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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to explain the impact of green supply chain on economic performance,
emphasizing the mediating role of green innovation, environmental management and quality management in companies
listed on the Tehran Stock Exchange.
Methodology: In this research, the multivariate perceptron neural network approach and modeling of variance-based
structural equations in SPSS26 and SmartPls3.3.3 software have been investigated.
Findings: The results show that green supply chain management affects economic performance and increases green
innovation, environmental management and quality management of economic performance. The establishment of a
green supply chain has led to the observance of environmental requirements, and by observing environmental
requirements, labor productivity is improved through specialized training of employees.
Originality/Value: In previous studies have not considered the pros and cons of the relationship between
environmental management and labor productivity. In this study, according to the selection of companies listed on the
Tehran Stock Exchange during the covid-19 period and the statistical sample selected by systematic elimination method
and available sampling, these views were examined. Also, in the research method, most researches have only fitted the
model with structural equations and regression equations, while in this research, the proposed model fits with multilayer
perceptron neural network method and variance-based structural equations and finally to evaluate the performance
prediction comparison model. Economically, the root mean square error index is used.
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نوع مقاله :پژوهشی

بررسی اثرگذاری زنجیره تامین سبز بر عملکرد اقتصادی :رویکرد مدل های شبکه عصبی و
معادالت ساختاری
ابراهیم فربد* ،علیرضا حمیدیه
گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

چکیده
هدف :هدف از انجام این تحقیق تبیین اثرگذاری زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی ،با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سبز ،مدیریت

روششناسی پژوهش :در این پژوهش با رویکرد شبکه عصبی پرسپترون چندالیه و مدلسازی معادالت ساختاری واریانس محور در
نرمافزارهای  SPSS26و  SmartPls3.3.3بررسی شده است.
یافتهها :نتایج نشان میدهد که مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی تاثیرگذار بوده و نوآوری سبز ،مدیریتزیستمحیطی و
مدیریت کیفیت ،عملکرد اقتصادی را افزایش میدهند .استقرار زنجیره تأمین سبز باعث رعایت الزامات زیستمحیطی شده و با رعایت
الزامات زیستمحیطی ،بهرهوری نیروی کار به واسطه آموزش تخصصی کارکنان بهبود پیدا میکند.
اصالت/ارزش افزوده علمی :در پژوهشهای قبلی دیدگاههای موافق و مخالفی در رابطه بین مدیریت زیستمحیطی و بهرهوری نیروی کار
در نظر گرفته نشده است .در این پژوهش با توجه به انتخاب جامعه شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوران کرونا
و نمونه آماری منتخب به روش سیستماتیک حذفی و نمونهگیری در دسترس ،این دیدگاهها بررسی شدند .همچنین در قسمت روش پژوهش
اکثر تحقیقات فقط به برازش مدل با روش معادالت ساختاری و معادلههای رگرسیون اکتفا کردهاند ،در حالی که در این تحقیق مدل پیشنهادی
با روش شبکه عصبی پرسپترون چندالیه و معادالت ساختاری واریانس محور برازش و در نهایت جهت ارزیابی مدل مقایسه پیشبینی
عملکرد اقتصادی از شاخص ریشه میانگین مربعات خطا استفاده شده است.
کلیدواژهها :زنجیره تأمین ،عملکرد اقتصادی ،مدیریت کیفیت ،محیطزیست ،شبکه عصبی ،معادالت ساختاری.

 -1مقدمه
رشد مستمر اقتصادی با افزایش مصرف انرژی و انتشار آالیندهها همراه است (شو و همکاران .)2۰16 ،1مدیریت محیطزیست میتواند
عملکرد زیستمحیطی شرکتها را بهبود دهد که این امر مستلزم سرمایهگذاری اضافی توسط شرکتها بوده که درنهایت بر تولید و عملکرد
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زیستمحیطی و مدیریتکیفیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

آنها تأثیر خواهد گذاشت .مطالعات زیادی در مورد تأثیر مدیریت محیطزیست بر عملکرد اقتصادی شرکتها انجامشده است اما
ادبیات موجود هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است (ما و همکاران.)2۰2۰ ،1
بهرهوری نیروی کار یک عملکرد اقتصادی است که اغلب در تحقیقات استفاده میشود .برخی محققان بر این باورند که مدیریت
محیطزیست میتواند وضعیت کار و سالمت کارکنان را بهبود و رضایت آنان را ارتقا و از این طریق به افزایش بهرهوری نیروی کار

شرکتها کمک نماید (آراگون-کوریا و همکاران .)2۰13 ،2برخی مطالعات نشان دادهاند که مدیریت محیطزیست بر فعالیتهای روزانه

تولید و عملیات تأثیر میگذارد و بهرهوری نیروی کار را کاهش میدهد (فروندل و همکاران .)2۰18 ،3دالیل این پدیده ممکن است به
این صورت بیان شود که از یک طرف ،مدیریت محیط زیست شرکتها را مجبور میکند تا منابع و نیروی کار بیشتری را برای فعالیتهای
کسب و کار خود از جمله اخذ گواهینامههای محیط زیست ،اسناد زیست محیطی و دفع زباله سرمایه گذاری کنند که این امر میتواند
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بر بهرهوری کار شرکتها تأثیر منفی بگذارد .از طرف دیگر ،مدیریت دقیق محیط زیست برای شرکتها این الزام را به وجود میآورد تا
فرایندهای تولید را تغییر دهند ،تجهیزات تولید را به روز کنند ،انعطافپذیری شرکتها را برای مقابله با مسائل زیست محیطی کاهش
دهند و در نهایت باعث سرمایهگذاری بیشتر در تولید میگردد (ما و همکاران .)2۰2۰،با رشد جهانیشدن و افزایش رقابت در بازار،
بهرهوری نیروی کار عامل مهمی در رقابت شرکت شده است .باال رفتن بهرهوری نیروی کار به معنای پایین آمدن هزینه واحد تولید است
شرکتها باید به تأثیر آن بر بهرهوری نیروی کار توجه کنند (النلونگو و همکاران .)2017 ،4درحالیکه بحث بر سر این است که کدام
دیدگاه درست است ،محققان به شناسایی نقش عواملی مانند توسعه منطقهای ،نوع صنعت و اندازه شرکت در موفقیت مدیریت
زیستمحیطی پرداختند (و ینگارتن و همکاران .)2012 ،5مدیریت کیفیت میتواند به شرکتها کمک کند تا به طور مداوم بر کیفیت
همه فعالیتهای کسب و کار نظارت و مدیریت ،از بروز خطاها در فرآیند تولید جلوگیری کنند و به کارکنان انگیزه دهند تا کارآیی کار را
بهبود بخشند .تجربه مدیریت کیفیت میتواند به کاهش فعالیتهای اضافی حاصل از سرمایه گذاری در مدیریت محیط زیست و بهبود
فرآیند سرمایهگذاری ،بهبود کارآیی کارکنان در هنگام رسیدگی به مشکالت زیست محیطی و کاهش تأثیر منفی مدیریت محیط زیست
بر بهره وری نیروی کار بهعنوان یک الزام کمک کند (کورکویچ و همکاران.)2۰۰8 ،6
جدا از تأثیر منفی یا مثبت مدیریت زیستمحیطی بر بهره وری نیروی کار ،هرچه سطح مدیریت کیفیت باالتر باشد ،بهرهوری نیروی
کار نیز بیشتر میشود .هنگامی که شرکتها را با توجه به سطح مدیریت کیفیت متمایز میکنیم ،استباط میشود که در شرکتهای با
سطح مدیریت کیفیت باال ،تأثیر منفی مدیریت محیط زیست بر بهرهوری نیروی کار کاهش مییابد (ما و همکاران .)2۰2۰،عملکرد
ً
مالی معموال مهمترین محرک برای اتخاذ شیوههای زنجیره تأمین سبز است .تولیدکنندگان ژاپنی بهطور قابلتوجهی هزینههای
زیستمحیطی برای خرید مواد و جریمه ناشی از حوادث زیستمحیطی را کاهش دادهاند .در چین ،هیچ سود مالی قابلتوجهی از طریق
ً
مدیریت زنجیره تأمین سبز به دست نیامده است .بااینحال ،بوون و همکاران )2۰۰1( 7بیان کردند که شیوههای زیستمحیطی معموال
منجر به مزایای مالی کوتاهمدت نمیشوند ،اما عملکرد مالی بلندمدت را میتوان به دست آورد .با توجه به ناهمگونی تأثیر مدیریت
زیستمحیطی بر بهرهوری نیروی کار ،این مقاله نقش میانجی مدیریت کیفیت ،نوآوری سبز و زنجیره تامین سبز را با توجه به شباهتهای
فراوان بین این دو شیوه مدیریتی بررسی میکند (کورکویچ و همکاران.)2۰۰8 ،
ً
بنابراین سواالتی که مطرح میشود این است که اوال آیا مدیریت زیستمحیطی بر بهرهوری نیروی کار بهعنوان معیار عملکرد اقتصادی
ً
تاثیرگذار بوده و نقش میانجی مدیریت کیفیت در رابطه بین مدیریت زیستمحیطی و عملکرد اقتصادی به چه صورت میباشد؟ دوما آیا
میتوان شرکتهای دارای زنجیره تأمین سبز با تأثیرگذاری بر مدیریت زیستمحیطی و با استفاده از نوآوری سبز میتوانند باعث بهبود
عملکرد اقتصادی شوند؟
ساختار پژوهش بر این اساس است که مبانی نظری ،ادبیات تحقیق و تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته پیرامون موضوع مورد
بررسی ،شکافهای تحقیقاتی و نوآوری مدل و فرضیههای تحقیق و مدلسازی در قسمت بعدی بیان می شود ،در روششناسی تحقیق
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بررسی اثرگذاری زنجیره تامین سبز بر عملکرد اقتصادی :رو یکرد مدل های شبکه عصبی و معادالت ساختاری

و در رقابت ،شرکتها از مزیت بیشتری برخوردار میشوند؛ بنابراین ،درحالیکه مدیریت زیستمحیطی پیادهسازی و اجرا میشود،

به بررسی جامعه و نمونه آماری ،روش نمونهگیری و روش تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شده است .یافتههای تحقیق ،تحلیل حساسیت،
بحث و نتیجهگیری قسمت پایانی پژوهش را شامل میشود.

 -2مرور پیشینه تحقیق
 -2-1مدیریت زیستمحیطی و عملکرد اقتصادی شرکتها
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نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع 1نشان میدهد که استراتژی رقابتی و عملکرد یک شرکت بهطور قابلتوجهی به منابع و ظرفیتهای داخلی

سازمان بستگی دارد (بارنی .)1۹۹1 ،2با توجه به این نظریه ،مدیریت زیستمحیطی میتواند منجر به توسعه قابلیتهای شرکت ازجمله

کاهش هزینه ،بهبود اعتبار و شهرت شرکت و روحیه بهتر کارکنان شود که میتواند منابع مزیت رقابتی باشد (النلونگو و همکاران.)2۰17 ،
تحقیق ریلو )2۰13( 3نیز نشان میدهد که شرکتهای با مدیریت جامع زیستمحیطی ،عملکرد اقتصادی بهتری دارند.
مدیریت زیستمحیطی می تواند با کاهش هزینه شرکت ،عملکرد اقتصادی آن را بهبود بخشد و منجر به رابطه هماهنگتر بین شرکتها و
ذینفعان خارجی (دولتها ،سازمانهای زیستمحیطی ،رسانهها ،جوامع و  )...شود و هزینههای مدیریت ریسک شرکتها را کاهش دهد
فربد و حمیدیه  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه316-338 :

(استفان و پاول .)2008 ،4استانداردهای زیستمحیطی میتوانند کل هزینه یک محصول را کاهش یا ارزش آن را افزایش دهند ،کاربرد

منابع را بهبود بخشند و یک شرکت را رقابتیتر سازند (هراس-سایزربیترا و همکاران .)2016 ،5شرکتهایی که با مدیریت زیستمحیطی
فعالیت میکنند میتوانند اعتماد بانکها یا سرمایهگذاران را به دست آورده و هزینههای مالی خود را کاهش دهند .عملکرد زیستمحیطی

می تواند تصویر اجتماعی شرکت را بهبود بخشد ،شناسایی کارکنانی را که منجر به کاهش هزینههای کار شرکت میشود افزایش دهد و در
جذب و حفظ استعدادها ،مفید واقع شود (وانگ و همکاران.)2۰18 ،6
ادبیات مدیریت منابع انسانی بر این باور است که مجموعهای از فرآیندهای اجرایی منابع انسانی مرتبط با مدیریت زیستمحیطی وجود
دارد که می تواند عملکرد شرکت را از طریق رضایت شغلی ،انگیزش کار ،امنیت شغلی و به اشتراکگذاری اطالعات بهبود بخشد .بهطور
خاص ،روشهای مدیریت زیستمحیطی ،مانند آموزش کارکنان ،با افزایش آگاهی تخصصی میتواند کارمندان را کارآمدتر کند ،تعامل
بین فردی را در میان کارکنان ارتقا و تعهد کارکنان را افزایش دهد (ما و همکاران .)2020،تعامالت بین فردی انتقال دانش را تسهیل و

ایدههای نوآورانه برای افزایش بهرهوری ایجاد میکند (دادی و همکاران ،)2016 ،7به رضایت شغلی و انگیزه کارکنان کمک میکند ،درنتیجه
عملکرد اقتصادی را بهبود میبخشد (استفان و پاول .)2008 ،روشهای مدیریت زیستمحیطی مناسب برای توسعه اقتصادی یک شرکت

مفید هستند ،اما ممکن است عملکرد اقتصادی یک شرکت را تضعیف کنند زمانی که روشهای مدیریت زیستمحیطی بسیار فراتر از آن

باشد که یک شرکت میتواند از عهده آن برآید (هنریکوس و سادورسکی .)2۰13 ،8تحقیق آراگون-کوریا و همکاران ( )2013نشان میدهد

که عدم وجود کارکنان واجد شرایط محیطی ،منابع مالی یا تخصصی هرگونه بازده اقتصادی عمده ناشی از پیشرفت زیستمحیطی را محدود
خواهد کرد .سرمایهگذاری شرکت در مدیریت زیست محیطی ممکن است از سود بیشتر شود و عملکرد اقتصادی را کاهش دهد (خانا و

آنتون .)2۰۰2 ،9با توجه به شباهت بین مدیریت زیستمحیطی و مدیریت کیفیت جامع ،منطقی است که باور کنیم که یک رابطه بین
مدیریت زیستمحیطی و عملکرد اقتصادی شرکتها وجود دارد.
 -2-2مدیریت زیستمحیطی و بهرهوری نیروی کار

مدیریت زیستمحیطی ،نوآوری مناسبی است که شرکتها برای بهبود عملکرد زیستمحیطی درنظر میگیرند (دارنال و همکاران،10
 .)2010بهمنظور ارتقاء مدیریت زیستمحیطی ،سازمان بینالمللی استانداردسازی در سال  1996استانداردهای سیستم مدیریت
زیستمحیطی را تدوین کرد .از نوآوریهای زیستمحیطی میتوان به تأسیس بخشهای مدیریت زیستمحیطی ،طراحی رو یههای
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مدیریت زیستمحیطی ،تغییر یا بهروزرسانی تجهیزات تولید ،بایگانی اطالعات مربوط به حفاظت زیستمحیطی ،آموزش کارکنان
مربوطه و تغییر فرهنگسازمانی و غیره اشاره کرد که الزامات  ISO14001را در برمیگیرد (ما و همکاران.)2۰2۰،
ً
برخی محققان تصور میکنند که مدیریت زیستمحیطی منجر به بهرهوری نیروی کار میشود .اوال ،مدیریت زیستمحیطی میتواند
رضایت کارکنان را بهبود بخشد و باعث میشود که کارکنان نسبت به شرکتهای خود وفادار و عملکرد بهتری داشته باشند (راینهاردت،1
ً
 .)1999ثانیا ،مدیریت زیستمحیطی هزینه نیروی کار را کاهش میدهد .انتشار آالیندگی برای سالمتی کارکنان مضر است .عملکرد
بهتر زیستمحیطی سبب کاهش مرخصی استعالجی و غیبت کارکنان میشود ،بنابراین نیاز به استخدام کارکنان جدید کاهش مییابد و
ً
از این طریق هزینههای نیروی کار کاهش پیدا میکند (واگنر .)2011 ،2ثالثا ،مدیریت زیستمحیطی ،آموزش بیشتر کارکنان و همکاری
بین گروهی را ارتقا میبخشد (دلماس و پکوویک .)2013 ،3این نوع آموزش به تقویت شناخت کارکنان از شرکت کمک میکند و
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همکاری بین گروهی باعث افزایش اشتراکگذاری دانش و روابط بین فردی بهتر در بین کارمندان میشود (آراگون-کوریا و همکاران،
ً
 .)2013بازتاب این مزایا نهایتا در بهرهوری نیروی کار مشخص میشود (ما و همکاران.)2020،
ً
بااینحال ،دیدگاههای مخالفی نیز وجود دارد .اوال ،مدیریت زیستمحیطی فعالیتهای تجاری مانند طراحی سیستم ،مستندسازی
فعالیتهای تجاری اصلی میباشند ایجاد میکند که این امر میتواند روی بهرهوری کار شرکت تأثیر منفی بگذارد (فروندل و همکاران،
 .)2018این فعالیتهای تجاری نیاز به منابع ،بودجه و نیروی کار دارد که منجر به سرمایهگذاری پربار شود (النلونگو و همکاران،
ً
ً
 )2017که نهایتا تأثیر منفی بر بهرهوری نیروی کار دارند (امبک و النوئی .)2008 ،4ثانیا ،مدیریت زیستمحیطی باعث کاهش
انعطافپذیری شرکتها در مواجهه با مسائل زیستمحیطی میشود .بهعنوانمثال ،مدیریت زیستمحیطی اغلب به تغییرات قابلتوجه
در سیستمهای تولید نیاز دارد که الزم است شرکتها فرآیندهای تولید خود را تغییر داده و از فناوریها و تجهیزات سازگار با محیطزیست
استفاده کنند .بسیاری از محققان دریافتند که مدیریت زیست محیطی تأثیر منفی بر بهرهوری نیروی کار دارد (ریلو.)2013 ،
 -2-3مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی

مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی در شیوههای مدیریتی با یکدیگر شباهتهایی دارند (وینگارتن و پگال .)2012 ،هر دو بر
پیشرفت و ارزیابی مستمر ،همکاری و مشارکت کارکنان و  ...تأکید دارند (پریرا-مولینر و همکاران .)2012 ،5با توجه به شباهتهای

موجود بین مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی ،شرکتهایی که دارای تجربه موفق در مدیریت کیفیت هستند ،راحتتر به
بیثباتیهای ناشی از مدیریت زیستمحیطی واکنش میدهند و استراتژیهای پیشرفته مدیریت زیستمحیطی را با موفقیت پیادهسازی
میکنند (مولینا-آزورین و همکاران .)2009 ،6دالیل آن به شرح زیر است:
 −مدیریت زیستمحیطی مستلزم حمایت منابع انسانی ،بهو یژه مشارکت و آموزش کارکنان میباشد .کارکنان با دانش و مهارتهای مرتبط خواهان اتخاذ
و پذیرش فنآوریهای جدید و پیروی از شیوههای مدیریت جدید هستند .شرکتهایی که دارای سیستم مدیریت کیفیت خوب هستند همیشه مشارکت
و آموزش کارکنان را ارزیابی میکنند .کارکنان شرکتهای دارای سیستم مدیریت کیفیت کارآمد ،نسبت به مشارکت کارکنان آگاه و متعهد بودهاند و درک
اینکه مدیریت زیستمحیطی چیست را آسانتر میسازد .از سیستم مدیریت کیفیت شرکتها میتوان بهعنوان مبنای مدیریت زیستمحیطی استفاده
کرد (ما و همکاران.)2۰2۰،

 −از تجربه مدیریت کیفیت موفق میتوان برای مطرح کردن نوآوریها و طرحهای جدید مربوط به مدیریت زیستمحیطی استفاده کرد .اگر کارکنان،
تجربه ،شناخت روشهای مدیریت کیفیت و توانایی رسیدگی به سوابق مدیریت کیفیت داشته باشند و اسناد مرتبط را بهطور ماهرانه پر کنند ،میتوانند
سوابق اطالعات زیستمحیطی و مستندسازی اسناد مدیریت زیستمحیطی را به بهترین نحو انجام دهند (مولینا-آزورین و همکاران.)2۰12 ،
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بررسی اثرگذاری زنجیره تامین سبز بر عملکرد اقتصادی :رو یکرد مدل های شبکه عصبی و معادالت ساختاری

فرآیند ،مشاوره زیستمحیطی ،حسابرسی زیستمحیطی ،مدیریت پسماند ،دعاوی زیستمحیطی و آموزش کارمندان که غیر از

 -2-4مدیریت زنجیره تأمین سبز

مدیریت زنجیره تأمین سبز 1شامل روشهایی است که وقوع مسائل زیستمحیطی را در طول فرآیند تولید محصول نهایی در سازمانهای

تولیدی به حداقل میرساند (شارما و همکاران .)2۰17 ،2مدیریت زنجیره تأمین سبز اثرات محیطی عملیات زنجیره تأمین را تحت تأثیر
قرار میدهد که عملکرد پایداری سازمانها را افزایش میدهد .هدف اصلی مدیریت زنجیره تأمین سبز به حداقل رساندن پیامدهای
زیستمحیطی مخرب ،مانند آلودگی ،مصرف منابع ناپایدار و محصول نامناسب در دسترس است (شارما و همکاران.)2۰17 ،
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بر اساس تحقیق سریواستاوا ،)2۰۰7( 3مفهوم مدیریت زنجیره تأمین سبز از زمان انقالب کیفیت در دهه  1۹8۰و انقالب زنجیره تأمین در
ً
دهه  1۹۹۰موضوع بحث بوده است .اساسا ،مدیریت زنجیره تأمین سبز خرید سبز ،لجستیک معکوس و چرخه فرآیند (شامل
تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان و مشتریان) را در زنجیره تأمین ادغام میکند (ژو و سارکایس )2004 ،4که در آن ،چرخه فرآیند شامل

زنجیرههای معکوس و روبهجلو در عملیات زنجیره تأمین است و یا بهعنوان حلقه بسته شناخته میشود (سمان و همکاران .)2019 ،5بر
این اساس ،این امر با تشدید اثرات مخرب زیستمحیطی کنترل میشود .عالوه بر مزایای محیطی ،مدیریت زنجیره تأمین سبز نتایج مفیدی
را برای عملیات کسبوکار مانند سودآوری باالتر ارائه میدهد (ویلکرسون.)2005 ،6
فربد و حمیدیه  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه316-338 :

در اصل ،مدیریت زنجیره تأمین سبز شامل چندین روش ،ازجمله مدیریت زیستمحیطی ،خرید سبز ،همکاری زیستمحیطی مشتری و
لجستیک معکوس است که توسط چندین مطالعه تجربی به دست آمده است (ژو و همکاران .)2011 ،7از طریق روشهای مدیریت زنجیره
تأمین سبز ،عملیات تجاری قادر به تحمل فشارهای محیطی موردنیاز از سوی تنظیمکنندگان دولتی و همچنین عموم مردم (خریداران،
مشتریان و جوامع) هستند .روشهای مدیریت زنجیره تأمین سبز سازمانها را به بهبود عملکرد کلی خود از طریق نوآوری سبز ترغیب
میکند .بااینحال ،شواهد تجربی محدودی وجود دارند که رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و شیوههای نوآوری سبز را در بهبود عملکرد
کلی سازمان نشان میدهند.
 -2-5مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زیستمحیطی

مطالعات متعددی رابطه بین شیوههای مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد زیستمحیطی را در نظر گرفتهاند (آزودو و همکاران)2011 ،8

از سوی دیگر ،ادبیات شامل مطالعاتی است که در مورد رابطه بین این دو موضوع بحث میکنند (آریمورا و همکاران)2۰11 ،9؛ بنابراین،

این سؤال که آیا روشهای مدیریت زنجیره تأمین سبز بهطور مثبت یا منفی بر عملکرد زیستمحیطی تأثیر میگذارند ،بحثبرانگیز باقیمانده
است .از طریق اجرای روشهای مدیریت زنجیره تأمین سبز ،سازمانها برای بهبود و حفظ رابطه خود با تأمینکنندگان و مشتریان برای
دستیابی به عملکرد زیستمحیطی تشویق میشوند (ژو و همکاران .)2۰۰7 ،10با این کار ،سازمانها میبایست بر تأمینکنندگان خود
نظارت داشته باشند تا مواد سازگاربا محیطزیست را برای به حداقل رساندن اثرات مخرب زیستمحیطی در طول فرآیندهای تولید فراهم
کنند .عالوه بر این ،سازمانها باید بهگونهای عمل کنند که نیازهای مشتریان برای محصوالت سازگار با محیطزیست را افزایش داده و برآورده
سازند .تعامالت بین مشتریان ،تأمینکنندگان ،شرکا و تحقیق و توسعه مشترک ،عملکرد زیستمحیطی را ترویج خواهد داد (ژو و همکاران،
 .)2۰۰7عالوه بر بهبود عملکرد زیستمحیطی ،اجرای روشهای مدیریت زنجیره تأمین سبز تضمین میکند که فعالیت سازمانها و
تأمینکنندگان آنها با مقررات زیستمحیطی مطابقت دارند .بهطور خالصه ،اتخاذ یک روش پایدار مانند مدیریت زنجیره تأمین سبز ،مواد
زائد و خطرناک ،معامله و هزینههای عملیاتی را کاهش میدهد ،شیوههای بازیافت مواد خام و استفاده مجدد را تشویق میکند ،استفاده
کارآمد از منابع را ارتقا میدهد و به سازمانها کمک میکند تا فعالیتشان با مقررات زیستمحیطی مطابقت داشته باشند.
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 -2-6مدیریت زنجیره تأمین سبز و نوآوری سبز

دو نظریه رویکرد تکاملی (نلسون )1985 ،1و نوآوری از طریق مدل خلق مشترک از رابطه بین شیوههای مدیریت زنجیره تأمین سبز و

نوآوری سبز پشتیبانی میکنند (پارهاالد و راماسوامی .)2004 ،2هر دو نظریه پیشنهاد میکنند که تعامل بین طرفین یا ذینفعان درگیر در
فرآیند زنجیره تأمین شرکتها ،نوآوری زیستمحیطی بیشتری را بهمنظور مطابقت با فشارهای زیاد از جانب عوامل خارجی ،بهویژه از
جانب قوانین و مقررات دولتی ایجاد خواهد کرد .رائو )2۰۰2( 3فرض کرد که تأمینکنندگان سبز به نوآوریهای سبز کمک بیشتری
میکنند که نشان میدهد شیوههای مدیریت زنجیره تأمین سبز محرکهای کلیدی در القای شیوههای نوآوری سبز هستند .مطالعات
متعددی نقش مدیریت زنجیره تأمین سبز در تولید نوآوری سبز را تأیید کردهاند ،اما آنها اثرات جامع مدیریت زنجیره تأمین سبز بر روی
نوآوری سبز را در نظر نگرفتهاند (سمان و همکاران.)2019 ،
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مطالعه لی و کیم )2۰11( 4نشان داد که نوآوری سبز را میتوان از طریق همکاری زیستمحیطی میان شرکتها و تأمینکنندگان مهم

آنها در توسعه یک محصول سبز جدید القا نمود .یافتههای چیو و همکاران )2۰11( 5نشان میدهد تأمینکنندگان سبز بهطور مثبت منجر
به نوآوری سبز میشود .عالوه بر این ،مطالعه انجامشده توسط چیو و همکاران ( )2011در تایوان نشان داد که کسبوکار مدیریت
زیستمحیطی و مقررات بسیاری از ذینفعان (مانند تأمینکنندگان ،مشتریان و جوامع) شرکتها را به همکاری نزدیک با آنها در
فرآیندهای توسعه محصول تشویق میکند .سپس این همکاری برای شرکتها در ایجاد نوآوری ،بهبود طراحی محصول و فرآیند تولید و
توسعه انطباق کلی با مقررات زیستمحیطی مفید خواهد بود (چیو و همکاران .)2011 ،مفهوم نوآوری سبز میتواند به اجرای مدیریت
زنجیره تأمین سبز با ارائه ایدهها ،رویکردها و یا فنآوریهای جدید به تولیدکنندگان در توسعه محصوالت جدید کمک کند .درنهایت،
اعتقاد بر این است که نوآوری سبز بهمنظور دستیابی به مزیت رقابتی و کاهش مشکالت زیستمحیطی در صنعت ،روشهای مداومی
را برای نوآوری در هر مرحله از زنجیره تأمین فراهم میکند (زاینالی و همکاران.)2۰11 ،6
 -2-7نوآوری سبز و عملکرد اقتصادی

آلودگی نشانه استفاده ناکارآمد از منابع است .شرکتها میتوانند محصوالت جدید را توسعه دهند و فرایندهای موجود را بهبود بخشند
تا بهرهبرداری از منابع را افزایش و عوارض زیستمحیطی را از طریق نوآوری سبز کاهش دهند (پورتر و ون در لیند .)1۹۹۵ ،7به دلیل
بهبود آگاهیهای زیستمحیطی ذینفعان مانند مصرفکنندگان و سازمانهای زیستمحیطی توجه بیشتری به آلودگی محیطزیست
شرکتها میشود .بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع ،نوآوری سبز می تواند شرکت را قادر سازد تا منابع سازمانی ارزشمند را کمیاب و
منحصر به فرد ،شکل دهد که تبدیل به رقابت اصلی توسعه طوالنیمدت شرکت و درنتیجه بهبود عملکرد اقتصادی شرکت میشود .تأثیر
نوآوری سبز بر عملکرد اقتصادی یک شرکت شامل موارد زیر است .اول اینکه ،نوآوری سبز به شرکتها این امکان را میدهد تا بهطور

مؤثر از مواد خام استفاده و ضایعات را بازیافت کنند و درنت یجه هزینه مواد خام و دفع ضایعات را کاهش دهند (کمپ و همکاران،8
 .)2000دوم ،شرکت هایی که نوآوری فرآیند و محصول را اولویتبندی میکنند میتوانند با ارائه محصوالت متمایز به مزیت رقابتی

دست یابند (آگیولرا-ساراسیول و ارتیز-دی-ماندوجانا .)2013 ،9بهعنوانمثال ،شرکتها میتوانند مفاهیم سبز را برای طراحی و

بستهبندی محصول بهکارگیرند تا مزیتهای متمایز را افزایش دهند .سوم ،نوآوری سبز به شرکتها این پتانسیل را میدهد که انتشار
گازهای گلخانهای را کاهش دهند درنتیجه هزینههای انطباق و مسئولیت آنها کاهش مییابد (ونگ و همکاران .)2۰1۵ ،10چهارم،
نوآوری سبز به شرکتها کمک میکند تا شهرت و اعتبار زیستمحیطی خود را بهبود بخشند ،شناخت اجتماعی بیشتری به دست آورند
و به قیمتگذاری بهتر و رشد فروش دست یابند؛ بنابراین ،شرکتها میتوانند محصوالت و فرایندهای داخلی خود را بهبود بخشیده و
هزینههای عملیاتی خود را از طریق نوآوری سبز کاهش دهند .عالوه بر این ،شرکتها قادر به تمایز خود از رقبا و کسب اعتبار و برندینگ

6

1

7

2

Zailani et al.
Porter and Van der Linde
8
Kemp et al.
9
Aguilera-Caracuel and Ortiz-de-Mandojana
10
Weng et al.

Nelson
Prahalad and Ramaswamy
3
Rao
4
Lee and Kim
5
Chiou et al.
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زیستمحیطی مانند مدیریت زنجیره تأمین سبز به طور مثبت با نوآوری محصول و فرآیند سبز مرتبط است .نگرانی رو به افزایش در مسائل

برای دستیابی به عملکرد اقتصادی هستند (ریوایرا .)2002 ،1نوآوری سبز عملکرد مالی و اجتماعی شرکت را از طریق کاهش هزینه
ازدسترفته افزایش میدهد (سینگ و همکاران.)2020 ،2
 -2-8زنجیره تأمین سبز و عملکرد اقتصادی

فنگ و همکاران )2018( 3در تحقیقی با عنوان مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد مالی :نقش میانجی عملکرد عملیاتی و زیستمحیطی،
به بررسی اثرات میانجی عملکرد زیستمحیطی و عملیاتی در رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد مالی پرداختند .نتایج نشان
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داد که مدیریت زنجیره تأمین سبز بهعنوان یک استراتژی زنجیره تأمین یکپارچه بهطور قابلتوجه و مثبت با هر دو عملکرد زیستمحیطی و

عملیاتی در ارتباط است که پسازآن بهطور غیرمستقیم منجر به بهبود عملکرد مالی میشود .رحمان و همکاران )2۰1۴( 4در مطالعاتشان
نشان دادند که عملکرد شرکت نشاندهنده تأثیر مستقیم شیوههای سبز بر نتایج پایه اندازهگیری شرکتها ازنظر بازار و جنبههای مالی همراه
با رضایت مشتری است .بااینحال ،آنها دریافتند که تنها خرید سبز و شیوههای زیستمحیطی داخلی ،بازار و عملکرد مالی را در میان
تولیدکنندگان در مالزی پیشبینی میکنند .عالوه بر این ،آنچه در شیوههای زنجیره تأمین سبز بیشتر به آن اشارهشده است ،کاهش هزینه و

بهبود در عملکرد مالی است (التایب و همکاران .)2۰11 ،5سرکیس و کوردیرو )2001( 6اشاره کرد که رابطه قوی بین زنجیره تامین سبز و

فربد و حمیدیه  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه316-338 :

عملکرد از نظر اقتصادی و مالی وجود دارد.
جدول  -1مروری بر ادبیات داخلی.
Table 1- Current strategies.

ردیف
1
2

پژوهشگران
همکاران7

هنری و
()2020
قاسمی و همکاران 8
()2020

همکاران 9

3

طوطیان و
()2020

4

روشنی دلیوند و
شبگو)2020( 10

6
7

زاویه 11

سلیمی
()2020
رستگار و همکاران 12
()2022
ناظری 13

8

غالمی و
()2018

9

مهرمنش و
()2018

قاسمی 14

عنوان تحقیق
نقش اثرات زیستمحیطی در زنجیره تأمین
سبز پایدار.
بررسی تأثیرات انتشار گازهای گلخانهای،
عملکرد زیستمحیطی و عملکرد اجتماعی بر
عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران.
تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد
اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت
مشتری.
تاثیرمدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد
صادراتی شرکتهای صادرکننده استان گیالن
با توجه به نقش میانجی عملکرد محیطی.
بررسی رابطه زنجیره تأمین سبز با نوآوری سبز
و عملکرد سبز.
تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد
زیستمحیطی کارکنان هتل.
مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد سازمان؛
نقش تعدیلگر گواهینامه ایزو.
بررسی روابط ساختاری میان مدیریت کیفیت
جامع ،مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد
سازمانی.

نتایج تحقیق
اثرات زیستمحیطی روی زنجیره تأمین
سبز پایدار تأثیرگذار است.
انتشار گازهای گلخانهای ،عملکرد
زیستمحیطی و عملکرد اجتماعی بر
عملکرد مالی تأثیرگذار است.
تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز از طریق
نقش تعدیلگری حاکمیت مشتری بر
عملکرد اقتصادی تأییدشده است.
مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد
زیستمحیطی و صادراتی تأثیرگذار است.
زنجیره تأمین سبز بر نوآوری سبز و
عملکرد سبز تأثیرگذار است.
رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و
عملکرد زیستمحیطی هتلها تأیید و نوع
تأثیرگذاری آن بر عملکرد مثبت است.
مدیریت زنجیره تأمین سبز با در نظر
گرفتن متغیر تعدیلگر گواهینامه ایزو بر
عملکرد سازمان تأثیرگذار است.
مدیریت کیفیت و ابعاد مدیریت زنجیره
تأمین شامل انتخاب تأمینکننده ،مشارکت
تأمینکننده ،توسعه تأمینکننده و
مشارکت مشتری تأثیرگذار است.

9

1

10

2

Tootian et al.
Roshani Delivand and Shabgo Monsef
11
Salimi Zaviyeh
12
Rastegar et al.
13
Gholami and Nazeri
14
Mehrmanesh and Ghasemi

Rivera
Singh et al.
3
Feng et al.
4
Rahman et al.
5
Eltayeb et al.
6
Sarkis and Cordeiro
7
Honari et al.
8
Ghasemi et al.

ااا
ااجدول  -1ادامه.
Table 1-Cotinued.

ردیف

پژوهشگران

عنوان تحقیق

نتایج تحقیق

10

زندی و فغانی
ماکرانی)2018( 1

بررسی تأثیر عملکرد اجتماعی ،زیستمحیطی
و اخالقی بر عملکرد مالی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار.
بررسی تأثیر توسعه محصول سبز بر عملکرد
سازمانی.

عملکرد اجتماعی ،زیستمحیطی و اخالقی بر
عملکرد مالی تأثیرگذار بوده و اثر مستقیم دارند.

همکاران 2

12

محتشم و
()2016
خلیل زاده و
همکاران)2021( 4

14

آفرین محمدزاده و
حسن زاده)2018( 5

13

15
16

ثاراللهی 3

همکاران 6

حبیبا و
()2021
معین)2014( 7

همکاران 8

17

برادران و
()2016

18

اسماعیلپور و
همکاران)2015( 9

19

قربان پور و
همکاران)2017( 10

20

مروتی شریفآبادی و
همکاران)2015( 11
بنی مهد و
12
همکاران ()2009

21

رابطه بین مؤلفههای زنجیره تأمین سبز و
بهرهوری در سازمانها.
طراحی الگوی چابکسازی مالی فرایند زنجیره
تأمین.
شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر در
پیادهسازی مدیریت زنجیره تامین سبز با
روش  AHPفازی و  TOPSISفازی در صنعت
برق.
بهینه سازی شبکه زنجیره تامین سبز :مطالعه
موردی در صنعت داروسازی.
بررسی و اولویت بندی میانجیگری عوامل
بازار در عملکرد زنجیره تامین با استفاده از
تکنیک .TOPSIS
تأثیر ابعاد مدیریت زنجیره تأمین سبز بر
عملکرد سازمان با رویکرد مدلسازی معادالت
ساختاری.
بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت
محیطی و زنجیره تأمین سبز و اثر آنها بر
عملکرد سبز.
طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت
زنجیره تأمین سبز با استفاده از رهیافت
مدلسازی ساختاری تفسیری فازی.
بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد
سازمان.
بررسی رابطهی بین عملکرد زیستمحیطی و
عملکرد مالی.

323

بررسی اثرگذاری زنجیره تامین سبز بر عملکرد اقتصادی :رو یکرد مدل های شبکه عصبی و معادالت ساختاری

11

آذر و
()2016

توسعه محصول سبز بر عملکرد عملیاتی و با نقش
میانجی عملکرد زیستمحیطی بر عملکرد سازمان
تأثیرگذار است.
زنجیره تأمین سبز بر ابعاد بهرهوری در سازمان
تأثیرگذار است.
مولفه های عوامل درون سازمانی ،فناورانه و انسانی
جز الگوی چابکسازی مالی فرایند زنجیره تامین
شرکتها میباشد.
 4عامل موثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین
سبز در صنعت برق شناسایی و اولویت بندی گردید.

مدیریت زنجیره تامین سبز بهینه در صنعت
داروسازی مدلسازی گردید.
میانجیگری عوامل بازار با عملکرد زنجیره تامین
رابطه معنیداری دارند.
مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد عملیاتی و
فرآیندهای مرتبط با مشتری تأثیرگذار بوده ولی
مستقیم بر عملکرد مالی تأثیر ندارد.
مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و مدیریت
محیطی از طریق خرید سبز و همکاری با مشتریان
بر عملکرد سبز شرکت تأثیرگذار است.
الزامات قانونی و مدیریت محیطی و فناوریهای
سبز از زیرساختهای اساسی در مدیریت زنجیره
تأمین میباشند.
نوآوری سبز از طریق متغیر میانجی عملکرد
زیستمحیطی بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است.
رابطه معنیداری بین عملکرد زیستمحیطی و
عملکرد مالی وجود نداشت و نقش میانجی نوع
صنعت بین رابطه بین عملکرد زیستمحیطی و
عملکرد مالی تأثیرگذار است.

7

1

8

2

Moein
Baradaran et al.
9
Esmaeilpour et al.
10
Ghorbanpoor et al.
11
Morovati Sharifabadi et al.
12
Bani Mahd et al.

Zandi and Faghani Makrani
Azar et al.
3
Mohtasham and Sarollahi
4
Khlilzade et al.
5
Afarin Mohammadzadeh and Hasanzadeh
6
Habiba et al.

 -2-9بررسی شکافهای تحقیقاتی و نوآوری مدل

با بررسی پژوهش های موجود در جدول  ،1به شکافهای پژوهشی دست یافتیم .در بسیاری از مقاالت و پژوهشهایی که در حوزه عملکرد
اقتصادی بررسی شده است شاخص بهرهوری نیروی کار نادیده گرفته شده است که در این پژوهش بهعنوان یک شاخص مهم عملکرد
اقتصادی به آن میپردازیم .با توجه به اهمیت متغیر زیستمحیطی در رابطه بین بهرهوری نیروی کار و زنجیره تأمین سبز نقش آن به عنوان
میانجی در نظر گرفته نشده است که در تحقیقات دیگر مورد توجه واقع نشده است .در بررسی بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی نقش
میانجی نوآوری سبز در رابطه بین زنجیره تأمین سبز و بهرهوری نیرویکار بهعنوان شاخص عملکرد اقتصادی در نظر گرفته نشده است که
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در این تحقیق این نقش بررسی میشود .در بررسی اکثر مقاالت کار شده در حوزه زنجیره تامین سبز نقش میانجی مدیریت زیستمحیطی
در رابطه بین مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره تأم ین سبز در نظر گرفته نشده است که در این پژوهش با توجه به الزامات زیست محیطی
در کشور بررسی میشود همچنین در تحقیقات داخلی و خارجی نقش زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکتها بررسی شده است و نقش
مدیریت زنجیره تأمین سبز روی بهرهوری نیروی کار بررسی نشده است که در این پژوهش با توجه به الزامات زیست محیطی به بررسی آن
پرداخته میشود .دیدگاههای موافق و مخالف در رابطه بین مدیریت زیستمحیطی و بهرهوری نیروی کار در تحقیقات داخلی در نظر گرفته
نشده است که با توجه به انتخاب جامعه و نمونه آماری ،این دیدگاه ها بررسی می شوند .در قسمت روش تحقیق اکثر تحقیقات فقط به

فربد و حمیدیه  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه316-338 :

برازش مدل با روش معادالت ساختاری و معادلههای رگرسیون اکتفا کردهاند حال در این تحقیق پس از برازش مدل معادالت ساختاری
واریانس محور به ارزیابی مدل با استفاده از شاخص ریشه میانگین مربعات خطا پرداختهشده و برای عملکرد اقتصادی بهعنوان متغیر وابسته

پیشبینی صورت گرفته است (شمئولی و همکاران )2019 ،1همچنین مدل با رویکرد شبکه عصبی پرسپترون چندالیه برازش شده و بعد از
پیش بینی عملکرد اقتصادی و محاسبه ریشه میانگین مربعات خطا به دلیل اینکه ازلحاظ ماهیت ،دو رویکرد معادالت ساختاری واریانس
محور و شبکه عصبی پرسپترون چند الیه یکسان میباشند در تحلیل حساسیت به مقایسه ارزیابی مدلها پرداختهشده است (گارسون،2
ً
 .)2018نمونه مطالعه در این تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که الزاما فعالیت آنها در دوران کرونا
بوده و حداقل تا تاریخ  1399/06/31صورتهای مالی حسابرسی شده آنها ارائه شده باشد.

 -3فرضیههای تحقیق و مدلسازی
در اکثر ادبیات نظری مطالعه شده به تأثیر مدیریت زیستمحیطی و مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی و همچنین مدیریت
زنجیره تأمین سبز بر مدیریت زیستمحیطی پرداختهشده است .درحالیکه میتوان مدیریت زیستمحیطی را بهعنوان متغیر میانجی بین
مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد اقتصادی در نظر گرفت .در تحقیقات مختلف تأثیر نوآوری سبز بر عملکرد اقتصادی بررسیشده است
ولی میتوان با استناد به روش مدل خلق ارزش مشترک در مدیریت زنجیره تأم ین سبز به تبعیت از الزامات قوانین دولتی نوآوری سبز را در
نمونه موردمطالعه القا نمود لذا نقش میانجی نوآوری سبز بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد اقتصادی میتوان در نظر گرفت .لذا
میتوان استدالل کرد که مدیریت زیستمحیطی ممکن است عملکرد اقتصادی شرکتها را با تأثیر بر نوآوری سبز تحت تأثیر قرار دهد .با
در نظر گرفتن مشابهت بین مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی میتوان نقش مدیریت زیستمحیطی را در رابطه بین مدیریت زنجیره
تأمین سبز و نوآوری سبز در نظر گرفت؛ بنابراین انتظار میرود ،در شرکتهایی که سطح مدیریت کیفیت باالتری دارند ،مدیریت
زیستمحیطی بهتر اجرا شود .شرکتهای دارای مدیریت زنجیره تأمین سبز با در نظر گرفتن سیستم مدیریت کیفیت عملکرد اقتصادی خود
را بهبود میبخشند که می توان نقش میانجی مدیریت کیفیت را در رابطه بین مدیریت کیفیت و عملکرد اقتصادی بررسی کرد .لذا میتوان
فرضیه های تحقیق را در قالب مدل اولیه تحقیق بهصورت شکل  1پیشنهاد داد.
فرضیه اول :مدیریت زیستمحیطی بر بهرهوری نیروی کار شرکتها تأثیر میگذارد.
فرضیه دوم :مدیریت زیستمحیطی تأثیر منفی کمتری در بهرهوری نیروی کار در شرکتهای باکیفیت باال دارد.
فرضیه سوم :مدیریت زنجیره تأمین سبز بر مدیریت زیستمحیطی تأثیر میگذارد.

Garson

2

Shmueli et al.

1

فرضیه چهارم :مدیریت زنجیره تأمین سبز بر نوآوری سبز تأثیر میگذارد.
فرضیه پنجم :نوآوری سبز واسطه رابطه بین مدیریت زیستمحیطی و عملکرد اقتصادی شرکت است.
فرضیه ششم :مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی شرکتها تأثیر میگذارد.
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 -4روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع کمی ،ازنظر ماهیت توصیفی -همبستگی و ازلحاظ هدف کاربردی است جامعه آماری پژوهش شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تا تاریخ ارائه گزارش حسابرسی صورتهای مالی وقفه معامالتی نداشته ،آخرین
صورتهای مالی حسابرسی شده آنها منتهی به  1399/06/31در دوران کرونا و افشای اطالعات زیستمحیطی آنها در کدال
منتشرشده باشد .با اعمال محدودیتهای فوق  49شرکت شناسایی و پرسشنامه مرتبط با متغیرهای پژوهش در میان صاحبنظران مرتبط
با زنجیره تأمین سبز توزیع گردید که درنهایت  98پرسشنامه تکمیل و جمعآوری شد .نمونهگیری مورداستفاده برای انتخاب شرکتها با
درنظرگرفتن محدودیتهای مذکور بهصورت سیستماتیک حذفی و برای تکمیل پرسشنامه بهصورت نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس

است .مدیریت زیستمحیطی بر مبنای افشای اطالعات زیستمحیطی (عباسی و محمدی )2012 ،1و مدیریت کیفیت بر اساس اینکه
شرکت موردمطالعه دارای گواهینامه  ISO9001میباشد ،اندازهگیری میشوند .این اطالعات در یادداشتهای توضیحی صورتهای
مالی ،گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و گزارش تفسیری مدیریت منتشر میشوند .از بهرهورینیرویکار بهعنوان
شاخص اندازهگیری عملکرد اقتصادی استفاده میشود که از نسبت لگاریتم فروش سرانه به دست میآید (ما و همکاران .)2020،این
اطالعات در سامانه کدال به آدرس  Codal.irموجود میباشد .زنجیره تأمین سبز و نوآوری سبز بهصورت مستقیم قابلاندازهگیری نیستند
بلکه برای اندازهگیری آنها از شاخصهایی استفاده میشود که به ترتیب در تحقیقات استفادهشده است .زنجیره تأمین سبز از طریق
مؤلفههای مدیریت محیطزیست داخلی ،خرید سبز ،همکاری محیطی مشتری و لجستیک معکوس و نوآوری سبز از طریق مؤلفههای
عملکرد نوآوری در محصول سبز و عملکرد نوآوری فرآیند سبز اندازهگیری و کمی میشود .درنهایت داده های پژوهش با پرسشنامه
استاندارد مطابق جدول  2جمعآوری میشوند .در پژوهش حاضر برای آزمون کردن فرضیهها با در نظر گرفتن اثر میانجی نوآوری سبز و
مدیریت کیفیت از روش معادالت ساختاری واریانس محور 2در نرمافزار  SmartPls3.3.3و ماژول شبکه عصبی پرسپترون

چندالیه3

دربسته نرمافزاری  Spss26استفاده شده است .ازلحاظ ماهیت ،دو رویکرد فوق یکسان میباشند بنابراین میتوان در جهت انتخاب
بهترین مدل برازش ،نتایج آنها را باهم مقایسه کرد (گارسون .)2018 ،شکل  2مدل مفهومی تحقیق را پس از برازش نشان میدهد.

Multi layer perceptron network

3

Abbasi and Mohammadi
)SEM-PLS (Partial Least Squares

1
2

بررسی اثرگذاری زنجیره تامین سبز بر عملکرد اقتصادی :رو یکرد مدل های شبکه عصبی و معادالت ساختاری

شکل  -1چارچوب مفهومی تحقیق.
Figure 1- Conceptual framework of research.

همچنین ،قبل از بررسی فرضیهها ،روایی و پایایی را موردبررسی قراردادیم .برای تعیین پایایی و روایی پرسشنامه به ترتیب از شاخص آلفای
کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،روایی مالکی و روایی همگرایی 1میانگین واریانس استخراجی 2و روایی واگرایی 3فورنل و الرکر استفادهشده است.
جدول  -2متغیرهای تحقیق.
Table 2- Research variables.

سازهها
مدیریت زیستمحیطی
نوآوری سبز
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مدیریت زنجیره تأمین سبز

عملکرد اقتصادی
مدیریت کیفیت

نحوه اندازهگیری
افشا اطالعات زیستمحیطی در صورتهای مالی ،گزارش تفسیری مدیریت و گزارش
فعالیت هیات مدیره
عملکرد نوآوری در محصول سبز ( 4گویه)
عملکرد نوآوری فرآیند سبز ( 4گویه)
مدیریت محیطزیست داخلی ( 6گویه)
خرید سبز ( 9گویه)
همکاری محیطی مشتری ( 7گویه)
لجستیک معکوس ( 5گویه)
بهرهوری نیروی کار
دارا بودن  ISO9001یاISO14001

فربد و حمیدیه  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه316-338 :

 -5یافتههای تحقیق
یافته های تحقیق در دو قسمت برازش مدل با رویکرد معادالت ساختاری واریانس محور و رویکرد شبکه عصبی پرسپترون چندالیه بیان
میشود .برازش مدل ساختاری واریانس محور در سه مرحله برازش مدل اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و برازش مدل کلی انجام
میشود.
 -5-1برازش مدل اندازهگیری

در این مرحله ،تعیین میشود که آیا مفاهیم نظری بهدرستی توسط متغیرهای مشاهدهشده اندازهگیری شدهاند یا خیر .بدین منظور اعتبار

سازه 4مدل ،موردبررسی قرار میگیرد که برای سنجش آن از دو معیار روایی همگرایی و روایی واگرایی استفاده میشود .همانگونه که در
جدول  3نیز مالحظه میگردد ،بارهای عاملی تمامی ابعاد متغیرها باالتر از  ۰/۴است که نشان میدهد ابزار تحقیق حاضر از روش تحلیل
عاملی تأییدی نیز دارای روایی مطلوبی است و تمامی ابعاد بهخوبی سازههای خود را تبیین کردهاند.
جدول  -3نتایج روایی همگرا ابعاد پرسشنامه (الگوریتم مدل اندازهگیری).
Table 3- Credit convergence.

اقالم  /سازه

نمونه اصلی ()O

آمار (|O/STDEV|) T

نتیجه

CEC <- Green Supply Chain Management

0.767

13.818

CP <- Green Supply Chain Management

0.811

16.620

IEM <- Green Supply Chain Management

0.755

11.559

LP1 <- Economic Performance

1.000

*

PGPI1 <- Green Innovation

0.878

27.863

PGPI2 <- Green Innovation

0.890

30.953

QM1 <- Quality Management

1.000

*

RL <- Green Supply Chain Management

0.741

11.983

EM1 <- environmental management

1.000

*

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

*متغیرهای تکبعدی میباشند.

همانگونه که در جداول  3و  ۴مشاهده میشود با توجه به اینکه میانگین واریانس استخراجی و آلفای کرونباخ ترکیبی برای تمامی متغیرهای
پژوهش به ترتیب باالتر از  ۰/۵و  ۰/7است ،میتوان بیان نمود ابزار تحقیق از روایی همگرای قابل قبولی برخوردار است .همه گویه ها در

Discriminant validity
Construct validity

3
4

Convergent validity
Average variance extracted

1
2

سطح اطمینان  ۰/۹۵معنادار میباشند .معناداری گویه ها باالتر بودن عدد معناداری از  ±1/۹6است؛ بنابراین با توجه به مقادیر
بهدستآمده میتوان گفت که اعتبار همگرایی ابزار سنجش تأیید میشود.
جدول  -4پایایی و روایی سازههای تحقیق.
Table 4- Construct reliability and validity.

سازه

آلفای کرونباخ

قابلیت اطمینان ترکیبی

میانگین واریانس استخراج شده

Economic Performance
Green Innovation
Green Supply Chain Management
Quality Management
environmental management

1.000
0.720
0.769
1.000
1.000

1.000
0.877
0.852
1.000
1.000

1.000
0.781
0.591
1.000
1.000
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جهت بررسی روایی واگرا از معیار فورنل و النکر استفاده میشود این معیار با جایگذاری جذر میانگین واریانس استخراجی بهجای
اعداد  1در قطر اصلی ماتریس ضریب همبستگی به دست میآید .با توجه به جدول  5چنین استنباط میشود که این مقدار برای هر یک
از متغیرها بیش از همبستگی یک سازه با سازههای دیگر است ،بنابراین ابزار تحقیق از روایی واگرای مناسبی برخوردار است.
جدول  -5بررسی روایی واگرا در ماتریس همبستگی.
سازه

کارایی
اقتصادی

نوآوری
سبز

مدیریت زنجیره
تامین سبز

Economic Performance
Green Innovation
Green Supply Chain
Management
Quality Management
environmental
management

1.000
0.728
0.780

0.884
0.634

0.769

0.426
0.425

0.332
0.381

0.285
0.271

مدیریت
کیفیت

1.000
0.262

مدیریت
محیطی

1.000

با توجه به تأیید مطلوب بودن مقادیر بارهای عاملی ،اعتبار همگرایی ،اعتبار افتراقی و پایایی مرکب ،برازش مدل اندازهگیری تحقیق مورد
تأیید واقع میشود.
 -5-2برازش مدل ساختاری

پس از تحلیل و بررسی برازش مدل اندازهگیری ،در این قسمت به بررسی برازش مدل ساختاری پرداخته میشود .درواقع ،مرحله دوم در
رو یهها بهرهگیری از تحلیل مسیر ،ضریب تعیین و شاخص برازندگی مدل است .شکلهای  3و  4مدل معادالت ساختاری و نمودار
مسیر مدل تحقیق را به همراه اعداد معنیداری و ضرایب مسیر نشان میدهد.

شکل  -2مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد.
Figure 2- Conceptual framework of research.

بررسی اثرگذاری زنجیره تامین سبز بر عملکرد اقتصادی :رو یکرد مدل های شبکه عصبی و معادالت ساختاری

Table 5- Fornell-Larcker criterion in the correlation matrix.

328

فربد و حمیدیه  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه316-338 :

شکل  -3مدل مفهومی برازش شده در حالت معناداری پارامترها.
Figure 3- Conceptual framework of research.

ضریب تعیین  ،R2مهمترین معیاری است که با آن میتوان رابطه بین یک یا چند متغیر مستقل با متغیر وابسته را توضیح داد .این ضریب،
بیانکننده درصد تغییرات متغیر وابسته بهوسیله متغیرهای مستقل بوده که مقدار آن بین صفر و  1است .ضریب استون – گیسر  ،Q2معیار
قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و درصورتیکه مقدار ضریب استون – گیسر در مورد یک سازه درونزا سه مقدار  ۰/1۵ ،۰/۰2و
 ۰/3۵را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن را دارد .جدول 6
ضریب تعیین و ضریب استون-گیسر را برای متغیرهای عملکرد اقتصادی ،نوآوری سبز ،مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی نشان
میدهد.
جدول  -6ضریب تعیین و قدرت پیشبینی سازههای مدل.
Table 6- Determination coefficient and predictive power of model structures.
Construct
Economic Performance

R Square
0.738

Q²
0.719

Green Innovation

0.449

0.335

Quality Management

0.069

0.044

environmental management

0.073

0.046

بر اساس جدول  ،6حدود  8۹%از تغییرات متغیر عملکرد اقتصادی شرکت های نمونه تحت تأثیر نوآوری سبز ،مدیریت کیفیت ،مدیریت
زنجیره تأمین سبز و مدیریت زیستمحیطی بیان میشود .همچنین با توجه به مقادیر بهدستآمده برای ضریب تعیین و قدرت پیشبینی مدل
میتوان بیان نمود بخش ساختاری مدل نیز از برازش خوبی برخوردار است.
 -5-3برازش مدل کلی

برازندگی مدل از میانگین هندسی ضریب تعیین و میانگین اشتراکی به دست میآید که شاخص نیکویی برازش مدل 1نامیده میشود .مقدار
شاخص نیکویی برازش مدل باید باالی  ۰/36باشد تا مدل ،مدل برازندهای باشد .با توجه به محاسبه شاخص نیکویی برازش مدل بر اساس
خروجیهای نرمافزار  ،SmartPlsمدل از برازندگی مناسبی برخوردار است (اسپوسیتو و ینزی و همکاران.)2۰1۰ ،2

Goodness of fit
Esposito Vinzi et al.

1
2

جدول  -7شاخصهای اشتراک و شاخص حشو.
Table 7- CR-Communality and CR-Redundancy indices.

Economic Performance

Construct Crossvalidated
Redundancy
0.719

Construct Crossvalidated
Communality
1.000

Construct

Green Innovation

0.335

0.319
0.314

Green Supply Chain Management
Quality Management

0.044

1.000

Environmental Management

0.046

1.000

()1
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𝐺𝑂𝐹 = √𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑅2 × 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑒𝑔𝑒𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦.

در فرمول ( AverageR2 ،)1میانگین ضریب تعیین مدل و  AverageCommunalityمیانگین شاخص بررسی اعتبار اشتراک یا روایی
متقاطع می باشد که برای محاسبه شاخص برازش نیکویی برازش مدل استفاده میشود.
با توجه به سه مقدار  ۰/2۵ ،۰/۰1و  ۰/36که بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای شاخص نیکویی برازش مدل معرفیشده است

(وتزلز و همکاران ،)2۰۰۹ ،1بر اساس فرمول ( )1مقدار  ۰/۵2برای شاخص نیکویی برازش مدل ،برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید
میشود .در جدول  7اعداد ستون  CR- Redشاخص بررسی اعتبار یا افزونگی 2است که کیفیت مدل ساختاری را نشان میدهد و اعداد
ستون  ، CR- Comشاخص بررسی اعتبار اشتراک یا روایی متقاطع 3را نشان میدهند (گارسون.)2۰18 ،
 -5-4بررسی فرضیهها

آزمون فرضیههای تحقیق شامل آزمون اثرات مستقیم (تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته) ،آزمون اثرات میانجی (اثرات غیرمستقیم) و
آزمون اثرات کل (تأثیر متغیرهای مستقل بر وابسته در حضور متغیرهای میانجی) است.
جدول  -8آزمون فرضیهها (مسیرهای مستقیم).
Table 8- Testing Hypotheses (Path Coefficients).
Path diagram

)Original Sample (O

)|T Statistics (|O/STDEV

P Values

Green Innovation -> Economic Performance
Green Supply Chain Management -> Economic
Performance
Green Supply Chain Management -> Green
Innovation
>Green Supply Chain Management -
Environmental Management
Quality Management -> Economic Performance

0.307
0.509

5.317
9.095

0.000
0.000

0.573

5.625

0.000

0.271

2.960

0.003

0.145

2.448

0.015

0.132

2.109

0.035

0.226

2.945

0.003

0.262

2.658

0.008

Environmental Management -> Economic
Performance
Environmental Management -> Green Innovation
Environmental Management -> Quality
Management

قابل ذکر است درصورتیکه اعداد معناداری باالتر از عدد  1 /۹6باشد ،میتوان معناداری مسیر میان دو متغیر را تأیید نمود و بر وجود این
رابطه صحه گذاشت .ازاینرو بر اساس جدول  ،8فرضیههای اول ،سوم ،چهارم و ششم تحقیق موردپذیرش قرار میگیرند.
جدول  9آزمون متغیرهای میانجی را نشان میدهد ،میتوان نتیجه گرفت که متغیر نوآوری سبز نقش میانجی بین مدیریت زنجیرهتأمین
سبز و عملکرد اقتصادی دارد .چون عدد معناداری  3.7۴8باالتر از  1.۹6است .متغیر نوآوری سبز نقش میانجی بین
مدیریتزیستمحیطی و عملکرد اقتصادی دارد .چون عدد معناداری  2.۴87باالتر از  1.۹6است .متغیر مدیریت کیفیت نقش میانجی

CR-Communality

3

Wetzels et al.
CR-Redundancy

1
2
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() 2

𝐺𝑂𝐹 = √0.33 × 0.73 = 0.49.

ضعیفی بین مدیریت زیستمحیطی و عملکرد اقتصادی دارد .چون عدد معناداری  1.87۵باالتر از  1.۹6نیست متغیر مدیریت
زیستمحیطی نقش میانجی بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد اقتصادی دارد .چون عدد معناداری  2.۰۹۰باالتر از  1.۹6است.
متغیر مدیریت زیستمحیطی نقش میانجی بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و نوآوری سبز دارد .چون عدد معناداری  2.288باالتر از 1.۹6
است؛ بنابراین میتوان چنین استنباط کرد که متغیرهای میانجی تأییدشده ،میانجی کامل میباشند.
جدول  -9اثرگذاری متغیرهای میانجی.
Table 9- Effect of mediating variables.
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Path diagram with Mediating variables
Green Supply Chain Management -> Green Innovation
-> Economic Performance
>environmental management -> Green Innovation -
Economic Performance
>environmental management -> Quality Management -
Economic Performance
Green Supply Chain Management -> environmental
management -> Economic Performance
Green Supply Chain Management -> environmental
management -> Green Innovation

P Values

Original Sample
)(O
0.176

T Statistics
)|(|O/STDEV
3.748

0.000

0.069

2.487

0.013

0.038

1.875

0.061

0.036

2.090

0.037

0.061

2.288

0.023
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جدول  10میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته در حضور متغیرهای میانجی نشان میدهد ،میتوان نتیجه گرفت که چون اعداد
معناداری باالتر از عدد  1 /۹6باشد ،میتوان معناداری مسیر میان دو متغیر را تأیید نمود و بر وجود این رابطه صحه گذاشت .ازاینرو بر
اساس جدول  ،10میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر وابسته بیان میشود.
جدول  -10اثرگذاری کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته.
Table 10- Total effect of independent variables on the dependent variable.
Path diagram

Sample (O) Original

Green Innovation -> Economic Performance

0.307

T Statistics
)|(|O/STDEV
5.317

P
Values
0.000

Green Supply Chain Management -> Economic
Performance
Green Supply Chain Management -> Green
Innovation
>Green Supply Chain Management -
environmental management
Quality Management -> Economic Performance

0.749

12.538

0.000

0.634

6.114

0.000

0.271

2.960

0.003

0.145

2.448

0.015

0.239

3.920

0.000

0.226

2.945

0.003

0.262

2.658

0.008

environmental management -> Economic
Performance
environmental management -> Green Innovation
environmental management -> Quality
Management

بر اساس جدول  10و شکل  4چنین نتیجهگیری میشود که در بین متغیرهای مستقل تأثیرگذار بر عملکرد اقتصادی ،متغیر مدیریت زنجیره
تأمین سبز با ضریب اثر کل  ۰.7۴۹در اولویت اول ،نوآوری سبز با ضریب اثر کل  ۰.3۰7در اولویت دوم ،مدیریت زیستمحیطی با
ضریب اثر کل  ۰.23۹در اولویت سوم و مدیریت کیفیت با ضریب اثر کل  ۰.1۹1در اولویت چهارم میباشند.

شکل  -4اولویتبندی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش میانجی.
Figure 4- Prioritize the factors affecting economic performance by considering the mediating role.

 -5-5ارزیابی مدل معادالت ساختاری واریانس محور

پایه اصلی معادالت ساختاری واریانس محور ایجاد مدلهای توضیحی باقدرت پیشبینی قابلقبول است .معادالت ساختاری
واریانسمحور با به حداکثر رساندن میزان واریانس توضیح دادهشده سازههای درونزای تعبیهشده در یک مدل مسیر فرضی ،سازوکارهایی
را تولید میکند که بهوسیله آنها پیشبینی تولید میشود .این و یژگی معادالت ساختاری واریانس محور را از ابزارهای مختلف یادگیری
ماشین که برای اهداف پیشبینی طراحیشدهاند ،متمایز میکند .ارزیابی قدرت پیشبینی یک مدل آماری یک عنصر مهم در هر مطالعه
است .تمرکز محققان مدیریتی و بازاریابی بیشتر دنبال این هستند که آیا ضرایب مدل قابلتوجه ،معنیدار و در جهت فرضیه هستند نه
آزمون اینکه یک مدل میتواند موارد جدید را پیشبینی کند .معادالت ساختاری واریانس محور یک روش "پیش بینی-علی" است
(جورسکوچ و ولد .)1982 ،1برای ارزیابی قدرت پیشبینی مدلهای معادالت ساختاری واریانس محور از شاخص ریشه میانگین

331

مربعات خطا 2که توسط شموئلی و همکاران ( )2019در نرمافزار  SmartPlsمطرحشده است استفاده میشود .نتایج قدرت پیشبینی
مدل برازش شده شکل  2بهصورت جدول  11است:
جدول  -11ارزیابی قدرت پیشبینی مدل .SEM-PLS
Table 11- Evaluation of predictive power of SEM-PLS model.

 -5-6برازش مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه

شکل  5شبکه عصبی پرسپترون چندالیه  MLPشبکه عصبی از نوع پیشخور است .شبکه از تکنیک پس انتشار برای یادگیری استفاده
میکند .یکالیه ورودی از نورونها دارد که بهعنوان گیرنده عمل میکند ،یک یا چندالیه مخفی از نورونها که دادهها را محاسبه میکنند
و تحت تکرار قرار میگیرند و سپس الیه خروجی که خروجی را پیشبینی میکند (دیسای و شه.)2۰21 ،3

شکل  -5ساختار شبکه عصبی .MLP
Figure 5- MLP neural network structure.

همچنان که در جدول  12مشاهده میشود معماری شبکه عصبی حاصل شامل  4الیه ورودی 1 ،الیه میانی با  2واحد و  1الیه خروجی
است .تابع عملکرد مورداستفاده به ترتیب در الیه میانی تابع هیپربولیك تانژانت و تابع همانی و تابع خطای مورداستفاده در الیه خروجی

مجموع مربعات است .از روش استانداردسازی دادهها برای ورود به مدل استفادهشده است .که  77.6%دادهها بهعنوان نمونه آموزشی4

و  22.4%دادهها بهعنوان نمونه آزمایشی 5میباشند.

Traninig
Testing

4

1

5

2

Jöreskog and Wold
Root mean square error
3
Desai and Shah
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)PLS Predictions (Descriptives
Economic Performance

Mean
3.653

Min
1.208

Max
4.858

RMSE
0.540

.MLP  خالصه مدل شبکه عصبی-12 جدول
Table 12- Summary of MLP neural network model.
Input Layer

Hidden Layer(s)

Output Layer

Covariates

1
2
3
4
Number of Unitsa
Rescaling Method for Covariates
Number of Hidden Layers
Number of Units in Hidden Layer 1a
Activation Function
Dependent Variables
1
Number of Units
Rescaling Method for Scale Dependents
Activation Function
Error Function

Environmental.Management
Green.Supply.Chain.Management
Quality.Management
Green.Innovation
4
Standardized
1
2
Hyperbolic tangent
Economic.Performance
1
Standardized
Identity
Sum of Squares
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 ازآنجاییکه مقدار خطای. میباشد0.789  و در نمونه آزمایشی برابر10.12 مجموع مربعات خطابه ترتیب در نمونه آموزشی برابر

. یکالیه نهانی و یکالیه خروجی، الیه ورودی4  مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه با-6 شکل
Figure 6- MLP neural network model with 4 input layers, hidden layer and output layer.

 چنین نتیجه میشود که مدیریت. است7  و شکل13 میزان اثرگذاری متغیرهای مستقل در مدل ساختار شبکه عصبی بهصورت جدول
 مدیریت زیستمحیطی، در اولویت دوم0.30  نوآوری سبز با میزان اثرگذاری، در اولویت اول0.68 زنجیره تأمین سبز با میزان اثرگذاری
. در اولویت سوم و مدیریت کیفیت در اولویت آخر است0.08 با میزان اثرگذاری
. میزان تأثیرگذاری متغیرها در مدل شبکه عصبی-13 جدول
Table 13- The effect of variables in the neural network model.
Normalized Importance
12.9%
100.0%
4.4%
49.0%

Importance
0.078
0.601
0.026
0.295

Varaibles
Environmental.Management
Green.Supply.Chain.Management
Quality.Management
Green.Innovation

316-338 : صفحه، تابستان،2  شماره،7  دوره، تصمیمگیری و تحقیق در عملیات/ فربد و حمیدیه

.بهدستآمده در نمونه آموزشی کمتر از نمونه آزمایشی است بنابراین برازش مدل قابلقبول است
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شکل  -7میزان تأثیرگذاری متغیرها در مدل شبکه عصبی.
Figure 7- The effect of variables in the neural network model.

نتایج قدرت پیشبینی مدل برازش شده شکل  6بهصورت جدول  14است:
جدول  -14ارزیابی قدرت پیشبینی مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه.
Table 14- Evaluate the predictive power of the MLP model.
)MLP Predictions (Descriptives
Economic Performance

Mean
3.636

Min
0.93

Max
4.44

RMSE
0.176

 -5-8تحلیل حساسیت

در این پژوهش از روش معادالت ساختاری واریانس محور و شبکه عصبی پرسپترون چندالیه برای برازش مدل مفهومی تحقیق استفاده
شد .نتایج تحقیق معادالت ساختاری واریانس محور نشان داد که متغیرهای مدیریت زیست محیطی ،مدیریت زنجیره تامین سبز ،نوآوری
سبز و مدیریت کیفیت بر عملکرد اقتصادی تأث یر مستقیم و مثبتی داشتند .پس از برازش مدل تحقیق با رویکرد معادالت ساختاری
واریانس محور و شبکه عصبی پرسپترون چندالیه ،در هر دو رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز ،نوآوری سبز و مدیریت زیستمحیطی
باالترین تأثیر را بر عملکرد اقتصادی داشتند .هر دو رو یکرد توانایی پیشبینی عملکرد اقتصادی را داشتند .برای ارزیابی مدل برازش شده
با دو رویکرد ،از شاخص ریشه میانگین مربعات خطا استفاده شد .همچنانکه شکل  8نشان میدهد مقدار ریشه میانگین مربعات خطا
در رویکرد شبکه عصبی پرسپترون چندالیه برابر  ۰/176و در رویکرد معادالت ساختاری واریانس محور برابر  ۰/۵۴میباشد بنابراین
روش شبکه عصبی پرسپترون چندالیه با خطای خیلی کمتری توانایی پیشبینی عملکرد اقتصادی را داشته و میتواند به عنوان مدل بهینه
مورد استفاده قرار گیرد.

شکل  -8مقایسه مقدار ریشه میانگین مربعات خطا در دو رویکرد.
Figure 8- Comparison of root mean square error in two approaches.
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 -5-7ارزیابی مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه

 -6بحث و نتیجهگیری
نتیجه گیری در این مطالعه میتواند هم برای دانشگاهیان و هم برای مدیران شرکتهای بورسی ،متولیان زنجیره تامین و زنجیره تأمین سبز
قابل استفاده باشد .این مطالعه بینشهای جدیدی را برای درک رابطه بین مدیریت محیط زیست و بهره وری نیروی کار به عنوان معیار
عملکرد اقتصادی انجام داده است .نتایج آزمون فرضیهها نشان می دهد که الزام مدیریت کیفیت در شرکتها به عنوان متغیر میانجی شرایط
خاصی را در تأثیر بین مدیریت محیط زیست و بهره وری نیروی کار ایجاد میکند .مدیریت محیط زیست تأثیر مثبتی بر بهره وری کار
شرکت داشت .با اینحال ،برای شرکتهایی که سطح مدیریت باالیی دارند ،مانند شرکتهایی که دارای مدرک مدیریت کیفیت بلند مدت

334

هستند ،عملکرد اقتصادی شرکت با رشد مداوم مدیریت محیط زیست به تدریج افزایش مییابد؛ بنابراین ،مدیران باید قاطعانه معتقد باشند
که مدیریت محیط زیست روشی مدیریتی است که برای محیط زیست و اقتصاد مفید است .از نظر شیوههای خاص ،شرکتها میتوانند با
اقداماتی از جمله آموزش کارکنان ،ایجاد فرهنگ سازمانی ،تدو ین اهدف زیست محیطی و ارزیابی عملکرد بر افزایش عملکرد اقتصادی
تمرکز کنند.
درزمینه میزان تأثیرگذاری مدیریت زیستمحیطی بر بهرهوری نیروی کار بهعنوان شاخص عملکرد اقتصادی شرکتها دو دیدگاه مطرح بود

فربد و حمیدیه  /تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ،7شماره  ،2تابستان ،صفحه316-338 :

که در دیدگاه اول تأثیر مثبت و در دیدگاه دوم تأثیر منفی مدیریت زیستمحیطی بر عملکرد اقتصادی مطرحشده بود .این تحقیق نتایج دیدگاه
اول را تأیید میکند که مدیریت زیستمحیطی در شرکتهای بورسی موردبررسی تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی داشتند .نتایج تحقیق در
راستای تحقیقات دلماس و پکوویک ( ،)2013ریلو ( ،)2۰13استفان و پاول ( ،)2008واگنر ( )2۰11و ما و همکاران ( )2020میباشد.
مدیریت زیستمحیطی می تواند با آموزش کارمندان و کاهش هزینه شرکت از طریق توانمندسازی تخصصی کارکنان ،بهرهوری آنان را
افزایش و عملکرد اقتصادی را بهبود و به تعامل رابطه بین شرکتها و ذینفعان خارجی کمک نماید.
نتایج تحقیق نشان میدهد مدیریت کیفیت بر بهرهوری نیروی کار بهعنوان شاخص عملکرد اقتصادی شرکتها تأثیرگذار بوده و با افزایش
مدیریت کیفیت ،بهره وری کار و به تناسب آن عملکرد اقتصادی شرکتها افزایش مییابد .شرکتهایی که دارای سیستم مدیریت کیفیت
میباشند بهطور مداوم آموزش و مشارکت کارکنان را ارزیابی میکنند و این ،باعث افزایش تعهد بیشتر کارکنان به کار میشود .مدیریت
کیفیت میتواند به شرکتها کمک کند تا بهطور مداوم بر کیفیت همه فعالیتهای تجاری نظارت داشته و مدیریت نمایند ،از بروز خطاها
در فرآیند تولید جلوگیری کنند و به کارکنان انگیزه دهند تا کارایی کار را بهبود بخشند؛ بنابراین هرچه سطح مدیریت کیفیت باالتر باشد،

بهرهوری نیروی کار نیز بیشتر میشود .یافتههای تحقیق کورکویچ و همکاران ،)2000( 1پریرا-مولینر و همکاران ( )2012و ما و همکاران

( )2020نیز این دیدگاه را تأیید میکنند .مدیریت زیستمحیطی در شرکتهایی که دارای سیستم مدیریت کیفیت هستند تأثیر ضعیفی بر
عملکرد اقتصادی شرکتها گذاشته است این نتیجه میتواند به دلیل استقرار همزمان سیستم ایزو یکسان برای سیستم مدیریت
زیستمحیطی و مدیریت کیفیت باشد .نتایج تحقیق نشان میدهد که مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر مثبتی بر مدیریت زیستمحیطی
دارد این مطلب گویای این واقعیت است که شرکتهایی که مدیریت زنجیره تأمین سبز را پیادهسازی میکنند الزامات زیستمحیطی را
رعایت میکنند و با رعایت الزامات زیستمحیطی بهرهوری نیروی کار بهواسطه آموزش تخصصی کارکنان بهبود پیدا میکند .تحقیقات
فنگ و همکاران ( )2018این دیدگاه را تأیید میکنند .مدیریت زنجیره تأمین سبز بر نوآوری سبز تأثیر مثبتی دارد که طبق مفهوم مدل خلق
مشترک تعامل با ذینفعان درگیر در فرآیند زنجیره تأمین نوآوری زیستمحیطی ایجاد میشود و درنهایت نوآوری سبز میتواند با کاهش
هزینههای طراحی و بستهبندی محصول باعث کاهش هزینهها شده و عملکرد اقتصادی را افزایش دهد .این نتیجه میتواند تحقیق سمان و
همکاران ( )2019را مبنی براثر جامع مدیریت زنجیره تأمین سبز بر نوآوری سبز را تکمیل و نتایج تحقیق سینگ و همکاران ( )2020را
تایید نماید.
در نهایت به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود ،حداقل از سه منظر نتایج این پژوهش را توسعه دهند .منظر اول ،توسعه روش تحقیق شامل
استفاده از روش مدل سازی معادالت ساختاری بیزی ،در صورت اندازه نمونه کوچک روش تحلیل مسیر بیزی ،رویکرد جنگلتصادفی و
ماشین بردار ،منظر دوم توسعه متغیرهای مدل متناسب با مدل از جمله مدیریت ریسک زنجیره تامین ،انعطاف پذیری زنجیره تأمین و پایداری
زنجیره تأمین و منظر سوم استفاده همزمان از هر دو منظر اول و دوم میباشد.
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