  و  توسعه  برای  ی  سرمایه گذار

استان  در  است.  درصد   16 تا   15 استان  اقتصاد  ارزش افزوده 

 80 ی  سرمایه گذار با  صنعتی  واحد  هزار  سه  از  بیش  مازندران 

یالی و 60 هزار نفر اشتغال فعالیت می کنند. 500  هزار میلیارد ر

دارد.  خود  همسایگی  در  را  هدف  بازار  جمعیت  نفر  میلیون 

مسائل  دلیل  به  مازندران  صنعتی  شرکت های  زمین  وضعیت 

یست محیطی، خاص بوده و شرایط متفاوت  منابع طبیعی و ز

گسترش  کشور می طلبد. ایجاد تعادل میان حفظ و  نسبت به 

یست در استان مازندران ضرورت  از محیط ز تولید و حفاظت 

در  صنعتی  شهرک  برای  که  فرصت هایی  همه  با  اما  دارد. 

کوچک و متوسط استان با  استان مازندران وجود دارد، صنایع 

ی نیز روبه رو هستند. 50 درصد صنعت استان  مشکالت بسیار

کار است. با توجه به فرصت ها و  با ۷0 درصد ظرفیت در حال 

تهدیدهای ذکرشده، تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به این 

یه های منابع انسانی پایدار بر مدیریت  که آیا رو سواالت است 

و  اجتماعی  اقتصادی  سه گانه  عملکرد  و  سبز  تامین  زنجیره 

محیطی تأثیر دارد؟ و آیا مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد 

سه گانه اقتصادی اجتماعی و محیطی تأثیر دارد؟

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف: مبانی نظری

پایداری

گذشته افزایش نگرانی در مورد تهدیدات  در طول چند دهه 

و  است  مشهود  جهان  در  طبیعی  منابع  کاهش  و  آب وهوا 

به  باید  یست  از محیط ز به حفاظت  توجه  بر  از طرفی عالوه 

توجه  نیز  روزمره  عملیات  در  اجتماعی  عدالت  جنبه های 

را  سرمایه  ناعادالنه  یع  توز دیگر  جهان  به عنوان مثال  شود. 

در  باید  جهان  سراسر  در  تولید  ظرفیت های  و  نمی پذیرد 

که  کنند  به گونه ای عمل  انسانی  و  از منابع طبیعی  استفاده 

یست و اجتماع محلی  توسعه مطلوب و بهینه ای در محیط ز

ی  پایدار مفهوم  همکاران،2010(.  و  )فیشر  کنند  ایجاد  خود 

کمیسیون جهانی محیط و توسعه  گزارش  کلی در  به صورت 

ی  در سال 198۷ تعریف شد که بر اساس این تعریف، پایدار

به توسعه ای گفته می شود که نیاز نسل فعلی را بدون محدود 

کردن توانایی نسل های بعدی در توسعه نیازهای آنان، برآورده 

یست و توسعه، توسعه پایدار  کند. کمیسیون جهانی محیط ز

وارد  آسیب  بدون   ، امروز مردم  نیازهای  کردن  برآورده  در  را 

یکرد  رو می کند.  تعریف  آینده،  در  مردم  نیازهای  به  شدن 

استفاده  اینکه  تضمین  با  سیستم ها  طراحی  بر  ی  پایدار

انسان از منابع و چرخه های طبیعی منجر به کاهش کیفیت 

اثرات  یا  آتی  اقتصادی  فرصت های  رفتن  دست  از  زندگی، 

یست  محیط ز و  انسان  سالمت  اجتماعی،  شرایط  بر  مضر 

به  ی  پایدار همکاران،2019(.  و  ینگ  )سور دارد  کید  تأ نشود 

محیطی  نظارت  اقتصادی،  توسعه  بین  مناسب  تعادل  یک 

یکپارچگی   ، به عبارت دیگر دارد.  اشاره  اجتماعی  دارایی  و 

مالحظات  با  اجتماعی  و  یست محیطی  ز جنبه های 

سازمانی  ی  پایدار سه گانه ی  ابعاد  به عنوان  اقتصادی، 

ی،2012(. در مقاالت مختلف  شناخته شده اند )رزن و کیشاو

اقتصادی  عملکرد  سنجش  جهت  را  مختلفی  عوامل 

گرفته اند )راجیو و همکاران،201۷(. عملکرد  شرکت در نظر 

صرفه جویی  موجب  می دانندکه  فعالیت هایی  را  اقتصادی 

ی شرکت می شود. اینجاز و همکاران )201۷(  هزینه و سودآور

طریق  از  که  متغیری  به عنوان  را  شرکت  اقتصادی  عملکرد 

و  اثربخشی  انعطاف پذیری  پاسخگویی،  اطمینان،  قابلیت 

کیفیت سنجیده می شود در نظر می گیرد. یکی دیگر از ابعاد 

شرکت ها  عملکرد  محیطی  یست  ز بعد  ی  پایدار عملکرد 

موضوع  این  به  محیطی  یست  ز عملکرد  میزان  می باشد. 
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یست  ز مسائل  میزان  چه  تا  خود  عملیات  در  شرکت ها  که 

همکاران،  و  )راجیو  دارد  توجه  می کنند،  لحاظ  را  محیطی 

یست محیطی، استفاده از منابع  201۷(. توجه به مدیریت ز

کاهش  شده،  تولید  مواد  و  فرایند  آلودگی  عدم   ، تجدیدپذیر

یافت پذیری مواد مصرفی و حفظ  گازهای متصاعد شده، باز

عملکرد  سنجش  کتورهای  فا از  طبیعی  محیط  سالمت 

بعد  دو  بر  عالوه  پایدار  عملکرد  در  است.  محیطی  یست  ز

دارای  نیز  اجتماعی  عملکرد  بعد  یعنی  سوم  بعد   ، مذکور

اهمیت است و سازمان ها نباید از آن غافل شوند. اسفهبدی 

تنها  اجتماعی  عملکرد  در  معتقدند  همکاران)2016(  و 

عملکرد  در  نمی باشد.  اهمیت  دارای  ذینفعان  به  توجه 

و  کارکنان  به  سرمایه گذاران،  و  ذینفعان  بر  عالوه  اجتماعی 

ایشان میزان عملکرد اجتماعی  نیز توجه می شود.  مشتریان 

ی و حفاظت اجتماعی  کار ی شرایط  را با توجه به بهینه ساز

کارکنان، قابلیت اعتماد به محصوالت، حقوق انسانی  برای 

 ، کار در  خالقیت  به  احترام  اجتماعی،  تعهد   ، کار محل  در 

مشارکت و رضایت ذی نفعان و مشتریان می سنجند. 

مدیریت منابع انسانی پایدار

ی  مدیریت منابع انسانی پایدار در سازمان ها به عملکرد کار

انگیزه  و  توانایی  ایجاد  مهارت ها،  بیشینه  استخراج  باال، 

منجر  کار  به  مربوط  رفاهی  نتایج  به  دستیابی  و  کارکنان  در 

می آورد  عمل  به  جلوگیری  ی  کار آسیب های  از  و  می شود 

)زاید و همکاران،2018(.

مدیریت   ،)1398( همکاران  و  حمیدیان پور  دیدگاه  از 

به  سازمان  در  افراد  با  تعامل  معنی  به  پایدار  انسانی  منابع 

ی  نیرو رقابتی  بازارهای  که می تواند در  پایدار است  شیوه ای 

، سرچشمه مزیت رقابتی باشد. استخدام، توسعه، حفظ  کار

اجتماعی  لحاظ  از  کارآمد  شیوه ای  به  کارکنان  ی  برکنار و 

امروزه،  می شوند.  گرفته  نظر  در  بلندمدت  در  اقتصادی  و 

ی و مدیریت منابع انسانی  تحقیقات ترکیبی در زمینه پایدار

پدید آمده است که محققان تالش می کنند تا با یکدیگر و در 

گروه های بین رشته ای در زمینه مدیریت منابع انسانی پایدار 

منابع  مدیریت  همکاران،2001(.  و  گ  )زا کنند  ی  همکار

افزایش  باال،  ی  کار عملکرد  به  سازمان ها  در  پایدار  انسانی 

دستیابی  و  کارکنان  در  انگیزه  و  توانایی  ایجاد  مهارت ها، 

کار منجر می شود و از آسیب های  به نتایج رفاهی مربوط به 

ی جلوگیری به عمل می آورد )زاید و همکاران،2018(. کار

ابعاد  بر  عالوه  پایدار  انسانی  منابع  به  دستیابی  جهت 

در  نیز  اجتماعی  ابعاد  باید  اقتصادی  و  محیطی  یست  ز

گردد.  لحاظ  کارکنان  خدمت  جبران  اموزش،  استخدام، 

که در شاخص های  این معنی می باشد  به  پایدار  استخدام 

یست  انتخابی جهت استخدام کار کنان تا چه میزان ابعاد ز

عدم  جامعه،  فرهنگ  به  احترام   ، سبز دانش  مثل  محیطی 

عالوه  نیز  آموزش  در  می شود.  رعایت  استخدام  در  تبعیض 

و  آموزشی  شیوه  انتخاب  در  است  نیاز   ، سبز آموزش های  بر 

مباحث آموزشی به فرهنگ جامعه و فرهنگ کارکنان احترام 

گردد  برقرار  کارکنان  میان  آموزشی  عدالت  شود،  گذاشته 

سطح  بتوان  که  شود  استفاده  آموزش هایی  از  همین طور  و 

خصوص  در  داد.  افزایش  را  کارکنان  و  کار  محیط  ایمنی 

مسائل  رعایت  منظور  به  سبز  پاداش های  خدمت  جبران 

و  پرداختی  عدالت های  کارکنان،  سوی  از  محیطی  یست  ز

عدم تبعیض در پرداخت ها باید اعمال گردد. 

زنجیره تامین سبز 

تحقیقات  به  توجه  با  سبز  تامین  زنجیره  ابعاد  خصوص  در 

وجود  یادی  ز عوامل  و  دسته بندی   )201۷( همکاران  و  راجیو 

دارد، اما در تحقیق اینجاز )201۷( بیان شده که تمام این موارد 

را می توان با توجه به ماهیت فعالیت زنجیره تأمین- که شامل 

ی  فعالیت خرید )تأمین(، طراحی و مدیریت محیطی و همکار

 ) محیطی می باشد-در قالب فعالیت خرید سبز )تأمین سبز

، همکار محیطی سبز و مدیریت محیطی  فعالیت طراحی سبز

لجستیک  از  بعد،  چهار  این  بر  عالوه  و  کرد  دسته بندی  سبز 

در  که  را  ابعادی  براین اساس،  نموده اند.  استفاده  معکوس 
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تحقیقات متفاوت برای زنجیره تأمین سبز در نظر گرفته اند، در 

نهایت می توان به عنوان یکی از زیرشاخص های بیان شده قرار 

داد. بر اساس پژوهش اسفهبدی و همکاران )2016( از آنجایی 

دارند،  سازمان  از  خارج  و  داخلی  ماهیت  فعالیت ها  این  که 

می توانند در دو دسته زنجیره تامین سبز داخلی و خارجی قرار 

بگیرند. طراحی سبز که یک فعالیت داخلی سازمانی است به 

یست  ز تأثیرات  که  ورودی هایی  طریق  از  محصوالت  ساخت 

گفته می شود. در طراحی پایدار تالش  کمتری دارند  محیطی 

بر آن است تا محصوالتی با ضایعات و آلودگی های کمتر تولید 

یست محیطی و اجتماعی بهبود  شود. از این طریق عملکرد ز

می کنند  بیان   ،)2013( همکاران  و  ژو   .)201۷، )اینجاز می یابد 

ی است  کاهش مقدار مصرف مواد و انرژ طراحی سبز مستلزم 

تواند  می  اجتماعی  عملکرد  بهبود  بر  عالوه  طریق  این  از  که 

عملکرد  و  دهد  کاهش  را  ی  انرژ تأمین  به  مربوط  هزینه های 

اقتصادی را بهبود بخشد.

خارج  فعالیت  یک  به عنوان  سبز  خرید  یکرد  رو در 

از  مقدار  چه  که  می شود  توجه  موضوع  این  به  سازمان  از 

یست محیطی تطابق  با عوامل ز ی شده  محصوالت خریدار

مواد  مناسب  منابع  تأمین  طریق  از  پایدار  تدارکات  دارد. 

کاهش می دهد و  ک را  خام، ضایعات و پسماندهای خطرنا

یست محیطی و مالی را بهبود می بخشد و موجب  عملکرد ز

خوشنامی شرکت می شود )هالت و قبادیان،2009(.

عالوه  سبز  خرید  می کنند  بیان   ،)2012( همکاران  و  گرین 

یست محیطی و مالی، با انتخاب تأمین کنندگان  بر عملکرد ز

محلی، موجب افزایش سطح درآمد خانواده های محلی شده 

و رفاه اجتماعی را افزایش می دهد و در نتیجه، شرکت وجهه 

اجتماعی  عملکرد  و  کند  می  پیدا  محلی  جامعه  در  خوبی 

از  یکی  به عنوان  معکوس  تدارک  بخشد.  می  بهبود  را  خود 

عوامل زنجیره تامین سبز است. تدارک معکوس تنها به معنای 

مازاد  محصوالت  فروش  یا  استفاده  بلکه  نمی باشد،  یافت  باز

ی نامید  ی یا بهبود سرمایه گذار است که می توان آن را بهینه ساز

ی به معنای  ی سرمایه گذار که بهینه ساز ، 201۷(، چرا  )اینجاز

یافت  باز مانند  مختلف  طرق  از  وسایل  از  مجدد  استفاده 

به  را  محیطی  یست  ز و  اقتصادی  عملکرد  بهبود  که  می باشد 

همراه دارد )اسفهبدی و همکاران،2016(.

ب: پیشینه تحقیق

ی،  پایدار زمینه  در  خارجی  و  داخلی  متعدد  پژوهش های 

مدیریت منابع انسانی پایدار و زنجیره تامین انجام شده است. 

خالصه پژوهش های مرتبط در جدول )1( آورده شده است. 

جدول 1- مروری بر پیشینه تحقیق

نتیجهموضوعسالمحقق

2022کاراکان و سرکان 
نقش میانجی نوآوری تولید سبز بین مدیریت منابع 

انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز
 مدیریت منابع انسانی سبز تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت زنجیره تامین سبز دارد. عالوه 
و  انسانی سبز  بین مدیریت منابع  رابطه  کاملی در  تولید سبز نقش میانجی  نوآوری  این،  بر 

مدیریت زنجیره تامین سبز دارد.

اوپوکو منسا و 
همکاران

2021

آیا مدیریت منابع انسانی سبز برعملکرد تجاری از 
طریق شهروندی سبز شرکت، شهرت سبز شرکت و 

یست محیطی تاثیر دارد؟ عملکرد ز

شهرت  شرکت،  سبز  شهروندی  بر  مثبتی  و  معنادار  تاثیر  سبز  انسانی  منابع  مدیریت   
،عملکرد محیطی و عملکرد کسب وکار دارد. همچنین علی رغم اینکه عملکرد محیطی  سبز
نقش میانجی ندارد، شهروندی سبز شرکت و شهرت سبز نقش میانجی کاملی بین مدیریت 
منابع انسانی سبز و عملکرد کسب وکار دارند. به عالوه شهروندی سبز شرکت نقش میانجی 

بین مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد محیطی دارد.

جابور و 
همکاران

201۷

دستیابی به زنجیره تأمین سبز به استفاده از روش های مورداستفاده در مدیریت منابع انسانی عوامل مهم موفقیت و مدیریت زنجیره تامین سبز
کتورهای پایداری در مدیریت منابع انسانی می تواند دستیابی به  بستگی دارد استفاده از فا
زنجیره تأمین سبز را تسهیل نماید. به عبارت دیگر فقدان رویه مدیریت منابع انسانی مناسب 

در استخدام کارکنان شایسته مانعی برای دستیابی به اهداف زنجیره تأمین سبز است.
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نجاتی و 
همکاران

201۷
درک سینرژی بین مدیریت منابع انسانی سبز و 

مدیریت زنجیره تامین سبز
و  ایدئولوژی  اجرای  به  متعهد  بااستعداد  کارمندان  تشویق  با  سبز  انسانی  منابع  مدیریت 
یست محیطی  یست محیطی نقش مهمی در انتشار ایدئولوژی ها و استانداردهای ز معیارهای ز

دارد و موجب دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز داخلی و خارجی می شود.

لونگونی و 
همکاران

2016
روابط بین مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت 

زنجیره تامین سبز
شیوه های زنجیره تأمین سبز نقش واسطه بین عملکرد مدیریت منابع انسانی پایدار و عملکرد 

پایداری شرکت دارند.

2018زاید و همکارن
تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره 

تامین سبز بر عملکرد پایدار
مدیریت منابع انسانی سبز بر زنجیره تأمین سبز داخلی و خارجی تأثیر می گذارد و عملکرد 

پایداری شرکت را بهبود می بخشد.

2019چام و همکاران
اهمیت مدیریت منابع انسانی پایدار در کسب 

اهداف پایدار
کتورهای پایداری در فعالیت های منابع انسانی  مدیریت منابع انسانی پایدار با لحاظ کردن فا
مانند استخدام، آموزش، مشارکت و مدیریت جبران خدمت بر عملکرد پایداری شرکت تأثیر 

خواهد گذاشت.

ارولالجو و 
همکاران

2015
رویه های مدیریت منابع انسانی سبز عملکرد مالی را بهبود می بخشد.مدیریت منابع انسانی سبز

2015واگنر
سیستم های مدیریت محیطی و مزایای پایداری 

مرتبط به منابع انسانی
، نتایج  توسعه و تشویق فعالیت های محیطی منجر به پیشرفت مهارت و انگیزه، حفظ بهتر

کار و عملکرد اقتصادی بهتر می شود. مرتبط با

مارگارتا و 
ساراقیه

2013
توسعه فرهنگ جدید شرکت از طریق رویه های 

منابع انسانی سبز
سازمان ها با اتخاذ شیوه های تجارت سبز پایدار و هدف قرار دادن یک فرهنگ عمومی سبزتر 
، کاهش هزینه ها و فضایی بهتر برای تعامل کارمندان، بهبود فروش و کاهش  به بهره وری بهتر

هزینه ها دست می یابند.

2013واگنر
: تعیین  مزایای مدیریت منابع انسانی سبز

کننده های اجرای سیستم مدیریت محیطی
سازمان هایی که بر روی مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری کرده اند مزایای ملموسی در زمینه 

رضایت مشتری و کارمندان، استخدام، نوآوری و عملکرد اجتماعی کسب می کنند.

دیابت و 
همکاران

2013
بررسی رویه های زنجیره تامین سبز و عملکرد در 

صنعت اتوماتیک
، لجستیک معکوس و همکاری با مشتریان وجود دارد که بخشی  روابط مثبت بین خرید سبز

از رویه های مدیریت زنجیره تأمین خارجی و عملکرد محیطی هستند.

2012کوه و همکاران
کاهش مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد اقتصادی که بخشی از مدیریت زنجیره تأمین سبز داخلی است داللت بر  طراحی اقتصادی   

بر  تأثیر مثبت  و  به صرفه جویی هزینه می شود  دارد، منجر  مواد  از  کارا  استفاده  و  ضایعات 
عملکرد اقتصادی شرکت دارد.

2006اسراف
چارچوبی برای منابع محیطی استراتژیک و زنجیره 

تامین سبز
ارتباط مثبت بین رویه های اقتصادی و کاهش هزینه از طریق فروش محصوالت در بازارهای 
شد  ثابت  همچنین  است.  بیشتر  رویه ها  این  اجرای  هزینه های  از  مزایا  دیگر  و  بین المللی 

مدیریت زنجیره تأمین سبز خارجی تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی شرکت دارد.

2009هالت و قبادیان
مدیریت زنجیره تأمین سبز مثل خرید سبز منجر به عملکرد اقتصادی )صرفه جویی هزینه و مرور تجربی رویه های مدیریت زنجیره تامین سبز

( می شود. افزایش سود، فروش و سهم بازار

2004الکینگتون
اجرای عملیات تولید که به محیط توجه دارد و آلودگی کمتری را ایجاد می کند، تأثیر مثبت بر ارکان سه گانه پایداری

عملکرد اجتماعی سازمان دارد.

احمد بیکی و 
همکاران

1400
طراحی مدل جامع نظام مدیریت منابع انسانی 

پایدار در راستای توسعه صنعت خودرو
ارائه مدل مدیریت منابع انسانی پایدار با19 شاخص و پنج بعد شرایط علی، شرایط زمینه ای، 

شرایط مداخله گرانه، استراتژی ها و پیامد ها

مطیعی و 
همکاران

1400

تأثیر زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی 
یست محیطی: نقش واسطه ای  سبز بر عملکرد ز

نوآوری سبز

کوچک و متوسط تأثیر مثبتی دارد،   مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز شرکت های 
عملکرد  و  سبز  انسانی  منابع  مدیریت  بین  مثبتی  واسط  نقش  نتوانست  سبز  نوآوری  ولی 
یست محیطی داشته باشد. مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبتی بر نوآوری سبز و عملکرد  ز
بین پشتیبانی  ارتباط  انسانی سبز نقش واسطه ای در  یست محیطی دارد. مدیریت منابع  ز

یست داخلی و عملکرد محیطی دارد. رهبری تحول آفرین سبز و جهت گیری محیط ز

محمودی 
میمند و 
همکاران

1400
کمیت رابطه ای مشتری در ارتباط بین  نقش حا

مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد محیطی و 
اقتصادی شرکت

و  محیطی  عملکرد  و  سبز  تامین  زنجیره  مدیریت  بین  رابطه  مشتری،  رابطه ای  کمیت  حا
اقتصادی شرکت را هم تعدیلگری و هم میانجیگری می کند. 

منبع: ادبیات تحقیق
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رابطه  اندکی  تحقیقات  قبلی  تحقیقات  با  مقایسه  در 

منابع  مدیریت  بین  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  واسطه ای 

که  همان طور  کرده اند.  بررسی  را  پایدار  عملکرد  و  انسانی 

و پیشینه تحقیق ذکر شد، در پژوهش های  در مبانی نظری 

زنجیره  و  سبز  انسانی  منابع  مدیریت  بین  رابطه  متعدد 

ی  یست محیطی، اقتصادی و تجار تامین سبز با عملکرد ز

تاثیر   )201۷( جابور  همچنین  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد 

تایید  را  سبز  تامین  زنجیره  بر  پایدار  انسانی  منابع  مدیریت 

زنجیره  که  داد  نشان  خود  تحقیق  در   )2018( زاید  می کند. 

ی  معنادار و  مثبت  تاثیر  پایدار  عملکرد  بر  سبز  تامین 

نتایج این پژوهش ها، در این مقاله مدل  ترکیب  با  دارد. لذا 

کامل تری ارائه و فرضیه های زیر پیشنهاد می شود: 

زنجیره  مدیریت  بر  پایدار  انسانی  منابع  مدیریت  فرضیه1: 

ی دارد. تأمین سبز داخلی تأثیر مثبت و معنادار

زنجیره  مدیریت  بر  پایدار  انسانی  منابع  مدیریت  فرضیه2: 

ی دارد. تأمین سبز خارجی تأثیر مثبت و معنادار

فرضیه3: مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد اقتصادی 

ی دارد. تأثیر مثبت و معنادار

یست  ز عملکرد  بر  پایدار  انسانی  منابع  مدیریت  فرضیه4: 

ی دارد. محیطی تأثیر مثبت و معنادار

فرضیه5: مدیریت منابع انسانی پایدار بر عملکرد اجتماعی 

ی دارد. تاثیرمثبت و معنادار

عملکرد  بر  داخلی  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  فرضیه6: 

ی دارد. اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار

عملکرد  بر  داخلی  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  فرضیه۷: 

ی دارد. یست محیطی تأثیر مثبت و معنادار ز

عملکرد  بر  داخلی  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  فرضیه8: 

ی دارد. اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار

عملکرد  بر  خارجی  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  فرضیه9: 

ی دارد. اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار

عملکرد  بر  خارجی  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  فرضیه10: 

ی دارد. یست محیطی تأثیر مثبت و معنادار ز

عملکرد  بر  خارجی  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت   :11 فرضیه 

ی دارد. اجتماعی تأثیر مثبت و معنادار

نمودار 1- مدل مفهومی تحقیق
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3. روش  تحقیق
ی داده ها،  گردآور کاربردی و روش  ، از نظر هدف  پژوهش حاضر

توصیفی - پیمایشی بوده و با توجه به اینکه رابطه بین متغیرها 

ابزار  می شود.  محسوب  همبستگی  نوع  از  می کند،  بررسی  را 

پرسشنامه  از  چون  و  است  پرسشنامه  داده ها،  ی  جمع آور

استاندارد استفاده شده است )جدول 2( که در مطالعات متعدد 

ی داده ها، دارای روایی محتوا  به کار گرفته شده، لذا ابزار جمع آور

ی پژوهش حاضر شامل شرکت های فعال در  است. جامعه آمار

شهرک های صنعتی استان مازندران است. لیست این شرکت ها 

در سایت شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران قرار 

ی  آمار نمونه  این شرکت ها 5۷89 شرکت است.  که تعداد  دارد 

تعیین شده  شرکت   369 مورگان  جدول  از  استفاده  با  موردنظر 

نمونه گیری  به صورت  پرسشنامه   460 بیشتر  اطمینان  برای  اما 

نهایت  در  که  است  یع شده  توز دسترس  در  و  تصادفی  طبقه ای 

ی شده است.  3۷3 پرسشنامه جمع آور

4. تجزیه  و تحلیل داده  ها و یافته ها
و  اس  ال  پی  نرم افزار  از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  جهت 

پرسشنامه ها  پایایی  می شود.  استفاده  ی  ساختار معادالت 

نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی 

تعیین شد. هم میزان آلفا و هم میزان ضریب پایایی ترکیبی 

برای همه متغیرها بیشتر از 0/۷ بود، لذا با اطمینان می توان 

گفت ابزار تحقیق از پایایی الزم برخوردار است و مقادیر آن 

توسط  پرسشنامه ها  روایی  است.  شده  آورده   )3( جدول  در 

معیار روایی همگرا بررسی شود. روایی همگرا از طریق معیار 

که  بررسی می شود  یانس استخراج شده(  وار AVE )میانگین 

همگرای  روایی   ،0/4 از  معیار  این  شدن  بیشتر  صورت  در 

ابزار اندازه گیری تأیید می شود. طبق جدول )3(، تمام مقادیر 

روایی همگرای مناسب پرسشنامه را نشان می دهد.

جدول 2- شاخص ها و زیر شاخص های سنجش متغیرها پژوهش

منبعزیر شاخصه هاشاخص

مدیریت منابع 
انسانی پایدار

استخدام پایدار
استخدام کارمندان بر اساس معیارها و ارزش های جامعه

عدم تبعیض در استخدام کارمندان

یست محیطی استخدام کارمندان بر اساس معیارهای ز

زاید )2018(
اینجاز )201۷(

آموزش پایدار
یست محیطی کارکنان آموزش ز

وجود مسئولیت اجتماعی در شرح شغل

یست محیطی مدیران آموزش ز

مدیریت عملکرد و جبران خسارت
یابی کارمندان بر اساس معیارهای محیطی ارز

رعایت عدالت پرداختی
پرداخت جریمه به دلیل آسیب محیطی

پرداخت پاداش ها و مشوق های غیرمالی جهت دستیابی به 
یست محیطی هدف ز

عدم تبعیض در پرداخت ها
تناسب پاداش و عملکرد

یابی مدیران بر اساس معیارهای محیطی ارز
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منبعزیر شاخصه هاشاخص

زنجیره تأمین سبز 
داخلی

طراحی سبز
طراحی محصوالت به طوری که امکان استفاده مجدد از آن 

باشد
ک کمتری مصرف  طراحی محصوالت به طوری که مواد خطرنا

کنند
اطمینان از اینکه از بسته بندی به صورت مجدد می توان 

استفاده کرد

طراحی محصوالت به طوری که انرژی کمتری مصرف کنند

زاید )2018(
زئو )2008(
زئو )2013(

مدیریت محیطی
پشتیبانی مدیران میانی

همکاری متقابل عملکردی برای دستیابی به اهداف 
زیست محیطی

یست محیطی فراگیر اجرای مدیریت ز

یست محیطی تعهد مدیران عالی به مسائل ز

زنجیره تأمین سبز 
خارجی

همکاری محیطی
همکاری با تهیه کنندگان و مشتریان برای تهیه محصوالت طبق 

یست اصول سازگار با محیط ز
ک همکاری با تأمین کننده و مشتری جهت ارائه و تولید پا
همکاری با تأمین کننده و مشتری جهت بسته بندی سبز

برنامه ریزی مشترک را برای پیش بینی و حل مسائل 
زیست محیطی

تصمیم گیری مشترک با سایر اعضای زنجیره تأمین در مورد 
یست محیطی کلی محصوالت راه های کاهش اثرات ز

تدارکات معکوس
ذخیره محصوالت در پایان عمر مصرف
استفاده از سیستم بسته بندی برگشتی

تولید مجدد

خرید سبز
یست محیطی انتخاب تأمین کننده با معیارهای ز
تهیه کنندگان ملزم به استفاده از بسته بندی های 

ک هستند یست محیطی، یعنی تجزیه پذیر و غیر خطرنا ز

استفاده از مواد اولیه سبز

عملکرد اقتصادی

افزایش سود
اینجا )201۷(
هانگ )201۷(

اسفهبدی و همکاران 
)2016(

کاهش هزینه ثابت

کاهش هزینه عملیاتی

افزایش سهم بازار

عملکرد 
زیست محیطی

کاهش استفاده از منابع تجدید پذیر

اینجاز )201۷(
هانگ )201۷(

اسفهبدی و همکاران 
)2016(

کاهش آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای

حداقل استفاده از مواد خام

ک کاهش ضایعات خطرنا

کاهش زباله
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منبعزیر شاخصه هاشاخص

عملکرد
اجتماعی

افزایش تعداد فرصت شغلی

هانگ و همکاران 
)2006(

کاهش حوادث شغلی کارکنان

افزایش عدالت کاری

کاهش نرخ بیکاری

جدول 3- پایایی وروایی ابزار اندازه گیری پژوهش

آلفای کرونباخپایایی ترکیبیAVEتعداد سؤاالتمتغیر

مدیریت منابع انسانی پایدار

30/۷2 سوألاستخدام پایدار

0/۷2

0/88

0/89

0/81

0/۷2 30/۷40/900/83 سوأل آموزش پایدار

۷0/600/910/89 سوألجبران خدمت

زنجیره تأمین سبز داخلی
40/92 سوألطراحی سبز

0/89
0/91

0/94
0/81

0/8۷
40/950/960/90 سوألمدیریت محیطی

زنجیره تأمین سبز خارجی

۷0/.3 سوألتدارکات معکوس

0/69

0/8۷

0/8۷

0/۷8

0/۷۷ 50/۷40/880/۷9 سوألهمکاری محیطی

30/8۷0/900/۷9 سوألخرید سبز

40/59 سوألعملکرد اقتصادی

-

0/85

-

0/۷۷

- یست محیطی 50/510/820/۷3 سوألعملکرد ز

40/5۷0/890/81 سوألعملکرد اجتماعی

منبع یافته های پژوهش

و  پایایی  بررسی  شامل  اندازه گیری  مدل های  برازش 

روایی سازه های پژوهش است. در نرم افزار پی ال اس جهت 

بارهای  و  ترکیبی  پایایی  کرونباخ،  آلفای  از  پایایی  سنجش 

گر مقدار آلفای کرونباخ  عاملی استفاده می شود. به طورکلی ا

باالتر  عاملی  بارهای  و  باشد   0/۷ از  باالتر  ترکیبی  پایایی  و 

و  می شود  پذیرفته  مدل  آن  مورد  در  پایایی  باشد   0/4 از 

استفاده   )AVE( از شاخص همگرایی  روایی  بررسی  جهت 

می شود. عدد مناسب AVE باید باالتر از 0/4 باشد با توجه 

به اعداد نشان داده  شده در جدول )3( و نمودار )2( تمامی 

متغیرهای تحقیق دارای پایایی و روایی قابل قبول می باشند. 

قابل قبول  برازش  دارای  پژوهش  اندازه گیری  مدل  درنتیجه 

ی از شاخص دقت  است. جهت بررسی برازش مدل ساختار

 )R2( پیش بینی استفاده می شود. شاخص دقت پیش بینی

تأثیر  تحت  که  وابسته  ساختار  یانس  وار اندازه گیری  برای 

ساختار مستقل است، مورداستفاده قرار می گیرد. به گفته مو 

 0.25 یا   0.50  ،0.۷5 مقادیر   ،)2013( همکاران  و  هول  جی، 

نشان دهنده مقدار قوی، متوسط و ضعیف دقت پیش بینی 

مدل   )4( جدول  در  ارائه شده  اعداد  به  توجه  با  که  هست؛ 



یت منابع انسانی پایدار ...        67 تأثیر مدیر

برازش  و  است  خوبی  پیش بینی  دقت  دارای  ی  ساختار

یابی  ی در حد قوی تأیید می شود. در انتها ارز مدل ساختار

 GOF برازش کلی مدل با استفاده از شاخص نیکویی برازش

که برای محاسبه آن از دو شاخص میانگین  انجام پذیرفت 

برای  برازش  نیکویی  می شود.  استفاده   R2 و   Communality

 )0/36( قابل قبول  حداقل  از  که  آمده  دست  به   0/44 مدل 

دارد. مناسبی  برازش  پژوهش  مدل  بنابراین،  است؛  باالتر 

بین  استانداردشده  ضرایب  و   )3( و   )2( نمودار  به  توجه  با 

تحقیق  فرضیات   ،)1/96 مقدار  )یشتراز  تحقیق  متغیرهای 

به جز فرضیه )8( تایید می شود. 

R2 و Communality جدول 4- مقادیر

عملکرد اجتماعیعملکرد زیست محیطیعملکرد اقتصادیزنجیره تأمین سبز خارجیزنجیره تأمین سبز داخلیمتغیر

Communality0/890/690/590/510/5۷

R20/300/590/8۷0/۷90/53

منبع یافته های پژوهش

نمودار 2- مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب بارهای عاملی
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نمودار 3- مدل ساختاری تحقیق همراه با ضرایب معناداری نتایج آزمون

جدول 5- خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها

نتایجمعناداریضریب مسیرروابط علی بین متغیرهای پژوهشفرضیه

تأیید0/2484/64مدیریت منابع انسانی پایدار  ←  زنجیره تأمین سبز داخلیاول

تأیید0/615/064مدیریت منابع انسانی پایدار  ←  زنجیره تأمین سبز خارجیدوم

تأیید0/5410/802مدیریت منابع انسانی پایدار  ←  عملکرد اقتصادیسوم

یست محیطیچهارم تأیید0/5125/445مدیریت منابع انسانی پایدار  ←  عملکرد ز

تأیید0/603/۷۷مدیریت منابع انسانی پایدار  ←  عملکرد اجتماعیپنجم

تأیید0/842/86۷زنجیره تأمین سبز داخلی  ←  عملکرد اقتصادیششم

یست محیطیهفتم تأیید0/353/064زنجیره تأمین سبز داخلی  ←  عملکرد ز

رد0/590/090زنجیره تأمین سبز داخلی  ←  عملکرد اجتماعیهشتم

تأیید0/412/428زنجیره تأمین سبز خارجی  ←  عملکرد اقتصادینهم

یست محیطیدهم تأیید0/362/1۷3زنجیره تأمین سبز خارجی  ←  عملکرد ز

تأیید0/312/618زنجیره تأمین سبز خارجی  ←  عملکرد اجتماعی یازدهم

منبع: یافته های پژوهش
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5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی 
اخالقی  الزامات  چگونه  که  داد  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج 

موجب  می تواند  یست  محیط ز و  جامعه  به  نسبت  سازمان 

جزیی  به طور  مطالعه  این  شود.  سازمان  پایدار  عملکرد 

، آموزش  مدیریت منابع انسانی پایدار )شامل استخدام پایدار

( و رابطه آن با اجزای عملکرد  پایدار و جبران خدمات پایدار

یست محیطی( را در  پایدار )عملکرد اجتماعی، اقتصادی و ز

کرد. تحلیل های  شهرک های صنعتی استان مازندران بررسی 

مدیریت  بین  قوی  و  معنادار  رابطه  از  کی  حا تحقیق  ی  آمار

است  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  و  پایدار  انسانی  منابع 

زاید  توسط  گزارش شده  نتایج  با  یافته  ها  این   .)2 و   1 )فرضیه 

همکاران  و  النگونی   ،)201۷( همکاران  و  نجاتی   ،)2018(

نتایج  است.  هماهنگ   )2016( همکاران  و  تژرا  و   )2016(

بررسی فرضیات این پژوهش با تحقیقات قبلی از جمله زاید 

که انسجام  و وانگ و سارکیس)2013( سازگار است   )2018(

سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  و  پایدار  انسانی  منابع  مدیریت 

است.  پایدار  عملکرد  و  محیطی  مؤثر  مدیریت  پیش شرط 

حمایت  نیز  را  شده  فرض  میانجی  نقش  تحقیق،  این  نتایج 

برای  انسانی  منابع  یه های  رو بین  ی  سازگار واقع  در   می کند. 

تأمین  زنجیره  مدیریت  موانع  کاهش  موجب  پایدار  عملکرد 

به کارگیری مدیریت  با  سبز می شود. طبق نظر میشرا )201۷( 

بهبود  مثبت،  تصویر  مزایای  به  سازمان   ، سبز تأمین  زنجیره 

کار دست می یابد.  ی  نیرو ی و مشارکت  افزایش بهره ور برند، 

منابع  مدیریت  بین  مثبت  روابط  پژوهش،  این  یافته  های 

را نشان  و 5(  و 4  پایدار )فرضیه 3  و عملکرد  پایدار  انسانی 

که ابعاد مدیریت منابع انسانی پایدار  می دهد. به این مفهوم 

 ، پایدار انسانی  منابع  مدیریت  استانداردهای  رعایت  و 

یست محیطی افزایش  انگیزه مدیران را جهت رعایت عوامل ز

زنجیره  مدیریت  یعنی  میانجی  متغیر  مورد  در  اما  می دهد؛ 

و  پایدار  انسانی  منابع  مدیریت  بین  داخلی  سبز  تأمین 

انسانی  تأثیر مدیریت منابع  به  پایدار فرضیه مربوط  عملکرد 

پایدار بر عملکرد اجتماعی با نقش واسطه زنجیره تأمین سبز 

تأمین  رابطه ای بین زنجیره  گرچه در  ا داخلی رد شده است. 

زنجیره  بین  رابطه   )8 )فرضیه  پایدار  عملکرد  و  داخلی  سبز 

اما  نشد؛  تأیید  اجتماعی  عملکرد  و  داخلی  سبز  تأمین 

یه های مدیریت زنجیره تأمین سبز  تناسب استراتژیک بین رو

زنجیره  مدیریت  و  محیطی  و  اقتصادی  عملکرد  با  داخلی 

ی  تأمین سبز خارجی با ابعاد سه گانه عملکرد در جامعه آمار

تحقیق وجود دارد )فرضیه11،10،9،۷،6(. هم راستا با نظر زو و 

همکاران،( 2012(، کارتر و همکاران )2000( و یانگ و همکاران 

)2010( مدیریت زنجیره تأمین سبز داخلی منجر به اثربخشی 

خود  به نوبه  که  می شود  ملی  سرمایه  و  داده ها  به کارگیری 

ابتکار  و  محصول  چرخه  طریق  از  هزینه ها  کاهش  به  منجر 

کیفیت  می کند،  جلوگیری  منابع  اتالف  از  و  می شود  عمل 

ایجاد  جدید  محصوالت  و  فرایندها  و  می بخشد  بهبود  را 

ناظری  و  غالمی  و   )2018( زاید  نتیجه  برخالف  اما  می کند؛ 

یه های مدیریت زنجیره تأمین سبز داخلی موجب  )139۷( رو

عرضه کنندگان  )کارکنان،  ذینفعان  نزد  سازمان  تصویر  بهبود 

سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  یعنی  نشد؛  دولت(  و  مشتریان 

و  کارکنان  روحیه  بهبود  مثل  اجتماعی  مزیت های  داخلی 

ی و رضایت مشتریان از طریق تصویر شرکت نداشت.  وفادار

اجتماعی  بعد  که  باشد  دلیل  این  به  می تواند  موضوع  این 

و  جامعه  توسط  که  می یابد  بهبود  زمانی  ی  پایدار عملکرد 

گرچه بر بعد  مشتری درک شود. مدیریت زنجیره تأمین سبز ا

افراد  توسط  اما  می گذارد،  تأثیر  یست محیطی  ز و  اقتصادی 

کمتر درک می شود و نمی تواند برخالف بعد خارجی  جامعه 

و  می شود  درک  جامعه  افراد  توسط  که  سبز  تأمین  زنجیره 

اجتماعی  عملکرد  بر  می بخشد  بهبود  را  اجتماعی  عملکرد 

زنجیره  عوامل  کوتاه مدت  در  شاید  همچنین  بگذارد.  تأثیر 

باشد  نداشته  تأثیر  اجتماعی  عملکرد  بر  داخلی  سبز  تأمین 

ی کسب نشود ولی ممکن است  و این مزیت ها به صورت فور

تأثیرات بلندمدت داشته باشد.

دوستدار  شرکت های  برای  مثبت  بلندمدت  اثرات 

نظر  به  است.  شده  مشاهده   مکرر  به طور  یست  محیط ز
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داخلی  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  بین  رابطه  در  می رسد 

نظر  در  باید  را  گر  تعدیل  متغیرهای  اجتماعی  عملکرد  و 

نقش  آینده  تحقیقات  در  می شود  پیشنهاد  لذا  گرفت. 

باورهای  و  فرهنگ  ازجمله  تعدیل گر  و  میانجی  متغیرهای 

در  همچنین  گرفت.  نظر  در  را  اجتماعی  شرایط  و  مردم 

ابعاد  تأثیر   ،)1395( همکاران  و  برادران   ، دیگر پژوهشی 

یابی  ارز را  سازمان  عملکرد  بر  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت 

مدیریت  ی  اثرگذار نشان دهنده  تحقیق  این  نتایج  کردند. 

یست محیطی، عملکرد  ی عملکرد ز زنجیره تأمین سبز بر رو

و  محور  مشتری  عملکرد  و  داخلی  فرایندهای  و  عملیاتی 

ی عملکرد اقتصادی  ی بر رو اجتماعی هست اما این اثرگذار

که در رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز  رد شده است؛ 

اما در  با پژوهش حاضر هم راستا است.  و عملکرد محیطی 

مورد دو فرضیه تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد 

اقتصادی و اجتماعی نتایج ناسازگار است. به نظر می رسد 

ی، نتایج را نیز متفاوت می کند.  تفاوت در جامعه آمار

ویژه،  جغرافیایی  موقعیت  مناسب،  اقلیمی  وضعیت 

و  باران  همچنین  و  فراوان  زیرزمینی  آب  هاى  غنی،  منابع 

رطوبت کافی باعث شده که مازندران گستره ای از جنگل  هاى 

انبوه و مراتع سرسبز باشد. اما بنابر اظهارنظر نهادهای متولی 

ایران  منطقه  پرچالش  ترین  مازندران  استان  یست،  ز محیط 

ضرورت  موضوع  این  می باشد.  محیطی  یست  ز لحاظ  از 

تولیدی  شرکت های  به ویژه  سازمان  ها  اجتماعی  مسئولیت 

سوی  از  که  انتقادهایی  از  یکی  دیگر  سوی  از  می  طلبد.  را 

اجتماعی  و  یست محیطی  ز مسائل  به  توجه  در  مدیران 

باید  گرچه  ا هست.  بعد  دو  این  بودن  هزینه بر  دارد،  وجود 

که به اصل منفعت هزینه باید در دستیابی به  توجه داشت 

ی توجه شود ولی تنها منفعت اقتصادی دستیابی به  پایدار

گیرد. با توجه به یافته های این  ی نباید مورد توجه قرار  پایدار

انسانی  منابع  مدیریت  بین  مثبت  روابط  بیانگر  که  پژوهش 

در  مستقر  شرکت های  به  است  پایدار  عملکرد  و  پایدار 

که  می  شود  پیشنهاد  مازندران  استان  صنعتی  شهرک های 

انسانی  منابع  مدیریت  چندگانه  نقش های  کردن  همسو  با 

کمک  راستای  در  قانونی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اهداف  با 

)سرپرستان،  سازمان  درون  شرکای  انتظارات  برآوردن  به 

همکاران، زیردستان(، شرکای در مرزهای سازمان )مشتریان، 

اجتماع(،  و  )خانواده  سازمان  خارج  شرکای  و  ارباب رجوع( 

کارکنان فراهم آورند تا در توسعه محیطی  فرصت هایی برای 

سازمان و همچنین عملکرد پایدار شرکت مشارکت کنند، در 

موردتوجه  شرکت  اجتماعی  ی  پایدار مسئولیت  صورت  این 

بهبود  و  شرکت  شهرت  افزایش  به  منجر  و  می گیرد  قرار 

گرچه توجه به مسائل  سالمت جامعه می شود. به عنوان مثال ا

سازمان ها  برای  هزینه هایی  اجتماعی  و  یست محیطی  ز

ی  وفادار و  رضایت  به  درنهایت  ولی  دارند  شرکت ها  و 

اخالقی  انتخاب  مانند  اعمالی  می شود،  منجر  مشتریان 

شرکت  خوش نامی  افزایش  موجب  معمواًل  تأمین کنندگان 

داشت.  خواهد  همراه  به  را  فروش  افزایش  درنتیجه  می شود 

از 20 درصد  کاتلر 80 درصد سود شرکت ها  گفته   با توجه به 

هزینه های  از  بخشی  می تواند  هست،  آن ها  وفادار  مشتریان 

تبلیغات  مانند  بیشتری  منافع  و  نماید  جبران  را  آن ها 

حمایت های  و  بهتر  وجهه   ، بازار در  ثبات  دهان به دهان، 

پیشنهاد  شرکت ها  به  لذا  کند.  ایجاد  را  اجتماعی  و  دولتی 

تأمین سنتی  زنجیره  را جایگزین  تأمین سبز  زنجیره  می شود 

کنند. با توجه به محدودیت منابع، زنجیره  شرکت های خود 

ی هرچه  تأمین سبز یکی از گزینه های مناسب برای بهره بردار

یستی، اجتماعی و  از منابع و بهبود عملکرد ز بیشتر و بهتر 

مالی برای شرکت ها است. 
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