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کارکنان شرکت  تولید کننده  آماری در این مطالعه 133 نفر از 

که به روش نمونه گیری  مواد غذایی سبز در شهر تهران است 

از  اطالعات  سنجش  جهت  و  شدند  انتخاب  کوکران 

پرسشنامۀ استاندارد 19 گویه ای با طیف پنج گزینه ای لیکرت 

استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات 

گرفت.  قرار  استفاده  مورد    Smart-PLS نرم افزار  و  جزیی 
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نرم افزار  توسط  گرا  وا و  همگرا  روایی  از  روایی  سنجش  جهت 

کرونباخ مورد  گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای  بهره 

گرفت و ضریب آن برای تمام سازه های پژوهش  استفاده قرار 

آن  از  کی  حا آمده،  دست  به  نتایج  می باشد.   0/7 از  بیشتر 

کارکنان سبز بر خرید سبز و مدیریت  که توانمندسازی  است 

دارد. همچنین  و معنی داری  تأثیر مثبت  تأمین سبز  زنجیره 

تأمین  زنجیره  مدیریت  معنی دار  و  مثبت  اثر  پژوهش  نتایج 

کرد. با این وجود، مدیریت زنجیره  سبز بر خرید سبز را تأیید 

خرید  و  سبز  کارکنان  توانمندسازی  میان  رابطه  سبز  تأمین 

سبز را میانجی گری نمی کند.

مقدمه
رو  به صورت  سبز  سازمان های  و  محیطی  پایداری  مبحث 

انقالب  و  می گردد  ایجاد  مدیریتی  برنامه های  در  رشدی  به 

انسانی  منابع  مانند  و سنتی  تعیین شده  را در اصول  سبزی 

انسانی،  ایجاد می کند. در زمینه منابع  و مدیریت عملیات 

که  است،  آمده  به وجود  سبز  انسانی  منابع  مدیریت  موضوع 

می کند.  معرفی  جدید  تحقیقاتی  خط  یک  به عنوان  را  خود 

خود  به  را  توجه ها  نیز  عملیات  مدیریت  زمینه  در  پایداری 

کرده است و در حال تبدیل شدن به یک بعد رقابتی  جلب 

جدید است و موضوعاتی مانند مدیریت زنجیره تأمین سبز 

وا  تحرک  به  را  علمی  جامعه  و  می گردد  مهم تر  روز  به  روز  نیز 

تأثیرات  و  نقش ها  صنعتی،  محیط های  در  می دارد]1[. 

مدیریت زنجیره تأمین سبز به طور وسیعی قابل بررسی است. 

امروزه، مسئولیت اساسی مدیریت محافظت نمودن محیط 

که به عنوان مکانیزمی برای خلق تصویر مثبت  یست است  ز

و  کسب  یک  موفقیت  در  مهم  کتوری  فا و  شرکت  از  ذهنی 

مشکالت  برابر  در  مسئولیت  داشتن  می شود.  محسوب  کار 

کمک به بقای سازمان  که باعث  یست عالوه بر این  محیط ز

نشانگر  بلکه  می شود،  بازار  سهم  افزایش  و  رقابت  عرصه  در 

و  کسب  جو   .]2[ می باشد  مصرف کننده  وفاداری  افزایش 

و  است  یست محیطی  ز اثرات  کاهش  دنبال  به  جدید  کار 

زنجیره  مدیریت  چگونگی  در باره  مالحظه ای  قابل  تاثیرات 

محیط  با  رابطه  در  مردم  نگرانی   .]3[ دارد  شرکت ها  تأمین 

گروهی جدید از مصرف کنندگان  یست باعث به وجود آمدن  ز

خرید  تصمیم گیری های  در  را  دغدغه ها  این  که  است  شده 

مهم  مسأله  یک  حاضر  حال  در  می دهند.  نمایش  خود 

عمیقی  اثرات  که  است  یست محیطی  ز نگرانی های  وجود 

با  یست محیطی  ز اثرات  این  دارد.  سازمان  محصوالت  بر 

نقل  و  حمل  انرژی،  و  آب  از  استفاده  خام،  مواد  استخراج 

استفاده  طی  در  یست محیطی  ز تأثیرات  همچنین  و  کاال 

مسائل  و  مصرف کنندگان  توسط  آن ها  دفع  و  محصوالت  از 

نظریه ها  ]4[.  همچنین  می باشد  مرتبط  اقتصادی  کارایی 

کارکنان را تشویق نموده  یست سازگار باشد،  باید با محیط ز

پیگیری  را  سبز  کارکردهای  بتوانند  تا  سازند،  توانمند  و 

نمایند]5[. 

ایجاد  با  را  یادی  ز آسیب  تولیدکنندگان  گذشته  در 

کوسیستم ها و منابع طبیعی تجدیدناپذیر  آلودگی ها، تخریب ا

یست وارد می کردند ]6[. امروزه شرکت ها پی بردند  به محیط ز

و مدیریت محیط  اقتصادی  توازن میان عملکرد  برقراری  که 

یست  یست امری بسیار ضروری است ]7[. مسائل محیط ز ز

به عنوان نگرانی عمده دولت ها، هیأت های  پایدار  و توسعه 

بین المللی و سازمان های تجاری شناخته شده است و این 

پایدار می باشند.  به دنبال تبدیل شدن به صنایع  سازمان ها 

واژه سبز صرفًا یک رنگ نیست، بلکه تداعی کننده مفاهیمی 

یست، عدالت اجتماعی و توسعه  هم چون دوستدار محیط ز

یست  گر چه حفاظت از محیط ز اقتصادی و سالمتی است. ا

می کند  کید  تأ آلودگی ها  و  محیطی  ضایعات  کاهش  بر 

منابع  مدیریت   .]8[ است  وسیع تر  بسیار  سبز  مفهوم  اما 

یست  ز محیط  مدیریت  فعالیت های  واقع  در  سبز،  انسانی 

]9[ و فعالیت های  را در مدیریت منابع انسانی وارد می سازد 

یست محیطی  ز خط مشی های  با  را  سنتی  انسانی  منابع 

برای  سازمان  توانمند سازی  طریق  از  امر  این  می سازد.  همراه 

جذب استعدادها به دست می آید و نیاز به دانش شایستگی 
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در  سبز  انسانی  منابع  مدیریت  دارد.  ضروری  مهارت های  و 

افزایش  کارکنان  میان  در  را  مشترک  ارزش  یک  سازمان  یک 

می کند  تقویت  را  سبز  توانمندسازی  که  همچنان  می دهد، 

]10[ و عالوه بر این، پیاده سازی مدیریت زنجیره تأمین سبز را 

تسهیل می کند. بنابراین مدیریت منابع انسانی سبز می تواند 

  .]11[ گردد  کارکنان در توسعه پایدار  منجر به مشارکت بیشتر 

ارائه محصوالت،  برای  و شایسته  کارکنان مناسب  نبود  لذا، 

شرکت ها را در محیط رقابتی امروز دچار مشکالت عدیده ای 

کارکنان به عنوان مشتریان درون  کرد. از این رو روابط  خواهد 

شرکت  درون  محصول  عنوان  به  آن ها  مشاغل  و  شرکت 

محسوب می شود. الزم به ذکر است که مدیریت زنجیره تأمین 

زنجیره  مدیریت  در  یکپارچه  محیطی  تفکر  عنوان  به  سبز 

جهت  امروزی  شرکت های  برای  مناسب  یکردی  رو تأمین 

به  رقابتی  کسب مزیت  و  و پیچیده  پویا  موفقیت در محیط 

شمار می رود.  عالوه بر این، در هیچ یک از الگوهای موجود، 

اشاره ای  سبز  کارکنان  توانمندسازی  متغیر  مستقل  نقش  به 

انسانی  منابع  کاهش،  راهبرد  پارامترهای  فقط  و  نشده است 

توجه  با  شده اند.  بررسی  خرید  نیت  و  سبز  بسته بندی  سبز، 

کنونی اغلب  به اهمیت این موضوع و نظر به اینکه مطالعات 

کارکنان سبز در این خصوص را نادیده  دیدگاه توانمندسازی 

پژوهش های  بودن  محدود  به  توجه  با  طرفی،  از  و  گرفته اند 

ادبیات  در  موجود  شکاف های  و  حوزه  این  در  منسجم 

تا   است  آن  پی  در  پژوهش  این  سبز،  کارکنان  توانمندسازی 

به  توجه  با  سبز  خرید  بر  را  سبز  کارکنان  توانمندسازی  تأثیر 

نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز بسنجد.

1. مروری بر مبانی نظری  و ادبیات پژوهش
کارکنان سبز 1-1 . توانمندسازی 

بسیار  سازمانی  علوم  در  که  است  واژه ای  توانمندسازی 

جنبه  یک  توانمندسازی  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

در  رشد  و  بهره وری  موفقیت،  به  رسیدن  برای  اساسی  و  مهم 

توانمندسازی،  این،  بر  عالوه   .]12[ است  کاری  و  کسب  هر 

به  سازمان  بهره وری  ارتقای  جهت  در  مؤثر  و  نوین  تکنیکی 

وسیله بهره گیری از توان کارکنان است. توانمندسازی کارکنان 

عملکرد،  افزایش  هدف  با  انگیزشی  اقدام  یک  عنوان  به 

شناخته  تصمیم گیری  در  تعهد  و  مشارکت  فرصت های 

انگیزش،  اعتماد،  با  توانمندسازی  دیگر  سوی  از  می شود. 

کارکنان  مشارکت در تصمیم گیری و حذف هرگونه مانع میان 

کارکنان  توانمندسازی  است]13[.  مرتبط  عالی  مدیران  و 

و  عقالنی  توانمندسازی های  بهبود  دانش،  تسهیم  با  اغلب 

پژوهش  این  در   .]14[ می شود  شناخته  تصمیم گیری  اختیار 

صالحیت  بعد  سه  در  کارکنان  توانمندسازی  مؤلفه های 

مهارت  با  را  شغلی  وظایف  می تواند  فرد  یک  که  )درجه ای 

متناسب  و  درست  کارهای  )انجام  اثربخشی  دهد(،  انجام 

زیردستان(  و  فرادستان  )روابط  اعتماد  و  اهداف(  به  نیل  با 

را  خود  کارکنان  بتوانند  اینکه  برای  مدیران  می شود.  خالصه 

آنان  را در  توانمندسازی  ابعاد ویژگی های  باید  توانمند سازند 

که مدیران بتوانند سه ویژگی  کنند. به عالوه؛ هنگامی  پیاده 

توانمند  کامیابی  با  را  آنان  دهند،  پرورش  دیگران  در  را  فوق 

ساخته اند. زمانی که کارکنان به وظایف سبز تشویق می شوند، 

کارکنان سبز شناخته  این موضوع تحت عنوان توانمندسازی 

قرار  سبز  انسانی  منابع  گسترده  چتر  مجموعه  زیر  که  می شود 

بالقوه  واسطه  یک  سبز  کارکنان  توانمندسازی   .]15[ می گیرد 

برای  کارکنان  انگیزشی  سطوح  در  نفوذ  که  می گیرد  بر  در  را 

گذشته،  پیگیری شیوه های سبز را نشان می دهد. تحقیقات 

یست محیطی سازمان، توانمندسازی  با توجه به نگرانی های ز

برای رشد سازمان،  بالقوه  را به عنوان یک میانجی  کارمندان 

برجسته  است،  انگیزه  با  و  توانمند  کارکنان  نتیجه  که 

می کند]16[. با توجه به توانمندسازی کارکنان سبز، دستورات 

ابتکارت  کردن  نهادینه  برای  مبنایی  عنوان  به  عالی  مدیران 

توانمندسازی  به عالوه،  می شود.  شناخته  یست محیطی  ز

کارکنان برای پیگیری  کارکنان سبز همچنین شامل مشارکت 

کارکرد توانمندسازی در زمینه  وظایف سازمانی سبز می شود. 

یادی را به خود  گذشته توجه ز یست محیطی طی چند سال  ز
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کارکنان به عنوان یک  که مشارکت  کرده است؛ جایی  جلب 

عنصر حیاتی موفقیت سازمانی دیده می شود ]17[. همچنین 

در رابطه با تحقق مدیریت زنجیره  تأمین سبز، سعی بر افزایش 

و  هزینه ها  کاهش  وخدمات،  کاال  سریع تر  تحویل  راندمان، 

که در نتیجه دستیابی  کیفیت برای مشتریان می گردد  افزایش 

کارکنان از طریق دستیابی به فرصت های  به توانمندساختن 

یست  جدید بازار، افزایش فروش محصوالت سازگار با محیط ز

)سبز( و افزایش سهم بازار از این محصوالت را موجب خواهد 

عنوان  تحت  پژوهشی  در   ،)2017( همکاران  و  نجاتی  شد. 

مدیریت  و  سبز  انسانی  منابع  مدیریت  بین  همکاری  درک 

به  توجه  با  ایران  تولیدی  شرکت های  در  سبز  تأمین  زنجیره 

که در میان  کردند  کارکنان بیان  نقش تعدیل کننده مقاومت 

کارکنان سبز، آموزش سبز و  متغیرهای تحقیق )توانمندسازی 

کارکنان سبز بیشترین  پرداخت و پاداش سبز(، توانمندسازی 

تأثیر را بر مدیریت زنجیره تأمین سبز دارد. نتایج این تحقیق 

آموزش های  فراهم سازی  و  کارکنان  توانمندسازی  اهمیت 

زنجیره  مدیریت  از  حمایت  برای  را  یست  ز محیط  با  مرتبط 

یک و همکاران  تأمین سبز در شرکت را نشان می دهد ]18[. تار

که  کردند  کارکنان سبز بیان  )2014(، با بررسی توانمندسازی 

وظایف  انجام  برای  بیشتری  انگیزش  توانمندساز  کارکنان 

دارای  سبز  کارکنان  بنابراین  دارند.  )سبز(  یست محیطی  ز

سازمان های  بهره وری  و  سودآوری  بر  عمیقی  تأثیر  انگیزش، 

]5[. تیکسیرا و همکاران )2016( در پژوهش  اجتماعی دارند 

زنجیره  مدیریت  و  سبز  آموزش  رابطه  بررسی  عنوان  با  خود 

آموزش  که  دادند  نشان  یلی  برز شرکت های  در  سبز  تأمین 

تأمین سبز در خرید سبز  زنجیره  فعالیت های  با پذیرش  سبز 

 .]11[ دارد  و معنی داری  رابطه مثبت  با مشتریان  و همکاری 

که به دنبال پیاده سازی  بر اساس این تحقیق، شرکت هایی 

مدیریت زنجیره تأمین سبز هستند باید با استفاده از آموزش 

کارکنان  یست محیطی،  گاهی ها و مهارت های ز سبز و ارائه آ

خود را توانمند سازند. از این رو، می توان فرضیات زیر را مطرح 

ساخت:

فرضیه 1: مدیریت زنجیره تأمین سبز رابطه بین توانمندسازی 

کارکنان سبز بر خرید سبز را میانجی گری می کند. 

کارکنان سبز بر خرید سبز تأثیر مثبت  فرضیه 2: توانمندسازی 

و معنی دار دارد.

زنجیره  مدیریت  بر  سبز  کارکنان  توانمندسازی   :3 فرضیه 

تأمین سبز تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

1-2. مدیریت زنجیره تأمین سبز

محصوالت  می تواند  شبکه  یک  عنوان  به  تأمین  زنجیره 

زمان  و  مکان  در  معین  ویژگی های  با  مناسب  خدمات  و 

تأمین  زنجیره  مدیریت   .]19[ دهد  تحویل  مشتری  مناسب 

سبز، تمام فرایندهای تولیدی از قبیل خرید مواد خام، تولید 

بر  در  را  مجدد  تولید  و  مجدد  استفاده  یافت،  باز محصول، 

به هم  فعالیت های  از  جریانی  تأمین  زنجیره   .]20[ می گیرد 

اطالعات  جریان  نظر گرفتن  در  با  و  کرده  ترکیب  را  پیوسته 

و  می کند  تبدیل  مشتریان  مصرفی  کاالهای  به  را  اولیه  مواد 

کلیه تالش ها  جهت سودآوری بیشتر زنجیره تأمین، بایستی 

را معطوف به نیازهای نهایی مشتریان نمود. اجرای مدیریت 

زنجیره تأمین، شرکت ها را قادر می سازد تا عملکرد سازمانی 

تأمین سبز  این راستا، مدیریت زنجیره ی  بهبود دهند. در  را 

و  تولیدکنندگان  میان  در  که  است  جدیدی  نسبتا  مفهوم 

عملکرد  به  مربوط  و  کرده  پیدا  محبوبیت  تأمین کنندگان 

]21، 22، 23، 24[. مدیریت  یست محیطی سازمان است  ز

زنجیره تأمین سبز به عنوان یک فلسفه حیاتی شرکت جهت 

یسک ها  ر که  است  بازار  سهم  اهداف  و  سود  به  دستیابی 

کارایی  حال  عین  در  و  می دهد  کاهش  را  محیطی  اثرات  و 

بهبود  را  آنها  شرکای  سایر  و  شرکت ها  این  یکی  تکنولوژ

به عنوان  تولیدکنندگان  به وسیله  ]8[. همچنین،  می بخشد 

یست محیطی  ز تأثیرات  کاهش  جهت  آسان  گزینه  یک 

عملکرد  همزمان  به طور  که  می شود  گرفته  به کار  عملیات 

برای  یکرد  رو یک  عنوان  به  و  می بخشد  بهبود  را  کارکردی 

و  اجتماعی  یست محیطی،  ز الزامات  میان  تعادل  ایجاد 
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و  خرید  برگیرنده  در  به عالوه،   .]25[ شد  مطرح  اقتصادی 

سبز،  بسته بندی  مواد،  مدیریت  و  سبز  تولید  سبز،  تدارکات 

یابی و تدارکات معکوس است ]26[ و به طور  یع سبز و بازار توز

که در سطح باالیی  فزاینده ای مورد توجه سازمان هایی است 

اثرات  کردن  حداقل  دنبال  به  و  دارند  قرار  جهانی  گاهی  آ از 

اجازه  سازمان  به  واقع  در   .]27[ می باشند  یست محیطی  ز

می دهد تا اهداف اقتصادی خود را به دست آورد، خطرات 

مضر  یست محیطی  ز اثرات  داده،  کاهش  را  یست محیطی  ز

و شرکای  بوم شناختی سازمان  کارآیی  و  به حداقل رساند  را 

امر  این   .]28[ ببخشد  بهبود  را  تأمین  زنجیره  سراسر  در  آن 

ک،  خطرنا شیمیایی  مصارف  حذف  یا  کاهش  منظور  به 

تأمین  زنجیره  طول  در  جامد  ضایعات  و  انرژی  آنها،  انتشار 

صورت می گیرد ]29[. پیاده سازی موفق زنجیره تأمین سبز و 

دارد  بستگی  رفتاری  جنبه های  به  یست محیطی  ز مدیریت 

که جنبه های نرم مدیریت زنجیره تأمین سبز نامگذاری شده 

است ]30[، ]31[.

برای  را  راهکارهایی  باید  سبز  تأمین  زنجیره  مدیران 

عملکرد  بر  بالقوه  تأمین  زنجیره  استراتژی های  تأثیر  یابی  ارز

از  انتظار  مورد  اقتصادی  مزایای  از  جدای  یست  ز محیط 

زنجیره  پیاده سازی  مسیر  در  بگیرد.  نظر  در  استراتژی  این 

نبود  شامل  که  هستیم  روبه رو  چندی  موانع  با  سبز  تأمین 

در  اعتماد  فقدان  مجدد،  تولید  از  حمایت  برای  مالی  منابع 

از مدیران  میان اعضای زنجیره تأمین و عدم تعهد مناسب 

تأمین  زنجیره  مدیریت  در  سبز  اقدامات   .]32[ است  عالی 

خرید  خارجی،  و  داخلی  محیط  استراتژی های  همچون 

و  مثبت  به طور  سرمایه  بازگشت  و  مشتری  با  همکاری  سبز، 

معنی داری عملکرد سازمانی را افزایش می دهد]3[. شرکت ها 

کنند؛  یست محیطی را در خرید لحاظ  باید استاندارد های ز

خود  خرید  عملیات  دقت  به  تأمین کنندگان  که  به طوری 

تأمین کنندگان  این  عملیات  بر  همچنین  و  دهند  انجام  را 

خود  تحقیق  در   ،)2015( همکاران  و  لوثرا  کنند.  نظارت 

پایدار  برای  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  در  ضروری  عوامل 

ساختن صنایع اتومبیل را در هندوستان شناسایی می کنند. 

تأمین  زنجیره  پیاده سازی  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 

سبز تاثیر مثبت و معنی داری بر خرید سبز دارد ]32[. جینگ 

زنجیره  بین مدیریت  رابطه  پژوهشی  در  و همکاران )2016(، 

کشور آسیا مورد بررسی قرار دادند.  تأمین سبز و عملکرد را در 

سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  که  داد  نشان  تحقیق  این  نتایج 

محیطی،  اقتصادی،  زمینه  چهار  در  بهتر  عملکرد  به  منجر 

و  مثبت  رابطه  نتیجه  در  و  می شود  اجتماعی  و  عملیاتی 

بنابراین   .]33[ دارد  وجود  متغیر  دو  این  میان  معنی داری 

می توان فرضیه زیر را پیشنهاد نمود:

فرضیه 4: مدیریت زنجیره تأمین سبز بر خرید سبز تأثیر مثبت 

و معنی دار دارد. 

1-3. خرید سبز

طراحی  ویژگی های  از  دسته  آن  برگیرنده  در  سبز  خرید 

یست محیطی را برای خرید اقالم  محصول است که الزامات ز

تأمین کنندگان هموار می کند. خرید سبز، خرید  از  نیاز  مورد 

حداقل  به  را  محیطی  تأثیرات  که  است  خدماتی  و  کاالها 

می رساند. در واقع خرید سبز شامل خرید محصوالتی است 

تأثیر  شرکت ها،  دیگر  رقابتی  محصوالت  با  مقایسه  در  که 

یست  ز محیط  و  انسان  سالمت  بر  یافته ای  کاهش  یا  کمتر 

دارد. در رابطه خرید سبز عوامل زیر مورد توجه شرکت ها قرار 

گرفته است؛

محصوالت  تولید  در  که  آب  انرژی  شامل  اولیه،  مواد   -

استفاده می شود.

- نحوه تولید

یع - روش بسته بندی یا توز

کاهش مصرف منابع یا استفاده مجدد  -

عرضه  محل  و  تولید  محل  یا  نقل  و  حمل  فاصله   -

محصوالت ]34[.

یادی  ز مقادیر  محصوالت،  عرضه ی  و  تولید  فرایند  در 

اینکه  برای  است.  الزم   ... و  اداری  ملزومات  اولیه،  مواد  از 
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مواد  از  باید  نمایند،  تولید  سبز  محصوالت  بتوانند  شرکت ها 

یست محیطی  ز معیارهای  با  که  کنند  استفاده  و محصوالتی 

گاهانه  آ یست محیطی  ز خرید  تکنیک   .]19[ باشد  سازگار 

یابی و استفاده  کاهش دهد و باز که ضایعات را  درصدد است 

مواد  کارایی  ی  رو بر  گذاشتن  تأثیر  بدون  را  مواد  از  مجدد 

را  ک  خطرنا موارد  حذف  یا  کاهش  همچنین  و  دهد،  توسعه 

نیز مد نظر قرار دهد. خرید سبز به معنای خرید اقالمی است 

قابلیت  همچون  یست محیطی  ز مطلوب  خصوصیات  که 

یافت، قابلیت استفاده مجدد و عدم استفاده از مواد اولیه  باز

ک را دارا می باشد ]35[ و عامل اصلی مدیریت زنجیره  خطرنا

یست محیطی مورد توجه قرار  یابی های ز که در ارز تأمین است 

یست مسئوالن  گسترش نگرانی ها در مورد محیط ز می گیرد. با 

استراتژی های  و  نقش ها  از  مجدد  استفاده  دنبال  به  خرید، 

موجود در شبکه زنجیره تأمین هستند ]4[. خرید سبز عالوه بر 

اینکه می تواند در درون سازمان متغیری بسیار مهم تلقی گردد، 

گرفته است.  از بعد بیرونی و از نگاه مشتریان نیز مورد توجه قرار 

تمایل  و  یست محیطی  ز دغدغه  بسیاری  مشتریان   امروزه 

و  سبز  خرید  به  عالقه مندی  با  را  سبز  محصوالت  مصرف  به 

محیط  دوستدار  فرآورده های  تهیه  برای  بیشتر  پول  پرداخت 

زمینه  این  در  موجود  نظریه های  می دهند.  نمایش  یست  ز

یست محیطی  ز مسائل  از  که  مشتریانی  که  می دهند  نشان 

نشان  سبز  خرید  برای  بیشتری  تمایل  دارند،  بیشتری  گاهی  آ

می دهند ]2[. 

2. مدل مفهومی پژوهش 
سبز  خرید  بر  سبز  کارکنان  توانمندسازی  تأثیر  مدل  این  در 

سنجیده  تأمین  زنجیره  مدیریت  میانجی  نقش  به  توجه  با 

و  سبز  کارکنان  توانمندسازی  تأثیر  منظـور،  بدین  می شود. 

مدیریت زنجیره تأمین سبز را بـر خرید سبز بررسی می کند. در 

وجه تمایز و دانش افزایی این پژوهش نسبت به پژوهش های 

درباره  هرچند  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  می توان  پیشین، 

دهه  چند  طی  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  و  سبز  خرید 

درباره  ولی  شده  است،  انجام  یادی  ز پژوهش های  اخیر 

زنجیره  مدیریت  بر  آن  تأثیر  و  سبز  کارکنان  توانمندسازی 

کمی انجام شده  تأمین سبز و خرید سبز پژوهش های بسیار 

است و در پژوهش حاضر، به منظور تعیین رتبه این ویژگی ها 

از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده  است.
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. خرید سبز به معنای خرید اقالمی است  هته   یز مد نظر قرار دهدرا ن
محیطی همچون قابلی  بازیاف ، قابلیت     خصوصیات مطلوب زیس 

باشتد    استفاده مجدد و عدم استفاده از مواد اولیه خطرناک را دارا متی 
هتای    [ و عامل اصلی مدیری  زنجیره تأمین اس  هه در ارزیابی53]

هتا در    گیرد. با گستتر  نررانتی    ه قرار میزیس  محیطی مورد توج
زیست  مستالو ن خریتد، بته دنبتاف استتفاده مجتدد از          مورد محیط

[. 4های موجود در شبکه زنجیره تأمین هستتند ]   ها و استراتژی  نقش
تواند در درون سازمان متغیتری بستیار     خرید سبز عالوه بر اینکه می

اه مشتریان نیتز متورد توجته    مهم تلقی گردد و از بعد بیرونی و از نر
محیطتی و    امروزه مشتریان بسیاری دغدغه زیست    قرار گرفته اس . 

مندی به خریتد ستبز و     تمایل به مصرف محصو ت سبز را با عالقه
زیست     های دوستتدار محتیط    پرداخ  پوف بیشتر برای تهیه فرآورده

دهند هته    های موجود در این زمینه نشان می  دهند. نظریه  نمایش می
محیطی آگاهی بیشتتری دارنتد، تمایتل      مشتریانی هه مسائل زیس 

 [. 2دهند ]  بیشتری برای خرید سبز نشان می

 
 پژوهش  مدل مفهومی( 3
تأثیر توانمندسازی هارهنان سبز بر خرید ستبز بتا توجته    این مدف  در

شتود. بتدین     ستنجیده متی  به نقش میانجی مدیری  زنجیره تتأمین  
توانمندسازی هارهنان سبز و متدیری  زنجیتره تتأمین    ثیر منظتور، تأ

 افزایتی   دانتش  و تمایز وجه درهند.   بررسی می خرید سبزرا بتر سبز 
 نکتته  ایتن  بته  توان  می های پیشین  پژوهش به نسب  پژوهش این
 سبز و مدیری  زنجیره تأمین ستبز  هرچند درباره خریدهه  هرد اشاره

ولی دربتاره  ؛ اس    زیادی انجام شده های  طی چند دهه اخیر پژوهش
مدیری  زنجیره تأمین ستبز   و تأثیر آن برهارهنان سبز  توانمندسازی
و در پتژوهش  اس   های بسیار همی انجام شده  پژوهشو خرید سبز 
 عتاملی  تحلیتل  رو  از ها  ویژگی این رتبة تعیین منظور حاضر، به
 اس .  استفاده شده  تأییدی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 تحقیق( مدل مفهومی 1شکل
 ناسی پژوهشش  روش -4

پژوهش حاضر از نظر هدف: هاربردی؛ از نظر راهبرد: پیمایشی؛ از 
: همی، از نظر افق زمانی: تک مقطعی و از نظر   نظر شیوه پژوهش

 صدد توصیف و تبیین  آوری داده: پرسشنامه اس  و در  شیوه جمع
بز با توجه به نقش س خرید بر توانمندسازی هارهنان سبزتأثیر 

جامعه آماری باشد.   می هارهنان میانجی مدیری  زنجیره تأمین سبز
هننده مواد غذایی سبز در   های تولید  هارهنان شره  ،در این مطالعه
به صورت تصادفی انجام گرفته اس   گیری  اس . نمونه شهر تهران

حدود از گیری از جامعه م    نمونه تبیین حجم نمونه، با فرض و برای
ها   فرموف هوهران استفاده شده اس : جه  برآورد واریانس سنجه

به دس  آمد.  22/3ها     نمونه اولیه توزیع شده، اخذ و واریانس آن 53
درصد،  99، و سطح اطمینان 1/3با در نظر گرفتن میزان دق  

   تر  قیمحاسبات دق یبرا عدد مشخص شد، هه 87نمونه مورد نیاز 
قابل عدد  155تعداد پرسشنامه  نیشد و از ا عیتوز   هپرسشنام 143

اس  هه   در این پژوهش ابتدا از هارهنان پرسیده شده  .استفاده بود
اند یا خیر و سپس   شتهآیا با محصو ت و خرید سبز آشنایی دا

ها از پرسشنامه   ها داده شد. برای گردآوری داده  پرسشنامه به آن
ای   سؤالی بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف پنج درجه 19بسته 

قسم  تشکیل  دوپرسشنامه این تحقیق، از لیکرت استفاده شد. 
 باشد و  می شامل سؤا ت جمعی  شناختیشده اس . قسم  اوف، 

ا ت اصلی پرسشنامه اس  هه بر اساس ؤ، شتامل ستقسم  دوم
 د هه روایی و پایایی آن تأیید گردید.ان  فرضیات تحقیق مطرح شده

مدیری  زنجیره ، توانمندسازی هارهنان سبزبعد ) 5شامل پرسشنامه 

توانمندسازی 
 خرید سبز کارکنان سبز

 همدیریت زنجیر
 تأمین سبز

نمودار 1- مدل مفهومی تحقیق
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3. روش شناسی پژوهش
راهبرد؛  نظر  از  کاربردی،  هدف،  نظر  از  حاضر  پژوهش 

کمی، از نظر افق زمانی؛ تک  پیمایشی، از نظر شیوه پژوهش ؛ 

و  است  پرسشنامه  داده؛  جمع آوری  شیوه  نظر  از  و  مقطعی 

کارکنان سبز بر  در صدد توصیف و تبیین تأثیر توانمندسازی 

تأمین  زنجیره  مدیریت  میانجی  نقش  به  توجه  با  سبز  خرید 

سبز کارکنان می باشد. جامعه آماری در این مطالعه، کارکنان 

شرکت های تولید کننده مواد غذایی سبز در شهر تهران است. 

برای  و  است  گرفته  انجام  تصادفی  صورت  به  نمونه گیری 

محدود  جامعه  از  نمونه گیری  فرض  با  نمونه،  حجم  تبیین 

یانس  وار برآورد  کوکران استفاده شده است. جهت  فرمول  از 

آن ها  یانس  وار و  اخذ  شده،  یع  توز اولیه  نمونه   30 سنجه ها 

گرفتن میزان دقت 0/1، و سطح  0/26 به دست آمد. با در نظر 

اطمینان 99 درصد، نمونه مورد نیاز 78 عدد مشخص شد، 

یع شد و از این  که برای محاسبات دقیق تر  140 پرسشنامه  توز

تعداد پرسشنامه 133 عدد قابل استفاده بود. در این پژوهش 

و  محصوالت  با  آیا  که  شده  است  پرسیده  کارکنان  از  ابتدا 

به  پرسشنامه  سپس  و  خیر  یا  داشته اند  آشنایی  سبز  خرید 

از پرسشنامه بسته 19  گردآوری داده ها  برای  آن ها داده شد. 

سؤالی بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف پنج درجه ای لیکرت 

از دو قسمت تشکیل  این تحقیق،  استفاده شد. پرسشنامه 

اول، شامل سؤاالت جمعیت شناختی  شده است. قسمت 

پرسشنامه  اصلی  سـؤاالت  شـامل  دوم،  قسمت  و  می باشد 

که  شده اند  مطرح  تحقیق  فرضیات  اساس  بر  که  است 

بعد  سه  شامل  پرسشنامه  گردید.  تأیید  آن  پایایی  و  روایی 

و  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  سبز،  کارکنان  )توانمندسازی 

توانمندسازی  بعد  به  مربوط  سؤاالت  می باشد.  سبز(  خرید 

بعد   ،)2017( همکاران  و  نجاتی  پرسشنامه  از  سبز  کارکنان 

 )2017( همکاران  و  نجاتی  از  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت 

از  سبز  خرید  بعد  سؤاالت  و   )2016( همکاران  و  تیکسرا  و 

  ،]18[   ،]11[ شد  گردآوری   )2017( وانال  یا  مار پرسشنامه 

کنترل  ]23[. سؤاالت توسط برخی از اساتید و آرای خبرگان 

شد. همچنین جهت سنجش روایی از روایی همگرا و روایی 

گرفته شد و به منظور برازش پایایی،  گرا توسط نرم افزار بهره  وا

و  گرفت  قرار  استفاده  مورد  ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ  آلفای 

کرونباخ برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از  ضریب آلفای 

0/7 می باشد )جدول2( و به  منظور تحلیل داده ها از نرم افزار 

Smart-PLS استفاده شده  است.

4. بررسی برازش مدل بیرونی
مدل  برازش  بخش  دو  در  مدل  برازش  قسمت  این  در 

کلی تحلیل می شود. برای سنجش  اندازه گیری و برازش مدل 

و  همگرا  روایی  پایایی،  معیار  سه  اندازه گیری  مدل  برازش 

گرا استفاده می شود. پایایی از طریق ضریب بارهای  روایی وا

صورت  ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ  آلفای  ضرایب  عاملی، 

که در جدول )1( ارائه شده است. می پذیرد 

 ،0/4 عاملی،  بار  برای  مناسب  مقدار  اینکه  به  توجه  با 

 ،AVE کرونباخ 0/7 ، برای پایایی ترکیبی 0/7 و برای آلفای 

تمام  که  می شود  مشاهده   )1( جدول  مطابق  است،   0/5

معنی دار  اطمینان  دارای  سطح  این  در  عاملی  بارهای 

کلیه متغیرها در حد قابل قبول  باالتر از  می باشند )بار عاملی 

که ضریب همبستگی  این بدان معناست  0/4 می باشند(. 

از  خود  به  مربوط  پنهان  متغیر  برآورد  در  آشکار  متغیرهای 

است  این  نشان دهنده  نتیجه  در  و  برخوردارند  الزم  توانایی 

بر  عالوه  است.  شده   واقع  قبول  مورد  مدل  سازه  روایی  که 

کرونباخ،  )آلفای  معیارها  این  تمامی  یافته ها  با  مطابق  این، 

یانس استخراج شده( نیز در مورد  پایایی ترکیبی، میانگین وار

که می توان  متغیرهای مکنون مقدار مناسب اتخاذ نموده اند 

پژوهش  همگرای  روایی  و  پایایی  وضعیت  بودن  مناسب 

برازش  به  ابتدا  مدل  بررسی  جهت  ساخت.  تأیید  را  حاضر 

برازش  به  آخر  در  و  درونی  برازش  به  دوم  مرحله  در  و  بیرونی 

کلی مدل پرداخته شده است.
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جدول 1- نتایج پایایی و روایی پژوهش

بار عاملی α CR AVE آیتم

- 0/79 0/85 0/54 توانمندسازی کارکنان سبز ]19[

0/82

- - -

 Qe1 مدیران عالی از پیشنهادات کارکنان این شرکت، برای بهبود عملکرد زیست محیطی پشتیبانی می کنند

0/79 کارکنان این شرکت پیاده سازی و اجرا می شوند Qe2 بیشتر پیشنهادات 

0/58 Qe3 من با ارائه ایده های نامطلوب برای بهبود محیط زیست محیطی تنبیه نمی شوم

0/78 گاهی دارد کارمند نسبت به خط مشی زیست محیطی شرکت آ Qe4 هر 

0/69 کاری برای حل مشکالت سیستم های مدیریت زیست محیطی استفاده می کنیم Qe5 در شرکت غالبًا از تیم های 

- 0/89 0/91 0/51 مدیریت زنجیره تأمین سبز ]12[

0/83 Qscm6 شرکت ما هنگام خرید مواد اولیه، معیارهای زیست محیطی را مدنظر قرار می دهد

0/59 Qscm7 این شرکت در بازه های زمانی منظم، مواد اولیه را مورد بازرسی قرار می دهد

0/83 که در راستای اهداف سبز فعالیت می کنند Qscm8 این شرکت با تأمین کنندگانی همکاری می کند 

0/63 Qscm9 به نظر من این شرکت بر طراحی سبز محصوالت تمرکز می کند

0/81 Qscm10 این شرکت برای بسته بندی سبز با مشتریان همکاری می کند

0/78 Qscm11 شرکت ما برای صرفه جویی در مصرف انرژی با توزیع کنندگان همکاری می کند

0/47 کاهش می دهد که مصرف مواد اولیه / انرژی را  Qscm12 طراحی محصوالت شرکت ما به گونه ای است 

0/72 ک و سمی تالش می کند گلخانه ای و مواد اولیه خطرنا گازهای  کاهش  Qscm13 این شرکت برای 

0/63  Qscm14 این شرکت در جستجوی راهکارهایی برای افزایش ماندگاری محصوالت است

0/76  Qscm15 شرکت ما رضایت مشتریان را در مورد طراحی سبز و محصوالت فراهم می کند

- 0/84 0/89 0/68 خرید سبز ]23[

0/88

- - -

Qgp16 محصوالت خریداری شده این شرکت قابل بازیافت هستند

0/69 Qgp17 شرکت ما تمایل به خرید محصوالتی با نشان سبز دارد

0/85 Qgp18 این شرکت در ارتباط خود با تأمین کنندگان به دنبال راهکارهای زیست محیطی می باشد

0/85 که قابلیت استفاده مجدد دارند Qgp19 به نظر من این شرکت به دنبال خرید محصوالتی است 

5. روایی و پایایی
گرا، میزان رابطه یک سازه با شاخص هایش  برای بررسی روایی وا

ماتریس  وسیله  به   سازه ها،  سایر  با  سازه  آن  رابطه  مقایسه  در 

متغیرهای  تنها  روش  این  در  می شود.  داده  نشان  الرکر  فورنل 

پنهان درجه اول در ماتریس وارد می شوند.

گرا ) روش فورنل الرکر( جدول 2- روایی وا

1 2 3

1- توانمندسازی کارکنان سبز 0/739

2- مدیریت زنجیره تأمین سبز 0/5570 0/720

3- خرید سبز  0/4875 0/5516 0/824
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ماتریس مقدار جذر AVE متغیرهای  این  برای محاسبه 

قرار  ماتریس  اصلی  قطر  در  که  حاضر  پژوهش  در  مکنون 

خانه های  در  که  آن ها  میان  همبستگی  مقدار  از  گرفته اند، 

بر  باشد.  بیشتر  باید  گرفته اند  قرار  اصلی  قطر  چپ  و  زیرین 

مکنون  متغیرهای  که  می شود  مشاهده   )2( جدول  اساس 

با  تا  دارند  خود  شاخص های  با  بیشتری  تعامل  مدل،  در 

گرای مدل در حد مناسبی است.  سازه های دیگر و روایی وا

نمودار 2- ضرایب مسیر و بارهای عاملی مدل تحقیق

رابطه  شدت  بیانگر  که  مسیر  ضرایب   )2( نمودار  در 

ی مسیرها نشان دهنده  است، مشخص شده است. اعداد رو

 R2 ضریب مسیر، اعداد داخل دوایر برای متغیرهای درون زا 

متغیر  یک  بر  مستقل  متغیرهای  که  تأثیری  از  )نشان  مقدار 

ی فلش های متغیرهای پنهان  وابسته می گذارند( و اعداد رو

هر  که  کلی  مدل  برازش  برای  است.  عاملی  بارهای  بیانگر 

می کند،  کنترل  را  ساختاری  و  اندازه گیری  مدل  بخش  دو 

معیار  GOF به ترتیب زیر محاسبه می گردد: 

رابطه )1(: 

 

9 
 

 است  مخت     رابطه شدت بیانگر که مسیر ( ضرایب2در شکل )
 اعتداد  مستیر   دهنده ضتریب  نخان مسیرها روي اعداد .اس  شده
 که تأثیري از مقدار )نخان  R2 زا متغیرهاي درون براي دوایر داخل

 روي اعتداد  گذارنتد( و  مت   وابستته  یک متغیر بر مستقل متغیرهاي

 بتراز  ي برا .اس  عامل  بارهاي بیانگر پنهان هاي متغیرهاي فلش
 کنتترل  راي ستاختار  وي ریت گ  اندازه مدل ب ش دو هر که  کل مدل
   :گردد   م محاسبه ریز بیترت به  GOF      اریمع کند    م

 :(1)رابطه 

    √           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅ ̅                    
توان بیان نمود براز  مدل کل    م GOF با توجه به مقدار حاصل 

 باشد.  پژوهش قوي م 
 
 بررسی فرضیات تحقیق   -7

هاي پژوهش این اس  که ضرایب مستیر مببت      مالک تأیید فرضیه
هتا    نتایج بررست  فرضتیه   3باشد. در جدول  19.1باالتر از  tو آماره 

 ارائه شده اس :
 پژوهش فرضیات بررسی( 3جدول

 
 
 
 
 
 
 
 و پیشنهادها گیری  نتیجه -8

امروزه  هر کخوري براي دستیاب  به توسعه پایدار بایست  از منابع 
 محدود و تجدیدناپذیر خود استفاده جامع و بهینه نماید. لذا  محیط

 از اس . بخري ي  اصل  جامعه موضوع آن  از حفاظ  و زیس 
 با مؤثر ارتباط برقراري به ناچار موفقی  براي سازمانها که آنجا
زیس   هستند  بایست  الزامات امروزي ي  و پیچیده رقابت  محیط
 مدیری  دهند که قرار نظر مد اساس  عامل عنوان به را محیط 
در این جه  محسوب  مناسب رویکردي سبز  تأمین ي  زنجیره
شود. سبز نمودن زنجیره تأمین فرصت  مناسب براي افرادي   م 

باره مسائل زیس  محیط  نگران  دارند. براي طراح    اس  که در
ها بایست  در مورد نحوه   محصوالت سازگار با محیط زیس  شرک 

هاي جدیدي را بکار بگیرند.   بندي محصوالت رو   تولید و بسته
تواند مواردي از قبیل    ابعاد و حوزه مدیری  زنجیره تأمین سبز م 

خرید سبز و جریان پیوسته زنجیره تأمین سبز از تأمین کننده مواد 
اولیه تا شرک   خریدار و حت  بازیاف  ضایعات را در بر بگیرد. 
هدف از پژوهش حاضر بررس  رابطه توانمندسازي کارکنان سبز بر 

به نقش میانج  مدیری  زنجیره تأمین سبز  خرید سبز با توجه
هاي تحقیق در راستاي فرضیه اول رابطه   باشد. با توجه به یافته  م 

بین توانمندسازي کارکنان سبز بر خرید سبز با توجه به متغیر 

میانج  مدیری  زنجیره تأمین سبز  مورد تأیید قرار نگرف . با توجه 
در این تحقیق مورد بررس   به اینکه فرضیه فوق براي اولین بار

تواند نقش   قرار گرفته اس   مدیری  زنجیره تأمین سبز نم 
گري بین دو متغیر توانمندسازي کارکنان سبز و خرید سبز   میانج 

ایفا کند. در واقع متغیر مدیری  زنجیره تأمین سبز اثر متغیر 
هد. د  توانمندسازي کارکنان سبز را به متغیر خرید سبز انتقال نم 

سازي کارکنان سبز بر   دهد که توانمند  نتایج فرضیه دوم نخان م 
هاي تاریک و  خرید سبز تأثیر مبب  و معناداري دارد که این با یافته

توان نتیجه گرف    بنابراین م  [.5] ( هم وان  دارد2112همکاران )
هاي شرک  در جه  توانمندسازي و آموز    که هر چقدر برنامه

رامون مسائل زیس  محیط  بیختر شود  آنها تال  کارکنان پی
بیختري براي خرید مواد اولیه سبز و قابل بازیاف  خواهند داش . در 

سازي   توانمند  هاي پژوهش نخان داد که   رابطه با فرضیه سوم یافته
کارکنان سبز نیز بر روي مدیری  زنجیره تأمین سبز تأثیر مبب  و 

هاي تحقیق نجات  و همکاران   افتهمعناداري دارد که این با ی
. بر اساس مبان  نظري که مطرح شد  [11] ( همسوی  دارد2112)

توان نتیجه گرف  که هر چقدر سطح آموز  و توانمندسازي   م 
کارکنان سبز باال رود  عملکرد مدیری  زنجیره تأمین سبز نیز در 

 مسیر
ضریب 
 نتایج T-Value مسیر

مدیری  زنجیره تآمین اثر میانج  با  ←خرید سبز ← توانمندسازي کارکنان سبز
 رد  251/1 225/1 سبز

211/1 خرید سبز ← توانمندسازي کارکنان سبز  2.2/2   پذیر 
552/1 مدیری  زنجیره تامین سبز  ← توانمندسازي کارکنان سبز  213/.    پذیر 

211/1 خرید سبز ← مدیری  زنجیره تامین سبز  133/2   پذیر 

که  نمود  بیان  می توان   GOF حاصل  مقدار  به  توجه  با 

کلی پژوهش قوی می باشد. برازش مدل 

6. بررسی فرضیات تحقیق 
که ضرایب مسیر  ک تأیید فرضیه های پژوهش این است  مال

نتایج   )3( جدول  در  باشد.   1.96 از  باالتر   t آماره  و  مثبت 

بررسی فرضیه ها ارائه شده است:
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جدول3- بررسی فرضیات پژوهش

نتایجT-Valueضریب مسیرمسیر

کارکنان سبز ← خرید سبز← با اثر میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز رد0/2251/758توانمندسازی 

کارکنان سبز ← خرید سبز üپذیرش0/2612/497توانمندسازی 

ü پذیرش0/5579/413توانمندسازی کارکنان سبز ← مدیریت زنجیره تأمین سبز

ü پذیرش0/4064/633مدیریت زنجیره تأمین سبز ← خرید سبز

جمع بندی و مالحظات
بایستی  پایدار  توسعه  به  دستیابی  برای  کشوری  هر  امروزه، 

از منابع محدود و تجدیدناپذیر خود استفاده جامع و بهینه 

اصلی  موضوع  آن،  از  حفاظت  و  یست  ز محیط  لذا،  نماید. 

موفقیت  برای  سازمان ها  که  آنجا  از  است.  بشری  جامعه ی 

پیچیده ی  و  رقابتی  محیط  با  مؤثر  ارتباط  برقراری  به  ناچار 

یست محیطی را به عنوان  امروزی هستند، بایستی الزامات ز

که مدیریت زنجیره ی تأمین  عامل اساسی مد نظر قرار دهند 

می شود.  محسوب  جهت  این  در  مناسب  یکردی  رو سبز، 

سبز نمودن زنجیره تأمین فرصتی مناسب برای افرادی است 

یست محیطی نگرانی دارند. برای طراحی  که در باره مسائل ز

در  بایستی  شرکت ها  یست  ز محیط  با  سازگار  محصوالت 

مورد نحوه تولید و بسته بندی محصوالت روش های جدیدی 

سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  حوزه  و  ابعاد  گیرند.  به کار  را 

می تواند مواردی از قبیل، خرید سبز و جریان پیوسته زنجیره 

و  خریدار  شرکت،  تا  اولیه  مواد  تأمین کننده  از  سبز  تأمین 

پژوهش  از  هدف  گیرد.  بر  در  را  ضایعات  یافت  باز حتی 

خرید  بر  سبز  کارکنان  توانمندسازی  رابطه  بررسی  حاضر، 

سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  میانجی  نقش  به  توجه  با  سبز 

فرضیه  راستای  در  تحقیق  یافته های  به  توجه  با  می باشد. 

با  سبز  خرید  بر  سبز  کارکنان  توانمندسازی  بین  رابطه  اول 

مورد  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  میانجی  متغیر  به  توجه 

اولین  برای  فوق  فرضیه  اینکه  به  توجه  با  نگرفت.  قرار  تأیید 

مدیریت  است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  تحقیق  این  در  بار 

زنجیره تأمین سبز نمی تواند نقش میانجی گری بین دو متغیر 

واقع  در  کند.  ایفا  سبز  خرید  و  سبز  کارکنان  توانمندسازی 

توانمندسازی  متغیر  اثر  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  متغیر 

نتایج  نمی دهد.  انتقال  سبز  خرید  متغیر  به  را  سبز  کارکنان 

بر  سبز  کارکنان  توانمند سازی  که  می دهد  نشان  دوم  فرضیه 

که این با یافته های  خرید سبز تأثیر مثبت و معنی داری دارد 

بنابراین   .]5[ دارد  همخوانی   )2014( همکاران  و  یک  تار

در  شرکت  برنامه های  چقدر  هر  که  گرفت  نتیجه  می توان 

مسائل  پیرامون  کارکنان  آموزش  و  توانمندسازی  جهت 

خرید  برای  بیشتری  تالش  آنها  شود،  بیشتر  یست محیطی  ز

با  رابطه  در  داشت.  خواهند  یافت  باز قابل  و  سبز  اولیه  مواد 

که  توانمند سازی  داد  نشان  پژوهش  یافته های  سوم،  فرضیه 

تأثیر  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  ی  رو بر  نیز  سبز  کارکنان 

که این با یافته های تحقیق نجاتی  مثبت و معنی داری دارد 

مبانی  اساس  بر  دارد]18[.  همسویی   )2017( همکاران  و 

چقدر  هر  که  گرفت  نتیجه  می توان  شد،  مطرح  که  نظری 

کارکنان سبز باال رود، عملکرد  سطح آموزش و توانمندسازی 

پیدا  ارتقاء  مثبت  جهت  در  نیز  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت 

می کند و بالعکس. در این راستا، یافته های پژوهش تیکسیرا 

پذیرش  با  سبز  آموزش  که  دادند  نشان   ،)2016( همکاران  و 

همکاری  و  سبز  خرید  در  سبز  تأمین  زنجیره  فعالیت های 

همچنین   .]11[ دارد  معنی داری  و  مثبت  رابطه  مشتریان  با 

از  کی  حا  ،)1394( همکاران  و  شهبازی  پژوهش  نتایج 

کارکنان و  وجود رابطه معنی دار و مثبت میان توانمندسازی 

عملکرد مدیریت زنجیره تأمین درشعبه های بانک صادرات 

که  نیز نشان می دهد  آزمون فرضیه چهارم  نتایج   .]36[ دارد 

مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبت و معنی داری بر خرید 
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سبز،  تأمین  زنجیره  مدیریت  اهمیت  به  توجه  با  دارد.  سبز 

می بایست  که  دارد  اجرایی  اقدامات  به  نیاز  آن  پیاده سازی 

بردارند.  آن  تحقق  برای  را  مؤثر  گام های  سازمان ها  مدیران 

چقدر  هر  غذایی  صنایع  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین 

افزایش دهند،  را  کارکنان سبز  توانمندسازی  پتانسیل  سطح 

عملکرد شرکت در زمینه مدیریت زنجیره تأمین سبز و خرید 

غذایی  صنایع  کارکنان  چنانچه  یافت.  خواهد  بهبود  سبز 

گردند، به سراغ خرید محصوالت سبز  در این زمینه توانمند 

مجدد  استفاده  و  یافت  باز قابلیت  که  محصوالتی  یعنی 

راستای  در  شرکت  مدیران  همچنین،  رفت.  خواهند  دارند 

مدیریت زنجیره تأمین، تصمیمات و استراتژی هایی را اتخاذ 

یست و حفاظت از  که متناسب با مسائل محیط ز می کنند 

شرکت های  مدیران  به  تحقیق  نتایج  به  توجه  با  باشد.  آن 

کارکنان خود  که  تولید کننده صنایع غذایی پیشنهاد می شود 

موفقیت  تا  سازند  توانمند  سبز  وظایف  پیگیری  زمینه  در  را 

نمایند.  تضمین  یست محیطی  ز حوزه های  در  را  سازمان 

غذایی  صنایع  شرکت های  که  می شود  پیشنهاد  همچنین 

را  و ...  تولید  مدیران لجستیک، طراحان محصول، مدیران 

در راستای دستیابی به استفاده بهینه از منابع، صرفه جویی 

و استفاده از مواد اولیه سبز تشویق و توانمند نماید. 

جدول )4( یافته های این پژوهش را با نتایج پژوهش های 

در  ذکرشده  پژوهش های  میان  از  می کند.  مقایسه  پیشین 

تیکسیرا  و   )2017( همکاران  و  نجاتی  پژوهش   ،)4( جدول 

و همکاران )2016( اهمیت ویژه ای دارد. نجاتی و همکاران 

)2017(، بخشی از پژوهش خود را به شناسایی ابعاد مدیریت 

سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  ایجاد  در  سبز  انسانی  منابع 

عنوان  به  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  و  داده اند  اختصاص 

گرفته شده است. همچنین، تیکسیرا و  متغیر وابسته در نظر 

همکاران )2016(، به رابطه بین آموزش سبز و مدیریت زنجیره 

یلی پرداخته اند. در حالی   که در  تأمین سبز در شرکت های برز

کارکنان سبز پرداخته شده  توانمندسازی  بر  پژوهش حاضر، 

این پژوهش خرید سبز است. در تحقیق  وابسته در  و متغیر 

کارکنان سبز  توانمندسازی  تأثیر  یک و همکاران )2014(،  تار

شده  آزموده  اجتماعی  سازمان های  بهره وری  و  سودآوری  بر 

بر  کارکنان سبز  توانمندسازی  تأثیر  پژوهش  این  در  اما  است 

خرید سبز مد  نظر است. در تحقیق نجاتی و همکاران )2017( 

مدیریت  ابعاد  بین  رابطۀ  تغییر  مقابل  در  کارکنان  مقاومت 

منابع انسانی سبز بر زنجیره تأمین سبز را تعدیل می کند ولی 

میانجی  متغیر  نقش  سبز  تأمین  زنجیره  حاضر  پژوهش  در 

با  را  قرابت  بیشترین  آنها  پژوهش  این رو  از  می کند.  بازی  را 

پژوهش حاضر دارد. از میان پژوهش های داخلی نیز پژوهش 

که  شهبازی و همکاران )1394(، برجسته ترین پژوهش است 

کارکنان و عملکرد مدیریت  در آن ارتباط بین توانمندسازی 

کرده اند  بررسی  را  صادرات  بانک  شعب  در  تأمین  زنجیره 

.]36[  ،]18[  ،]11[  ،]5[

جدول 4- مقایسه یافته های پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین

پژوهش حاضر
مشابه نجاتی و همکاران 

)2017(
مشابه تیکسیرا و همکاران 

)2016(
مشابه جینگ و همکاران 

)2016(
مشابه لوثرا و همکاران )2015(

مشابه شهبازی و همکاران 
)1394(

تأثیر مثبت و معنی داری 
توانمندسازی کارکنان 

سبز بر خرید سبز و 
مدیریت زنجیره تأمین 

سبز

تأثیر مستقیم و 
معنی داری ابعاد 

مدیریت منابع انسانی 
سبز بر مدیریت زنجیره 

تأمین سبز

آموزش سبز با پذیرش 
فعالیت های زنجیره 

تأمین سبز در خرید سبز 
و همکاری با مشتریان 

رابطه مثبت و معنی داری 
دارد

مدیریت زنجیره تأمین 
سبز منجر به عملکرد بهتر 
در چهار زمینه اقتصادی، 

محیطی، عملیاتی و 
اجتماعی می شود

-

بیانگر وجود رابطه معنی دار 
و مثبت میان توانمندسازی 
کارکنان و عملکرد مدیریت 

زنجیره تأمین درشعب 
بانک صادرات است

تأثیر مستقیم و معنی داری 
مدیریت زنجیره تأمین 

سبز بر خرید سبز
---

پیاده سازی زنجیره تأمین پایدار 
در صنعت اتومبیل تاثیر مثبت 
و معنی داری بر خرید سبز دارد

-
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