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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. 

Keywords: Supply chain, Economic performance, Quality management, Environment, Neural network, Structural 

equations. 
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 مقدمه   - 1

  تواند ی م  زیستیطمح  تی ر ی(. مد2۰16،  1همراه است )شو و همکاران   هایندهو انتشار آال  یمصرف انرژ  افزایشبا    یرشد مستمر اقتصاد
و عملکرد    دیبر تول   یتکه درنهابوده  ها  توسط شرکت  یاضاف  گذارییهسرما  که این امر مستلزم   دهدها را بهبود  شرکت  محیطییستعملکرد ز

 

1 Shu et al. 

                       

 و تحقیق در عملیات گیریتصمیم 
 316-338(،  1401)(، 2، شماره )7دوره                                                   

     www.journal-dmor.ir 

   پژوهشی   نوع مقاله: 

و    ی شبکه عصب   ی مدل ها   یکرد : رو ی سبز بر عملکرد اقتصاد   ین تام   یره زنج   ی اثرگذار   ی بررس 

 ی معادالت ساختار 

   ه ی د ی حم   رضا ی عل ،  * د فرب   م ی ابراه    

 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.          

 

با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سبز، مدیریت    ،هدف از انجام این تحقیق تبیین اثرگذاری زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی  هدف:
 . باشد می های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکیفیت در شرکتمحیطی و مدیریتزیست

پژوهش: روش  پژوهش    شناسی  این  و  در  چندالیه  پرسپترون  عصبی  شبکه  رویکرد  در سازی  مدل با  محور  واریانس  ساختاری  معادالت 
 . شده است بررسی  SmartPls3.3.3و  SPSS26افزارهای  نرم

می   ها:یافته  نشان  مدیریت نتایج  نوآوری سبز،  و  بوده  تاثیرگذار  اقتصادی  بر عملکرد  سبز  تأمین  مدیریت زنجیره  که  و زیستدهد  محیطی 
محیطی شده و با رعایت  دهند. استقرار زنجیره تأمین سبز باعث رعایت الزامات زیست عملکرد اقتصادی را افزایش می   ،مدیریت کیفیت
 . کند وری نیروی کار به واسطه آموزش تخصصی کارکنان بهبود پیدا میبهره ،محیطیالزامات زیست 

کار  یروین  یورو بهره   یطیمحست یز  تی ری مد  نیدر رابطه ب  یموافق و مخالف  یهادگاه ی د  یقبل  یهادر پژوهش   اصالت/ارزش افزوده علمی:
  های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران در دوران کرونا شرکت   با توجه به انتخاب جامعه  در این پژوهش  .در نظر گرفته نشده است

در قسمت روش پژوهش    نیشدند. همچن  یبررس   هادگاه ی د  نیا   ،گیری در دسترس ی منتخب به روش سیستماتیک حذفی و نمونه و نمونه آمار
مدل پیشنهادی    قیتحق  نیکه در ا  یاند، در حالاکتفا کرده   ونیرگرس   یهاو معادله   یاختارفقط به برازش مدل با روش معادالت س   قاتیحقاکثر ت

 ی نیبش یپ  مقایسهمدل    یابیجهت ارزبا روش شبکه عصبی پرسپترون چندالیه  و معادالت ساختاری واریانس محور برازش و در نهایت  
 . شده است استفاده مربعات خطامیانگین ریشه خص شااز ی عملکرد اقتصاد 

 . یمعادالت ساختار ی، شبکه عصب زیست،مدیریت کیفیت، محیط ،اقتصادی ، عملکرد نیتأم  رهیزنج ها:کلیدواژه 

 چکیده 
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تأثآن تأث  یادی مطالعات ز  ت.خواهد گذاش   ریها  اقتصاد  زیستیط مح  تی ریمد  ریدر مورد  اما   شده استانجام   هاشرکت  یبر عملکرد 
 . (2۰2۰ ،1ما و همکاران ) است یدهنرس  یینها یموجود هنوز به جمع بند یاتادب 

اقتصاد  ک یکار    یروین  یوربهره  تحق   یعملکرد  در  اغلب  که  م  قاتی است  ا  یبرخ   .شودیاستفاده  بر  مد  نی محققان  که    ت ی ریباورند 
بهبود    تیوضع   تواندیم  زیستیطمح را  کارکنان  و سالمت  ا  آنان  تیرضا  وکار  از  و  ارتقا  افزایش  قی طر  نیرا  کار   یروین  یوربهره   به 

روزانه    هاییتبر فعال  زیستیطمح  تی ریاند که مدمطالعات نشان داده   یبرخ   (.2۰13،  2ا و همکاران ی کور-)آراگون  کمک نمایدها  شرکت
ممکن است به    یدهپد  ینا  یلدال  (.2۰18،  3و همکاران   فروندل)  دهدیکار را کاهش م  یروین  یورو بهره   د گذار ی م  ریتأث  عملیاتو    دیتول 

   یهایت فعال  یرا برا  یشتریکار ب  یرویکند تا منابع و نیها را مجبور مشرکت  یستز  یطمح  یریتطرف، مد  یک از    این صورت بیان شود که
  واندتیامر م  ینکنند که ا  یگذار  یهو دفع زباله سرما  یطیمح  یست، اسناد زیستز  یطمح  یهاینامهگواه  کسب و کار خود از جمله اخذ

تا    آورد این الزام را به وجود می ها  شرکت  رایب  یستز  یطمح  یقدق  یریت، مدیگربگذارد. از طرف د  یمنف   یرها تأثکار شرکت  یوربر بهره 
کاهش   یطیمح  یستمقابله با مسائل ز  یها را براشرکت  یریپذرا به روز کنند، انعطاف  یدتول   یزاتدهند، تجه   ییررا تغ   یدتول   یندهایفرا

رقابت در بازار،    یشو افزا  شدنی با رشد جهان  (.2۰2۰)ما و همکاران، گرددگذاری بیشتر در تولید میو در نهایت باعث سرمایه  دهند
است    یدواحد تول   ینهآمدن هز  یینپا  یکار به معنا  یروین  یوردر رقابت شرکت شده است. باال رفتن بهره   یر عامل مهمکا  یروین  یوربهره 

 شود، یو اجرا م  سازییادهپ  محیطییستز  یریتمد  کهیدرحال  ین،بنابرا  شوند؛یبرخوردار م  یشتریب  یتها از مزو در رقابت، شرکت
است که کدام   ینبحث بر سر ا  کهیدرحال  (.2017،  4و همکاران النلونگو  کار توجه کنند )  یروین   یورآن بر بهره   یربه تأث  یدها باشرکت

شناسا  یدگاهد به  محققان  است،  عوامل  ییدرست  منطقه  ینقش  توسعه  موفق   ی،امانند  در  شرکت  اندازه  و  صنعت    یریت مد  یتنوع 
 یفیت ها کمک کند تا به طور مداوم بر ک تواند به شرکتیم   یفیتک   یریت(. مد2201،  5و همکاران   ینگارتنپرداختند )و  محیطییستز

کار را   ییدهند تا کارآ یزه کنند و به کارکنان انگ یریجلوگ یدتول  یند، از بروز خطاها در فرآیریتنظارت و مد کسب و کار  هاییت همه فعال
بهبود   و    یستز  یطمح  یریتدر مد  یگذار  یهحاصل از سرمای اضافی  هافعالیت   تواند به کاهش  یم   یفیتک   یریتتجربه مد.  بهبود بخشند

 یستز  یطمح  یریتمد  یمنف   یرو کاهش تأث یطیمح  یستبه مشکالت ز  یدگیکارکنان در هنگام رس   یی، بهبود کارآگذاری یند سرمایهفرآ
 (. 2۰۰8، 6)کورکویچ و همکاران  کمک کند الزام  یک عنوان کار به  یروین یبر بهره ور

 یروین  یورباالتر باشد، بهره   یفیتک   یریتکار، هرچه سطح مد  یروین  یبر بهره ور  یطیمحیستز  یریتمدی یا مثبت  منف   یراز تأثجدا  
با   یهاکه در شرکت  شوداستباط می،  یمکنیم  یزمتما  یفیتک   یریتها را با توجه به سطح مدکه شرکت  یشود. هنگامیم  یشترب  یزکار ن

عملکرد    .(2۰2۰ما و همکاران،)یابد  ی کار کاهش م  یروین  یوربر بهره   یستز  یطمح  یریتمد  یمنف   یر، تأثباال  یفیتک   یریتسطح مد
مهم  یمال برا  ینترمعمواًل  ش   ی محرک  است  ینتأم  یره زنج  هاییوه اتخاذ  قابل به  یژاپن  یدکنندگانتول .  سبز   های ینههز  یتوجه طور 

 یقاز طر  یتوجه قابل   ی سود مال  یچه  ین،اند. در چرا کاهش داده   محیطییست از حوادث ز  یناش   یمهمواد و جر  یدخر  یبرا  محیطییستز
معمواًل   محیطییستز هاییوه کردند که ش  یانب( 2۰۰1) 7بوون  و همکاران حال،یناست. باا یامدهسبز به دست ن ینتأم یره زنج یریتمد

به مزا نمکوتاه   یمال  یایمنجر  بابه دست آورد   توانیبلندمدت را م  یاما عملکرد مال  شوند،ی مدت   مدیریت  تأثیر   ناهمگونی  به   توجه   . 
 ی هاشباهت  به  توجه  با  را  کیفیت، نوآوری سبز و زنجیره تامین سبز   مدیریت  میانجی  نقش  مقاله  این  کار،  نیروی  یوربهره   بر  محیطییستز

 (. 2۰۰8)کورکویچ و همکاران،   کندیم بررسی مدیریتی شیوه  دو  این بین فراوان

ی  عملکرد اقتصادمعیار    عنوانبه کار    نیروی  یوربهره   بر   محیطییست ز  شود این است که اواًل آیا مدیریتبنابراین سواالتی که مطرح می 
شد؟ دومًا آیا  بامحیطی و عملکرد اقتصادی به چه صورت مییست زدر رابطه بین مدیریت    کیفیت  مدیریت  میانجی  و نقش  تاثیرگذار بوده

توانند باعث بهبود محیطی و با استفاده از نوآوری سبز مییرگذاری بر مدیریت زیستتأثین سبز با  تأمهای دارای زنجیره  توان شرکتمی
 شوند؟عملکرد اقتصادی 

که مبانی نظری، ادبیات تحقیق و تحقیقات داخلی و خارجی انجام گرفته پیرا بر این اساس است  مون موضوع مورد ساختار پژوهش 
شناسی تحقیق سازی در قسمت بعدی بیان می شود، در روش های تحقیق و مدلو فرضیه   مدل  یو نوآور   یقاتیتحق   یهاشکاف   ی،بررس 

 

1 Ma et al. 
2 Aragón-Correa et al. 
3 Frondel et al. 
4 Lannelongue et al. 

5 Wiengarten et al.  
6 Curkovic et al. 
7 Bowen et al. 
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های تحقیق، تحلیل حساسیت،  گیری و روش تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شده است. یافتهبه بررسی جامعه و نمونه آماری، روش نمونه 
 شود. گیری قسمت پایانی پژوهش را شامل می ه بحث و نتیج

 یق تحق   یشینه مرور پ   - 2

 ها شرکت عملکرد اقتصادی  و    ی ط ی مح ست ی مدیریت ز   - 2-1

بر منابع و  قابل   طوربهدهد که استراتژی رقابتی و عملکرد یک شرکت  می  نشان   1نظریه دیدگاه مبتنی  به منابع  های داخلی یت ظرف توجهی 
 ازجمله های شرکت  تواند منجر به توسعه قابلیتمحیطی می، مدیریت زیستهی نظر(. با توجه به این  1۹۹1،  2)بارنی سازمان بستگی دارد  

(.  2۰17و همکاران،    تواند منابع مزیت رقابتی باشد )النلونگومی  که  کاهش هزینه، بهبود اعتبار و شهرت شرکت و روحیه بهتر کارکنان شود
 محیطی، عملکرد اقتصادی بهتری دارند.های با مدیریت جامع زیستدهد که شرکتمی نشان زی( ن2۰13) 3تحقیق ریلو

ها و  تر بین شرکتتواند با کاهش هزینه شرکت، عملکرد اقتصادی آن را بهبود بخشد و منجر به رابطه هماهنگ محیطی می مدیریت زیست
دهد  ها را کاهش  های مدیریت ریسک شرکتو هزینه شود (و ...  ها، جوامعمحیطی، رسانه های زیست، سازمانهادولت ذینفعان خارجی )

، کاربرد  دهند   شیافزاتوانند کل هزینه یک محصول را کاهش یا ارزش آن را  ی می طیمحستی ز(. استانداردهای  2008،  4)استفان و پاول 
محیطی  هایی که با مدیریت زیست(. شرکت2016  ،5سایزربیترا و همکاران -تر سازند )هراسو یک شرکت را رقابتی  بهبود بخشندمنابع را  

محیطی های مالی خود را  کاهش دهند. عملکرد زیسترا به دست آورده و هزینه  گذارانهیسرماها یا  توانند اعتماد بانک یمکنند  فعالیت می
شود افزایش دهد و در ی کار شرکت میهاتواند تصویر اجتماعی شرکت را بهبود بخشد، شناسایی کارکنانی را که منجر به کاهش هزینه می

 . (2۰18، 6جذب و حفظ استعدادها، مفید واقع شود )وانگ و همکاران 

محیطی وجود  ای از فرآیندهای اجرایی منابع انسانی مرتبط با مدیریت زیستادبیات مدیریت منابع انسانی بر این باور است که مجموعه 
  طور به ی اطالعات بهبود بخشد.  گذار اشتراکتواند عملکرد شرکت را از طریق رضایت شغلی، انگیزش کار، امنیت شغلی و به  دارد که می

تواند کارمندان را کارآمدتر کند، تعامل  ا افزایش آگاهی تخصصی می ب محیطی، مانند آموزش کارکنان،  یریت زیست های مدخاص، روش 
انتقال دانش را تسهیل(.  2020)ما  و همکاران،بین فردی را در میان کارکنان ارتقا و تعهد کارکنان را افزایش دهد   و   تعامالت بین فردی 

 جه یدرنتکند،  (، به رضایت شغلی و انگیزه کارکنان کمک می2016،  7دادی و همکاران کند )وری ایجاد میبهره های نوآورانه برای افزایش  ایده
محیطی مناسب برای توسعه اقتصادی یک شرکت  های مدیریت زیست(. روش 2008استفان و پاول،  بخشد )عملکرد اقتصادی را بهبود می

محیطی بسیار فراتر از آن  های مدیریت زیستشرکت را تضعیف کنند زمانی که روش مفید هستند، اما ممکن است عملکرد اقتصادی یک  
دهد  ( نشان می2013و همکاران )ا  ی کور-آراگون. تحقیق  (2۰13،  8تواند از عهده آن برآید )هنریکوس و سادورسکیباشد که یک شرکت می

محیطی را محدود  بازده اقتصادی عمده ناشی از پیشرفت زیست  ههرگون واجد شرایط محیطی، منابع مالی یا تخصصی    کارکنانکه عدم وجود  
و    انا محیطی ممکن است از سود بیشتر شود و عملکرد اقتصادی را کاهش دهد )خگذاری شرکت در مدیریت زیستخواهد کرد. سرمایه

به شباهت بین مدیریت زیست (2۰۰2،  9آنتون با توجه  باور کنیم که یک رابطه بین  محیطی و مدیریت کیفیت جامع، منطقی است  .  که 
   ها وجود دارد.شرکتعملکرد اقتصادی و  محیطییستمدیریت ز

 کار   نیروی   ی ور بهره   و   محیطی یست ز   مدیریت     - 2-2

نوآوری مناسبییستز  مدیریت    ، 10گیرند )دارنال و همکاران درنظر می  محیطییستز  عملکرد   بهبود  برایها  شرکت  که  است  محیطی، 
 مدیریت   سیستم  استانداردهای  1996  سال   در  استانداردسازی  المللیین ب  سازمان   محیطی،یستز  مدیریت  ارتقاءمنظور  به   (.2010

را یستز نوآوری.  کرد   تدوین   محیطی  بهی ممحیطی  یستز  هایاز   های یه رو  طراحی  محیطی،یستز  مدیریت  یهابخش   یستأس   توان 
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کارکنان   آموزش   محیطی،یست ز   حفاظت  به  مربوط   بایگانی اطالعات  تولید،  تجهیزات  یروزرسانبه   یا  تغییر  محیطی،یستز  مدیریت
 (.2۰2۰)ما  و همکاران، گیرد یبرمرا در  ISO14001اشاره کرد که الزامات   غیره  و یسازمانفرهنگ  تغییر و مربوطه

  تواندی م  محیطییستز  مدیریت  ،. اوالً شودی م  کار  نیروی  یوربهره   به  محیطی منجریست ز  که مدیریت  کنندیم  تصور   محققان  برخی
 ، 1راینهاردت ) باشند داشته بهتری  عملکرد  و  وفادار  خود یهاشرکت به نسبت  کارکنان که شودیمباعث  و  بخشد  بهبود  را کارکنان رضایت

 عملکرد .  است  مضر  کارکنان  سالمتی  برای  آالیندگی  انتشار.  دهدی م  کاهش  را   کار  نیروی  هزینه  محیطییست ز  مدیریت  یًا،(. ثان1999
 و یابدیم کاهش جدید کارکنان نیاز به استخدام شود، بنابراینیم کارکنان غیبت و سبب کاهش مرخصی استعالجی محیطییستز بهتر

  همکاری  و  کارکنان  بیشتر  آموزش   محیطی،یستز  مدیریت  ،(. ثالثاً 2011  ،2واگنر )  کندیمپیدا    کاهش  کار  نیروی  هایینههز  طریق  این  از
پکوویک )  بخشدیم  ارتقا  را   گروهی  بین و   و  کندیم  کمک   شرکت  از  کارکنان  شناخت  تقویت  به   آموزش   نوع   این(.  2013،  3دلماس 

 همکاران،   وا  ی کور-آراگون)  شودی م  کارمندان  بین  در  بهتر  فردی  بین   روابط   و  دانش  یگذاراشتراک  افزایش  باعث  گروهی  بین   همکاری
 (.2020شود )ما  و همکاران،یممشخص  کار نیروی وریبهره   در یتاً نها مزایا بازتاب این(. 2013

اوالً دارد   وجود  نیز  مخالفی  هاییدگاهد  حال،ینباا مانند  هاییتفعال  محیطییستز  مدیریت  ،.  مستندسازی    سیستم،  طراحی  تجاری 
از    آموزش   و  محیطییستزدعاوی    پسماند،  مدیریت  محیطی،یستز  حسابرسی  محیطی،یستز  مشاوره  فرآیند، غیر  که  کارمندان 
فروندل و همکاران،  ) بگذارد  منفی ی کار شرکت تأثیروربهره   روی تواند یم امر این که کندی م باشند ایجادهای تجاری اصلی می فعالیت
کار  و   بودجه   منابع،  به   نیاز   های تجاریفعالیت  این(.  2018 به    که  دارد   نیروی  )  پربار  گذارییه سرمامنجر    همکاران،  و   النلونگوشود 
)  کار   نیروی  یوربهره   بر  منفی  تأثیر  یتاً نهاکه  (  2017 النوئیدارند  و  ثان2008،  4امبک    کاهش   باعث  محیطییستز  مدیریت  یًا،(. 

توجه  قابل   تغییرات  به  اغلب  محیطییستز  مدیریت  ،مثالعنوان. به شودیم  محیطییست ز  مسائل با  مواجهه  درها  شرکت  یریپذانعطاف 
  زیست یط مح  با  سازگار  تجهیزات  و  هایفناور  از  و  داده  تغییر  را  خود  تولید  فرآیندهایها  شرکتالزم است    که  دارد   نیاز  تولید  هاییستمس   در

 (. 2013 ریلو،) دارد  کار نیروی یوربهره  بر منفی تأثیر محیطیزیست  مدیریت که دریافتند محققان از بسیاری کنند. استفاده

 ی ط ی مح ست ی ز   ت ی ر ی مد و      مدیریت کیفیت   - 2-3

  دو بر   هر(.  2012  پگال،  و  وینگارتن)  دارند  ییهاشباهتهای مدیریتی با یکدیگر  یوه ش در    محیطییستز  مدیریت  و  کیفیت  مدیریت
کید  ...  و  کارکنان  مشارکت  و  همکاری  پیشرفت و ارزیابی مستمر،  ی هاشباهت  به  توجه  با(.  2012  ،5همکاران  مولینر و-پریرا)   دارند  تأ

محیطی،  مدیریت  و  کیفیت  مدیریت  بین  موجود   به   ترراحت  هستند،  کیفیت  مدیریت  در  موفق  تجربه  دارای  که  ییهاشرکت  زیست 
 سازی یاده پ  موفقیت  با  را   محیطییستز  مدیریت  پیشرفته  هاییاستراتژدهند و  یممحیطی واکنش  یست زهای ناشی از مدیریت  ثباتییب
 است:  زیر شرح به  دالیل آن(. 2009، 6آزورین و همکاران -مولینا) کنندیم

اتخاذ    مرتبط خواهان   ی هامهارت   و دانش   . کارکنان باباشدمی   کارکنان   آموزش   و   مشارکت   یژه وبه   انسانی،  منابع  حمایت   مستلزم   محیطییست ز  مدیریت −
  مشارکت   همیشه  هستند  خوب  کیفیت   مدیریت  سیستم  دارای   که  ییهاشرکت هستند.    جدید  مدیریت  های یوه ش  پیروی از  و   جدید  های ی آورفن و پذیرش  

گاه و متعهد    کارکنان  مشارکت  به  نسبت  کارآمد،  کیفیت  مدیریت  سیستم  دارای   ی ها. کارکنان شرکت کنندی م  ارزیابی  راکارکنان    آموزش  و  درک   واند  بودهآ
  استفاده  محیطییستز مبنای مدیریتعنوان به  توانیها مشرکت   کیفیت مدیریت سازد. از سیستم ی م ترآسانمحیطی چیست را یست زکه مدیریت ین ا

 .(2۰2۰ما و همکاران،کرد )
  کارکنان،   اگر.  کرد  استفاده  محیطییست ز  مدیریت  به  مربوط  جدید  ی هاطرح و    هانوآوری   مطرح کردن  برای   توانی م  موفق  کیفیت  مدیریت  تجربه  از −

  توانند ی م کنند، پر ماهرانه طور به  را  مرتبط  اسناد و  داشته باشند  کیفیت  مدیریت سوابق توانایی رسیدگی به  کیفیت و مدیریت ی هاروش شناخت   تجربه،
 (. 2۰12 همکاران، و  آزورین- به بهترین نحو انجام دهند )مولینا امحیطی ریست ز مدیریت اسناد محیطی و مستندسازی یست زسوابق اطالعات 

 

1 Reinhardt 
2 Wagner   
3 Delmas and Pekovic 

4 Ambec and Lanoie   
5 Pereira-Moliner et al. 
6 Molina-Azorín et al. 



 

 

 

320 

د و 
فرب

  
دیه  

حمی
 /  

میم 
تص

ت،  
ملیا

ر ع
ق د

حقی
 و ت

ری
گی

وره 
د

7 ،
اره 

شم
2 ،

تان
ابس

ت
حه: 

صف
 ،

33
8

-
31

6
 

 مدیریت زنجیره تأمین سبز    - 2-4

های محیطی را در طول فرآیند تولید محصول نهایی در سازمان هایی است که وقوع مسائل زیست شامل روش   1مدیریت زنجیره تأمین سبز 
اثرات محیطی عملیات زنجیره تأمین را تحت تأثیر    سبز  نیتأم  ره یزنج  تی ریمد.  (2۰17،  2رساند )شارما و همکاران تولیدی به حداقل می 

می سازمانقرار  پایداری  عملکرد  که  ردهد  میها  افزایش  اصلی  دهدا  هدف  سبز  .  تأمین  زنجیره  پیامدهای  مدیریت  رساندن  حداقل  به 
 . (2۰17پایدار و محصول نامناسب در دسترس است )شارما و همکاران، محیطی مخرب، مانند آلودگی، مصرف منابع نا زیست

و انقالب زنجیره تأمین در   1۹8۰از زمان انقالب کیفیت در دهه  سبز ن ی تأم ره یزنج تی ریمد، مفهوم (2۰۰7) 3بر اساس تحقیق سریواستاوا
اساسًا،    1۹۹۰دهه   است.  بوده  بحث  )شامل    سبز  نیتأم  ره یزنج  تی ر یمدموضوع  فرآیند  چرخه  و  معکوس  لجستیک  سبز،  خرید 
میتأمین  ادغام  تأمین  زنجیره  در  را  مشتریان(  و  تولیدکنندگان  )کنندگان،  سارکایسکند  و  شامل   (2004،  4ژو  فرآیند  چرخه  آن،  در  که 

بر    (.  2019،  5سمان و همکاران شود )عنوان حلقه بسته شناخته میجلو در عملیات زنجیره تأمین است و یا به های معکوس و روبه زنجیره 
نتایج مفیدی  ن سبز  مدیریت زنجیره تأمیشود. عالوه بر مزایای محیطی،  محیطی کنترل میاین اساس، این امر با تشدید اثرات مخرب زیست

 (. 2005، 6دهد )ویلکرسون ارائه میوکار مانند سودآوری باالتر را برای عملیات کسب 

محیطی مشتری و یستزمحیطی، خرید سبز، همکاری  یستزشامل چندین روش، ازجمله مدیریت  مدیریت زنجیره تأمین سبز  در اصل،  
مدیریت زنجیره های  . از طریق روش (2011،  7)ژو و همکاران است  ت آمده  لجستیک معکوس است که توسط چندین مطالعه تجربی به دس 

به تحمل فشارهای محیطی  تأمین سبز قادر  کنندگان دولتی و همچنین عموم مردم )خریداران،  یاز از سوی تنظیمموردن، عملیات تجاری 
به بسازمانمدیریت زنجیره تأمین سبز  های  مشتریان و جوامع( هستند. روش  نوآوری سبز ترغیب ها را  هبود عملکرد کلی خود از طریق 

های نوآوری سبز را در بهبود عملکرد و شیوه مدیریت زنجیره تأمین سبز  حال، شواهد تجربی محدودی وجود دارند که رابطه بین  کند. بااینمی
 . دهند کلی سازمان نشان می 

 محیطی یست ز و مدیریت  مدیریت زنجیره تأمین سبز    - 2-5

(  2011، 8اند )آزودو و همکاران محیطی را در نظر گرفتهو عملکرد زیستمدیریت زنجیره تأمین سبز  هایمطالعات متعددی رابطه بین شیوه 
بنابراین، ؛  ( 2۰11،  9کنند )آریمورا و همکاران از سوی دیگر، ادبیات شامل مطالعاتی است که در مورد رابطه بین این دو موضوع بحث می

مانده  برانگیز باقیگذارند، بحث محیطی تأثیر می طور مثبت یا منفی بر عملکرد زیستبه مدیریت زنجیره تأمین سبز   هایکه آیا روش این سؤال  
با تأمین ، سازمانمدیریت زنجیره تأمین سبز هایاست. از طریق اجرای روش  بهبود و حفظ رابطه خود  کنندگان و مشتریان برای  ها برای 

کنندگان خود بایست بر تأمین ها می(. با این کار، سازمان2۰۰7،  10)ژو و همکاران  شوندمحیطی تشویق میرد زیستدستیابی به عملک
محیطی در طول فرآیندهای تولید فراهم  برای به حداقل رساندن اثرات مخرب زیست   زیست رانظارت داشته باشند تا مواد سازگاربا محیط

زیست را افزایش داده و برآورده  ای عمل کنند که نیازهای مشتریان برای محصوالت سازگار با محیط گونه ید به ها باکنند. عالوه بر این، سازمان
ژو و همکاران،  داد )محیطی را ترویج خواهد  کنندگان، شرکا و تحقیق و توسعه مشترک، عملکرد زیستسازند. تعامالت بین مشتریان، تأمین

زیست2۰۰7 بهبود عملکرد  بر  اجرای روش (. عالوه  سبز   هایمحیطی،  تأمین  زنجیره  سازمان تضمین میمدیریت  فعالیت  که  و  کند  ها 
، مواد  مدیریت زنجیره تأمین سبز طور خالصه، اتخاذ یک روش پایدار مانندمحیطی مطابقت دارند. به ها با مقررات زیست کنندگان آنتأمین 

کند، استفاده  و استفاده مجدد را تشویق می  های بازیافت مواد خامدهد، شیوه می های عملیاتی را کاهش  زائد و خطرناک، معامله و هزینه 
 محیطی مطابقت داشته باشند. کند تا فعالیتشان با مقررات زیستها کمک میدهد و به سازمانکارآمد از منابع را ارتقا می 
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 و نوآوری سبز مدیریت زنجیره تأمین سبز    - 2-6

و مدیریت زنجیره تأمین سبز  های  ( و نوآوری از طریق مدل خلق مشترک از رابطه بین شیوه 1985،  1ندو نظریه رویکرد تکاملی )نلسو
کنند که تعامل بین طرفین یا ذینفعان درگیر در  (. هر دو نظریه پیشنهاد می2004،  2کنند )پارهاالد و راماسوامی نوآوری سبز پشتیبانی می

ویژه از منظور مطابقت با فشارهای زیاد از جانب عوامل خارجی، به محیطی بیشتری را به نوآوری زیست ها،  فرآیند زنجیره تأمین شرکت
که تأمین 2۰۰2)  3جانب قوانین و مقررات دولتی ایجاد خواهد کرد. رائو  نوآوری ( فرض کرد  به  بیشتری کنندگان سبز  های سبز کمک 

نشان می   کنندمی تهای  دهد شیوه که  القای شیوه محرکأمین سبز  مدیریت زنجیره  کلیدی در  نوآوری سبز هستند. مطالعات های  های 
بر روی مدیریت زنجیره تأمین سبز ها اثرات جامع اند، اما آندر تولید نوآوری سبز را تأیید کردهمدیریت زنجیره تأمین سبز متعددی نقش 

 (.2019سمان و همکاران، اند )نوآوری سبز را در نظر نگرفته

کنندگان مهم  ها و تأمین محیطی میان شرکتتوان از طریق همکاری زیست ( نشان داد که نوآوری سبز را می2۰11)  4لی و کیم   مطالعه
طور مثبت منجر کنندگان سبز به دهد تأمین( نشان می2۰11)   5های چیو و همکاران ها در توسعه یک محصول سبز جدید القا نمود. یافتهآن

سبز می نوآوری  انجام ش به  مطالعه  این،  بر  توسط  ود. عالوه  کسب  (2011)  و همکاران  ویچشده  که  داد  نشان  تایوان  مدیریت  در  وکار 
طور مثبت با نوآوری محصول و فرآیند سبز مرتبط است. نگرانی رو به افزایش در مسائل  بهمدیریت زنجیره تأمین سبز   محیطی مانندزیست
ذینفع زیست از  بسیاری  مقررات  و  تأمینمحیطی  )مانند  شرکتان  جوامع(  و  مشتریان  آن کنندگان،  با  نزدیک  همکاری  به  را  در  ها  ها 

و   ها در ایجاد نوآوری، بهبود طراحی محصول و فرآیند تولیدکند. سپس این همکاری برای شرکتفرآیندهای توسعه محصول تشویق می 
مدیریت  تواند به اجرایمفهوم نوآوری سبز می (. 2011همکاران،  )چیو و بودمحیطی مفید خواهد توسعه انطباق کلی با مقررات زیست

های جدید به تولیدکنندگان در توسعه محصوالت جدید کمک کند. درنهایت،  آوریها، رویکردها و یا فن با ارائه ایدهزنجیره تأمین سبز  
های مداومی  محیطی در صنعت، روش ت زیست منظور دستیابی به مزیت رقابتی و کاهش مشکالاعتقاد بر این است که نوآوری سبز به 

 . (2۰11، 6)زاینالی و همکاران  کندرا برای نوآوری در هر مرحله از زنجیره تأمین فراهم می 

 نوآوری سبز و عملکرد اقتصادی   - 2-7

فرایندهای موجود را بهبود بخشند  توانند محصوالت جدید را توسعه دهند و  ها میشرکت .آلودگی نشانه استفاده ناکارآمد از منابع است
 ل یبه دل   .(1۹۹۵،  7لیند   ون در  و  پورترمحیطی را از طریق نوآوری سبز کاهش دهند )برداری از منابع را افزایش و عوارض زیست تا بهره 

گاه آ مصرف   نفعانیذ  محیطییستز  هاییبهبود  سازمانمانند  و  ب  محیطییستز  یهاکنندگان  آلودگ   یشتریتوجه   زیست یطمح  یبه 
نوآوری سبز می بر اساس  شود.یها مشرکت بر منابع،  تا منابع سازمانی ارزشمند را کمیاب و  دیدگاه مبتنی  قادر سازد  تواند شرکت را 

یر تأث شود.یجه بهبود عملکرد اقتصادی شرکت میدرنتمدت شرکت و  که تبدیل به رقابت اصلی توسعه طوالنی   منحصر به فرد، شکل دهد
  طور به دهد تا  ها این امکان را مینوآوری سبز بر عملکرد اقتصادی یک شرکت شامل موارد زیر است. اول اینکه، نوآوری سبز به شرکت

بازیافت کنند  مؤثر ، 8یجه هزینه مواد خام و دفع ضایعات را کاهش دهند )کمپ و همکاران درنتو    از مواد خام استفاده و ضایعات را 
توانند با ارائه محصوالت متمایز به مزیت رقابتی  کنند میبندی میهایی که نوآوری فرآیند و محصول را اولویت کت، شردوم   .(2000

گیولرا )آ یابند  ارتیز-دست  و  شرکتمثالعنوانبه (.  2013،  9ماندوجانا -دی-ساراسیول  می،  و  ها  طراحی  برای  را  سبز  مفاهیم  توانند 
دهد که انتشار ها این پتانسیل را میسوم، نوآوری سبز به شرکت های متمایز را افزایش دهند.  زیتیرند تا مکارگبهبندی محصول  بسته 

را کاهش دهند  گازهای گلخانه  آنیجه هزینه درنتای  انطباق و مسئولیت  . چهارم، (2۰1۵،  10ونگ و همکاران )  یابدی مها کاهش  های 
  محیطی خود را بهبود بخشند، شناخت اجتماعی بیشتری به دست آورند ر زیست کند تا شهرت و اعتباها کمک می نوآوری سبز به شرکت

توانند محصوالت و فرایندهای داخلی خود را بهبود بخشیده و  ها میبنابراین، شرکت ؛گذاری بهتر و رشد فروش دست یابندو به قیمت 
ها قادر به تمایز خود از رقبا و کسب اعتبار و برندینگ رکتهای عملیاتی خود را از طریق نوآوری سبز کاهش دهند. عالوه بر این، ش هزینه

 

1 Nelson 
2 Prahalad and Ramaswamy 
3 Rao 
4 Lee and  Kim 
5 Chiou et al. 

6 Zailani et al. 
7 Porter and Van der Linde 
8 Kemp et al. 
9 Aguilera-Caracuel and Ortiz-de-Mandojana 
10 Weng et al. 
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اقتصادی   عملکرد  به  دستیابی  هزینه    (.2002،  1)ریوایرا  هستندبرای  کاهش  طریق  از  را  شرکت  اجتماعی  و  مالی  عملکرد  سبز  نوآوری 
 (. 2020، 2دهد )سینگ و همکاران رفته افزایش میازدست

 عملکرد اقتصادی ین سبز و  تأم زنجیره    - 2-8

 محیطی، یست زو    یاتیعملکرد عمل  میانجی : نقش  یسبز و عملکرد مال  ین تأم  یره زنج  یریتمددر تحقیقی با عنوان    (2018)  3همکاران فنگ و  
ن نشا  یجنتا  پرداختند.  یسبز و عملکرد مال   ینتأم  یره زنج  یریتمد  یندر رابطه ب  یاتیو عمل  محیطییستزعملکرد    میانجیاثرات    یبه بررس 

و   محیطییستزتوجه و مثبت با هر دو عملکرد  طور قابل به   یکپارچه  ینتأم  یره زنج  یاستراتژ  یک عنوان  سبز به  ینتأم  یره زنج  یریتکه مدداد  
شان در مطالعات (  2۰1۴)  4و همکاران   رحمان  .شودی م  یمنجر به بهبود عملکرد مال  یرمستقیمطور غازآن به در ارتباط است که پس  یاتیعمل

های مالی همراه  ها ازنظر بازار و جنبهگیری شرکتهای سبز بر نتایج پایه اندازه مستقیم شیوه  یردهنده تأثعملکرد شرکت نشان نشان دادند که 
ی را در میان  محیطی داخلی، بازار و عملکرد مالهای زیستها دریافتند که تنها خرید سبز و شیوه آن  ،حالینباا ت.با رضایت مشتری اس 

شده است، کاهش هزینه و بیشتر به آن اشاره  سبز  ینتأم  یره زنج  هاییوه ش عالوه بر این، آنچه در   .کنندبینی میتولیدکنندگان در مالزی پیش
و   مین سبز زنجیره تا ( اشاره کرد که رابطه قوی بین2001) 6و کوردیرو سرکیس(. 2۰11، 5)التایب و همکاران  بهبود در عملکرد مالی است

 .نظر اقتصادی و مالی وجود دارد  عملکرد از

 . مروری بر ادبیات داخلی   - 1ل جدو 
Table 1- Current strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 Rivera 
2 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. 

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

 نتایج تحقیق  عنوان تحقیق  پژوهشگران  ردیف 
  7و همکاران هنری 1

(2020) 
محیطی در زنجیره تأمین  نقش اثرات زیست

 . سبز پایدار
محیطی روی زنجیره تأمین  اثرات زیست

 ست. ا سبز پایدار تأثیرگذار 
 8قاسمی و همکاران  2

(2020) 
ای،  بررسی تأثیرات انتشار گازهای گلخانه

محیطی و عملکرد اجتماعی بر  عملکرد زیست
شده در بورس  های پذیرفتهعملکرد مالی شرکت

 . اوراق بهادار تهران

ای، عملکرد  انتشار گازهای گلخانه
محیطی و عملکرد اجتماعی بر  زیست

 ست. ا عملکرد مالی تأثیرگذار 

 9طوطیان و همکاران  3
(2020) 

تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد 
تعدیلی حاکمیت   اقتصادی از طریق نقش

 . مشتری

تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز از طریق  
حاکمیت مشتری بر  گری نقش تعدیل

 عملکرد اقتصادی تأییدشده است. 
و   روشنی دلیوند 4

 ( 2020) 10شبگو
تاثیرمدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد 

های صادرکننده استان گیالن  صادراتی شرکت
 . با توجه به نقش میانجی عملکرد محیطی

مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد  
 تأثیرگذار است. محیطی و صادراتی زیست

 11سلیمی زاویه  6

(2020) 
بررسی رابطه زنجیره تأمین سبز با نوآوری سبز  

 . و عملکرد سبز
زنجیره تأمین سبز بر نوآوری سبز و  

 ست. اعملکرد سبز تأثیرگذار 
 12رستگار و همکاران  7

(2022) 
تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد 

 محیطی کارکنان هتل. زیست
رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و  

ها تأیید و نوع محیطی هتلعملکرد زیست
 ست. اتأثیرگذاری آن بر عملکرد مثبت 

 13غالمی و ناظری  8

(2018) 
سبز و عملکرد سازمان؛  مدیریت زنجیره تأمین 

 نامه ایزو. گر گواهینقش تعدیل
مدیریت زنجیره تأمین سبز با در نظر  

نامه ایزو بر  گر گواهیگرفتن متغیر تعدیل
 ست. اعملکرد سازمان تأثیرگذار 

 14مهرمنش و قاسمی  9

(2018) 
بررسی روابط ساختاری میان مدیریت کیفیت 

جامع، مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد  
 سازمانی. 

مدیریت کیفیت و ابعاد مدیریت زنجیره  
کننده، مشارکت  تأمین شامل انتخاب تأمین

کننده و  نکننده، توسعه تأمیتأمین
 ست. امشارکت مشتری تأثیرگذار 
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Table 1-Cotinued. 

 

 

 

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

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

 نتایج تحقیق  عنوان تحقیق  پژوهشگران  ردیف 
زندی و فغانی   10

 (2018) 1ماکرانی 
محیطی بررسی تأثیر عملکرد اجتماعی، زیست

های  و اخالقی بر عملکرد مالی شرکت
 . شده در بورس اوراق بهادارپذیرفته

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

 2آذر و همکاران  11
(2016) 

بررسی تأثیر توسعه محصول سبز بر عملکرد 
 . سازمانی

توسعه محصول سبز بر عملکرد عملیاتی و با نقش  
محیطی بر عملکرد سازمان  میانجی عملکرد زیست

 ست. تأثیرگذار ا 
  3محتشم و ثاراللهی  12

(2016) 
های زنجیره تأمین سبز و رابطه بین مؤلفه

 . هاوری در سازمانبهره
وری در سازمان  زنجیره تأمین سبز بر ابعاد بهره

 . ستا تأثیرگذار 
خلیل زاده و   13

 (2021) 4همکاران
سازی مالی فرایند زنجیره  طراحی الگوی چابک

 . تأمین
عوامل درون سازمانی، فناورانه و انسانی  مولفه های 

سازی مالی فرایند زنجیره تامین  جز الگوی چابک
 باشد. ها میشرکت

آفرین محمدزاده و   14
 (2018) 5حسن زاده 

بندی عوامل موثر در  شناسایی و رتبه
سازی مدیریت زنجیره تامین سبز با  پیاده
فازی در صنعت   TOPSIS فازی و AHP  روش
 . برق

عامل موثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین   4
 سبز در صنعت برق شناسایی و اولویت بندی گردید.  

 6حبیبا و همکاران  15
(2021) 

بهینه سازی شبکه زنجیره تامین سبز: مطالعه  
 . موردی در صنعت داروسازی 

مدیریت زنجیره تامین سبز بهینه در صنعت  
 سازی گردید. داروسازی مدل

گری عوامل بررسی و اولویت بندی میانجی (2014) 7نمعی 16
بازار در عملکرد زنجیره تامین با استفاده از 

 . TOPSISتکنیک

عملکرد زنجیره تامین   گری عوامل  بازار با میانجی
 .داری دارند رابطه معنی

  8برادران و همکاران  17
(2016 ) 

تأثیر ابعاد مدیریت زنجیره تأمین سبز بر  
سازی معادالت  عملکرد سازمان با رویکرد مدل

 ساختاری. 

مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد عملیاتی و  
فرآیندهای مرتبط با مشتری تأثیرگذار بوده ولی  

 مستقیم بر عملکرد مالی تأثیر ندارد. 
پور و  اسماعیل 18

 (2015) 9همکاران
بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر مدیریت  

ها بر ه تأمین سبز و اثر آنمحیطی و زنجیر
 عملکرد سبز. 

مدیریت کیفیت بر مدیریت محیطی و مدیریت  
محیطی از طریق خرید سبز و همکاری با مشتریان  

 بر عملکرد سبز شرکت تأثیرگذار است. 
قربان پور و   19

 (2017) 10همکاران
 

طراحی مدل ساختاری اقدامات مدیریت  
رهیافت  زنجیره تأمین سبز با استفاده از 

 . سازی ساختاری تفسیری فازیمدل

های  الزامات قانونی و مدیریت محیطی و فناوری
های اساسی در مدیریت زنجیره  سبز از زیرساخت

 باشند. تأمین می
آبادی و  مروتی شریف 20

 (2015) 11همکاران
بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد  

 . سازمان
نوآوری سبز از طریق متغیر میانجی عملکرد 

 . استمحیطی بر عملکرد سازمان تأثیرگذار زیست
بنی مهد و   21

 (2009) 12همکاران
محیطی و  ی بین عملکرد زیستبررسی رابطه
 . عملکرد مالی

محیطی و  داری بین عملکرد زیسترابطه معنی
عملکرد مالی وجود نداشت و نقش میانجی نوع  

محیطی و  رابطه بین عملکرد زیستصنعت بین 
 عملکرد مالی تأثیرگذار است. 
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 ی تحقیقاتی و نوآوری مدل ها شکاف بررسی    - 2-9

هایی که در حوزه عملکرد  در بسیاری از مقاالت و پژوهش ی پژوهشی دست یافتیم.هاشکاف ، به  1جدول  های موجود در    با بررسی پژوهش
نادیده گرفته شده است که در این پژوهش  اقتصادی بررسی شده است شاخص بهره  نیروی کار  یک شاخص مهم عملکرد   عنوانبه وری 

به عنوان  ین سبز نقش آن تأمی نیروی کار و زنجیره  وربهره محیطی در رابطه بین  یستزبا توجه به اهمیت متغیر   پردازیم.اقتصادی  به آن می 
در بررسی بسیاری از تحقیقات داخلی و خارجی نقش   میانجی در نظر گرفته نشده است که در تحقیقات دیگر مورد توجه واقع نشده است. 

شاخص عملکرد اقتصادی در نظر گرفته نشده است که    عنوانبه کار  ی نیرویوربهره ین سبز و  تأمدر رابطه بین زنجیره    میانجی نوآوری سبز
محیطی یستزدر بررسی اکثر مقاالت کار شده در حوزه زنجیره تامین سبز نقش میانجی مدیریت  شود.تحقیق این نقش بررسی می  در این

ین سبز در نظر گرفته نشده است که در این پژوهش با توجه به الزامات زیست محیطی  تأمدر رابطه بین مدیریت کیفیت و مدیریت زنجیره  
ها بررسی شده است و نقش  نین در تحقیقات داخلی و خارجی نقش زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکتشود همچدر کشور بررسی می 

با توجه به الزامات زیست محیطی به بررسی آن   پژوهشی نیروی کار بررسی نشده است که در این وربهره ین سبز روی تأممدیریت زنجیره 
ی نیروی کار در تحقیقات داخلی در نظر گرفته وربهره محیطی و  یست زطه بین مدیریت  های موافق و مخالف در رابیدگاهد شود.پرداخته می

ها بررسی می شوند. در قسمت روش تحقیق اکثر تحقیقات فقط به  نشده است که با توجه به انتخاب جامعه و نمونه آماری، این دیدگاه
حال در این تحقیق پس از برازش مدل معادالت ساختاری   انددهکر ی رگرسیون اکتفا  هامعادله برازش مدل با روش معادالت ساختاری و  

متغیر وابسته    عنوانبه و برای عملکرد اقتصادی    شدهپرداختهواریانس محور به ارزیابی مدل با استفاده از شاخص ریشه میانگین مربعات خطا  
بکه عصبی پرسپترون چندالیه برازش شده و بعد از  ( همچنین مدل با رویکرد ش 2019، 1بینی صورت گرفته است )شمئولی و همکاران یشپ
ماهیت، دو رویکرد معادالت ساختاری واریانس    ازلحاظ بینی عملکرد اقتصادی و محاسبه ریشه میانگین مربعات خطا به دلیل اینکه  یشپ

،  2گارسوناست )  شدهرداختهپ  هامدلباشند در تحلیل حساسیت به مقایسه ارزیابی  ی ممحور و شبکه عصبی پرسپترون چند الیه یکسان  
در دوران کرونا    هاآنفعالیت    الزاماً باشد که  یمشده در بورس اوراق بهادار تهران  یرفتهپذ ی  هاشرکتنمونه مطالعه در این تحقیق   (.2018

 ها ارائه شده باشد.ی مالی حسابرسی شده آن هاصورت  31/06/1399بوده و حداقل تا تاریخ 

 ی ساز و مدل   یق تحق   یها یه فرض   - 3

و همچنین مدیریت   ین سبز بر عملکرد اقتصادیتأممحیطی و مدیریت زنجیره  یستزیر مدیریت  تأثدر اکثر ادبیات نظری مطالعه شده به  
متغیر میانجی بین    عنوانبه محیطی را  یستزتوان مدیریت  یمکه  یدرحالاست.    شدهپرداختهمحیطی  یستزین سبز بر مدیریت  تأمزنجیره  

شده است یبررس یر نوآوری سبز بر عملکرد اقتصادی  تأثین سبز و عملکرد اقتصادی در نظر گرفت. در تحقیقات مختلف  تأمزنجیره    مدیریت
ین سبز به تبعیت از الزامات قوانین دولتی نوآوری سبز را در  تأمتوان با استناد به روش مدل خلق ارزش مشترک در مدیریت زنجیره  ی مولی  

توان در نظر گرفت. لذا  یمین سبز و عملکرد اقتصادی  تأمالقا نمود لذا نقش میانجی نوآوری سبز بین مدیریت زنجیره    موردمطالعهنمونه  
یر قرار دهد. با  تحت تأثیر بر نوآوری سبز تأثها را با محیطی ممکن است عملکرد اقتصادی شرکتیستزمدیریت  توان استدالل کرد کهمی

محیطی را در رابطه بین مدیریت زنجیره  یستزتوان نقش مدیریت  یممحیطی  یست زیت کیفیت و مدیریت  در نظر گرفتن مشابهت بین مدیر
گرفتتأم نظر  در  سبز  نوآوری  و  سبز  م  ینبنابرا؛  ین  شرکت  رود،یانتظار  مد  ییهادر  سطح  مد  یباالتر  یفیتک   یریتکه    یریتدارند، 

ین سبز با در نظر گرفتن سیستم مدیریت کیفیت عملکرد اقتصادی خود  تأمی دارای مدیریت زنجیره  هاشرکت  بهتر اجرا شود.  محیطییستز
توان یملذا   توان نقش میانجی مدیریت کیفیت را در رابطه بین مدیریت کیفیت و عملکرد اقتصادی بررسی کرد.یمبخشند که  یمرا بهبود  

 پیشنهاد داد.  1شکل    رتصوبه فرضیه های تحقیق را در قالب مدل اولیه تحقیق  

 . گذاردیم  تأثیرها شرکت کار نیروی یوربهره  محیطی بر یستز مدیریت : فرضیه اول 

 .دارد  باال  یفیتباکی هاشرکتدر  کار نیروی یوربهره  در کمتری منفی تأثیر محیطییست ز مدیریت : فرضیه دوم 

  گذارد.ی میر تأثمحیطی یستزمدیریت  برمدیریت زنجیره تأمین سبز  : فرضیه سوم 

 

1 Shmueli et al. 2 Garson 
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 گذارد. یمیر تأثنوآوری سبز  برمدیریت زنجیره تأمین سبز  : فرضیه چهارم 

 است. محیطی و عملکرد اقتصادی شرکت یست زمدیریت  نوآوری سبز واسطه رابطه بین  : فرضیه پنجم 

 گذارد. یمیر تأث هاشرکتین سبز بر عملکرد اقتصادی  تأممدیریت زنجیره  : فرضیه ششم 

 چارچوب مفهومی تحقیق.   - 1کل ش 

Figure 1- Conceptual framework of research. 

 ی پژوهش شناس روش   - 4

نوع   از  پژوهش  توصیفی  ازنظر ی،  کم  این  و    -ماهیت  کاربردی    ازلحاظهمبستگی  پژوهش    است هدف  آماری  ی  ها شرکتجامعه 
صورت یرفتهپذ حسابرسی  گزارش  ارائه  تاریخ  تا  که  بوده  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  آخرین شده  نداشته،  معامالتی  وقفه  مالی  های 

شده  هاصورت حسابرسی  مالی  به    هاآنی  اطالعات    31/06/1399منتهی  افشای  و  کرونا  دوران  کدال    هاآنمحیطی  یست زدر  در 
نظران مرتبط شرکت شناسایی و پرسشنامه مرتبط با متغیرهای پژوهش در میان صاحب   49های فوق  یتمحدودباشد. با اعمال    منتشرشده
ها با  برای انتخاب شرکت  مورداستفادهیری  گنمونه ی شد.  آورجمع پرسشنامه تکمیل و   98یت  درنهاین سبز توزیع گردید که  تأمبا زنجیره  

ی در دسترس  احتمالیرغ گیری نمونه  صورتبه ی و برای تکمیل پرسشنامه سیستماتیک حذف صورتبههای مذکور درنظرگرفتن محدودیت
( و مدیریت کیفیت بر اساس اینکه 2012،  1عباسی و محمدی)  محیطییستزافشای اطالعات    محیطی بر مبناییستز. مدیریت  است

های  های توضیحی صورتر یادداشتشوند. این اطالعات دیری میگاندازهباشد،  می   ISO9001دارای گواهینامه    موردمطالعهشرکت  
 عنوان به کار  نیرویوریشوند. از بهره هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام و گزارش تفسیری مدیریت منتشر می  گزارش مالی،  

(. این 2020ما و همکاران،)  یدآلگاریتم فروش سرانه به دست می  شود که از نسبتگیری عملکرد اقتصادی استفاده میاندازه   شاخص
یری نیستند گاندازهقابل مستقیم    صورت به ین سبز و نوآوری سبز  تأمباشد. زنجیره  موجود می   Codal.irاطالعات در سامانه کدال به آدرس  

سبز از طریق   ین تأمیره  زنجاست.    شدهاستفادهیب در تحقیقات  به ترت شود که  هایی استفاده میاز شاخص  هاآنیری  گاندازه  بلکه برای
ی هامؤلفه ی، خرید سبز، همکاری محیطی مشتری و لجستیک معکوس و نوآوری سبز از طریق  داخل   زیستیطمح  یریتمدی  هامؤلفه 

نوآور نوآورو  در محصول سبز    یعملکرد  با پرسشنامه  درنهاشود.  یمی  کم  یری و  گاندازه  سبز  یندفرآ  یعملکرد  یت داده های پژوهش 
اثر میانجی نوآوری سبز و   نظر گرفتنها با در  یهفرض شوند. در پژوهش حاضر برای آزمون کردن یم آوری جمع   2ول  جد استاندارد مطابق  

 3و ماژول شبکه عصبی پرسپترون چندالیه   SmartPls3.3.3  افزارنرم در    2محور   یانسوارمدیریت کیفیت از روش معادالت ساختاری  
بنابراین  ی مماهیت، دو  رویکرد فوق یکسان    ازلحاظاستفاده شده است.    Spss26ی  افزارنرم   دربسته توان در جهت انتخاب ی مباشند 

.  دهد ی نشان م  برازش را پس از    ی تحقیقمدل مفهوم  2  شکل (.  2018 ،گارسونکرد )مقایسه    باهمرا    هاآنبهترین مدل برازش، نتایج  

 

1 Abbasi and Mohammadi 
2 SEM-PLS (Partial Least Squares) 

3 Multi layer perceptron network 
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یب از شاخص آلفای  به ترت یم. برای تعیین پایایی و روایی پرسشنامه  قرارداد  ی را موردبررس    یاییو پا  ییروا  ها،یه فرض   یقبل از بررس   ین،همچن
 است.  شدهاستفادهفورنل و الرکر    3و روایی واگرایی  2میانگین واریانس استخراجی  1کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی مالکی و روایی همگرایی

 متغیرهای تحقیق.   - 2 جدول 
Table 2- Research variables. 

 

 

 

 

 

 

 های تحقیق یافته   - 5

های تحقیق در دو قسمت برازش مدل  با رویکرد معادالت ساختاری واریانس محور و رویکرد  شبکه عصبی پرسپترون چندالیه بیان  یافته
واریانس محور  یم برازش مدل ساختاری  برازش مدل  شود.  انجام  گاندازهدر سه مرحله  و برازش مدل کلی  برازش مدل ساختاری  یری، 

 شود. می

 ی ر ی گ اندازه   مدل برازش    - 5-1

اند یا خیر. بدین منظور اعتبار گیری شدهاندازه  شدهمشاهده ی توسط متغیرهای  درستبه شود که آیا مفاهیم نظری  در این مرحله، تعیین می
 در   کهه  گون همان.  شودیماستفاده    که برای سنجش آن از دو معیار روایی همگرایی و روایی واگرایی  رد یگیمی قرار  موردبررس مدل،    4سازه

  ل ی تحل روش  از حاضر  قیتحق  ابزار دهدیم نشان که است ۴/۰ از باالتر رهای متغ  ابعاد یتمام یعامل یبارها گردد،یم مالحظه زین  3  جدول 
 . اندکرده ن ییتب را خود یهاسازه  خوبیبه  ابعاد یتمام و است یمطلوب  ییروا یدارا زین یدییتأ یعامل

 گیری(. الگوریتم مدل اندازه پرسشنامه ) نتایج روایی همگرا ابعاد    - 3 جدول 
Table 3  - Credit convergence. 

 

 

 

 

 

 باشند.ی م ی بعدتک *متغیرهای   

 ی رهایمتغ   یتمام  یبراو آلفای کرونباخ ترکیبی    یاستخراج  انسیوار  نی انگیم  نکهیا  به  توجه   باشود  مشاهده می  ۴و    3  ولا جد در  که    گونههمان
. همه گویه ها در  است  برخوردار یقبول   قابل  یهمگرا  ییروا  از  ق یتحق   ابزار  نمود  انیب  توانیم  ،است 7/۰و   ۵/۰  از   باالتریب به ترت   پژوهش

 

1 Convergent validity 
2 Average variance extracted 

3 Discriminant validity 
4 Construct validity 

 گیری نحوه اندازه  ها سازه 
های مالی، گزارش تفسیری مدیریت و گزارش  محیطی در صورتافشا اطالعات زیست محیطی مدیریت زیست

 فعالیت هیات مدیره
 نوآوری سبز 

 
 گویه(  4عملکرد نوآوری در محصول سبز )

 گویه(  4عملکرد نوآوری فرآیند سبز )
 گویه(  6زیست داخلی )مدیریت محیط زنجیره تأمین سبز مدیریت 

 گویه(  9خرید سبز )
 گویه(  7همکاری محیطی مشتری )

 گویه(  5لجستیک معکوس )
 وری نیروی کار بهره عملکرد اقتصادی 

 ISO14001 یا  ISO9001 دارا بودن مدیریت کیفیت 

 نتیجه  T (|O/STDEV|)  آمار ( O)  نمونه اصلی اقالم / سازه 
CEC <- Green Supply Chain Management 0.767 13.818 تأیید 

CP <- Green Supply Chain Management 0.811 16.620 تأیید 
IEM <- Green Supply Chain Management 0.755 11.559 تأیید 

LP1 <- Economic Performance 1.000 * تأیید 
PGPI1 <- Green Innovation 0.878 27.863 تأیید 
PGPI2 <- Green Innovation 0.890 30.953 تأیید 

QM1 <- Quality Management 1.000 * تأیید 
RL <- Green Supply Chain Management 0.741 11.983 تأیید 

EM1 <- environmental management 1.000 * تأیید 
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اطمینان   می   ۹۵/۰سطح  از  معنادار  معناداری  عدد  بودن  باالتر  ها  گویه  معناداری  است۹6/1باشند.  مقادیر ؛  ±  به  توجه  با  بنابراین 
 . شودیمیید تأتوان گفت که اعتبار همگرایی ابزار سنجش می آمدهدستبه 

 های تحقیق. پایایی و روایی سازه   - 4 جدول 
Table 4- Construct reliability and validity. 

  ی جابه  یاستخراج  یانسوار  یانگینم  جذر  یگذاریجا  باشود این معیار  یمجهت بررسی روایی واگرا از معیار فورنل و النکر استفاده  
  کی  هر یبرا مقدار نی ا کهشود چنین استنباط می  5  جدول آید. با توجه به  ضریب همبستگی به دست می سی ماتر یاصل قطر در 1 اعداد

 . است  برخوردار یمناسب یواگرا ییروا از قیتحق  ابزاربنابراین  است، گری د یهاسازه  با سازه  ک ی یهمبستگ از شیب رهایمتغ  از

 بررسی روایی واگرا در ماتریس همبستگی.   - 5 جدول 
Table 5 - Fornell-Larcker criterion in the correlation matrix. 

 

 

 

 

یری تحقیق مورد  گاندازهبرازش مدل  پایایی مرکب، با توجه به تأیید مطلوب بودن مقادیر بارهای عاملی، اعتبار همگرایی، اعتبار افتراقی و
 . شودی میید واقع تأ

 برازش مدل ساختاری   - 5-2

، مرحله دوم در  درواقعشود. یری، در این قسمت به بررسی برازش مدل ساختاری پرداخته می گاندازهپس از تحلیل و بررسی برازش مدل 
مدل معادالت ساختاری و نمودار    4  و   3های  شکل .  استیری از تحلیل مسیر، ضریب تعیین و شاخص برازندگی مدل  گبهره   هاه ی رو

 . دهدی مداری و ضرایب مسیر نشان اعداد معنی هبه همرا مسیر مدل تحقیق را  

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

 استخراج شده   انس ی وار  ن ی انگ می  ی ب ی ترک  نان ی اطم   ت ی قابل  کرونباخ   یآلفا  سازه 

Economic Performance 1.000 1.000 1.000 

Green Innovation 0.720 0.877 0.781 

Green Supply Chain Management 0.769 0.852 0.591 

Quality Management 1.000 1.000 1.000 

environmental management 1.000 1.000 1.000 

کارایی   سازه 
 اقتصادی 

نوآوری  
 سبز 

  ره ی زنج   ت یر ی مد 
 سبز  ن ی تام 

مدیریت  
 کیفیت 

مدیریت  
 محیطی 

Economic Performance 1.000 
    

Green Innovation 0.728 0.884 
   

Green Supply Chain 

Management 
0.780 0.634 0.769 

  

Quality Management 0.426 0.332 0.285 1.000 
 

environmental 

management 
0.425 0.381 0.271 0.262 1.000 
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 .مدل مفهومی برازش شده در حالت معناداری پارامترها   - 3ل شک 

Figure 3- Conceptual framework of research. 

رابطه بین یک یا چند متغیر مستقل با متغیر وابسته را توضیح داد. این ضریب،    توانیممعیاری است که با آن    نی ترمهم،  2R  ینضریب تعی
، معیار 2Qگیسر    –ضریب استون  .  است  1که مقدار آن بین صفر و    یله متغیرهای مستقل بودهوس به کننده درصد تغییرات متغیر وابسته  یان ب

و   1۵/۰،  ۰2/۰سه مقدار    زادرون در مورد یک سازه    گیسر  –ضریب استون  که مقدار  یدرصورتو    سازد ی مشخص  بینی مدل را مقدرت پیش 
  6جدول ی مربوط به آن را دارد.  زابرونی  هاسازه بینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا  ید، به ترتیب نشان از قدرت پیشنمارا کسب    3۵/۰

محیطی نشان  یستزی، نوآوری سبز، مدیریت کیفیت و مدیریت  عملکرد اقتصادگیسر را برای متغیرهای  -ضریب تعیین و ضریب استون
 .دهدیم

 های مدل. بینی سازه و قدرت پیش  ضریب تعیین  - 6 جدول 
Table 6- Determination coefficient and predictive power of model structures. 

 

 

  
های نمونه تحت تأثیر نوآوری سبز، مدیریت کیفیت، مدیریت  از تغییرات متغیر عملکرد اقتصادی شرکت 8۹، حدود %6جدول  بر اساس 

بینی مدل برای ضریب تعیین و قدرت پیش   آمدهدستبهشود. همچنین با توجه به مقادیر  ی ممحیطی بیان  یستزین سبز و مدیریت  تأمزنجیره  
 است.  برخورداربیان نمود بخش ساختاری مدل نیز از برازش خوبی   توانیم

 ی کل برازش مدل    - 5-3

 مقدار .  شودی م  نامیده  1مدلبرازش  نیکویی    شاخص  که  آیدیم  دست  به  اشتراکی  میانگین  و  تعیین  ضریب  هندسی  میانگین  از  مدل  برازندگی
بر اساس برازش مدل    یکوییشاخص ن  محاسبه  به  توجه  با.  باشد  یابرازنده  مدل  مدل،  تا  باشد  36/۰  باالی  باید  مدل  نیکویی برازش   شاخص

 .( 2۰1۰ ،2همکاران  و زینی واسپوسیتو برخوردار است ) مناسبی برازندگی از مدل ،SmartPlsافزار نرم  هایی خروج

 

 

1 Goodness of fit 
2 Esposito Vinzi et al. 

Construct R Square Q² 
Economic Performance 0.738 0.719 

Green Innovation 0.449 0.335 

Quality Management 0.069 0.044 

environmental management 0.073 0.046 
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 و. حش های اشتراک و شاخص  شاخص   - 7 جدول 

Table 7- CR-Communality and CR-Redundancy indices. 

 

 

 

 

 
میانگین شاخص بررسی اعتبار اشتراک یا روایی   AverageCommunalityمیانگین ضریب تعیین مدل و    2AverageR  ، (1فرمول )در  

 شود.متقاطع می باشد که برای محاسبه شاخص برازش نیکویی برازش مدل استفاده می

است شده  یبرازش مدل معرف   یکویی شاخص نمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای    عنوانبه که    36/۰و    2۵/۰،  ۰1/۰با توجه به سه مقدار  
یید تأبسیار مناسب مدل کلی    برازش   ،برازش مدل  یکوییشاخص نبرای    ۵2/۰مقدار    ( 1)  فرمول (، بر اساس   2۰۰۹،  1لز و همکاران تزو)
دهد و اعداد  است که کیفیت مدل ساختاری را نشان می  2شاخص بررسی اعتبار یا افزونگی  Red -CRاعداد ستون    7جدول  شود. در  یم

 (. 2۰18، گارسوندهند ) یم را نشان  3، شاخص بررسی اعتبار اشتراک یا روایی متقاطع Com -CR ستون

 ها ه ی فرض بررسی    - 5-4

اثرات غیرمستقیم( و  )  یانجیمیر متغیرهای مستقل بر وابسته(، آزمون اثرات  مستقیم )تأثهای تحقیق شامل آزمون اثرات  یه فرض آزمون  
 . است یر متغیرهای مستقل بر وابسته در حضور متغیرهای میانجی( کل )تأثآزمون اثرات 

 مسیرهای مستقیم(. ) ها  آزمون فرضیه   - 8 جدول 

Table 8- Testing Hypotheses (Path Coefficients). 

 

 

 

 

 

 
  نیا  وجود   بر  و  نمود   ییدتأ  را   ریمتغ   دو  انی م  ریمس  یمعنادار  توانیم  باشد،  1  /۹6  عدد  از  باالتر  یمعنادار  اعداد  کهی درصورت  است  ذکرقابل  
 گیرند. یمیرش قرار موردپذهای اول، سوم، چهارم و ششم تحقیق یه فرض  ،8  جدول   اساس بر روین. ازاگذاشت صحه رابطه

ین تأمکه متغیر نوآوری سبز نقش میانجی بین مدیریت زنجیره   توان نتیجه گرفتیمدهد،  ی ممتغیرهای میانجی را نشان    آزمون  9جدول  
معناداری عدد  چون  دارد.  اقتصادی  عملکرد  و  از    3.7۴8  سبز  بین  است  1.۹6باالتر  میانجی  نقش  سبز  نوآوری  متغیر   .

. متغیر مدیریت کیفیت نقش میانجی  است  1.۹6باالتر از    2.۴87  محیطی و عملکرد اقتصادی دارد. چون عدد معنادارییستزمدیریت

 

1 Wetzels et al. 

2 CR-Redundancy 

3 CR-Communality 

Construct Construct Crossvalidated 

Redundancy 
Construct Crossvalidated 

Communality 

Economic Performance 0.719 1.000 

Green Innovation 0.335 0.319 

Green Supply Chain Management  0.314 

Quality Management 0.044 1.000 

Environmental Management 0.046 1.000 

(1 ) 𝐺𝑂𝐹 = √𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑅
2 × 𝐴𝑣𝑒𝑟𝑒𝑔𝑒𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦. 

(2 ) 𝐺𝑂𝐹 = √0.33 × 0.73 = 0.49. 

Path diagram Original Sample (O) T Statistics (|O/STDEV|) P Values 

Green Innovation -> Economic Performance 0.307 5.317 0.000 
Green Supply Chain Management -> Economic 

Performance 
0.509 9.095 0.000 

Green Supply Chain Management -> Green 

Innovation 
0.573 5.625 0.000 

Green Supply Chain Management -> 

Environmental Management 
0.271 2.960 0.003 

Quality Management -> Economic Performance 0.145 2.448 0.015 

Environmental Management -> Economic 

Performance 
0.132 2.109 0.035 

Environmental Management -> Green Innovation 0.226 2.945 0.003 

Environmental Management -> Quality 

Management 
0.262 2.658 0.008 
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مدیریت   بین  معنادارییستزضعیفی  عدد  چون  دارد.  اقتصادی  عملکرد  و  از    1.87۵  محیطی  مدیریت ن  1.۹6باالتر  متغیر  یست 
. است  1.۹6باالتر از    2.۰۹۰  ین سبز و عملکرد اقتصادی دارد. چون عدد معناداریتأممحیطی نقش میانجی بین مدیریت زنجیره  یستز

 1.۹6باالتر از    2.288  ی سبز دارد. چون عدد معنادارینوآورین سبز و  تأممحیطی نقش میانجی بین مدیریت زنجیره  یستزمتغیر مدیریت  
 باشند. ییدشده، میانجی کامل می تأتوان چنین استنباط کرد که متغیرهای میانجی یمبنابراین ؛ است

 اثرگذاری متغیرهای میانجی.   - 9 جدول 

Table 9- Effect of mediating variables . 

 

 

 

 

بر وابسته در حضور متغیرهای میانجی نشان    10جدول   نتیجه گرفتیمدهد،  یممیزان اثرگذاری متغیرهای مستقل   اعداد چون    هک   توان 
  بر   روین. ازاگذاشت  صحه  رابطه   نیا  وجود  بر  و   نمود   ییدتأ  را   ریمتغ   دو  انی م  ریمس  یمعنادار  توانیم  باشد،  1  /۹6  عدد  از  باالتر  یمعنادار
 شود. یرگذار بر وابسته بیان میتأثمیزان اثرگذاری متغیرهای مستقل  ،10جدول   اساس

 اثرگذاری کل متغیرهای مستقل بر متغیر  وابسته.   - 10 جدول 
Table 10- Total effect of independent variables on the dependent variable. 

 

یرگذار بر عملکرد اقتصادی، متغیر مدیریت زنجیره تأثشود که در بین متغیرهای مستقل یمگیری یجه نتچنین    4شکل  و    10جدول    بر اساس
محیطی با  یستزدر اولویت دوم، مدیریت    ۰.3۰7  اثر کلدر اولویت اول، نوآوری سبز با ضریب    ۰.7۴۹  اثر کلین سبز با ضریب  تأم

 باشند. ی مدر اولویت چهارم  ۰.1۹1  اثر کلدر اولویت سوم و مدیریت کیفیت با ضریب  ۰.23۹ اثر کلضریب 

 

 . جی گرفتن نقش میان   نظر   در با  اقتصادی  بر عملکرد    تأثیرگذار  عوامل   بندی اولویت   - 4کل ش 
Figure 4- Prioritize the factors affecting economic performance by considering the mediating role. 

Path diagram with Mediating variables Original Sample 

(O) 
T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

Green Supply Chain Management -> Green Innovation 

-> Economic Performance 
0.176 3.748 0.000 

environmental management -> Green Innovation -> 

Economic Performance 
0.069 2.487 0.013 

environmental management -> Quality Management -> 

Economic Performance 
0.038 1.875 0.061 

Green Supply Chain Management -> environmental 

management -> Economic Performance 
0.036 2.090 0.037 

Green Supply Chain Management -> environmental 

management -> Green Innovation 
0.061 2.288 0.023 

Path diagram Original  Sample (O) T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P 

Values 
Green Innovation -> Economic Performance 0.307 5.317 0.000 

Green Supply Chain Management -> Economic 

Performance 
0.749 12.538 0.000 

Green Supply Chain Management -> Green 

Innovation 
0.634 6.114 0.000 

Green Supply Chain Management -> 

environmental management 
0.271 2.960 0.003 

Quality Management -> Economic Performance 0.145 2.448 0.015 

environmental management -> Economic 

Performance 
0.239 3.920 0.000 

environmental management -> Green Innovation 0.226 2.945 0.003 

environmental management -> Quality 

Management 
0.262 2.658 0.008 
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 محور   یانس وار   ی معادالت ساختار ارزیابی مدل    - 5-5

ساختار  یاصل  یهپا ا  یانسوار  یمعادالت  پ  یحی توض   یهامدل  یجادمحور  ساختارقابل   بینییش باقدرت  معادالت  است.    ی قبول 
 یی، سازوکارهایفرض   یرمدل مس  یک در    شدهیهتعب  یزادرون   یهاشده سازهداده   یحتوض   یانس وار  یزانمحور با به حداکثر رساندن میانسوار

 یادگیری مختلف    یابزارها  محور را از  یانسوارمعادالت ساختاری    یژگیو  ین. ا شود یم  یدتول   بینییشها پآن  یلهوس که به   کندیم  یدرا تول 
عنصر مهم در هر مطالعه   یک  یمدل آمار یک  بینییشقدرت پ یابیرزا .کند یم یز، متمااندشدهیطراح بینییش اهداف پ یکه برا ینماش 

ستند نه  دار و در جهت فرضیه هیمعن،  توجهقابل تمرکز محققان مدیریتی و بازاریابی بیشتر دنبال این هستند که آیا ضرایب مدل    است.
مدل   یک  اینکه  را  ی مآزمون  موارد جدید  کند.یش پتواند  ساختار  بینی  "پ  یک محور    یانس وار  یمعادالت  استیعل-ینیب  یشروش   " 

ولد  و  قدرت    (.1982،  1)جورسکوچ  ارزیابی  ساختاری  هامدل بینی  یشپبرای  میانگین  ریشه  شاخص   از  محور   یانسوار  یمعادالت 
بینی یش پنتایج قدرت   شود.است استفاده می  شدهمطرح   SmartPls  افزارنرم ( در  2019که توسط شموئلی و همکاران )  2مربعات خطا

 :است 11جدول    صورتبه  2شکل  مدل برازش شده  

 . SEM-PLSبینی مدل ارزیابی قدرت پیش   - 11جدول 
Table 11- Evaluation of predictive power of SEM-PLS model. 

 

 

 ه ی چندال پرسپترون   برازش مدل شبکه عصبی  - 5-6

برای یادگیری استفاده    پس انتشار  تکنیک از  . شبکه  خور استشبکه عصبی از نوع پیش   MLP  یه شبکه عصبی پرسپترون چندال  5شکل  
کنند  ها را محاسبه میها که دادهمخفی از نورون   یهکند، یک یا چندالعنوان گیرنده عمل میها دارد که به ورودی از نورون   الیهیک  .کند می

 (. 12۰2 ،3)دیسای و شه کندبینی میگیرند و سپس الیه خروجی که خروجی را پیش و تحت تکرار قرار می 

 

 . MLPتار شبکه عصبی ساخ   - 5کل ش 
Figure 5- MLP neural network structure. 

الیه خروجی   1واحد و  2الیه میانی با  1الیه ورودی،  4معماری شبکه عصبی حاصل شامل شود مشاهده می 12جدول  در  همچنان که
در الیه خروجی    مورداستفادهیب در الیه میانی تابع هیپربولیك تانژانت و تابع همانی و تابع خطای  به ترت   مورداستفادهاست. تابع عملکرد  

  4آموزشی نمونه    عنوانبه   هاداده   77.6است. که %  شدهاستفادهورود به مدل    برای  هادادهی  استانداردساز. از روش  استمجموع مربعات  
   باشند.می 5نمونه آزمایشی عنوانبه  هاداده  22.4و %

 

 

1 Jöreskog and Wold 
2 Root mean square error 
3 Desai and Shah 

4 Traninig 
5 Testing 

PLS Predictions (Descriptives) Mean Min Max RMSE 
Economic Performance 3.653 1.208 4.858 0.540 
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 . MLPخالصه مدل شبکه عصبی    - 12جدول 

Table 12- Summary of MLP neural network model. 

 

 

 

 

 

مربعات   ترت مجموع  آموزشیخطابه  نمونه  در  برابر    و  10.12برابر    یب  آزمایشی  نمونه  خطای  ییازآنجا.  باشدمی  0.789در  مقدار  که 
 . است قبولقابل کمتر از نمونه آزمایشی است بنابراین برازش مدل  در نمونه آموزشی آمدهدستبه 

 

 الیه خروجی. الیه نهانی و یک دی، یک الیه ورو   4مدل شبکه عصبی پرسپترون چندالیه با    - 6کل ش 
Figure 6- MLP neural network model with 4 input layers, hidden layer and output layer. 

نتیجه  است  7شکل    و   13جدول    صورتبه یرهای مستقل در مدل ساختار شبکه عصبی  متغ میزان اثرگذاری   شود که مدیریت ی م. چنین 
محیطی یستزدر اولویت دوم، مدیریت    0.30در اولویت اول، نوآوری سبز با میزان اثرگذاری    0.68ان اثرگذاری  ین سبز با میزتأمزنجیره  

 . استدر اولویت سوم و مدیریت کیفیت در اولویت آخر  0.08با میزان اثرگذاری 

 میزان تأثیرگذاری متغیرها در مدل شبکه عصبی.   - 13جدول 
Table 13- The effect of variables in the neural network model . 

 

 

 

Input Layer Covariates 1 Environmental.Management 
2 Green.Supply.Chain.Management 
3 Quality.Management 
4 Green.Innovation 
aNumber of Units 4 

Rescaling Method for Covariates Standardized 
Hidden Layer(s) Number of Hidden Layers 1 

aNumber of Units in Hidden Layer 1 2 
Activation Function Hyperbolic tangent 

Output Layer Dependent Variables 1 Economic.Performance 
Number of Units 1 

Rescaling Method for Scale Dependents Standardized 
Activation Function Identity 

Error Function Sum of Squares 

Varaibles Importance Normalized Importance 
Environmental.Management 0.078 12.9% 

Green.Supply.Chain.Management 0.601 100.0% 
Quality.Management 0.026 4.4% 

Green.Innovation 0.295 49.0% 
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 . متغیرها در مدل شبکه عصبی میزان تأثیرگذاری    - 7 شکل 
Figure 7- The effect of variables in the neural network model. 

 یه پرسپترون چندال   ی شبکه عصب ارزیابی مدل    - 5-7

 :ستا 14جدول    صورتبه  6شکل  بینی مدل برازش شده  یش پنتایج قدرت 

 یه. پرسپترون چندال   ی شبکه عصب بینی مدل  ارزیابی قدرت پیش   - 14 جدول 

Table 14- Evaluate the predictive power of the MLP model. 

 

 تحلیل حساسیت   - 5-8

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  

بر عمل کیفیت  و مدیریت  اقتصادی  سبز  با رویکرد معادالت ساختاری تأثکرد  برازش مدل تحقیق  از  پس  داشتند.  مثبتی  و  یر مستقیم 
محیطی یستزین سبز، نوآوری سبز و مدیریت  تأمواریانس محور و شبکه عصبی پرسپترون چندالیه، در هر دو رویکرد مدیریت زنجیره  

بینی عملکرد اقتصادی را داشتند. برای ارزیابی مدل برازش شده یش پیکرد توانایی  یر را بر عملکرد اقتصادی داشتند. هر دو روتأثباالترین  
ریشه میانگین مربعات خطا  دهد مقدار  نشان می  8شکل با دو رویکرد، از شاخص ریشه میانگین مربعات خطا استفاده شد. همچنانکه 

بنابراین    باشدمی  ۵۴/۰ت ساختاری واریانس محور برابر  و در رویکرد معادال  176/۰در رویکرد شبکه عصبی پرسپترون چندالیه برابر  
تواند به عنوان مدل بهینه  بینی عملکرد اقتصادی را داشته و مییش پیه با خطای خیلی کمتری توانایی چندالروش شبکه عصبی پرسپترون 

 د. مورد استفاده قرار گیر

 یکرد. رو   دو   مربعات خطا در   یانگین م   یشه مقدار ر مقایسه    - 8   شکل 
Figure 8- Comparison of root mean square error in two approaches. 

MLP Predictions (Descriptives) Mean Min Max RMSE 
Economic Performance 3.636 0.93 4.44 0.176 
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 گیری بحث و نتیجه   - 6

 های بورسی، متولیان زنجیره تامین و زنجیره تأمین سبز مدیران شرکت  یو هم برا  یاندانشگاه  یتواند هم برایمطالعه م  یندر ا  یریگ  یجهنت
باشد برا  یدیجد  هایبینشمطالعه    این  .قابل استفاده  بهره ور  یستز  یطمح  یریتمد  یندرک رابطه ب  یرا  به عنوان معیار    کار  یروین  یو 
  یطشرا  میانجی  یرعنوان متغ به    هایفیت در شرکتک   یریتمدکه الزام    دهد  یم  ها نشانفرضیهآزمون    یجانجام داده است. نتا  عملکرد اقتصادی

کار    یبر بهره ور  مثبتی  یرتأث  یستز  یطمح  یریتمدکند.  ایجاد میکار    یروین  یو بهره ور  یستز  یطمح  یریتمد  ین ب  یرتأث ی را در  خاص
بلند مدت    یفیتک   یریتمدرک مد  ی که دارا  ییهادارند، مانند شرکت  ییباال  یریتکه سطح مد  ییهاشرکت  یحال، براینبا ا  داشت.شرکت  

قاطعانه معتقد باشند    یدبا  یران، مدینبنابرا؛  یابدیج افزایش میبه تدر  یستز  یطمح  ریتیمداوم مد  عملکرد اقتصادی شرکت با رشدهستند،  
  ا توانند ب یها مخاص، شرکت یهایوه است. از نظر ش  یدو اقتصاد مف  یست ز یط مح یاست که برا یریتیمد یروش  یست ز یطمح یریتکه مد
عملکرد اقتصادی   بر افزایش  عملکرد   یابیو ارز  یطی مح  یستهدف زا  ین ، تدوسازمانیفرهنگ    ایجاداز جمله آموزش کارکنان،    یاقدامات

 تمرکز کنند. 

دو دیدگاه مطرح بود   هاشرکتشاخص عملکرد اقتصادی  عنوانبه ی نیروی کار  وربهره محیطی بر  یستزیرگذاری مدیریت تأثینه میزان درزم
بود. این تحقیق نتایج دیدگاه    شدهمطرحمحیطی بر عملکرد اقتصادی  یستزیر منفی مدیریت  تأثیر مثبت و در دیدگاه دوم  تأثکه در دیدگاه اول  

یر مثبتی بر عملکرد اقتصادی داشتند. نتایج تحقیق در تأثی موردبررس ی بورسی هاشرکتمحیطی در یستزمدیریت  کهکند ی میید تأاول را 
باشد.  یم  (2020)  ما و همکاران  ( و2۰11)  واگنر(،  2008(، استفان و پاول )2۰13(، ریلو )2013راستای تحقیقات دلماس و پکوویک ) 

کارکنان،  یممحیطی  یستزمدیریت   با آموزش کارمندان و کاهش هزینه شرکت از طریق توانمندسازی تخصصی  آنان را وربهره تواند  ی 
 و ذینفعان خارجی کمک نماید. هاشرکتافزایش و عملکرد اقتصادی را بهبود و به تعامل رابطه بین 

یرگذار بوده و با افزایش  تأث  هاشرکتشاخص عملکرد اقتصادی    عنوانبه   کار  یروین   یوربر بهره   یفیتک   یریتمددهد  ی منتایج تحقیق نشان  
یی که دارای سیستم مدیریت کیفیت  هاشرکت  یابد.ها افزایش میتناسب آن عملکرد اقتصادی شرکتمدیریت کیفیت، بهره وری کار و به  

بیشتر کارکنان به  ی ممداوم آموزش و مشارکت کارکنان را ارزیابی    طوربه باشند  یم باعث افزایش تعهد    یریتمدشود.  می   کارکنند و این، 
، از بروز خطاها  یریت نمایندو مد  داشته  نظارت  یتجار  هاییتهمه فعال  یفیتاوم بر ک طور مدها کمک کند تا به به شرکت  تواندیم  یفیتک 

باالتر باشد،    تیف یک   تی ر یهرچه سطح مدبنابراین  ؛  کار را بهبود بخشند  ییدهند تا کارا  یزه کنند و به کارکنان انگ  یریجلوگ  ید تول   ینددر فرآ
( و ما و همکاران  2012)  همکاران   و  مولینر-(، پریرا2000)  1همکاران   وکورکویچ    یقتحق   هاییافته   شود. یم  شتری ب  زیکار ن  یروین  یوربهره 

یر ضعیفی بر تأثیی که دارای سیستم مدیریت کیفیت هستند  هاشرکتمحیطی در  یستزمدیریت    .کنندیم  ییدرا تأ  یدگاهد  ینا  یزن  (2020)
اقتصادی   نتیجه    هاشرکتعملکرد  این  است  استقرار  یمگذاشته  دلیل  به  مدیریت   زمانهمتواند  سیستم  برای  یکسان  ایزو  سیستم 

محیطی یستزیر مثبتی بر مدیریت  تأثین سبز  تأمدهد که مدیریت زنجیره  یممحیطی و مدیریت کیفیت باشد. نتایج تحقیق نشان  یستز
محیطی را  یستزکنند الزامات  یمسازی  یادهپرا  ین سبز  تأمیی که مدیریت زنجیره  هاشرکتدارد این مطلب گویای این واقعیت است که  

کند. تحقیقات  یمآموزش تخصصی کارکنان بهبود پیدا    واسطهبه ی نیروی کار  وربهره محیطی  یستز کنند و با رعایت الزامات  یمرعایت  
یر مثبتی دارد که طبق مفهوم مدل خلق تأثین سبز بر نوآوری سبز  تأمکنند. مدیریت زنجیره  یمیید  تأاین دیدگاه را    (2018)همکاران  فنگ و  

فرآیند زنجیره   ذینفعان درگیر در  با  تعامل  نوآوری  تأممشترک  ایجاد  یست زین  و  یممحیطی  نوآوری سبز  درنهاشود  با کاهش  یمیت  تواند 
سمان و   یقتحق تواند یمافزایش دهد. این نتیجه  ها شده و عملکرد اقتصادی راینههزی محصول باعث کاهش بندبسته های طراحی و ینههز

( را  2020)نگ و همکاران  سی  یقتحق ین سبز بر نوآوری سبز را تکمیل و نتایج  تأمجامع مدیریت زنجیره    براثر( را مبنی  2019همکاران )
 تایید نماید.

توسعه دهند. منظر اول، توسعه روش تحقیق  شامل  شود، حداقل از سه منظر نتایج این پژوهش را در نهایت به پژوهشگران آتی پیشنهاد می
تصادفی و  سازی معادالت ساختاری بیزی، در صورت اندازه نمونه کوچک روش تحلیل مسیر بیزی، رویکرد جنگلاستفاده از روش مدل

یری زنجیره تأمین و پایداری  ماشین بردار، منظر دوم توسعه متغیرهای مدل متناسب با مدل از جمله مدیریت ریسک زنجیره تامین، انعطاف پذ
 باشد.زنجیره تأمین  و منظر سوم استفاده همزمان از هر دو منظر اول و دوم می 
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