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چکیده

در  اجتماعی  سرمایه های  نقش  بررسی  هدف  با  پژوهش،  این 
و  محیطی  عملکرد  بر  سبز  زنجیره تأمین  مدیریت  تاثیر  میزان 
پژوهش  آماری  جامعه ی  است.  شده  انجام  سازمان  اقتصادی 
حاضر را تعدادی از شرکت های موجود در شهرک صنعتی بزرگ 
شیراز تشکیل می دهند. به منظور سنجش سرمایه  اجتماعی سه 
اهداف  پیشبرد  در  بیشتری  تاثیر  می رسید  نظر  به  که  آن  بعد 

مدیریت زنجیره تأمین سبز داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفت. 
این ابعاد شامل اعتماد، همکاری و تعهدات و انتظارات می باشد. 
از طرفی برای مدیریت زنجیره تأمین سبز دو فعالیت کلیدی آن 
شامل خرید سبز و نوآوری سبز در نظر گرفته شد. به منظور آزمون 
فرضیه های پژوهشی از مدل سازی معادالت ساختاری بر پایه ی 
روش کم ترین مربعات جزئی توسط نرم افزار پی ال اس استفاده 
زنجیره تأمین  مدیریت  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  است.  شده 
به  و  غیرمستقیم  به صورت  هم  و  مستقیم  به صورت  هم  سبز، 
عملکرد  بر  اجتماعی،  سرمایه های  میانجی  نقش  واسطه ی 
محیطی و اقتصادی سازمان تاثیر می گذارد. اگرچه مشخص شد 
که شدت این تاثیر با توجه به هر یک از ابعاد سرمایه اجتماعی 



 26  شماره 92 و 93ـ  آذر، دی، بهمن و اسفند 1397

سازمان هایی  برای  پیشنهاداتی  نیز  نهایت  در  می باشد.  متفاوت 
از طریق  اقتصادی خود  و  عملکرد محیطی  بهبود  در  که سعی 

مدیریت زنجیره تأمین سبز را دارند، ارائه گردید.

مقدمه

مسائل  مهم ترین  از  یکی  به  محیط زیست  از  حفاظت  امروزه 
این  مشتریان، سهامداران، دولت ها و رقبا تبدیل شده است. در 
تولید محصوالت  به  ملزم  را  سازمان ها  فشارهای جهانی،  میان 
مدیران  بنابراین  است.  کرده  محیط زیست  با  سازگار  خدمات  و 
از  حمایت  ضمن  که  هستند  روش هایی  دنبال  به  صنایع، 
در  بخشند.  بهبود  نیز  را  خود  سازمان  عملکرد  محیط زیست، 
گذشته، مدیریت زنجیره تأمین شامل اجرای مراحل زنجیره تأمین 
در  عملکرد  بهبود  هدف  با  و  هماهنگ  و  یکپارچه  صورت  به 
جهت افزایش بهره وری و کسب سود بیشتر سازمان ها بوده است 
و مدیران زنجیره تأمین به دنبال کاهش هزینه، افزایش کیفیت 
جهت  در  اقدامی  اما  بوده اند،  خدمات  و  کاال  سریع  تحویل  و 
بهبود عملکرد زیست محیطی زنجیره تأمین و کاهش هزینه های 
اجتماعی مانند بازیافت و مصرف مجدد، انجام داده نمی شد]1[. 
تقاضای  افزایش  و  مشتریان  دیدگاه  تغییر  و  زمان  گذشت  با 
اتالف  کاهش  با  تولید  محیط زیست،  به  توجه  بر  مبنی  آن ها 
گرفت  قرار  سازمان ها  توجه  مورد  زیست محیطی  لطمه های  و 
زنجیره تأمین  مدیریت  مفهوم  گیری  شکل  موجب  امر  این  که 
زنجیره تأمین  یک  سبز  زنجیره تأمین  مدیریت  گردید.  سبز 
تولید، تحویل  تا ساخت و  تامین کننده  از  از خرید سبز  یکپارچه 
به مشتری و لجستیک معکوس می باشد ]2[. در تعریفی دیگر 
زنجیره تأمین سبز رویکردی مدیریتی است که به دنبال کاهش 
مجموعه های  و  خدمات  و  محصوالت  محیطی  مخرب  اثرات 
سبز  زنجیره تأمین  مدیریت  همچنین   .]3[ می باشد  اجتماعی 
سبز  خرید  قبیل  از  تولیدی  فرآیندهای  تمام  را   ]4[  )GSCM(
تولید  و  مجدد  استفاده  بازیافت،  تولید محصول،  تامین کننده،  از 
مجدد معرفی می نمایند ]5[. فعالیت های سبز از طریق زنجیره ی 
نیاز به یکپارچگی باال دست و پایین دست دارد. اگرچه،  تامین 
هیچ تعریف عمومی و مشترکی برای GSCM وجود ندارد. در 

GSCM ،1990 عمدتا بر بعد تامین کننده متمرکز بود و از خرید 
سبز برای تعریف GSCM استفاده می شد ]6[. از اواخر دهه ی 
معکوس،  منطق  و  لجستیک  و  یافت  توسعه   GSCM  ،1990
طراحی  تامین،  زنجیره های  به  مربوط  داخلی  محیط  مدیریت 
اکولوژیکی و همکاری مشتری و نگرانی های محیطی او را نیز 

در نظر گرفت ]2[.
کنترل رسمی مشتری از طریق قراردادها و بازبینی، شرکت ها 
تامین  زنجیره ی  فعالیت های مدیریت  یکپارچه سازی  به  ملزم  را 
سبز )GSCM( می سازد. سرمایه های اجتماعی در قالب اعتماد 
اما مشخص  باشد.  مهمی  نقش  ایفاگر  می تواند  نیز  و همکاری 
عملکرد  به  رسیدن  در  چگونه  اجتماعی  سرمایه های  نیست 
با  رو  این  از   .]7[ است  اثرگذار  شرکت ها  محیطی  و  اقتصادی 
توجه به اینکه مسئله محیط زیست، ماهیتی انسانی دارد در این 
پژوهش سعی شده به نقش حیاتی و تعیین کننده عوامل انسانی-

اجتماعی در بهبود عملکرد محیطی و اقتصادی از طریق مدیریت 
زنجیره تأمین سبز پرداخته شود و تالش می شود تاثیر ویژگی های 
به  اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز  بر  اجتماعی  سرمایه های 
اینجا  در  که  مسئله ای  رو  این  از  شود.  تشریح  معتبر  گونه ای 
تا  و  اجتماعی چگونه  است که سرمایه های  این  مطرح می شود 
از  اقتصادی  و  محیطی  عملکرد  بهبود  در  می تواند  میزان  چه 
طریق مدیریت زنجیره تأمین سبز تاثیرگذار باشد. بنابراین، هدف 
این پژوهش بررسی فعالیت های GSCM با توجه ویژه بر نقش 
روابط شرکت با مشتریان و ترغیب سازندگان به هماهنگ کردن 
فرآیند ساخت و تولید با مالحظات زیست محیطی می باشد. نتایج 
آماری، نقش احتمالی سرمایه های اجتماعی در زمینه ی چگونگی 
محیطی  عملکرد  بهبود  برای   GSCM فعالیت های  تحریک 
در  خاصی  نقش  پژوهش  این  می سازند.  آشکار  را  اقتصادی  و 
در  مشتریان،  رسمی  کنترل  پیرامون  گذشته  مطالعات  توسعه 
با   GSCM ارتباط  برای  اجتماعی  سرمایه های  نقش  بررسی 

بهبود عملکرد دارد.

1. مرور ادبیات پژوهش

امروزه مدیریت زنجیره تأمین سبز )GSCM( که به یکپارچه سازی 
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نگرانی های زیست محیطی در زنجیره تأمین می پردازد، به منظور 
بهبود عملکرد به طور گسترده ای توسط شرکت ها به کار گرفته 
می شود. بعضی از مطالعات نشان دادند که GSCM می تواند با 
 GSCM مثال،  عنوان  به  باشد.  همراه  محیطی  عملکرد  بهبود 
همچنین   .]8[ شود  ضایعات  تولید  کاهش  به  منجر  می تواند 
خطرناک،  مواد  به کارگیری  از  اجتناب  در  می تواند   GSCM

مانند موادی که از سوی مقامات به عنوان مواد خطرناک خاص 
شناخته  اروپا  اتحادیه  در  الکترونیکی  و  الکتریکی  تجیهزات  در 
شده اند، کمک کند ]9[. از سوی دیگر چندین تحقیق نشان دادند 
شود،  اقتصادی  عملکرد  بهبود  به  منجر  می تواند   GSCM که 
برای مثال GSCM برای دستیابی به سود در شرکت ها ضروری 
می تواند   GSCM فعالیت های  اعمال  همچنین   .]10[ می باشد 
از  بعضی  حتی   .]11[ دهد  افزایش  را  شرکت ها  سهام  قمیت 
 GSCM مطالعات خاطر نشان ساختند که اثر مثبت فعالیت های
موجب بهبود عملکرد سازمان می گردد. اگرچه، هنوز بحث هایی 
 GSCM دارد.  وجود  اقتصادی  عملکرد  بهبود  پیرامون  به ویژه 
اقتصادی  عملکرد  کمتر  مصالح  و  مواد  از  استفاده  با  می تواند 
بهتری داشته باشد اما به خاطر هزینه باالی فن آوری ها و مواد و 
مصالح دوستدار محیط زیست می تواند با عملکرد اقتصادی منفی 

نیز همراه باشد ]2[.
یا  قراردادها  از طریق  کنترل رسمی مشتریان  میان  این  در 
بازبینی، می تواند انگیزه بخش عرضه کنندگان در حصول عملکرد 
بهتر از طریق فعالیت هایی مانند GSCM باشد ]12[. همچنین 
اهمیت قراردادهای رسمی در مبادالت اقتصادی پیچیده، به خوبی 
در متون تحقیق بررسی شده است ]13[. مبادالت اقتصادی مانند 
تامین منابع مالی به ندرت، بدون امضای قراردادهای رسمی در 
محل مذاکره آغاز می شود. قراردادهای رسمی با تعیین انتظارات 
می سازد.  توانمند  را  مبادله  رابطه ی  قرارداد،  طرفین  تعهدات  و 
البته عواملی مانند ابهام در عملکرد، مسائل ارزیابی و اندازه گیری 
قراردادهای  اکثر  شدن  ناقص  باعث  محدود،  مشاهده پذیری  و 
رسمی می شود ]14[. عموما دو نوع اصلی قرارداد در این زمینه 
)FP( ]15[ و دیگری زمان و  ثابت  به کار می رود، یکی قیمت 
مواد T&M(( ]16[ می باشد ]8[. قراردادهای FP بین فروشنده 

و مشتری، به منظور تعیین مقدار پول الزم برای تکمیل پروژه 
است که در ابتدای پروژه از طرف مشتری به فروشنده پرداخت 
به همراه  را  بیشتری  فروشنده ریسک  برای  رو  این  از  می شود. 
دارد، به این دلیل که ممکن است در نهایت پروژه با هزینه ای 
این  به   T&M قراردادهای  شود.  تکمیل  مبلغ  این  از  بیشتر 
صورت است که هزینه ها در زمان وقوع توسط مشتری پرداخت 
این  به  دارد،  بیشتری  ریسک  برای مشتری  رو  این  از  می شود. 
پروژه  باالی  قرارداد مسئولیت هزینه های  نوع  این  در  دلیل که 
بر عهده ی مشتری می باشد. در عین حال این دو نوع قرارداد در 
همه ی اقداماتی که برای خرید کاال، از منابع خارج از کشور یا 
مشاهده  نیستند،  کارگری  اتحادیه های  به  وابسته  که  منابعی  از 
می شود ]17[. اما ممکن است به دالیلی ناقص باشند. در مقابل 
قراردادهای رسمی، قراردادهای مبتنی بر رابطه وجود دارند که 
تحت عنوان سرمایه های اجتماعی از آن یاد می  شود و می تواند 
نقش مهمی در تعدیل نواقص ناشی از قراردادهای رسمی داشته 
باشد. منظور از قراردادهای مبتنی بر رابطه مکانیزم های کنترلی 
و اعمال حاکمیت مبتنی بر رابطه از سوی مشتری با تامین کننده 
انعطاف پذیری که  و  اعتماد، همکاری  مانند  است. مکانیزم هایی 
نقش  ولی  نشده  مطرح  تامین کننده  و  مشتری  بین  قرارداد  در 
تئوری  کل  در  می کند.  ایفا  قرارداد  اجرای  حسن  در  را  مهمی 
اجتماعی،  مبادالت  در  که  می دارد  بیان  اجتماعی  سرمایه های 
از  گسترده تری  مفهوم  در  باید  فروشنده  و  مشتری  بین  روابط 
روابط درون سازمانی شکل گیرد. به این صورت که شرکت ها و 
افراد را به یک شبکه ی صنعتی گسترده ای متصل می کند ]18[. 
قرارداد  طرفین  برای  را  مکانیزم هایی  شبکه ای،  روابط  این  که 
فراهم می کند که موجب کاهش ریسک در طول مبادله می شود 
دارایی های  عادالنه  توزیع  همچنین  و  اختالفات  مدیریت  به  و 
شامل  مکانیزم ها  این  می پردازد.  مبادله  طول  در  باقی مانده 
اعتماد، اقدامات مشترک و همکاری های دوجانبه ]19[، تعهدات 
و انتظارات و انصاف ]20[، اعتبار و تعامل مداوم ]21[ می باشد. 
ناشی  مسائل  بررسی  به  قادر  را  مبادله  مکانیزم ها، شرکای  این 
طلبی  فرصت  معرض  در  است  ممکن  که  می کند  مبادالتی  از 
قرار گیرند. از این رو، در عین حال که قراردادهای رسمی برای 
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اجتماعی،  سرمایه  ابعاد  می شود،  تعیین  ریسک  تقسیم  و  رابطه 
مشترک،  تفسیر  توانمندسازی  وسیله  به  را  الزم  انعطاف پذیری 
قرارداد،  پارامترهای  در  اصالحات  و  تغییرات  و  مجدد  مذاکرات 
مکمل  اجتماعی  سرمایه های  حقیقت  در  می سازد.  حاصل 
تا  می دهد  اجازه  قرارداد  طرفین  به  و  بوده  رسمی  قراردادهای 
به مدیریت بهتر مخاطرات مبادله خود بپردازند. به طور معمول، 
سرمایه های اجتماعی در زمینه هایی به کار می روند که مخاطرات 
مشاهده پذیری  طرفین،  عملکرد  در  ابهام  از  ناشی  مبادالت، 
این  در  دقیقا  که  چرا  می باشد،  مبهم  نتایج  ارزیابی  و  محدود 
داده  تشخیص  نامناسب  رسمی،  قراردادهای  که  زمینه هاست 
رسمی  کنترل  از  می توانند  مشتریان  بنابراین   .]7[ می شوند. 
پیاده سازی  مانند  فعالیت هایی  برای  فروشنده ها  بر  اعمال شده 
یا راه اندازی GSCM از طریق قراردادها و بازبینی استفاده کنند 
]22[. با این حال، به نظر می رسد کنترل مشتری از طریق ابعاد 
می تواند  مشارکت  و  همکاری  اعتماد،  شامل  اجتماعی  سرمایه 
برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران از اهمیت بیشتری 

برخوردار باشد.

2. مدل مفهومی و فرضیه ها 

یکی  که  آن  مهم  فعالیت  دو   GSCM اقدامات  بررسی  جهت 
قرار گرفته  نظر  مد  نوآوری سبز می باشد،  دیگری  و  خرید سبز 
است. خرید سبز، خرید محصولی می باشد که به گونه ای طراحی 
شده باشد که قابلیت استفاده، مونتاژ و تولید مجدد را داشته باشد 
و همچنین در تولید آن از موادی استفاده شده باشد که بتوان آن 
انرژی کارایی داشته  از لحاظ مصرف  بازیافت قرار داد،  را مورد 
و آلودگی محیطی کمتری را نسبت به محصوالت مشابه ایجاد 
محرک  عنوان  به  مشتریان  تقاضای  میان  این  در   .]23[ کند 
تاثیرگذار در خرید سبز معرفی شده است ]24[. از طرف دیگر، 
یا  خدمت  محصول،  ایده،  دیدگاه،  یک  عنوان  به  سبز  نوآوری 
فرآیندی جدید معرفی می شود که هدفش کاهش اثرات مخرب 

زیست محیطی می باشد ]25[.
ذخایر  و  منابع  از  مجموعه ای  نیز  اجتماعی  سرمایه های 
می  باشد که به صورت بالقوه در روابط اجتماعی و در سازمان های 

اعتماد،  از:  عبارت  ذخایر  این  از  برخی  دارد.  وجود  اجتماعی 
می باشند.  و...  صداقت  تعهد،  فداکاری،  همدردی،  همکاری، 
سرمایه ی اجتماعی از طریق این منابع فعالیت های کنشگران را در 
سطوح مختلف جامعه آسان، کم هزینه، سریع و مطمئن می سازد 
اجتماعی  مشترک  اهداف  به  رسیدن  در  را  آنان  وسیله  بدین  و 
یاری می رساند ]26[. اعتماد به این معنی می باشد که یک فرد 
گروهی  یا  فرد  که  باشد  داشته  اطمینان  می تواند  میزان  چه  تا 
دیگر عمل خاصی را انجام خواهند داد ]27[. اعتماد همکاری را 
آسان می کند، هر چه میزان اعتماد در یک جامعه بیشتر باشد، 
احتمال همکاری نیز بیشتر خواهد بود، همچنین همکاری خود 
می باشد  شرایطی  نیز  همکاری   .]28[ می آورد  بوجود  را  اعتماد 
یکدیگر  با  متقابل  اهداف  به  رسیدن  برای  آن شرکت ها  در  که 
یکدیگر  به  موثر  به صورت  افراد  که  زمانی   .]29[ می کنند  کار 
کمک کنند به اهداف خود می رسند ]30[. همکاری می تواند در 
مواردی همچون فرآیند طراحی محصول یا کیفیت محصول و یا 
سیستم های اطالعات و تجزیه و تحلیل ارزش داشته باشد ]31[. 
تعهد تمایل شرکای تجاری به اعمال تالش برای داشتن رابطه 
و نیز جهت گیری آینده شرکت ها می باشد که موجب رابطه ای 
 .]32[ می شود  شرکا  بین  مشکالت  با  مواجه  هنگام  در  پایدار 
وجود تعهدات و انتظارات در بین شرکای تجاری موجب اعتماد 
جمعی می شود ]33[، که با وجود اعتماد جمعی، اعضای گروه در 
انجام دادن انتظاراتی که از آنها می رود و تعهداتی که بر عهده 
دارند، بیشتر به یکدیگر تکیه می کنند که در این صورت اعضای 
گروه تمایل بیشتری برای کار گروهی داشته زیرا می دانند این 

گروه در هنگام نیاز تالش آنها را جبران خواهد کرد ]34[.
سرمایه های  ابعاد  مشتریان،  سوی  از  رسمی  کنترل  از  جدا 
و  مشتری  بین  رابطه  در  اعتماد  و  همکاری  شامل  اجتماعی 
فروشنده، در پیاده سازی و راه اندازی فعالیت های GSCM، برای 
دستیابی به بهبود عملکرد دارای اهمیت می باشد ]35[. همکاری 
از  اقتصادی  عملکرد  برای حصول  می تواند  مشتری  مشارکت  و 
طریق فعالیت های مدیریت محیطی مطلوب باشد ]36[. زمانی که 
ایفا  مشتری نقش مهمی را در همکاری و مشارکت با فروشنده 
کند، مدیریت عملیات مانند فعالیت های GSCM می تواند عملکرد 
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عملیاتی را به همراه داشته باشد و منجر به حصول سود و منافع 
اقتصادی گردد ]37[. بنابراین فرضیه های زیر بیان شده اند:

سبز . 1 خرید  رابطه  بر  سازمان  و  مشتری  بین  همکاری 
با بهبود عملکرد محیطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

همکاری بین مشتری و سازمان بر رابطه نوآوری سبز . 2
با بهبود عملکرد محیطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

همکاری بین مشتری و سازمان بر رابطه خرید سبز با . 3
بهبود عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

همکاری بین مشتری و سازمان بر رابطه نوآوری سبز . 4
با بهبود عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری دارد. 
همچنین وجود اعتماد و رابطه ی خوب بین فروشنده و مشتری 
ایفا می کند  را  برای فروشندگان نقش مهمی  در بهبود عملکرد 
]38[. اگر مشتری از قدرت کافی برای ایجاد رابطه با فروشنده 
برخوردار باشد این روابط موجب بهبود صداقت و همکاری شده 
 .]37[ باشد  تاثیرگذار  فروشنده  اقتصادی  عملکرد  بر  می تواند  و 

بنابراین فرضیه های زیر بیان شده اند:
اعتماد مشتری بر اقدامات شرکت بر رابطه خرید سبز . 1

با بهبود عملکرد محیطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
اعتماد مشتری بر اقدامات شرکت بر رابطه نوآوری سبز . 2

با بهبود عملکرد محیطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
اعتماد مشتری بر اقدامات شرکت بر رابطه خرید سبز . 3

با بهبود عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
اعتماد مشتری بر اقدامات شرکت بر رابطه نوآوری سبز . 4

با بهبود عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ایجاد  موجب  مشتری  انتظارات  و  درخواست  دیگر  سوی  از 
در  می تواند  تعهد  این  که  می گردد  فروشنده  سوی  از  تعهدی 
محیطی  مدیریت  فعالیت های  طریق  از  محیطی  عملکرد  بهبود 
مانند پیاده سازی GSCM نقش داشته باشد ]39[. در این میان 

نیز فرضیه های زیر بیان شده اند:
تعهدات و انتظارات بر رابطه خرید سبز با بهبود عملکرد . 1

محیطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
بهبود . 2 با  سبز  نوآوری  رابطه  بر  انتظارات  و  تعهدات 

عملکرد محیطی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تعهدات و انتظارات بر رابطه خرید سبز با بهبود عملکرد . 3
اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

بهبود . 4 با  سبز  نوآوری  رابطه  بر  انتظارات  و  تعهدات 
عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نمودار )1( مدل مفهومی را نشان می دهد که می توان آن را برای 
بررسی نقش سرمایه های اجتماعی برای بهبود عملکرد محیطی 

و اقتصادی از طریق فعالیت های GSCM به کار برد.

نمودار 1

3. جامعه و نمونه آماری

و  کارشناسان  و  مدیران  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه ی 
سرپرستان اجرایی 45 شرکت تولیدی مستقر در شهرک صنعتی 
بزرگ شیراز می باشد. شهرک صنعتی بزرگ شیراز که در شرق 
شیراز واقع شده است یکی از بزرگترین و مهمترین شهرک های 
را  بزرگی  صنعتی کشور محسوب می شود که صنایع کوچک و 
الکترونیک، صنایع  آن جمله صنایع  از  است  داده  در خود جای 
را  شیمیایی  صنایع  و  فلزی  صنایع  سلولزی،  صنایع  غذایی، 
برای  الزم  نمونه  حجم  حداقل  تعیین  برای  برد.  نام  می توان 
قاعده  دو  از  حاصل  مقدار  بزرگترین   ،PLS نرم افزار  از  استفاده 

زیر برابر است با حجم نمونه:
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مدل  شاخص های  تعداد  در   10 عدد  ضرب  اول  قاعده 
مدل های  میان  در  شاخص  بیشترین  دارای  که  اندازه گیری ای 

اندازه گیری مدل اصلی پژوهش است.
در  موجود  روابط  بیشترین  در   10 عدد  ضرب  دوم  قاعده 
مربوط  متغیر  یک  به  که  پژوهش  اصلی  مدل  ساختاری  بخش 

می شود، می باشد ]40[.
 30 دوم  قاعده  و   60 اول  قاعده  مقدار  حاضر  پژوهش  در 
به عنوان  یعنی 60  بزرگتر  مقدار  و 30  مقایسه 60  با  می باشد. 
 100 تعداد  اساس  این  بر  می شود.  انتخاب  الزم  نمونه  حداقل 
 94 میان  این  از  که  گردید،  توزیع  شرکت   45 بین  پرسشنامه 
از  درصد   43/9 که  شده،  داده  پاسخ  کامل  بصورت  پرسشنامه 
دادند.  تشکیل  مردان  را  درصد   56,1 و  زنان  را  پاسخ دهندگان 
و  داشتند  قرار  سال   40 تا   31 سنی  بازه  در  افراد  درصد   68/5
 ،)84/4( بودند  باالتر  و  لیسانس  تحصیالت  دارای  آنان  اکثریت 
مطالعه سطح  مورد  نمونه  افراد  اکثر  می دهد  نشان  امر  این  که 
مورد  افراد  درصد   60/4 طرفی  از  داشتند.  باالیی  تحصیالت 
مطالعه، سابقه خدمت باالتر از 10 سال و 39/6 درصد بین 5 تا 

10 سال سابقه خدمت داشته اند.

4. روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از منظر هدف، کاربردی است و از منظر چگونگی 
همچنین  است.  توصیفی-پیمایشی  پژوهشی  داده ها،  گردآوری 
از  اطالعات  آوری  جمع  برای  است.  مقطعی  زمانی،  نظر  از 
که  شده  استفاده  گویه   21 شامل  ساخته  محقق  پرسشنامه ای 
است.  شده  توزیع  دهندگان  پاسخ  بین  در  حضوری  بصورت 
همانگونه که اشاره شد در این تحقیق ابعاد سرمایه اجتماعی شامل 
اعتماد، همکاری و تعهد و انتظارات می باشد. جهت سنجش بعد 
اعتماد چهار گویه بر اساس مطالعات پیشین ]41[  و سه گویه نیز 
مربوط به بعد تعهد و انتظارات بر اساس مطالعات پیشین ]33[ و 
سه گویه نیز برای بعد همکاری بر اساس مطالعات پیشین ]42[ 
لیکرت )1=کامال مخالفم  بر طبق طیف  نظر گرفته شد که  در 
تا 5=کامال موافقم( امتیازدهی می شود. همچنین در این تحقیق 
می باشد.  سبز  خرید  و  سبز  نوآوری  فاکتور  دو  شامل   GSCM

 ]43[ پیشین  مطالعات  اساس  بر  گویه  سه  شامل  سبز  نوآوری 
به چرخه حیات خود شامل  توجه  با  زمینه طراحی محصول  در 
اقداماتی مانند طرح جامع و سرمایه گذاری می باشد، که بر طبق 
امتیازدهی  موافقم(  تا 5=کامال  مخالفم  )1=کامال  لیکرت  طیف 
شده اند. همچنین برای سنجش متغیر خرید سبز سه گویه با توجه 
به مطالعات پیشین ]44[ در زمینه استاندارد کیفیت محیط زیست 
طیف  طبق  بر  که  شد  گرفته  نظر  در  محیط زیست  ممیزی  و 
لیکرت )1=کامال مخالفم تا 5=کامال موافقم( امتیازدهی شده اند. 
برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد محیطی اقدامات الزم جهت 
کاهش ضایعات و مواد مضر و کاهش سوانح زیست محیطی مد 
نظر قرار گرفتند که جهت سنجش این متغیر سه گویه بر اساس 
مطالعات پیشین ]7[ در نظر گرفته شد که بر طبق طیف لیکرت 
دهندگان  پاسخ  توسط  موافقم(  5=کامال  تا  مخالفم  )1=کامال 
اقتصادی،  عملکرد  بهبود  اندازه گیری  برای  می شود.  امتیازدهی 
کاهش هزینه های عملیاتی و ارتقا سطح عملکرد مالی سازمان 
مورد توجه قرار می گیرد که شامل دو گویه بر اساس مطالعات 
پیشین ]7[ می باشد و از افراد پاسخ دهنده خواسته می شود تاثیر 
مدیریت زنجیره تأمین سبز را بر بهبود عملکرد اقتصادی سازمان 
5=کامال  تا  مخالفم  )1=کامال  لیکرت  طیف  اساس  بر  خود 
پرسشنامه  تشکیل دهنده ی  گویه های  کنند.  امتیازدهی  موافقم( 
به  شده اند.  استخراج  پیشین،  پژوهش های  بررسی  طریق  از 
از  آمده  بدست  نتایج  از دقت و صحت  اطمینان  منظور حصول 
تحقیق، به ارزیابی ویژگی های فنی )روایی و پایایی( پرسشنامه 
پرداخته می شود. بدین منظور برای بررسی روایی همگرا از معیار 
میانگین واریانس تبیین شده یا )AVE( ]45[ و ضرایب بارهای 
یا  پایایی  سنجش  منظور  به  همچنین  می شود.  استفاده  عاملی 
قابلیت اعتماد پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی 
)CR( ]46[ بررسی شده است. به منظور آزمون مدل مفهومی و 
از مدل سازی معادالت ساختاری  همچنین فرضیه های پژوهش 
بر پایه ی روش کم ترین مربعات جرئی استفاده شده است. بدین 
منظور از نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. مدل یابی پی 
ال اس در دو مرحله انجام می شود. اولین مرحله، مدل اندازه گیری 
مرحله،  دومین  و  پنهان(  متغیرهای  مولفه های  زیر  )نشان دهنده 
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و  مستقل  متغیرهای  بین  روابط  )نشان دهنده ی  ساختاری  مدل 
مدل های  برازش  برای   SmartPLS نرم افزار  می باشد.  وابسته( 
را   )AVE( )CR( و متوسط اشتراک  پایایی مرکب  اندازه گیری، 
محاسبه می کند و مقدار R2 را برای برازش مدل های ساختاری 

ارائه می دهد ]47[.

نتایج پژوهش

گویه ها  تمامی  به  مربوط   AVE شاخص  حاضر،  تحقیق  در 
است.  شده  آورده   )1( جدول  در  و  گردیده  محاسبه  متغیرها  و 
تمام  برای  این شاخص  همان طور که مالحظه می گردد مقدار 
پرسشنامه  نتیجه  در  می باشد   0/5 از  بزرگتر  اصلی  متغیرهای 
برای  حال  می باشد.  برخوردار  قبولی  قابل  روایی  از  پژوهش 
مشخص شدن اینکه آیا گویه ها بیان کننده سازه های مورد نظر 
بارهای  است.  شده  استفاده  تاییدی  عاملی  تحلیل  از  هستند 
عاملی بزرگتر از 0/5 از اعتبار مناسبی برخوردار هستند ]40[. به 
منظور سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه، ضریب آلفای 
کرونباخ و پایایی ترکیبی )CR( محاسبه شده و نتایج در جدول 
)1( آورده شده است. با توجه به مقادیر باالتر از 0/7 برای آلفای 
کرونباخ و CR مشخص می گردد که گویه های تحقیق از روایی 

و پایایی قابل قبولی برخوردار می باشند.
پس از بررسی برازش مدل های اندازه گیری نوبت به برازش 
 Smart PLS نرم افزار  می رسد.  پژوهش  ساختاری  مدل های 
متغیرهای  برای  را   R2 مقدار  ساختاری  مدل های  برازش  برای 
وابسته گزارش می دهد. سه مقدار 0/19 و 0/33 و 0/67 به عنوان 
معرفی   R2 قوی  و  متوسط  ضعیف،  مقادیر  برای  مالک  مقدار 
تحقیق  مفهومی  مدل   R2 مقادیر   )2( جدول   .]40[ می شوند 
برازش  نشان دهنده  مقادیر  همگی  که  می دهد  نشان  را  حاضر 

قابل قبول مدل مفهومی پژوهش می باشند.
پس از اطمینان از برازش کلی مدل، به بررسی برازش جزئی 
این  در  می شود.  پرداخته  پژوهش  فرضیه های  آزمون  یا  مدل 
این ضرایب  بودن  معنادار  و  متغیر  هر  اثرگذاری  مرحله ضریب 
با  مدل ساختاری همراه   )2( نمودار  قرار می گیرد.  بررسی  مورد 
ضرایب معناداری برای هر یک از روابط را نشان می دهد. جدول 

)3( نیز ضرایب تاثیر و نیز معناداری این ضرایب را در رابطه با 
مدل مفهومی پژوهش حاضر ارائه می دهد.

نشان   )3( جدول  در  شده  ارائه  اطالعات  که  همانگونه 
می دهند داده های تجربی جمع آوری شده تمام رابطه های مدل 
به  توجه  با  قرار می دهد.  تائید  مورد  را  پژوهش حاضر  مفهومی 
این که مقدار t محاسبه شده برای تمام این روابط بیشتر از مقدار 
برای  کافی  شواهد  نتیجه  در  است،   )1/96±( یعنی  آن  بحرانی 

تائید این روابط وجود دارد.
مشخص  حاضر  تحقیق  مفهومی  مدل  در  که  همانگونه 
است، ابعاد مدیریت زنجیره تأمین سبز بصورت غیرمستقیم و به 
واسطه نقش میانجی ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد محیطی 
و اقتصادی سازمان تاثیرگذار هستند. در جدول )4( ضرایب تاثیر 
از  اقتصادی  و  محیطی  عملکرد  بر   GSCM ابعاد  غیرمستقیم 
طریق ابعاد سرمایه های اجتماعی سازمان ارائه شده است که بر 
این اساس می توان در رابطه با رد یا تائید فرضیه های پژوهشی 

تصمیم گیری کرد.
همانگونه که در مدل مفهومی پژوهش حاضر مشخص است، 
خرید سبز و نوآوری سبز به صورت غیرمستقیم و به واسطه ی 
و  محیطی  عملکرد  بر  اجتماعی  سرمایه ی  ابعاد  میانجی  نقش 
تاثیر  تاثیرگذار هستند. در جدول )4( ضرایب  اقتصادی سازمان 
و  محیطی  عملکرد  بر  سبز  نوآوری  و  سبز  خرید  غیرمستقیم 
اقتصادی سازمان ارائه شده است. هر سه بعد سرمایه اجتماعی 
فعالیت های  طریق  از  اقتصادی  و  محیطی  عملکرد  بهبود  بر 
این  شدت  اما  دارند  معناداری  و  مثبت  تاثیر  سبز  زنجیره تأمین 

تاثیر متفاوت است.

نتیجه گیری و مالحظات

ابعاد سرمایه ی اجتماعی می تواند تاثیرات مثبت و منفی بر روابط 
بین فعالیت های GSCM و عملکرد سازمان داشته باشد. از این 
رو انتخاب محتاطانه ابعاد سرمایه اجتماعی در فعالیت های مربوط 
به مدیریت زنجیره تأمین سبز مهم می باشد. مطالعات پیشین نشان 
بر  زیادی  تاثیر  مدیران  تعهد  مانند  داخلی  دادند که محرک های 
فعالیت های زنجیره تأمین سبز دارد ]48[. با این وجود گفته می شود 
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که برخی از محرک های داخلی بر فعالیت های زنجیره تأمین سبز 
تاثیر مستقیم ندارد و به طور غیرمستقیم بر فعالیت های عملیاتی 
همانگونه   .]49[ می باشد  تاثیرگذار  سبز  زنجیره تأمین  مدیریت 
که اطالعات جداول )3( و )4( نشان می دهند، تاثیر غیرمستقیم 
خرید سبز بر بهبود عملکرد محیطی، با توجه ویژه بر بعد اعتماد 
بیشتر از تاثیر مستقیم آن است. همچنین تاثیر غیرمستقیم خرید 
سرمایه  بعد  سه  هر  بر  ویژه  توجه  با  اقتصادی  عملکرد  بر  سبز 
اجتماعی، یعنی اعتماد، همکاری و تعهدات و انتظارات، بیشتر از 
تاثیر مستقیم آن است که این نتیجه با مطالعات گذشته همسو 
می باشد. مطالعات گذشته نشان دادند که اعتماد و تعهد در روابط 
مشتری-فروشنده می تواند باعث بهبود صداقت و همکاری شده 
و از این رو برای بهبود عملکرد سازمان ارزشمند باشد ]50[. در 
به  نیز  اقتصادی  عملکرد  بر  سبز  نوآوری  غیرمستقیم  تاثیر  مورد 
سبز  نوآوری  غیرمستقیم  تاثیر  که  می شود  نتیجه  همین صورت 
بر عملکرد اقتصادی با توجه ویژه بر نقش همکاری بین مشتری 
و فروشنده بیشتر از تاثیر مستقیم آن است که این نتیجه نیز با 
یافته های ژو و همکاران )2013( همسو می باشد. ژو و همکاران 
بهبود عملکرد،  بر  دادند که همکاری و مشارکت مشتری  نشان 
به ویژه بهبود عملکرد اقتصادی کامال مفید می باشد ]51[. همچنین 
نتایج پژوهش بیانگر این مطلب می باشد که رابطه بیشتر با مشتری 
و اعتماد از سوی مشتری اثر منفی بر رابطه ی بین نوآوری سبز 
و بهبود عملکرد اقتصادی دارد که این نتیجه با مطالعات پیشین 
همسو می باشد ]7[. از سویی دیگر نتایج پژوهش حاضر نشان داد 
که تاثیر هر سه بعد سرمایه اجتماعی بر رابطه ی نوآوری سبز و 
بهبود عملکرد محیطی منفی می باشد که این مطلب با مطالعات 
وجود  که  داد  نشان  گذشته  مطالعات  نمی باشد.  همسو  پیشین 
همکاری بین تولیدکننده و مشتری بر روی رابطه نوآوری سبز و 

بهبود عملکرد محیطی تاثیر مثبت می گذارد ]7[.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اگرچه خرید سبز ارتباط 
مستقیمی با بهبود عملکرد محیطی دارد، اما سطح باالی روابط 
و اعتماد از سوی مشتریان می تواند این رابطه را تقویت کند. در 
مورد بهبود عملکرد اقتصادی، رعایت و به کارگیری هر سه بعد 
سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، همکاری و تعهدات و انتظارات از 

سوی مشتریان و فروشندگان به بهبود عملکرد اقتصادی سازمان 
کمک می کند. بنابراین سازمان هایی که سعی در بهبود عملکرد 
اعتماد مشتریان  از طریق خرید سبز دارند الزم است  اقتصادی 
و  استقبال کرده  آنها  از همکاری و مشارکت  و  آورده  را بدست 
همچنین پاسخ مناسبی نسبت به انتظارات مشتریان داشته باشند 
و نسبت به تعهدات خود پایبند باشند. در این صورت تاثیر خرید 
سبز بر بهبود عملکرد اقتصادی نقشی پررنگ تر خواهد داشت.

توسط  سبز  نوآوری  که  دارند  تاکید  این  بر  نتایج  طرفی  از 
بهبود بخشد.  را  آنها  اقتصادی  عرضه کنندگان می تواند عملکرد 
از میان سه بعد سرمایه اجتماعی در تحقیق  برای نوآوری سبز 
بهبود  در  می تواند  شرکت  با  مشتریان  همکاری  تنها  حاضر 
مفید  تنها  نه  همکاری  این  که  باشد.  مفید  اقتصادی  عملکرد 
را  اقتصادی  عملکرد  شرکت ها  تا  است  الزم  گاهی  بلکه  است 
سوی  از  پشتیبانی  با  تنها  کنند.  درک  سبز  نوآوری  طریق  از 
مشتریان، شرکت ها مایل به پیاده سازی نوآوری سبز می باشند. 
متاسفانه  اثر منفی تاثیر روابط و اعتماد با مشتریان نشان می دهد 
که شرکت ها ممکن است در صورتی که روابط نزدیک خود را 
با مشتریان حفظ کنند، نتوانند از طریق نوآوری سبز به عملکرد 
اعتماد  و  نزدیک  خیلی  روابط  بنابراین  یابند.  دست  اقتصادی 
تالش های  و  عرضه کنندگان  است  ممکن  مشتریان  سوی  از 
محتاطانه آنها را تضعیف کند. همچنین با توجه به نتایج پژوهش 
بین  مبادالت  در  انتظارات  و  تعهدات  چنانچه  می رسد  نظر  به 
فروشنده و مشتری، در محل مذاکره و تحت عنوان قراردادهای 
از  رسمی آورده شود، تاثیر بیشتری در بهبود عملکرد اقتصادی 

طریق نوآوری سبز به همراه خواهد داشت.
بررسی  و  پژوهش  این  مفهومی  مدل  توسعه  نیز،  آخر  در 
توصیه  آینده  تحقیقات  برای  اجتماعی  سرمایه  از  دیگری  ابعاد 

می گردد.
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پیوست

 AVE ،جدول 1ـ منابع پرسشنامه، مقادیر بارهای عاملی استاندارد، آلفای کرونباخ 

جهت بررسی روایی و پایایی پرسشنامه

گویه ها
بارعاملی 
استاندارد

AVECR آلفای
کرونباخ

1-اعتماد
مشتریان به مدیران شرکت ما اعتماد دارند

مشتریان از اعتبار اجتماعی باالی مدیران ما آگاهی دارند.
مدیران شرکت ما و مشتریان از رفتارهای فرصت طلبانه دوری می کنند.

مشتریان باور دارند که مدیران ما، به وعده هایی که می دهند عمل می کنند.

 0/9
0/86
0/8
0/8

0/910/720/87

2-تعهد و انتظارات
مدیران شرکت ما نسبت به تحقق اهداف مشتریان متعهد هستند.

اصوال مدیران شرکت ما نسبت به ارزش های مشتریان وفادار هستند.
مدیران و مشتریان خود را عضو یک خانواده مشترک تلقی می کنند.

 0/86
 0/87
 0/78

0/870/70/79

3-همکاری
مشتریان برای حل مشکالت محیط زیست با شرکت ما همکاری می کنند.

مشتریان، شرکت را در تامین منابع انسانی، به منظور اجرای اقدامات زیست محیطی پشتیبانی می کنند.
مشتریان با شرکت ما یک همکاری )مشارکت( استراتژیک برقرار می کنند.

0/89 
0/8
0/85

0/890/720/81

4-نوآوری
در شرکت ما طراحی محصوالت، به منظور اجتناب یا کاهش استفاده از مواد خطرناک در فرآیند تولید انجام می شود.

در شرکت ما طراحی محصوالت، به منظور استفاده مجدد و بازیافت مواد از اجزای ترکیبی انجام می شود.
در شرکت ما طرح جامعی به منظور صرفه جویی مواد وجود دارد.

 0/71
0/78
0/82

0/810/60/7

5-خرید سبز
در شرکت ما برای دریافت گواهینامه ISO 14000 )استاندارد کیفیت محیط زیست( تالش هایی صورت می گیرد.

مدیران ما هنگام خرید از تامین کننده، اقدامات او را در جهت سازگار بودن با مسائل زیست محیطی ارزیابی می کنند.
فعالیت های مدیران با توجه ویژه بر ممیزی محیط زیست انجام می گیرد.

 0/8
0/75
0/9

0/860/670/75

6-عملکرد محیطی
در شرکت ما اقدامات الزم در جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، فاضالب و ضایعات انجام می گیرد.

در شرکت ما اقدامات الزم در جهت کاهش مواد مضر و خطرناک انجام می گیرد.
در شرکت ما اقدامات الزم در جهت کاهش سوانح زیست محیطی انجام می گیرد.

 0/96
 0/94
0/9

0/950/870/93

7-عملکرد اقتصادی
در شرکت ما اقدامات الزم در جهت کاهش هزینه های عملیاتی انجام می گیرد.

در شرکت ما اقدامات الزم در جهت ارتقاء سطح عملکرد مالی طوالنی مدت انجام می گیرد.
 0/96
0/96

0/980/940/96

R2 جدول 2ـ مقادیر

متغیرهای 
وابسته

نوآوری سبزخرید سبز
عملکرد 
اقتصادی

عملکرد 
محیطی

R20/780/70/690/81
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نمودار 2ـ مدل ساختاری و ضرایب معناداری روابط

جدول 3ـ ضرایب تاثیر و ضرایب معناداری روابط

رابطه مورد بررسی
ضریب 

تاثیر
t-value آزمون

رابطه

تایید0/4810/854خرید سبز  اعتماد

تایید0/377/142خرید سبز  تعهدات و انتظارات

تایید0/336/034خرید سبز  همکاری

تایید0/172/499نوآوری سبز  اعتماد

تایید0/242/337نوآوری سبز  تعهدات و انتظارات

تایید0/473/099نوآوری سبز  همکاری

تایید0/464/237اعتماد  عملکرد محیطی

تایید0/433/768اعتماد  عملکرد اقتصادی

تایید0/192/578تعهدات و انتظارات  عملکرد محیطی

تایید0/442/524تعهدات و انتظارات  عملکرد اقتصادی

تایید0/273/406همکاری  عملکرد محیطی

تایید0/412/353همکاری  عملکرد اقتصادی

تایید0/203/880خرید سبز  عملکرد محیطی

تایید0/132/236خرید سبز  عملکرد اقتصادی

تایید0/414/700نوآوری سبز  عملکرد محیطی

تایید0/162/917نوآوری سبز  عملکرد اقتصادی

جدول 4ـ ضرایب تاثیر غیرمستقیم ابعاد GSCM بر 
عملکرد محیظی و اقتصادی سازمان از طریق ابعاد 

سرمایه  اجتماعی

ضریب تاثیر غیرمستقیمرابطه مورد بررسی

اعتماد عملکرد محیطی 0/22=0/46×0/48خرید سبز 

تعهدات عملکرد محیطی 0/07=0/19×0/37خرید سبز 

همکاری عملکرد محیطی 0/09=0/27×0/33خرید سبز 

اعتماد عملکرد محیطی 0/08=0/46×0/17نوآوری سبز 

تعهدات عملکرد محیطی 0/05=0/19×0/24نوآوری سبز 

همکاری عملکرد محیطی 0/13=0/27×0/47نوآوری سبز 

اعتماد عملکرد اقتصادی 0/21=0/43×0/48خرید سبز 

تعهدات عملکرد اقتصادی 0/16=0/44×0/37خرید سبز 

همکاری عملکرد اقتصادی 0/14=0/41×0/33خرید سبز 

اعتماد عملکرد اقتصادی 0/07=0/43×0/17نوآوری سبز 

0/11=0/44×0/24نوآوری سبز     تعهدات         عملکرد اقتصادی   

0/19=0/41×0/47نوآوری سبز      همکاری       عملکرد اقتصادی


