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 مقاله: نوع

 پژوهشی

  چکیده

 یضرورعاملی سبز  نیمأت رهیزنج تیریمد یسازادهیپ یها براشرکت یده از منابع دانش براکسب و استفا

 یهایانجام نوآور و یمشتر یازهایدولت و ن یهااستیها در درک اطلاعات بازار، سبه شرکتو  باشدمی

با  پژوهش نی. انمایدمیخود کمک  یرقابت یهاتیحفظ مز یو توسعه محصول برا یو طراح یفناور

 مین سبز با نقش تعدیل کننده أثیر جستجوی دانش و خلق دانش بر مدیریت زنجیره تأبررسی تهدف 

 شرکت 531 حاضر در بین انجام شده است. پژوهشمیانجی خودکارآمدی سبز  نقش کارگیری دانش وهب

دانش  یدهد که جستجوینشان م جینتا انجام شده است. های صنعتی شهر یاسوجهای شهرکاز شرکت 

داشته و  سبز نیمأت رهیزنج تیریمدثیر مثبتی بر أت 386/0و  358/0با ضرایب مسیر  دانش دیو تول

 نیب یانجینقش م سبز یکند. خودکارآمد بیترغ سبز نیمأت رهیزنج تیریمد یسازادهیها را به پشرکت

 رهیزنج تیریو مد 336/0 با ضریب مسیر دانش دیتولو  571/0با ضریب مسیر  دانشجست و جوی 

ای کنندهتعدیلنقش  165/0 و  810/0با ضرایب مسیر  کاربرد دانشچنین تولید و همسبز دارد.  نیمأت

 .داشته است زسب یو خودکارآمدی دانش جوجست و  بین رابطه در

 مقاله: تاریخچه
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 هـقدمم

 چنینهم و هاشرکت کارکنان مردم، محیطی آگاهی

 از به استفاده مجبور را هاسازمان دولتی، مقررات اجرای

 زنجیره مدیریت مانند سازمانی زیستیمحیط هایروش

 رانیامروزه مد(. Matiei et al., 2021کند )می سبز تأمین

 جادیا قیاز طر شرویپ یهاسبز در شرکت نیتأم رهیزنج

در سراسر  زیستیمحیطاز منظر  یتمندیو رضا تیمطلوب

سبز و بهبود  کیتا از لجستکنند تلاش می نیتأم رهیزنج

 کیبه عنوان  نیتأم رهیخود در کل زنج یطیعملکرد مح

سود  دار،یپا یرقابت تیجهت کسب مز یسلاح راهبرد

 زنجیره (. مدیریتGholami & Nazeri, 2018) ببرند

 محیط با سازگار تولید فرآیندهای طریق از سبز مینأت

 ضایعات کاهش و انرژی مصرف کاهش مفهوم با زیست،

(Zhang et al., 2020) محیط آلودگی تواندمی تنها نه 

  دهد بلکه کاهش تجاری عملیات جریان در رازیستی 

تکنولوژیکی  نوآوری وزیستی محیط عملکرد تواندمی

 تیری. مد(Shi et al., 2019) بخشد ها را بهبودسازمان

 نیتأم رهیزنج تیریکننده مد کپارچهیسبز،  نیتأم رهیزنج

 استیک سازمان در تمام مراحل  زیستیمحیطبا الزامات 

(Gholami & Nazeri, 2018از سویی یکی از مهم .) ترین

زنجیره خصوص همین بأعوامل اصلی در جریان زنجیره ت

 bahramim944@gmail.comمسؤول:  * پست الکترونیکی نویسنده
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مین سبز جریان دانش و مدیریت آن از طریق مدیریت أت

 دانش است. 

دانش  تیریمد ازمندیسبز ن نیمأت رهیثر زنجؤم تیریمد

 ژهیاست، به و یرقابت تیبه دست آوردن مز یثر براؤم

 نیمأت رهیشبکه زنج کیشرکت واحد به  کیکه از  یزمان

بر اساس (. Spekman et al., 2002) دکنیحرکت م

 توانندیها مشرکت ،یو خارج یمنابع داخل یسازکپارچهی

مانند  یدیدانش جد یسازمان یریادگی قیاز طر

کنند که  دیتول دیجد یهاحلو راه دیجد یهایفناور

سبز را حل کند  نیمأت رهیزنج تیریمشکلات مد تواندیم

 کند ینیبشیسبز را پ نیمأت رهیو روند توسعه زنج

(Schniederjans, 2020). توانمندسازی دانش مدیریت 

 منبع یک عنوان به و گرفته عهده به را سبز مینأت زنجیره

 چند سازمانی هایمحیط و فشرده اطلاعات از حیاتی

( در این تحقیق Aghaeipour et al., 2015) است فرهنگی

کارگیری همتغیر مدیریت دانش از منظر جستجو، خلق و ب

( مورد توجه Zhang et al., 2021دانش بر اساس دیدگاه )

قرار گرفته شده است. در مدل ژانگ برای تبیین بهتر مدل 

مین سبز متغیر جستجو و خلق دانش را أمدیریت زنجیره ت

به عنوان متغیری مستقل در نظر گرفته شده که با نقش 

 کارگیری دانش متغیر میانجی خودکارهکننده بتعدیل

گذاری ثیرأنده در تکنآمدی سبز را به عنوان عاملی تعدیل

 مین سبز در نظر گرفته شد. أبر زنجیره ت

 یعنی منبعکسب منابع دانش عمدتاً از دو  اساساً

 نشاتدانش از درون  خلقو  رونیدانش از ب یجستجو

 یمنابع دانشبرگیرنده دردانش  ی. جستجوگیردمی

. از کننددر خارج از سازمان کسب می هاشرکت هستند که

توانند مشکلات یها بهتر مسازمان ،انشد یجستجو قیطر

 سعهرا تو یسازمان یهاتیمتعارف را حل کرده و قابل ریغ

دانش خارج از شرکت را به طور  ،هادهند. اکثر شرکت

ها با سازمان دیها باشرکت نیکنند، بنابرایکامل درک نم

خود  ازیارتباط برقرار کنند تا دانش مورد ن یافراد خارج ای

 تواندیدانش م یجستجو (.Yan et al., 2013) ابندیرا ب

ها را قادر سازد تا روند توسعه بلندمدت بازار و شرکت

را به وضوح  دیجد یهایموجود توسعه فناور تیوضع

پاسخ  انیمشتر یازهایبازار و ن راتییدرک کنند و به تغ

 یهانهیو هز دیتول عاتیضا جهیمناسب دهند و در نت

سبز  نیمأت رهیزنج تیریمد سطحو را کاهش  کیجستل

 ن،ی(. علاوه بر اLim et al., 2017) ی را بهبود دهندشرکت

ها به شرکت تواندیم ازیدانش مورد ن دیوجو و تولجست

از  نیمأت رهید تا بر عملکرد کل زنجنکمک کن

گرفته تا  یفروشخرده د،یتول ک،یلجست کنندگان،نیمأت

 رهیزنج یارتقا ینظارت و کنترل کنند، که برا انیمشتر

  هاچنین شرکتهمدارد.  یادیز تیسبز اهم نیمأت

 تولید و خارجی دانش طریق جست و جوی از توانندمی

 اجرای در مختلف محیطی تغییرات با داخلی دانش

 ,.Samuel et al) بیایند کنار سبز مینأت زنجیره مدیریت

به دست  یرونیب یجستجو قیکه از طر یچه دانش .(2011

خود  قیکه توسط سازمان از طر یاشد و چه دانشآمده ب

 دانش سازمان تعلق دارد ابعشود، به من یم جادیا یریادگی

شود که خروجی این دو عامل منجر به کاربرد دانش می

 قیاز طر تیواقع راتییواکنش سازمان به تغ عبارتند از

 ,.Zhang et al) اشاره دارد یاستفاده از دانش اکتساب

2021 .) 

جست و جوی  قیمنابع دانش را از طر توانندیم هاشرکت

 یخودکارآمد تواندیدانش کسب کنند که م دیو تول دانش

(. Song et al., 2005) دهد شیافزا یها را تا حدشرکت

شناخت  هینظر یاصل یاز ساختارها یکی یخودکارآمد

به عنوان  یاست. خودکارآمد( Bandura, 1986ی )اجتماع

 زیست طیمح انطرفدار تفکراتر که ب هست یسمیمکان

خود  (.Lanzini & Thøgersen, 2014) گذاشته است ریتأث

را به  ستیزطیتوسعه سبز و حفاظت از مح، سبز یکارآمد

 نانیاعتقاد و اطم متغیر نیکند. ایاضافه م یخودکارآمد

به اهداف  یابیدست یشرکت به اقدامات انجام شده برا

 ژهی(، به وChen et al., 2015) باشدمی یستیزطیمح

به اهداف  یابیدست یها براشرکت ایافراد  ییتوانا یابیارز

 (. Chen & Zhang, 2020) است یستیزطیمح

 دانش خلق و دانش جستجوی ثیرأتاین تحقیق به دنبال 

ه ب کنندهتعدیل نقش با سبز مینأت زنجیره مدیریت بر

: سبز خودکارآمدی میانجی نقش و دانش کارگیری

 یاسوج است. شهر صنعتی هایشهرک هایشرکت

های اخیر توسعه صنایع در ایران بدون سفانه در سالأمت

صورت گرفته و  زیستیمحیطهای توجه به پتانسیل

ثیرات مخربی بر زیست بوم کشور گذاشته است. با وجود أت
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 زیستیمحیطربط در رابطه با مسائل ولین زیؤکید مسأت

ا، با این وجود در بسیاری از در قالب قوانین و استانداره

خصوص در شهر یاسوج ههای صنعتی بهای شهرکبخش

ای مواجه هستیم. هرچند که دغدغه های عدیدهبا آلودگی

 مردم منطقه برای حفط زیست بوم شهر، نظارت قانونی و

وجود داشته باشد، بدون دانش مدیران ارشد این غیره 

به خوبی این  تواننمی زیستیمحیطصنایع برای مسائل 

مشکلات را مدیریت کرد.  ضرورتی که در بسیاری از 

 ;Habib & Bao, 2019) تحقیقات ثابت شده است

Chidchob & Pianthong, 2020;  Aghaeipour et al., 

مین سبز را از ابعاد أتحقیقات مختلفی زنجیره ت( 2015

مختلف مورد بررسی قرار دادند. از جمله این تحقیقات 

( اشاره Aghaeipour et al., 2015) پژوهشه توان بمی

زنجیره  مدیریت و مدیریت دانشبین دادند نشان نمود که 

نتایج  همچنین معناداری وجود دارد.رابطه  تامین سبز

 ,.Song et al)و  (Gholami & Nazeri,2018)پژوهش 

با چابکی سازمانی رابطه  انتقال دانش نشان داد که (2005

)اجتماعی  انتقال دانشچنین ابعاد هم .دار داردمعنی

سازی، تلفیق، درونی سازی( با چابکی سازمانی رابطه 

های خارجی پژوهش . در بخشدار داردمثبت و معنی

که داد نشان ( 6065) ش چان و همکاراننتایج پژوه

 نیدر رابطه ب یانتقال دانش آشکار و انتقال دانش ضمن

. داشتکننده لینقش تعد یسازمان یو چابک یبرون سپار

که  دادنشان  (Butt et al., 2019) قیتحقچنین نتایج هم

ثیر معناداری أمین تأمدیریت زنجیره ت مدیریت دانش بر

ت انجام شده تاکنون در تحقیقات . با وجود تحقیقادارد

داخلی کسی این موضوع را در حوزه مدیریت زنجیره 

مین سبز مورد بررسی قرار نداده است و این باعث تمایز أت

این تحقیق با سایر تحقیقات قبلی شده است. با توجه به 

مدل  کی ،یخودکارآمد هیبر دانش و نظر یمبتن هینظر

 جادیه شده است، انشان داد 5را که در شکل  یمفهوم

 رهیزنج تیریمد رگذاریتأثمطالعه بر عوامل  نیکند. ایم

از  یدیانداز جدمتمرکز است و چشم یسبز سازمان نیتأم

 رهیزنج تیریمد یهاوهیمطالعه ش یدانش برا یهاتیفعال

با توجه به مباحث بیان شده،  .کندیسبز ارائه م نیتأم

 و دانش ویسوال اصلی تحقیق این است که آیا جستج

 نقش و دانش کارگیریهب کننده تعدیل نقش با دانش خلق

 هایشهرک هایشرکت سبز در خودکارآمدی میانجی

ثیر أسبز ت مینأت زنجیره مدیریت یاسوج بر بر شهر صنعتی

 معناداری دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل 

 

 هامواد و روش
 ماهیت نظر از و کاربردی هدف نظر از رو پیش پژوهش

 معادلات سازیمدل بر مبتنی و پیمایشی و توصیفی

 نرم با که است جزیی مربعات حداقل اساس بر ساختاری

جامعه . است پذیرفته صورت 6نسخه  SmartPLS افزار

 یاسوج های صنعتیهای شهرکشرکتپژوهش  اینآماری 

مواد غذایی انسانی و ) صنعت عمده 3 باشند که شاملمی

طیور، مواد دارویی، آرایشی و بهداشتی، مواد دام و 

های پژوهش پرسشنامه .باشندیمپلیمری و شمیایی( 

، (Yan et al., 2013)جوی دانش وپرسشنامه جست شامل

جست و جوی 

 دانش

 تولید دانش

خودکارآمدی  کاربرد دانش

 سبز

مدیریت زنجیره 

 تامین سبز

https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%A8%D8%B2-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-o-Title-ot-desc/
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، پرسشنامه (Song et al., 2005)پرسشنامه کاربرد دانش 

 خودکارآمدیپرسشنامه  ،(Song et al., 2006) دانش تولید

(Guo et al., 2019)،  مین أمدیریت زنجیره تپرسشنامه

جامعه آماری این  باشد.می (Norton et al., 2017)  سبز

گیری باشد که طبق فرمول نمونهشرکت می 650پژوهش 

 از پس و ها توزیعانتخاب شد و پرسشنامه 531 کوکران

 ابزار اعتبار .شد دریافت کامل نامه پرسش 531 بازگشت،

 و استادان جانب )از ظاهری عنو از منطقی روایی روش با

 و همگرا روایی سازه، روایی ،(دسترس در خبرگان سایر

 آلفای طریق از نیز ابزار پایایی و شد سنجیده واگرا

 و نامهپرسش هایالوس توزیع. است شده بررسی کرونباخ

 است. شده ارائه 5 جدول در هاآن کرونباخ آلفای ضریب

 از پرسشنامه پایایی و روایی میزان بررسی برای ادامه در

. است شده استفاده جزیی مربعات حداقل روش معیارهای

 قرار موردسنجش عاملی بارهای استفاده با سازه روایی

 دهنده نشان که است 5 و 0 بین عددی عاملی، بار. گرفت

 پنهان متغیر سنجش در( الو)س آشکار متغیری قدرت

 هایبار ضرایب بودن درست ملاک. است( اصلی متغیر)

  واگرای روایی ادامه در چنین است. هم 5/0عاملی 

 واریانس میانگین از استفاده با پرسشنامه هایالوس

 پایایی توسط نیز ابزار پایایی. شودمی بررسی استخراجی

 است کرونباخ آلفای پایایی از ترقوی معیاری که ترکیبی

 جدول در گیریاندازه مدل پایایی و روایی. شودمی ارزیابی

 .است شده گزارش 6

 است، مشخص 6 جدول از که گونههمان پژوهش، این در

 کلیه. دارد معیار این بودن درست از نشان ضرایب تمامی

 درصد 66 اطمینان سطح در و 5/0بالای  عاملی بارهای ی

 هاشاخص که است آن دهندهنشان که هستند معنادار

 تبیین یخوب به را مفهومی متغیرهای( گرنشان متغیرهای)

 آلفای ضریب مقدار که دهدمی نشان ها بررسی. کنندمی

 حداقل از بیشتر هاسازه یهمه ترکیبی پایایی و کرونباخ

 مطالعه این هایسازه بنابراین .است 70/0یعنی  قبول قابل

 بررسی چنین هم. است پایایی دارای مطلوب ایگونه به

 پایاییو  (AVEشده ) استخراج واریانس میانگین معیار

 از بالاتر سازه تمامی مقدار که دهدمی نشان اشتراکی

 این هایسازه بنابراین. است 10/0یعنی  قبول قابل حداقل

 به توجه با. دارند گراهم روایی مطلوب ایگونه به مطالعه

 میانگین مقادیر هاشاخص تمامی چون دو،جدول  نتایج

  روایی دارند، 10/0 از بالاتر یشده استخراج واریانس

 .است برقرار هاشاخص تمامی در گراهم

 بودن همگرا معیار(، 5668) همکاران و مگنر نظر طبق

 استخراجی هایواریانس میانگین که است این روایی

 یپرسشنامه پایایی به مربوط نتایج. باشد 5/0 از بیشتر

 و شده داده نشان 3 جدول در یادشده معیار دو با پژوهش

 است. مشهود ابعاد لقبو قابل پایایی

 
 

 پرسشنامه هایالوس و متغیرها میان ارتباط -1 جدول

 آلفای کرونباخ تعداد سوال علامت اختصاری متغیر ردیف

 5KS 5 735/0 جستجوی دانش 5

 6KG 1 761/0 خلق دانش 6

 3KA 5 766/0 کارگیری دانشهب 3

 5GS 6 605/0 خودکارآمدی سبز 5

 1GSCM 1 653/0 بزمین سأمدیریت زنجیره ت 1
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efficacy-. Green self 4 
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 مشترک مقادیر و همگرا روایی و کرونباخ ترکیبی، پایایی -2 جدول

 بار عاملی گویه متغیر
میانگین واریانس 

 استخراج شده

پایایی 

 ترکیبی

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

پایایی آلفای 

 کرونباخ

مقادیر 

 اشتراکی

 جست و جوی دانش

KS1 160/0 

816/0 770/0 - 755/0 858/0 
KS2 756/0 

KS3 718/0 

KS4 836/0 

 خلق دانش

KG1 776/0 

836/0 616/0 - 761/0 166/0 

KG2 856/0 

KG3 775/0 

KG4 763/0 

KG5 770/0 

 کارگیری دانشبه

KA1 753/0 

863/0 655/0 - 766/0 866/0 
KA2 870/0 

KA3 705/0 

KA4 778/0 

 خودکارآمدی سبز

GS1 186/0 

857/0 686/0 763/0 660/0 706/0 

GS2 801/0 

GS3 763/0 

GS4 556/0 

GS5 870/ 

GS6 185/0 

GS7 786/0 

GS8 730/0 

GS9 875/0 

 مدیریت زنجیره تأمین سبز

GSCM1 885/0 

166/0 766/0 856/0 716/0 757/0 

GSCM2 811/0 

GSCM3 706/0 

GSCM4 753/0 

GSCM5 106/0 
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 لارکر و فورنل جدول -۳ جدول

 سبز مینأت زنجیره مدیریت سبز خودکارآمدی دانش کارگیریهب دانش خلق جستجوی دانش متغیر

     655/0 جستجوی دانش

    766/0 815/0 خلق دانش

   766/0 816/0 556/0 کارگیری دانشهب

  761/0 806/0 165/0 855/0 خودکارآمدی سبز

 787/0 808/0 801/0 566/0 153/0 مین سبزأمدیریت زنجیره ت

 

 نرم خروجی از حاصل نتایج و شده عنوان مطالب براساس

 گراهم) روایی گیریاندازه هایمدل ،3 و 6 جداول در افزار

 و ترکیبی پایایی ضریب عاملی، بار) پایایی و( واگرا و

 دارند. مناسبی( کرونباخ آلفای ضریب

 

 نتایج
 توصیفی هاییافته

نفر از  550های حاصل از آمار توصیفی نشان داد که یافته

نفر  61درصد و  5/65دهندگان را مردان که معادل پاسخ

. باشنددرصد می 8/56دهندگان را زنان که معادل از پاسخ

نفر از پاسخ  73چنین در بحث متغیر تحصیلات هم

درصد و  5/15دهندگان را تا مقطع لیسانس که معادل 

دهندگان دارای تحصیلات فوق لیسانس و نفر از پاسخ 86

باشند. در بحث درصد می 6/51بالاتر بودند که معادل 

تا دهندگان درصد پاسخ  1/50نفر معادل  55متغیر سن 

 50تا  35درصد  1/66نفر معادل   50، تعداد سال 30

و  سال 10تا  55درصد  1/55نفر معادل  18و تعداد  سال

دارند. در  سال 10بالای درصد  1/56نفر معادل  61تعداد 

معادل  36بین پاسخگویان میزان سابقه خدمت تعداد 

نفر  81سال، تعداد  50دهندگان تا درصد از پاسخ 7/63

 5/66نفر  36و تعداد  سال 60تا  55درصد   5/56معادل 

 سابقه خدمت دارند. سال 60بالای درصد 

 استنباطی هاییافته

حداقل  روش در ساختاری مدل برازش بررسی برای

 استفاده R2 ضرایب و T ضرایب معیار دو مربعات جزئی از

 صورت این به Tضرایب  با ساختاری مدل ازش بر .شودمی

قرار نگیرد تا  -68/5+ و 68/5در بازه  ضرایب این که است

ها را درصد معنادار بودن آن 61بتوان در سطح اطمینان 

 یید کرد.أت

بین  مسیرهای تمامی که کندمی مشخص 6 شکل

 برای معیار دومین .معنادارند و شده تأیید مدل متغیرهای

 2R ضرایب پژوهش هر در ساختاری مدل برازش بررسی

 مدل( یتهوابس) زایدرون پنهان متغیرهای به مربوط

 برون متغیرهای تأثیر از نشان که است معیاری 2Rاست. 

 87/0، 33/0، 56/0مقدار  سه و دارد زا درون متغیر بر زا

-می گرفته نظر در 2R قوی و متوسط ضعیف، مقادیر برای

 .شود
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 متغیرها بینآماره تی جهت بررسی ضرایب مسیر  -2شکل 

 

 
 عاملی بار استاندارد یبضرا حالت در مدل -۳ شکل
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 ساختاری مدل به مربوط دوایر درون مذکور معیار 

 این ساختاری مدل برای و شوندمی داده نشان پژوهش

سبز و  دو متغیر خودکارآمدی که این به توجه با پژوهش،

و لذا  است زادرون مین سبز مکنونأمدیریت زنجیره ت

 این در که کندمی مشخص 3 ثیرپذیر است. شکلأت

متغیر خودکارآمدی سبز دارای معیار ملاک قوی  پژوهش

مین سبز دارای معیار أ( و متغیر مدیریت زنجیره ت765/0)

 از ساختاری مدل بنابراین ( است،856/0ملاک متوسط )

 .دارد مناسبی برازش نیز معیار این منظر

 باشند:های پژوهش به شرح ذیل میفرضیه

رابطه سبز  نیمأت رهیزنج تیریمدو دانش  یجستجو -5

 و معناداری دارند.مثبت 

رابطه سبز  نیتام رهیزنج تیریمد ودانش  دیتول -6

 و معناداری دارند.مثبت 

دانش و  یجستجو نیسبز  رابطه ب یخودکارآمد -3

 کند.یسبز را واسطه م نیمأت رهیزنج تیریمد

 تیریو مد دانش دیتول نیب هسبز رابط یخودکارآمد -5

 کند.یمسبز را واسطه  نیمأت رهیزنج

دانش و  یجستجو نیکاربرد دانش رابطه ب -1

 .کندیم لیسبز را تعد یخودکارآمد

 یدانش و خودکارآمد دیتول نیکاربرد دانش رابطه ب -8

 .کندیم لیسبز را تعد

 هاآزمون فرضیه

 در پژوهش هایفرضیه آزمون ،6 شکل از که طورهمان

 ضریب حالت در ،3 شکل و ضریب معناداری حالت

 کلی دیدگاه به منظور داشتن شود،می مشاهده استاندارد،

 جدول در نتایج پژوهش، هایفرضیه آزمون تحلیل درباره

 .شودمی گزارش مختصر به طور 5
 

 هاآزمون فرضیه -4 جدول

 نتیجه آزمون آماره تی ضریب مسیر فرضیه

 ییدأت 360/6 358/0 سبز مینأت زنجیره مدیریت و دانش جستجوی

 ییدأت 168/6 386/0 سبز مینأت زنجیره دیریتم و دانش تولید

 ییدأت (118/3 و 565/5) 571/0 سبز مینأت زنجیره مدیریت -سبز خودکارآمدی نقش میانجی -دانش جستجوی

 ییدأت (118/3و  876/6) 336/0 سبز مینأت زنجیره مدیریت -سبز  خودکارآمدی میانجی نقش -دانش تولید

 ییدأت 338/6 810/0 سبز خودکارآمدی -دانش کاربرد کنندهنقش تعدیل -دانش جستجوی

 ییدأت 556/3 165/0 سبز خودکارآمدی -دانش کننده تولیدنقش تعدیل -دانش جستجوی

 

دهد که ضریب بررسی نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می

مین أمسیر تأثیر جست و جوی دانش بر مدیریت زنجیره ت

نده تأثیر جست و دهبوده که نشان 358/0سبز برابر با 

باشد. مین سبز میأجوی دانش بر مدیریت زنجیره ت

است که مقداری  360/6برابر با  tهمچنین مقدار آماره 

بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید  68/5بالاتری از 

دهد باشد. بررسی نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان میمی

یره که ضریب مسیر تأثیر تولید دانش بر مدیریت زنج

بوده که نشان دهنده تأثیر  386/0مین سبز برابر با أت

باشد. مین سبز میأتولید دانش بر مدیریت زنجیره ت

است که مقداری  360/6برابر با  tهمچنین مقدار آماره 

بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید  68/5بالاتری از 

دهد باشد. بررسی نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان میمی

نقش میانجی خودکارآمدی سبزی در رابطه بین جست که 

مین سبز که ضریب أو جوی دانش و مدیریت زنجیره ت

بوده و نشان دهنده تأثیر نقش  571/0مسیر آن برابر با 

میانجی خودکارآمدی سبزی در رابطه بین جست و جوی 

چنین باشد. هممین سبز میأدانش و مدیریت زنجیره ت

است که مقداری  118/3و  565/5 برابر با tمقدار آماره 

بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید  68/5بالاتری از 

باشد. بررسی نتایج فرضیه چهارم پژوهش نشان می

دهد که نقش میانجی خودکارآمدی سبزی در رابطه می
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مین سبز که ضریب أبین تولید دانش و مدیریت زنجیره ت

دهنده تأثیر نقش بوده و نشان  336/0مسیر آن برابر با 

میانجی خودکارآمدی سبزی در رابطه بین جست و جوی 

چنین باشد. هممین سبز میأدانش و مدیریت زنجیره ت

است که مقداری  118/3و  876/6برابر با  tمقدار آماره 

بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید  68/5بالاتری از 

دهد می باشد. بررسی نتایج فرضیه پنجم پژوهش نشانمی

که نقش تعدیل کننده کاربرد دانش در رابطه بین جست و 

جوی دانش و خودکارآمدی سبز که ضریب مسیر آن برابر 

بوده و نشان دهنده تأثیر مثبت نقش تعدیل  810/0با 

کننده کاربرد دانش در رابطه بین جست و جوی دانش و 

 برابر با tچنین مقدار آماره باشد. همخودکارآمدی سبز می

بوده و بنابراین  68/5است که مقداری بالاتری از  338/6

 باشد.این رابطه مورد تأیید می

دهد که نقش بررسی نتایج فرضیه پنجم پژوهش نشان می

کننده تولید دانش در رابطه بین جست و جوی تعدیل

دانش و خودکارآمدی سبز که ضریب مسیر آن برابر با 

بت نقش تعدیل بوده و نشان دهنده تأثیر مث 165/0

کننده تولید دانش در رابطه بین جست و جوی دانش و 

برابر با  tچنین مقدار آماره باشد. همخودکارآمدی سبز می

بوده و بنابراین  68/5است که مقداری بالاتری از  556/3

 باشد.این رابطه مورد تأیید می
 

 بحث
صنعت به عنوان نمونه  5شرکت در  511مطالعه از  نیادر 

 دیدانش و تولجست و جوی  ریتأث یبررس یبرا قیتحق

نشان  قیتحق جینتا شده است.دانش بر رفتار سبز استفاده 

 ریدانش تأث دیدانش و تولجست و جوی که اولاً،  دهدیم

 اً،یسبز دارند. ثان نیتأم رهیزنج تیریبر مد یمثبت

دانش جست و جوی  نیسبز نه تنها رابطه ب یخودکارآمد

بلکه رابط  کند،یسبز را واسطه م نیتأم هریزنج تیریو مد

سبز است. ثالثاً،  نیتأم رهیزنج تیریدانش و مد دیتول نیب

دانش و جست و جوی  نیکاربرد دانش، رابطه ب

 ییکند. در مورد توانایم میسبز را تنظ یخودکارآمد

 د،تر باشیدانش قو یهر چه جستجو ،یکاربرد دانش قو

حال، کاربرد  نیتر خواهد بود. در عیسبز قو یخودکارآمد

 زیسبز را ن یدانش و خودکارآمد دیتول نیدانش رابطه ب

هر  شتر،یکاربرد دانش ب ییکند. در مورد توانایم میتنظ

سبز شرکت  یباشد، خودکارآمد شتریدانش ب دیچه تول

 یمطالعه نشان داد که جستجو نیخواهد بود. ا شتریب

 نیمأت رهیزنج تیریبر مد یمثبت ریثأدانش ت دیدانش و تول

است که  رانهیشگیرفتار پ کیدانش  یسبز دارد. جستجو

به  جوگروجستشدن از  لیتبد یها براالهام بخش شرکت

و خود  یجیاست که دائماً در حال رشد تدر یارندهیادگی

 .هستند یزشیانگ

کاهش انتشار و توسعه  ،ینرژدر ا ییجوبا توجه به صرفه 

طور فعال به دنبال دانش سبز خواهند  ها بهسبز، شرکت

سبز  یاست که نوآور یهیبود و کسب دانش سبز بد

 .دهدیسبز را توسعه م ینوآور یهاتیو فعال یاکتشاف

 یهاتیاز فعال یبخش مهم زین نیمأت رهیزنج تیریمد

 تیریدانش، مد یجستجو ن،یشرکت است. بنابرا ینوآور

مطالعه  نیهد داد. ارا ارتقا خوا یسبز شرکت نیمأت رهیزنج

دانش  دیتول یهاتیکه فاقد قابل ییهانشان داد که سازمان

در  کنند،ینم تیسبز حما نیمأت رهیهستند، از رفتار زنج

 یدانش قو دیتول یهاتیبا قابل ییهاکه سازمان یلحا

 ن،یبنابرا، کنندیسبز را اتخاذ م نیمأت رهیزنج یرفتارها

ها را ارتقا سبز شرکت نیمأت رهیزنج تیریدانش، مد دیتول

 نیواسطه ب کیسبز به عنوان  یدهد. خودکارآمدیم

 ودسبز وج نیمأت رهیزنج تیریدانش و مدجوی وجست

 نیشرکت به دنبال ا نیا قیدارد. دانش گسترده و عم

 یطیمح راتییانطباق با تغ یبرا یشتریب ییاست که توانا

و  استی، سبازار. خود داشته باشد یبازده تجار شیو افزا

اگر دانش کسب شده توسط شرکت  کیملاحظات تکنولوژ

بخشد، شرکت نه  بهبوداز خارج بتواند عملکرد شرکت را 

کند، بلکه یم تیدانش را تقو یتنها رفتار جستجو

نتایج به  .بخشدیبهبود م زیسبز شرکت را ن یخودکارآمد

و همکاران  Rajabi Kafshgar هایدست آمده با پژوهش

(6060)، Tu ( و 6060و همکاران )Wang  و همکاران

 باشد.همسو می( 6060)

شده،  یزیررفتار برنامه یبر اساس تئوراز طرفی 

 یطیمح یهاتواند باورها و نگرشیسبز م یخودکارآمد

 طیطرفدار مح یشرکت را فعال کند و متعاقبًا رفتارها

سبز،  یمعنا که خودکارآمد نیبه ا، را اتخاذ کند ستیز

اتخاذ  یرا برا هاشرکتمختلف  یدیتول یهاتیفعال

 رهیزنج تیریو مد کندیم کیسبز تحر دیتول یهاروش

ها است. مهم شرکت یدیتول یهاتیاز فعال یکی نیمأت

کند تا یم قیها را تشوسبز، شرکت یخودکارآمد ن،یبنابرا
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با  سهیدر مقاو  سبز را اتخاذ کنند نیمأت رهیزنج تیریمد

دارند،  یفیدانش ضع دیتول تیرفکه ظ ییهاشرکت

 یدارند، نرخ بقا یدانش قو دیتول تیکه ظرف ییهاشرکت

بر  یدانش داخل دیگرفتن تول دهیناد نیبنابرا ،دارند یبالاتر

دانش  دیتول .گذاردیم ریها تأثشرکت ندهیآ یریپذرقابت

کند تا دانش یها فراهم مشرکت یرا برا ییهافرصت

 ینش موجود را دوباره سازماندهکنند و دا جادیا دیجد

که . به طوریرا شکل دهند دیدانش جد جهیکنند و در نت

 نیا ست،یز طیمح یو آلودگ یجهان شیگرما نهیدر زم

 یبرا ییهاها کمک کند تا راهتواند به شرکتیدانش م

 یبهبود عملکرد و رقابت خود و ارتقا د،یحل مشکلات جد

توان نتیجه هایت می. در نابندیسبز خود ب یخودکارآمد

ها شرکت یزیستطیسبز رفتار مح یخودکارآمدگرفت که 

 تیریمد که کندیم تیتقو یدیتول یهاتیرا در فعال

مهم شرکت  یدیتول یهاتیاز فعال یکی نیمأت رهیزنج

سبز شرکت بالا باشد،  یکه خودکارآمد یزمانو  است

سبز را اتخاذ خواهد کرد.  نیمأت رهیزنج تیریشرکت مد

 ;Chen et al., 2011; Tu et al., 2020) هاینتایج با یافته

Nordlund & Garvill, 2003) باشد.همسو می 

دانش  تیریمد یهاستمیس دهدینشان م قاتیتحق جینتا

 کیهستند. استقرار  نیتأم یهارهیزنج یاتیح انیشر

تواند یم نیتأم رهیدر زنج یدانش قو تیریمد ستمیس

 قیها از طرشرکت. دینما یرقابت تیمز جادیا شرکت یبرا

ها نهیدانش، هز تیریمد یهاستمیاطلاعات س یرسانروزبه

 انیمشتر یرا برا یشتریدهند و ارزش بیرا کاهش م

به  یرقابت تیدر بازار مز قیطر نیآورند و از ایفراهم م

استقرار  دهدینشان م قاتیتحق جیآورند. نتایدست م

تواند در یآن م رشیموانع پذدانش و رفع  تیریمد حیصح

اثرگذار باشد و  شرکت سبز نیمأت رهیعملکرد زنج

. دینما لیحوزه را تسه نیدر ا شرکتبه اهداف  یابیدست

موجود خود و  یهاتیظرف و شناخت یها با بررسشرکت

توانند موانع یم ار،یها و منابع در اختتیبا توجه به محدود

 نیرفع ا یکاربرد یهااز راهکار ی. برخندیرا برطرف نما

به منظور  یبرون سپار یاستراتژ یموانع عبارتند از طراح

  جادیا ن،یتأم رهیدانش در زنج یکپارچگیبهبود 

 جادیدانش محور، ا یریگمیاز تصم تیحما یهاستمیس

 شیافزا یبرا دهیپاداش یهاستمیو س یکاف یهامشوق

 ن،یأمت رهیدانش توسط کارکنان در زنج یگذاربه اشتراک

باز  یدرها استیروشن و شفاف و س یارتباطات کار جادیا

اشاره شده  قیها در تحقاز آن یکامل ستیکه به ل غیرهو 

به صورت  ،شرکتموجود  تیوضع قیاست و با شناخت عم

حل معضلات  یبرا یسازادهیقابل پ شرکتدر هر  یمورد

 یعلم یهاتوانند با استفاده از روشیهستند. محققان م

به عنوان  غیرهو  ویک یشناسروش ،یفاز یدلف ،یدلف رینظ

راهکارها را مورد کنکاش  نیا ندهیآ یپژوهش یهافرصت

 یزیررفتار برنامه یبر اساس تئور. از طرفی قرار دهند

 یهاتواند باورها و نگرشیسبز م یشده، خودکارآمد

طرفدار  یشرکت را فعال کند و متعاقباً رفتارها یطیمح

 یمعنا که خودکارآمد نیبه ا، را اتخاذ کند ستیز طیمح

اتخاذ  یرا برا هاشرکتمختلف  یدیتول یهاتیسبز، فعال

 رهیزنج تیریو مد کندیم کیسبز تحر دیتول یهاروش

ها است. مهم شرکت یدیتول یهاتیاز فعال یکی نیمأت

کند تا یم قیها را تشوسبز، شرکت یخودکارآمد ن،یبنابرا

با  سهیدر مقاو  سبز را اتخاذ کنند نیمأت رهیزنج تیریمد

دارند،  یفیدانش ضع دیتول تیکه ظرف ییهاشرکت

 یدارند، نرخ بقا یدانش قو دیتول تیکه ظرف ییهاشرکت

بر  یدانش داخل دیگرفتن تول دهیناد نیبنابرا ،دارند یبالاتر

دانش  دیتول .گذاردیم ریها تأثشرکت ندهیآ یریپذرقابت

کند تا دانش یها فراهم مشرکت یرا برا ییهافرصت

 یکنند و دانش موجود را دوباره سازمانده جادیا دیجد

که . به طوریرا شکل دهند دیدانش جد جهیکنند و در نت

 نیا ست،یزطیمح یو آلودگ یجهان شیگرما نهیدر زم

 یبرا ییهاها کمک کند تا راهتواند به شرکتیدانش م

 یرقابت خود و ارتقابهبود عملکرد و  د،یحل مشکلات جد

توان نتیجه . در نهایت میابندیسبز خود ب یخودکارآمد

ها شرکت یزیستطیسبز رفتار مح یخودکارآمدگرفت که 

 تیریمد که کندیم تیتقو یدیتول یهاتیرا در فعال

مهم شرکت  یدیتول یهاتیاز فعال یکی نیمأت رهیزنج

 سبز شرکت بالا باشد، یکه خودکارآمد یزمانو  است

مین سبز را اتخاذ خواهد کرد. أمدیریت زنجیره تشرکت 

( 6060و همکاران ) Rajabi Kafshgar هاینتایج با یافته

 باشد.همسو میErnandez (6003 )و  Sabherwalو 

سبز کاهش  نیتأم رهیزنج یجمله اهداف کل اعضا از

درآمد،  شیافزا ،یمشتر بهبود خدمات ر،یخأزمان ت
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 یهااست. سازمان یرقابت تیمز شیسود و افزا شیافزا

 یدانش محور خواهند بود جوامع علم ییهاسازمان نده،یآ

ها با قدرت دانش باورند که سازمان نیهر دو بر ا یو تجار

 یرقابت یهابلندمدت خود را در عرق یهایتوانند برتریم

چون گرم  یجهان امروز با مسائل یحفظ کنند. از طرف

  یمقدار گازها شیها افزایانواع آلودگ ن،یشدن زم

و  ستیز طیحفظ مح جهیو مواجه است، در نت یاگلخانه

 یهابرنامه تیدر اولو دیمربوط به آن با یهایاستراتژ

 تیریموفق مد یسازادهیپ جهی. درنتردیقرار گ شرکت

 نیچنهم و تیاهم حائز اریبس سبز نیتأم رهیزنج در دانش

 یهاشاخص یابیارز رو نیهست. از ا نهیوقت و هز ازمندین

سبز  نیتأم رهیدانش در زنج تیریمد یسازادهیپ تیموفق

و  بیاز اتلاف وقت و زمان، قبل از تصو یریجهت جلوگ

شرکت به همین جهت باشد. یم یضرور اریبس یاجرا

اعتماد متقابل  شیدر جهت افزا دیبا های صنعتیشهرک

 و ها کنندهنیتوسعه تأم یاعضا و بهبود استراتژ انیم

 یهایزیربرنامه کیبهبود عوامل تکنولوژ یخصوص براهب

 یهاشاخص تیموفق زانیتا بتوانند م دیاتخاذ نما یدیجد

 شیسبز را افزا نیتأم رهیدانش در زنج تیریمد تیموفق

های شهرکها از جمله شرکت سازمان یدهند. تمام

 طیمح راتیی، به منظور بقاء، توسعه و انطباق با تغصنعتی

 مناسب هستند. یهایتکنولوژ یریکارگبه ندازمین

دانش در  تیریمد یسازادهیپ یبستر لازم برا کیتکنولوژ

 ،یآورجمع تیقابل هاستمیس نیآورد. ایشرکت را فراهم م

شده در دیتول یهادانش یابیو باز یبندطبقه یابیارز

 .باشندیرا دارا م یکار یندهایفرا نیشرکت ح

عوامل  ییبا شناسا نده،یآ قاتیقتح یبرا نیعلاوه بر ا

سبز  نیمأت رهیدانش در زنج تیریمد یسازادهیپ تیموفق

 آورد که با نگاه جامع، یرا به وجود م نهیزم نیا

گسترش دهند. بر  نهیزم نیخود را در ا یهاپژوهش

که درصدد  ییهاازمانمقاله به س نیا یهاافتهیاساس 

 سبز  نیمتأ رهیدانش در زنج تیریمد یسازادهیپ

و زمان،  نهیاز هدر رفت هز یریباشند، جهت جلوگیم

را  تیموفق زانیم اتیگردد قبل از شروع عملیم شنهادیپ

 یو زمان یمال یهاتی. با توجه به محدودندیمحاسبه نما

در  اهبه آن تیموفق زانیم یها، بررساز سازمان یاریبس

 یبندتیولازم و اول یهایزیرمنابع محدود، برنامه تیریمد

 .دینمایکمک م

 تشکر و قدردانی

های نویسندگان از مدیران و کارکنان شرکت شهرک

 نمایند.صنعتی سپاسگزاری می
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Abstract 
Acquiring and using knowledge resources is essential for companies to implement green 

supply chain management and help companies understand market information, government 

policies and customer needs, and perform technological innovations and product design and 

development to maintain their competitive advantage. The aim of this study was to 

investigate the effect of knowledge search and knowledge creation on green supply chain 

management with the moderating role of knowledge utilization and the mediating role of 

green self-efficacy. The present study was conducted among 135 companies in Yasuj 

industrial towns. The results show that knowledge search and knowledge production with 

path coefficients of 0.316 and 0.368 have a positive effect on green supply chain management 

and encourage companies to implement green supply chain management. Green self-efficacy 

plays a mediating role between knowledge seeking with a path coefficient of 0.175   and 

knowledge production with a path coefficient of 0.338 and green supply chain management. 

Also, knowledge production and application with path coefficients of 0.650 and 0.584 has a 

moderating role in the relationship between knowledge seeking and green self-efficacy. 
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