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چکیده
مدیریت زنجیره تأمین سبز در شرکت های صنعتی از طریق ایجاد مطلوبیت و حاکیت رابطه ای از منظرر زیسرت
محیطی در سراسر زنجیره تأمین می کوشد تا از این مقوله در کل زنجیره تأمین به عنوان یک ابزار راهبردی در مزیت
رقابتی پایدار سود ببرند .هدف پژوهش بررسی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصرادی از طریرق نقرش
تعدیلی حاکمیت مشتری در شرکت مپنا است .روش تحقیق توصیفی -پیمایشی اسرت .اامعره امراری راکارشناسران
شرکت مپنا به تعداد  241نفر تشکیل دادند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کروکران و روش نمونره یرری تصرادفی
 041نفر تعیین شده است .ابزار مورد استفاده پرسشنامه است .پایرایی انارا از روش رریب الفرای کرونبرا  17111و
روایی ابزار با روش محتوایی و سازه مورد تأیید قرار رفت .اطالعات تحقیق به کمک نرم افزار پی.ال.اس مرورد تجزیره
و تحلیل قرار رفت .نتایج تحقیق حاکی از ان است که تأثیر مدیریت زنجیره سربز برر عملکررد اقتصرادی بره میرزان
 37324است .تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری به میزان  67616اسرت .ترأثیر حاکمیرت رابطره
ای مشتری بر عملکرد اقتصادی به میزان  17161است .در نتیجه مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی تراثیر دارد
وحاکمیت مشتری نقش تعدیلگر را در مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد اقتصادی دارد .مدیران مری تواننرد بررای
توسعه ارتباط با مشتریان ،ارتقای ظرفیت دانش ،ماارت و تجربه اندوزی از طریق امروزش کارکنران و بارره منردی از
افراد با تجربه مدنظر خود قرار دهند.
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مقدمه و بیان مسئله

امروزه و در هزاره سوم همواره در اکثر سازمان های ااان مدیران و رهبران سازمانی در پی
ارتقاء و بابود عملکرد عملیاتی خویش هستند .عملکرد عملیاتی ،ترکیب سترده ای هم از
دریافتی های غیرملموس ،همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتی های عینی و ملموس،
همچون نتایج اقتصادی و مالی است (چائی .)2104 ،0تغییرات عملکرد اقتصادی باید در تمامی
سطوح سازمان مورد تواه می باشد و اهداف فردی ،روهی در سازمان باید در راستای اهداف
شرکت قرار یرد .همچنین در اندازه یری سطح عملکرد اقتصادی باید از ابزارهایی که ابعاد
ونا ون عملکرد عملیاتی را مورد تواه قرار می دهند ،استفاده کرد .برای سنجش عملکرد
اقتصادی در عین تواه به نتایج مشاود اقتصادی ،چون نر باز شت سرمایه و افزایش حاشیه
سود و از این دست ابزارها باید سطح خالقیت و نواوری و نیز افزایش سطح دانش سازمانی را نیز
سنجش کرد .در همین راستا ،امروزه سازمان های تجاری با یک محیط پیچیده و رقابتی نسبت به
ذشته موااه هستند که مدیران سازمان ها باید از فناوری برای بابود و عیت شرکت و عملکرد
زنجیره تأمین استفاده کنند .در حال حا ر یک رویکرد رایج برای پیشرفت سیستم سترده
یکپارچه سازمانی ،مدیریت زنجیره تأمین سبز به صورت فرا یر در صنایع می باشد (ویج و
همکاران . )2103 ،2برخی از پژوهش ها نشان می دهد که مدیریت زنجیره تأمین سبز می تواند
برای شرکت ها عملکرد اقتصادی و محیطی را فراهم کند (چیئو و همکاران .)2100 ،3با این حال،
مدیریت زنجیره تأمین سبز م ی تواند از طریق کاهش دادن ایعات مواد و مصالح ،به طور مثبتی
عملکرد اقتصادی را بابود ببخشد ،اما در عین حال می تواند نقش منفی بر روی عملکرد با تواه
به هزینه های باالی فناوری ها و مصالح زیست محیطی داشته باشد .زنجیره تأمین سبز در شرکت
های صنعتی از طریق ایجاد مطلوبیت و حاکیت رابطه ای از منظر زیست محیطی در سراسر
زنجیره تأمین می کوشد تا از لجستیک سبز و بابود عملکرد محیطی خود در کل زنجیره تأمین
به عنوان یک سالح راهبردی اات کسب مزیت رقابتی پایدار سود ببرند و اهداف خود را بر اساس
دو مو وع مام خرید سبز و نواوری سبز پایه ذاری نمایند (ویج و همکاران)2103 ،4؛ و سازمان
ها ،با داشتن مدیریت محیط زیستی از اهمیت مطرح کردن مفاهیم محیط زیستی در محیط کار،
ا اه می شوند (هاروی و همکاران .)2101 ،6در این راستا حاکمیت ارتباط با مشتری یک مؤلفه

1 Chae
2 Vij et al
3 Cheiw et al
4 Vij et al
5 Harvey et al

421

تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری (مورد مطالعه :شرکت مپنا) /نویسنده مسئول :صدیقه طوطیان  /ص 041 -023

ادایی ناپذیر از مدیریت زنجیره تأمین سبز فرض شده است؛ بنابراین شرکت ها به طور فزایندهای
به استفاده از فناوری اطالعات به منظور بابود فرایند زنجیره تأمین سبز ،اارای برنامهریزی منابع
سازمانی و حاکمیت روابط مشتری تکیه میکنند .با اینحال ،شواهد نشان میدهد که
سرمایه ذاری در توسعه مدیریت زنجیره تأمین سبز و حاکمیت روابط مشتری به خودی خود
تضمین کننده عملکرد اقتصادی است .در این بین حاکمیت رابطه ای مشتری که می تواند اثری را
بر روی روابط غیررسمی با مشتریان از قبیل اعتماد و تعاون داشته باشد ،ممکن است برای
دستیابی به فرصت های برد  -برد میان مشتریان و عر ه کنند ان حتی حیاتی و بحرانی باشد
(زو و همکاران)2111 ،0؛ بنابراین ،هر چند بحث مدیریت (و پیامدها) زنجیره تأمین سبز و توسعه
راهبردهای مبتنی بر حاکمیت رابطه ای در رقابت پذیری بنگاه های رقابتی سابقه زیادی دارد ،ولی
متأسفانه در کشورمان در حوزه های علمی و سیاست ذاری چندان به اهمیت و اایگاه این بخش
پرداخته نشده است باطبع ان شرکت مپنا نیز در این حوزه نیاز به کار دارد .پس خروج از و عیت
فعلی و حرکت به سمت کسب مزیت های رقابتی بیشتر در این شرکت ،مستلزم تغییر نگرش از
روش های سنتی به روش های نوین متکی بر نگرش مدیران است ،پس در این پژوهش درصدد ان
هستیم که با بررسی مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی و با تأکید بر نقش فناوری
حاکمیت رابطه ای نشان دهد ا ر این مؤلفه ها با یکدیگر رابطه داشته باشند و همسو باشند،
عملکرد اقتصادی شرکت مبپنا در سطح باالتری خواهد بود و باعث بقای شرکت مبپنا خواهد شد
از انجا که شرکت مپنا برای اینکه اایگاه مناسب خود را حفظ نماید و ارتقاء دهد و به اهداف خود
که پیشتر به ان اشاره شد برسند ،نیاز دارند تا بر عملکرد اقتصادی خود تمرکز کند ،لذا در این
پژوهش تالش شده است تا مو وع بررسی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از
طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری مورد کندوکاو قرار رفته و به این سؤال پاسخ داده شود که
مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری چه
تاثیری دارد؟
مبانی و چارچوب نظری پژوهش

در این قسمت به بررسی ادبیات مواود در خصوص سه حوزه مدیریت زنجیره تأمین سبز،
عملکرد اقتصادی و حاکمیت مشتری می پردازیم:
مدیریت زنجیره تأمین سبز :این رویکرد با در نظر رفتن مسائل زیست محیطی در
مدیریت زنجیره تأمین شامل طراحی محصول ،انتخاب و منبع یابی مواد ،فرایند ساخت و تولید،

 026

1 Zhu et al

 / )0311سال نوزدهم
نشریه علمی اندیشه اماد  /شماره ( 12باار 0311

تحویل محصول ناایی به مشتری و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفید ان می
باشد (هونگ و همکاران .)2111 ،0مدیریت زنجیره تأمین سبز توسط انجمن پژوهش صنعتی
دانشگاه ایالتی میشیگان ،2در سال  0116معرفی شد که در واقع مدل مدیریت نوینی برای
حفاظت از محیط زیست است .مدی ریت زنجیره تأمین سبز از منظر چرخه عمر محصول شامل
تمامی مراحل از مواد اولیه ،طراحی و ساخت محصول ،فروش محصول و حمل و نقل ،استفاده از
محصول و بازیافت محصوالت می باشد .با استفاده از مدیریت زنجیره تأمین و فناوری سبز،
شرکت می تواند تأثیرات منفی زیست محیطی را کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و
انرژی دست یابد .سبز کردن زنجیره تأمین ،فرایند در نظر رفتن معیارها یا مالحظات زیست
محیطی در سرتاسر زنجیره تأمین است .مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یکپارچه کننده مدیریت
زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول ،انتخاب و تأمین سبز
کردن زنجیره تأمین ،فرایند در نظر رفتن معیارها یا مالحظات زیست محیطی در سر تا سر
زنجیره تأمین است (چیئو و همکاران .)2100 ،3مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یکپارچه کننده
مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول ،انتخاب و
تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرایندهای توزیع و انتقال ،تحویل به مشتری و باالخره پس از
مصرف ،مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان باره وری مصرف انرژی و
منابع همراه با بابود عملکرد کل زنجیره تأمین است (سارکیس .)2103 ،4سریواستاوا)2102( ،6
زنجیره تأمین سبز را بدین صورت تعریف کرده است« :در نظر رفتن مسائل زیست محیطی در
مدیریت زنجیره تأمین شامل طراحی محصول ،انتخاب و منبع یابی مواد ،فرایند ساخت و تولید،
تحویل محصول ناایی به مشتری و مدیریت محصول پس از مصرف و طی شدن عمر مفید ان.
رچه در ادبیات زنجیره تأمین مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین پایدار و مدیریت زنجیره تأمین سبز
معموالً به اای یک دیگر به کار می روند ،این دو مفاوم کمی با یکدیگر فرق دارند .مدیریت
زنجیره تأمین پایدار در بر یرنده ابعاد اقتصادی و پایداری ااتماعی و زیست محیطی است؛
بنابراین م فاوم مدیریت زنجیره تأمین پایدار وسیع تر از مدیریت زنجیره تأمین سبز است و
مدیریت زنجیره تأمین سبز بخشی از مدیریت زنجیره تأمین پایدار می باشد .در ذشته چرخه
عمر محصول شامل فرایندهایی از فاز طراحی تا مصرف بود .در حالی که با رویکرد مدیریت
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زیست محیطی ،شامل فرایندهای تایه مواد اولیه ،طراحی ،ساخت ،استفاده و بازیافت ،مصرف
مجدد و تشکیل یک حلقه بسته از اریان مواد برای کاهش مصرف منابع و کاهش اثرات مخرب
زیست محیط است (استامپ و همکاران.)2103 ،0
عملکرد اقتصادی :عملکرد اقتصادی رویکردی است که مدیران بنگاه های سرمایه ذاری
اتخاذ تصمیمات سرمایه ذاری باتر می توانند با اات بخشی به منافع مدیران در راستای منافع
خود باتر و سریع تر به اهدافشان دست یابند (حسن و بوت .)2111 ،2امروزه ،همه سازمان ها با
تواه محیط متغیر بیرونی ،برای بقاء و پیشرفت باید عملکرد خود را در راستای انطباق یا مقابله با
تغییرات ،متحول کنند .سازمان با عملکرد برتر ،سازمانی است که در یک دوره زمانی بلندمدت ،از
طریق توانایی انطباق مناسب با تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات ،ایجاد ساختار مدیریت
منسجم و هدفمند ،بابود مستمر قابلیت های کلیدی و رفتار مناسب کارکنان به عنوان اصلی
ترین دارایی به نتایجی باتر از سازمان های هم تراز خود دست یابد (چناری و همکاران.)0314 ،
عملکرد سازمانی نقش بسیار مامی را در اقتصاد بر عاده دارد و به عنوان ابزاری مفید در به
دست اوردن رشد اقتصادی و مزایای سازمان به شمار می رود و در اکثر سازمان های ااان،
مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقاء و بابود عملکرد سازمان های خویش می باشند (طالبی و
باامیر .) 2102 ،3سنجه های اقتصادی و مالی ،از اازای مام نظام ارزیابی متوازن هستند ،به ویژه
در سازمان های انتفاعی که این سنجه ها ویای موفقیت در حوزه های دیگر هستند؛ زیرا به ما
می ویند که اارای موفقیت امیز در منظرهای دیگر ،به چه نتایج مالی و اقتصادی منجر خواهد
شد .حوزه مالی و اقتصادی ،به سه بخش رشد درامد ،مدیریت هزینه و سود سرمایه ،تقسیم
می شود شاخص رشد درامد شامل سام بازار از فروش ،تعداد مشتریان و بازارهای ادید و تعداد
راهبرد های ادید است .سود سرمایه شامل کاهش مواودی ،مدت چرخه دریافت ،باز شت
سرمایه و باره وری -کارایی می باشد .مدیرت هزینه نیز شامل نسبت درامد به کارکنان و کاهش
هزینه های واحد است (ون لوی و همکاران .)2106 ،4عملکرد اقتصادی یک ساختار چند بعدی
است که شامل دو عملکرد کلی شامل :عملکرد قضاوتی وعملکرد عینی است.
عملکرد بازار ،مقیاس قضاوتی عملکرد و عملکرد اقتصادی شرکت ،مقیاس عینی عملکرد است.
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سوداوری بازار با متغیرهایی مانند حفظ مشتری ،ر ایت مشتری و تصویرسازی و اایگاه یابی در بازار
حاصل می شود( ،اهنی .)0316،عملکرد اقتصادی اشاره به منافع ،درامد ،کاهش هزینه و سوداوری
شرکت دارد که به طور مستقیم و غیرمستقیم ،به راهبرد رابطه ای شرکت مربوط می شود.
حاکمیت رابطه ای مشتری :می تواند اثری را بر روی روابط غیررسمی با مشتریان از قبیل
اعتماد و تعاون داشته باشد ،ممکن است برای دستیابی به فرصت های برد  -برد میان مشتریان و
عر ه کنند ان حتی حیاتی و بحرانی باشد (هونگ و همکاران .)2111 ،0یکی از اصول حاکمیت
ارتباط با مشتری این است که مشتریان دارای انتخاب فراوانی بوده و هر مشتری محصوالت و
خدمات خاص خود را می طلبد .حاکمیت ارتباط با مشتری به لحاظ این که بر اساس فلسفه
اختصاصی سازی و سفارشی سازی است با هر مشتری به صورت ادا انه رفتار می کند .اختصاصی
سازی به این معنی است که مضامین و خدمات ارائه شده به مشتری می بایست بر اساس ترایحات
و رفتارهای انان طراحی شود .این عمل مواب راحتی مشتری و افزایش هزینه های ان برای تغییر
فروشنده می شود .محتوای راهبرد حاکمیت ارتباط با مشتری شامل شش شاخص به هم پیوسته
می باشد که توسط تول و دونالدسون ،2در سال  2112مطرح شدند که عبارتند از:
تأکید روی کیفیت :خدمات عیف ،دلیل اصلی شکست کسب و کار است .محصول به تناایی
کافی نیست و کیفیت خدمات به عنوان کلید اصلی موفقیت یک کسب و کار محسوب می شود.
اندازه گیری رضایت مشتری و حاکمیت خدمات به مشتری :این مو وع ،اشاره به درک
کردن و مشخص نمودن مزایای مختلفی دارد که قبل از خرید مشتری برای ان واود دارد .هم
چنین باید فاصله بین انتظارات و عملکرد پس از فرایند خرید حاکمیت شود (وان.)2102 ،3
سرمایه گذاری روی کارکنان :روابط داخلی نیز به اندازه روابط خارای مام هستند .اارای
رابطه رایی تناا می تواند از افرادی که در سازمان ،اهداف و استانداردهای تعیین شده را درک
کنند حاصل اید.
حفظ گفتگو با مشتریان :ایجاد روابط بلند مدت به عنوان یک مو وع کلیدی در حاکمیت
ارتباط با مشتری به شمار می رود .شرکت هایی که به ترایحات تک تک مشتریان وش فرا می
دهند ،تمایل بیشتری به حفظ و تبدیل اناا به مشتریان وفادار دارند.
تعیین اهداف واقعی و عملکردهای قابل حصول :سازمان ها باید تا حد ممکن به نحوه
ادراک و برداشت مشتریان از عناصر مختلف پیشناادی به اناا پی ببرند.

1 Hung et al
2 Toole & Donaldson
3 Van
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مواجه مبتنی بر روابط :این مو وع به معنی در دسترس بودن هر دو روه از مشتریان داخلی و
خارای به منظور داشتن رفتاری منعطف و واکنش پذیر می باشد .در عمل همواره فاصله ای بین ان
چه شرکت انجام می دهد و ان چه باید انجام دهد و مطلوب ترین چیزی که باید انجام می داد واود
دارد .با کمک رابطه رایی می توان با نیازهای هر یک از مشتریان ساز اری پیدا نمود.
پیشینه پژوهش

مرور مطالعات و تحقیقات مرتبط با مو وع از منابع مختلف نظیر دانشگاه ها و مراکز علمی و
تحقیقاتی ،مؤید این نکته هستند که داخل ایران تحقیقات انجام شده درباره این مو وع بسیار
اندک ولی نسبتاً مشابه یافت می شود ،لذا در هر کدام از ان ها با تفاوت ها و شباهت هایی ،بررسی
هایی در مورد مو وع صورت رفته و نتایج مربوط نیز در زمان و مکان مشخص مورد استفاده قرار
رفته است که عبارتند از:
0
مینگ النگ و همکاران  )2101( ،بیان داشته اند که تحقیقات روی انالیز محرک ها و موانع
مدیریت زنجیره تأ مین سبز رو به کاهش بوده در حالی که استفاده از مدل های باینه سازی
ریا یاتی برای بابود تصمیم یری در راستای عملکرد و باره وری محیطی روند رو به رشدی
بوده است .به اعتقاد ایگیت و همکاران )2101( ،2مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر اصلی بر توسعه
بازاریابی سبز دارد ،بنابراین الزم است که معیارهای افزایش ر ایت مشتری ،اقدامات بازاریابی و
بابود همکاری با مشتریان نیز ا افه ردد .سیبل )2101( ،3یافته است که بجز خرید سبز ،تمام
ابعاد مدیریت زنجیره تأمین سبز با حداقل یکی از ابعاد عملکرد ارتباط دارد .نتایج این پژوهش در
براسته کردن اهمیت مدیریت زنجیره تأمین سبز در بابود عملکرد پایداری مام است .وفا و
همکاران )2101( ،4بیان داشته اند که مدیریت زنجیره تأمین سبز اثر مثبت و معناداری هم بر
عملکرد محیطی و هم عملکرد صادراتی دارد و همچنین عملکرد محیطی به طور مثبت و قابل
توایای بر عملکرد صادرات تأثیر می ذارد .زو و همکاران ( )2106نشان داده است که ا ر
شرکت ها قصد بابود عملکرد اقتصادی را از طریق خرید سبز داشته باشند ،اناا باید با مشتریان
ارتباط برقرار کنند و به اناا اعتماد کنند .در همین حال ،همکاری با مشتریان برای شرکت ها برای
دستیابی به موفقیت اقتصادی از طریق نواوری سبز مورد نیاز است.

1 Ming-Lang et al
2 Yigit et al
3 Sibel
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در داخل کشور نیز حسینی و کرانی ( )0311واود تأثیر مثبت و معنادار بین راهبرد مدیریت
زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی و توانایی زنجیره تأمین ،بین راهبرد تولید به هنگام اامع بر
عملکرد سازمانی و زنجیره تأمین ،بین راهبرد مدیریت زنجیره تأمین و توانایی زنجیره تأمین و
عملکرد سازمان و همچنین بین مدیریت زنجیره تأمین و استراتژی تولید به هنگام اامع را مورد
تائید قرار داده اند .اهنی ( )0316بیان داشته اند بین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت زنجیره تأمین
سبز با اقدامات سبز و نتایج عملکردی پایدار ،رابطه معناداری واود دارد .نتایج پژوهش نوری و نیک
نژاد ( )0316حاکی از واود ارتباط مثبت و معنی دار میان مدیریت زنجیره تأمین سبز مشتری
محور با عملکرد سازمانی و همچنین ارتباط میان تمامی ابعاد مدیریت زنجیره تأمین سبز مشتری
محور (عوامل مدیریتی ،عوامل مالی و هزینه ای ،عوامل محیطی (سبز) و عوامل انعطاف پذیری) با
عملکرد سازمانی دارد .وفایی و محمدی ( )0313با بررسی نقش به کار یری اطالعات و برنامه ریزی
پیشرفته در ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین شرکت سایپا نشان دادند شرکت هایی که همگام با پیشرفت
فناوری اطالعات ،فرایندهای خود را یکپارچه می نمایند ،سریع تر پاسخگوی تغییرات بازار می باشند
و از انعطاف پذیری بیشتری برخوردارند .از مجموع پیشینه مذکور به نظر می رسد مدیریت زنجیره
تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری تاثیر دارد و به همین دلیل
با این مسئله به چشم یک نقطه عف اساسی و چالش در سند راهبردی توسعه استراتژیک برخورد
کرده و تصمیم به انجام یک تحقیق علمی و اموزشی اات اسیب شناسی مو وع فوق و ارائه
راهکارهای علمی اات حل این چالش رفته شده است.
توسعه مدل و فرضیهها

تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری
در حال حا ر مدیریت زنجیره تأمین سبز که نگرانی ها و دغدغه های محیطی را در زنجیره های
تأمین در هم می امیزد ،به منظور بابود عملکرد از سوی شرکت ها به طور سترده ای اارا شده
است .برخی از پژوهش ها نشان می دهد که مدیریت زنجیره تأمین سبز می تواند برای شرکت ها
عملکرد اقتصادی و محیطی را فراهم کند (چیئو و همکاران .)2100 ،0با این حال ،مدیریت زنجیره
تأمین سبز می تواند از طریق کاهش دادن اتالفات مواد و مصالح ،به طور مثبتی عملکرد اقتصادی
را بابود ببخشد ،اما در عین حال می تواند نقش منفی بر روی عملکرد با تواه به هزینه های
باالی فناوریها و مصالح زیست محیطی داشته باشد .در این بین حاکمیت رابطه ای مشتری که
می تواند اثری را بر روی روابط غیررسمی با مشتریان از قبیل اعتماد و تعاون داشته باشد ،ممکن

1 Chiue et al
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است برای دستیابی به فرصت های برد -برد میان مشتریان و عر ه کنند ان حتی حیاتی و
بحرانی باشد .فرایندها و برنامه های کاربردی حاکمیت ارتباط با مشتری بر اساس پایه ای به شرح
زیر می باشد .یکی از اصول حاکمیت ارتباط با مشتری این است که مشتریان دارای انتخاب
فراوانی بوده و هر مشتری محصوالت و خدمات خاص خود را می طلبد .حاکمیت ارتباط با مشتری
به لحاظ این که براساس فلسفه اختصاصی سازی و سفارشی سازی است با هر مشتری به صورت
ادا انه رفتار می کند .اختصاصی سازی به این معنی است که مضامین و خدمات ارائه شده به
مشتری می بایست بر اساس ترایحات و رفتارهای انان طراحی شود .این عمل مواب راحتی
مشتری و افزایش هزینه های ان برای تغییر فروشنده می شود ،لذا در این پژوهش ،مدیریت
زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری در شرکت مپنا را
مورد ارزیابی قرار می دهد .در این تحقیق متغیر مستقل تحقیق مدیریت زنجیره تأمین سبز ،متغیر
وابسته عملکرد اقتصادی و متغیر تعدیلی حاکمیت مشتری که بر مبنای ان سنجش ردید ،پس
براساس انچه که فته شد فر یه های زیر پیشنااد می شود:
فرضیه اصلی :مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی
حاکمیت مشتری تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی

 -1مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی تأثیر معناداری دارد.
 -2مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری تأثیر معناداری دارد.
 -3حاکمیت رابطه ای مشتری بر عملکرد اقتصادی تأثیر معناداری دارد.
با تواه به چارچوب مفاومی و فر یه های پژوهش مدل مفاومی پژوهش در شکل شماره یک
اورده شده است:

شکل  :0مدل مفاومی اولیه پژوهش (بر رفته از پوپا و همکاران)2106 ،
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روش شناسی پژوهش

از انجاییکه در این پژوهش از طریق پرسشنامه دادههای مربوط به تأثیر مدیریت زنجیره
تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری رداوری میشوند،
پژوهش حا ر ،پژوهشی کاربردی و از نوع کمی میباشد .از حیث بعد محیط ،از نوع میدانی و از
منظر قطعیت به لحاظ مشخص بودن متغیرها و ارتباط بین اناا (واود فر یه) از نوع قطعی
است .همچنین با تواه به مو وع ،ماهیت این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و از روش-
های امار توصیفی و امار استنباطی نیز در مراحل مختلف پژوهش استفاده شده است .اامعه
اماری در پژوهش حا ر شامل کلیه مدیران و کارشناسان شرکت مپنا در سال  0311می باشد
که تعداد این اامعه حدودا  241نفر می باشد .با این حال کارکنان و مدیرانی که دارای تجربه و
ا اهی باالیی درباره متغیرهای تحقیق داشته و از سوی دیگر شناخت باالیی نیز در ارتباط با
نیازهای مختلف خود دارند ،انتخاب شدند .این امر سبب میشود تعداد پرسشنامه های دارای
دادههای ناهمگون و غیر قابل اعتماد کاهش یابد و از سوی دیگر کیفیت کار افزایش یابد .از این
میان با استفاده از فرمول کوکران  041نفر به عنوان حجم نمونه در نظر رفته شد و با استفاده از
روش نمونه یری تصادفی ساده میان اناا پرسشنامه توزیع شت؛ برای رداوری دادهها از سه
پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره سبز ،عملکرد اقتصادی و حاکمیت رابطه ای مشتری بر رفته
از زو و همکاران ( )2106وکوئین ( )2106استفاده شد .این پرسش نامه ها به ترتیب دارای 6؛
21؛ و  6ویه با مقیاس پنج دراه ای لیکرت (خیلی کم =  ،0کم=  ،2تاحدودی =  ،3زیاد=  4و
خیلی زیاد=  )6تنظیم شده است .بهمنظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد که
برای این منظور پرسشنامه به تأیید چند تن از اساتید دانشگاه رسید و اصالحات الزم صورت
پذیرفت .برای بررسی روایی محتوا به شکل کمی ،از دو ریب نسبی روایی محتوا ( )CVRو
شاخص روایی محتوا ( ،)CVIاستفاده شد در پژوهش حا ر از  01نفر از افراد خبره خواسته شد
تا نظر کارشناسی خود را مبنی بر مناسب بودن یا نبودن پرسشنامه بیان کنند که میزان اعتبار
محتوا با تواه به اینکه  1کارشناس بیش از نی می از ویه های پرسش نامه را از لحاظ هدف
مناسب و سودمند دانسته اند 1/12 ،شد با تواه به میزان  CVRحداقل  1/62است .لذا پرسش
نامه دارای روایی محتوا می باشد .در مورد روایی سازه نیز از روش کمترین مربعات ازئی و نرم-
افزار  SmartPLSاستفاده شد .روایی سازه به دو نوع روایی همگرا و روایی وا را تقسیم میشود.
با تواه به این که در این تحقیق شاخص ( AVEمیانگین واریانس استخراجشده )0برای تمامی
متغیرهای تحقیق باالی  1/6است ،لذا روایی همگرای سازههای مدل تأیید میشود .عالوه بر ان

1 Average Variance Extracted
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یافته ها نشانگر تایید روایی وا رای ابزار اندازه یری بود .همچنین ریب پایایی )CR( 0و الفای
کرونبا برای سنجش پایایی باالی  1/1به دست امد که نشان دهنده پایا بودن ابزار اندازه یری
است .نتایج روایی و پایایی متغیرهای پژوهش در ادول یک نشان داده شده است:

ابعاد

الفا

AVE

CR

مدیریت زنجیره سبز

17122

17612

17166

حاکمیت رابطه ای مشتری

17140

17623

17132

عملکرد اقتصادی

17161

17114

17100

AVE

17132

R2

17166

GOF

17621

ادول شماره  ،0مشخصات پرسشنامه و روایی و پایایی متغیرهای پژوهش

شاخص نیکویی برازش مدل این شاخص سازش بین کیفیت مدل ساختاری و مدل اندازه یری
2
شده را نشان میدهد و برابر است باAVE  R :

GOF 

بر اساس ادول شماره یک ،مقدار شاخص برازش برابر  1/621شده است و از مقدار  1/4بزرگتر
شده است و نشان از برازش مناسب مدل دارد .به بیان سادهتر دادههای این پژوهش با ساختار عاملی
و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با سازههای نظری
است .در ناایت باید فت در مرحله تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها از امار توصیفی و استنباطی
شامل فرایند تجزیه و تحلیل ساختارهای کوواریانس (مدلسازی معادالت ساختاری) استفاده شد.
تحلیل دادهها

در بخش امار توصیفی نشان داد که از بین کلیه مدیران و کارشناسان شرکت مپنرا کره بره عنروان
اامعه ازمودنی انتخاب ردیده است  62درصد مرد و تناا  31درصرد زن هسرتند ،همچنرین تفکیرک
پاسخ دهند ان بر اساس سن اناا نشان می دهد که بیش تررین درصرد از افرراد مرورد مطالعره در رده
سنی  30تا  41سال می باشند .در ادامه بیشترین روه نمونه از کارکنان مورد مطالعه را افرراد پاسرخگو
با مدرک تحصیلی لیسانس تشکیل می دهند که دارای سابقه کاری بین  6تا  01سال می باشند.
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آزمون مدل و فرضیه های پژوهش

در این مرحله رابطه علت و معلولی بین مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از
طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری در قالب بخش مدل ساختاری سنجیده شده است .همان-
طور که در شکل زیر نمایان است ،تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق
نقش تعدیلی حاکمیت مشتری در شرکت مپنا معنی دار است.

شکل  ،2مدل معادالت ساختاری فر یه های های تحقیق در حالت معنی داری رایب

در شکل شماره دو ریب تاثیر علی مدل پژوهش و رابطه متغیر اصلی مدیریت زنجیره تأمین
سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری را نمایش میدهد .خروای
 PLSتایید کننده فرض اصلی و همچنین فر یههای فرعی تحقیق است که در ادول شماره زیر
نمایان است .از انجاییکه تمامی مقادیر  tباالی  0716هستند ،تمامی فر یهها تایید میشوند.
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ادول  ،2بررسی فر یههای پژوهش

فر یه

ریب
مسیر ()β

فر یه اصلی :نقش تعدیلی حاکمیت رابطه ای
مشتری بر رابطه بین مدیریت زنجیره سبز و عملکرد
اقتصادی

نسبت
بحرانی ()t

تأییدیا رد
فر یه

اات
تأثیر

17641

17160

تأیید

+

1714

37324

تأیید

+

مدیریت زنجیره سبز ← حاکمیت رابطه ای مشتری

17111

67616

تأیید

+

حاکمیت رابطه ای مشتری ← عملکرد اقتصادی

17632

17161

تأیید

+

مدیریت زنجیره سبز ← عملکرد اقتصادی

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01

فرضیه اصلی :حاکمیت رابطه ای مشتری تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی را
تعدیل می کند .بر اساس نتایج به دست امده از رایب معادالت ساختاری ،می توان اذعان داشت
تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت رابطه ای مشتری به
میزان  17160است .با تواه به این که مقدار اماره تی خارج از بازه بحرانی است (بیشتر از  0/16شده
است) ،می توان فت با احتمال 16درصد ادعای محقق مبنی بر این که "حاکمیت رابطه ای مشتری
تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی را تعدیل ر می کند ".تأیید می ردد.
فرضیه فرعی اول :مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی تأثیر معناداری دارد.
بر اساس نتایج فر یه فرعی اول مبنی بر تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی میباشد.
مقدار ریب مسیر برای اثر مستقیم مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی برابر  1/144شده
است این مقدار در سطح اطمینان 16درصد معنادار شده است .با تواه به این که مقدار اماره تی
خارج بازه بحرانی است (بیشتر از  0/16شده است) ،با احتمال 16درصد ادعای محقق مبنی بر این
که "مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی تأثیر معناداری دارد" تأیید می ردد.
فر یه فرعی دوم :مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری تأثیر معناداری دارد .بر اساس
نتایج فر یه فرعی دوم مبنی بر تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری میباشد.
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مقدار ریب مسیر برای اثر مستقیم مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری برابر 1/111
شده است .این مقدار در سطح اطمینان 16درصد معنادار شده است .با تواه به این که مقدار اماره
تی خارج بازه بحرانی است (بیشتر از  0/16شده است) ،با احتمال  1/16ادعای محقق مبنی بر این
که "مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری تأثیر معناداری دارد" تأیید می ردد.
فرضیه فرعی سوم :حاکمیت رابطه ای مشتری بر عملکرد اقتصادی تأثیر معناداری دارد .بر
اساس نتایج فر یه فرعی سوم مبنی بر تأثیر حاکمیت رابطه ای مشتری بر عملکرد اقتصادی میباشد.
مقدار ریب مسیر برای اثر مستقیم حاکمیت رابطه ای مشتری بر عملکرد اقتصادی برابر  1/632شده
است این مقدار در سطح اطمینان 16درصد معنادار شده است .با تواه به این که مقدار اماره تی خارج
بازه بحرانی است (بیشتر از  0/16شده است) ،با احتمال 16درصد ادعای محقق مبنی بر این که

"حاکمیت رابطه ای مشتری بر عملکرد اقتصادی تأثیر معناداری دارد" تأیید می ردد.
نتیجه گیری و پیشنهادها

بطورکلی دنیای امروز پر از پیچید یهایی است که سازمانها را در زمینه رشد و تعالی با مشکالت
عدیدهای روبهرو ساخته است و مدیران در کلیه سطوح را بعنوان برنامهریزان ،سازماندهند ان و رهبران
حوزه های مختلف با چالشهای فراوان روبرو کرده است .در این شرایط بررسی تأثیر مدیریت زنجیره
تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری برای غلبه بر مشکالت مواود
بر سر راه بابود عملکرد می تواند راهگشا باشد ،در همین راستا ،پژوهش حا ر نیز ،درصدد بررسی
نقش مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی حاکمیت مشتری تا بتواند
پاسخگوی نیازهای اتی شرکت مپنا باشد .در ادامه مطابق نتایج پژوهش ،به تبیین و تفسیر فر یات
پژوهش پرداخته می شود .یافته ها نشان داد بر اساس نتایج به دست امده از رایب معادالت
ساختاری ،می توان اذعان داشت تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی از طریق نقش تعدیلی
حاکمیت رابطه ای مشتری به میزان  17160است .با تواه به این که مقدار اماره تی خارج بازه بحرانی
است (بیشتر از  0/16شده است) ،می توان فت با احتمال 16درصد ادعای محقق مبنی بر این که
"حاکمیت رابطه ای مشتری تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی را تعدیل ر می کند".
تأیید می ردد؛ بنابراین نتایج این تحقیق با مطالعات ژیائوپینگ و همکاران ( ،)2106تامر ( )2106و
نوری و نیک نژاد ( )0316مطابقت دارد .همچنین تاثیر معنادار مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد
اقتصادی مورد تائید قرار رفت ،زیرا براساس نتایج به دست امده از رایب معادالت ساختاری ،می
توان اذعان داشت تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی به میزان  37324است .با تواه به این
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که مقدار اماره تی خارج بازه بحرانی است (بیشتر از  0/16شده است) ،می توان فت با احتمال 1/16
ادعای محقق مبنی بر این که" مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی تأثیر معناداری دارد ".تأیید
می ردد .نتایج این تحقیق با مطالعات حسینی و کرانی ( ،)0311مامت و همکاران ( )2101و زو و
همکاران ( )2106مطابقت دارد .در ادامه براساس نتایج به دست امده از رایب معادالت ساختاری ،می
توان اذعان داشت تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری به میزان  67616است .با
تواه به این که مقدار اماره تی خارج بازه بحرانی است (بیشتر از  0/16شده است) ،می توان فت با
احتمال  1/16ادعای محقق مبنی بر این که"مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری تأثیر
معناداری دارد ".تأیید می ردد .نتایج این تحقیق با مطالعات نوری و نیک نژاد ( ،)0316ایگیت و
همکاران ( )2101و سیبل ( )2101مطابقت دارد .در ناایت در خصوص فر یه فرعی سوم نیز براساس
نتایج به دست امده از رایب معادالت ساختاری ،می توان اذعان داشت تأثیر حاکمیت رابطه ای
مشتری بر عملکرد اقتصادی به میزان  17161است .با تواه به این که مقدار اماره تی خارج بازه بحرانی
است (بیشتر از  0/16شده است) ،می توان فت با احتمال  1/16ادعای محقق مبنی بر این
که"حاکمیت رابطه ای مشتری بر عملکرد اقتصادی تأثیر معناداری دارد ".تأیید می ردد .نتایج این
تحقیق با مطالعات ژیائوپینگ و همکاران ( ،)2106تامر ( )2106و نوری و نیک نژاد ( )0316مطابقت
دارد .در ناایت با تواه به یافته های بدست امده پیشناادهای زیر ارایه می ردد:
مامترین عامل بخش مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت روابط با مشتریان است .پس پیشنااد
میشود مدیریت شرکت با توسعه اطمینان و اعتماد در میان مشتریان و طرح قابلیت اطمینان برای
اناا به تقویت ارتباط متقابل بین مدیریت زنجیره سبز و مدیریت ارتباط با مشتری بپردازد.
براساس نتایج فر یه اصلی مبنی بر نقش تعدیلی حاکمیت رابطه ای مشتری بر رابطه بین مدیریت
زنجیره سبز و عملکرد اقتصادی پیشنااد می ردد:
مامترین عامل بخش مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت روابط با مشتریان است؛ بنابراین پیشنااد میشود
مدیریت شرکت با توسعه اطمینان و اعتماد در میان مشتریان و طرح قابلیت اطمینان برای اناا به تقویت
ارتباط متقابل بین مدیریت زنجیره سبز و مدیریت ارتباط با مشتری بپردازد.
براساس نتایج فر یه فرعی اول مبنی بر تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر عملکرد اقتصادی پیشرنااد مری رردد:
مدیریت زنجی ره سبز یکی از زیر ساختارهای توسعه و پایداری محیط زیست است .از دیرد صرنعتی،
این فرایند عمدتا در صنایعی ر میدهد که زنجیره سبز در انجا شرکل رفتره باشرد .برا مردیریت
درست زنجیره همه عناصر موارود در زنجیرره منتفرع شرده و اهرداف مردیران در اارت افرزایش
تصمیم یری راهبردی براورده خواهد شد.
براساس نتایج فر یه فرعی دوم مبنی بر تأثیر مدیریت زنجیره سبز بر حاکمیت رابطه ای مشتری
پیشنااد می ردد:
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محیط کار را برای انجام کارهای چالشی و اارای اموخته های علمی کارکنان برای توسعه ارتباطات
و حاکمیت رابطه ای مشتری اماده کنند و وسایل و ابزار و اختیارات الزم را به موازات مسئولیت به
انان وا ذار نمود تا اثار اموزش کارکنان در اات توسعه ارتباطات بلند مدت با مشتریان ردد.
براساس نتایج فر یه فرعی سوم مبنی بر تاثیر حاکمیت رابطه ای مشتری بر عملکرد اقتصادی
پیشنااد می ردد:
برای تقویت و توسعه ارتباط با مشتریان ،ارتقای سطح شایستگی ،ظرفیت دانش ،ماارت و تجربه
اندوزی از طریق اموزش کارکنان و همچنین باره مندی از افراد با تجربه مدنظر قرار یرد.
منابع

اهنی ،الاام؛ بررسی و ارزیابی تأثیرات عوامل کلیدی موفقیت مدیریت زنجیره تأمین
سبز بر اقدامات سبز و نتایج عملکردی پایدار مطالعه موردی :شرکت خودروسازی
سایپا ،پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران.0316،

بخش چناری ،امین ر ا؛ عیدی ،حسین؛ عباسی ،همایون .تحلیل ارتباط فراموشی
سازمانی و چابکی سازمانی با عملکرد سازمانی .فصلنامه مطالعات مدیریت رفتار
سازمانی در ورزش.2170314-00 ،)6( 2 ،

حسینی ،سیمه ،کرانی ،احسان؛ بررسی تأثیر تولید به هنگام بر توانایی زنجیره تأمین و
عملکرد سازمان مطالعه موردی شرکت نیک محضر اسپادانا در اصفهان ،اولین کنفرانس
ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران.0311،

نوری ،حمزه نیک نژاد ،علی؛ رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز مشتری محور و
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