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چکیده

پژوهشی
کسب و استفاده از منابع دانش برای شرکتها برای پیادهسازی مدیریت زنجیره تأمین سبز عاملی ضروری
میباشد و به شرکتها در درک اطلاعات بازار ،سیاستهای دولت و نیازهای مشتری و انجام نوآوریهای
تاریخچه مقاله:
فناوری و طراحی و توسعه محصول برای حفظ مزیتهای رقابتی خود کمک مینماید .این پژوهش با
دریافت5500/56/68 :
هدف بررسی تأثیر جستجوی دانش و خلق دانش بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیل کننده
پذیرش5505/03/51 :
بهکارگیری دانش و نقش میانجی خودکارآمدی سبز انجام شده است .پژوهش حاضر در بین  531شرکت
از شرکت های شهرکهای صنعتی شهر یاسوج انجام شده است .نتایج نشان میدهد که جستجوی دانش
کلمات کلیدی:
و تولید دانش با ضرایب مسیر  0/358و  0/386تأثیر مثبتی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز داشته و
بهکارگیری دانش
شرکتها را به پیادهسازی مدیریت زنجیره تأمین سبز ترغیب کند .خودکارآمدی سبز نقش میانجی بین
جستجوی دانش
جست و جوی دانش با ضریب مسیر  0/571و تولید دانش با ضریب مسیر  0/336و مدیریت زنجیره
خلق دانش
تأمین سبز دارد .همچنین تولید و کاربرد دانش با ضرایب مسیر  0/810و  0/165نقش تعدیلکنندهای
خودکارآمدی سبز
مدیریتزنجیرهتأمینسبز در رابطه بین جست و جوی دانش و خودکارآمدی سبز داشته است.

مقدمـه
تأمین سبز از طریق فرآیندهای تولید سازگار با محیط
زیست ،با مفهوم کاهش مصرف انرژی و کاهش ضایعات
( )Zhang et al., 2020نه تنها میتواند آلودگی محیط
زیستی را در جریان عملیات تجاری کاهش دهد بلکه
میتواند عملکرد محیطزیستی و نوآوری تکنولوژیکی
سازمانها را بهبود بخشد ( .)Shi et al., 2019مدیریت
زنجیره تأمین سبز ،یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین
با الزامات محیطزیستی در تمام مراحل یک سازمان است
( .)Gholami & Nazeri, 2018از سویی یکی از مهمترین
عوامل اصلی در جریان زنجیره تأمین بهخصوص زنجیره

آگاهی محیطی مردم ،کارکنان شرکتها و همچنین
اجرای مقررات دولتی ،سازمانها را مجبور به استفاده از
روشهای محیطزیستی سازمانی مانند مدیریت زنجیره
تأمین سبز میکند ( .)Matiei et al., 2021امروزه مدیران
زنجیره تأمین سبز در شرکتهای پیشرو از طریق ایجاد
مطلوبیت و رضایتمندی از منظر محیطزیستی در سراسر
زنجیره تأمین تلاش میکنند تا از لجستیک سبز و بهبود
عملکرد محیطی خود در کل زنجیره تأمین به عنوان یک
سلاح راهبردی جهت کسب مزیت رقابتی پایدار ،سود
ببرند ( .)Gholami & Nazeri, 2018مدیریت زنجیره
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لجستیک را کاهش و سطح مدیریت زنجیره تأمین سبز
شرکتی را بهبود دهند ( .)Lim et al., 2017علاوه بر این،
جستوجو و تولید دانش مورد نیاز میتواند به شرکتها
کمک کنند تا بر عملکرد کل زنجیره تأمین از
تأمینکنندگان ،لجستیک ،تولید ،خردهفروشی گرفته تا
مشتریان نظارت و کنترل کنند ،که برای ارتقای زنجیره
تأمین سبز اهمیت زیادی دارد .همچنین شرکتها
میتوانند از طریق جست و جوی دانش خارجی و تولید
دانش داخلی با تغییرات محیطی مختلف در اجرای
مدیریت زنجیره تأمین سبز کنار بیایند ( Samuel et al.,
 .)2011چه دانشی که از طریق جستجوی بیرونی به دست
آمده باشد و چه دانشی که توسط سازمان از طریق خود
یادگیری ایجاد می شود ،به منابع دانش سازمان تعلق دارد
خروجی این دو عامل منجر به کاربرد دانش میشود که
عبارتند از واکنش سازمان به تغییرات واقعیت از طریق
استفاده از دانش اکتسابی اشاره دارد ( Zhang et al.,
.)2021
شرکتها میتوانند منابع دانش را از طریق جست و جوی
دانش و تولید دانش کسب کنند که میتواند خودکارآمدی
شرکتها را تا حدی افزایش دهد (.)Song et al., 2005
خودکارآمدی یکی از ساختارهای اصلی نظریه شناخت
اجتماعی ( )Bandura, 1986است .خودکارآمدی به عنوان
مکانیسمی هست که بر تفکرات طرفداران محیط زیست
تأثیر گذاشته است ( .)Lanzini & Thøgersen, 2014خود
کارآمدی سبز ،توسعه سبز و حفاظت از محیطزیست را به
خودکارآمدی اضافه میکند .این متغیر اعتقاد و اطمینان
شرکت به اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف
محیطزیستی میباشد ( ،)Chen et al., 2015به ویژه
ارزیابی توانایی افراد یا شرکتها برای دستیابی به اهداف
محیطزیستی است (.)Chen & Zhang, 2020
این تحقیق به دنبال تأثیر جستجوی دانش و خلق دانش
بر مدیریت زنجیره تأمین سبز با نقش تعدیلکننده به
کارگیری دانش و نقش میانجی خودکارآمدی سبز:
شرکتهای شهرکهای صنعتی شهر یاسوج است.
متأسفانه در سالهای اخیر توسعه صنایع در ایران بدون
توجه به پتانسیلهای محیطزیستی صورت گرفته و
تأثیرات مخربی بر زیست بوم کشور گذاشته است .با وجود

تأمین سبز جریان دانش و مدیریت آن از طریق مدیریت
دانش است.
مدیریت مؤثر زنجیره تأمین سبز نیازمند مدیریت دانش
مؤثر برای به دست آوردن مزیت رقابتی است ،به ویژه
زمانی که از یک شرکت واحد به یک شبکه زنجیره تأمین
حرکت میکند ( .)Spekman et al., 2002بر اساس
یکپارچهسازی منابع داخلی و خارجی ،شرکتها میتوانند
از طریق یادگیری سازمانی دانش جدیدی مانند
فناوریهای جدید و راهحلهای جدید تولید کنند که
میتواند مشکلات مدیریت زنجیره تأمین سبز را حل کند
و روند توسعه زنجیره تأمین سبز را پیشبینی کند
( .)Schniederjans, 2020مدیریت دانش توانمندسازی
زنجیره تأمین سبز را به عهده گرفته و به عنوان یک منبع
حیاتی از اطلاعات فشرده و محیطهای سازمانی چند
فرهنگی است ( )Aghaeipour et al., 2015در این تحقیق
متغیر مدیریت دانش از منظر جستجو ،خلق و بهکارگیری
دانش بر اساس دیدگاه ( )Zhang et al., 2021مورد توجه
قرار گرفته شده است .در مدل ژانگ برای تبیین بهتر مدل
مدیریت زنجیره تأمین سبز متغیر جستجو و خلق دانش را
به عنوان متغیری مستقل در نظر گرفته شده که با نقش
تعدیلکننده بهکارگیری دانش متغیر میانجی خودکار
آمدی سبز را به عنوان عاملی تعدیلکننده در تأثیرگذاری
بر زنجیره تأمین سبز در نظر گرفته شد.
اساساً کسب منابع دانش عمدتاً از دو منبع یعنی
جستجوی دانش از بیرون و خلق دانش از درون نشات
میگیرد .جستجوی دانش دربرگیرنده منابع دانشی
هستند که شرکتها در خارج از سازمان کسب میکنند .از
طریق جستجوی دانش ،سازمانها بهتر میتوانند مشکلات
غیر متعارف را حل کرده و قابلیتهای سازمانی را توسعه
دهند .اکثر شرکتها ،دانش خارج از شرکت را به طور
کامل درک نمیکنند ،بنابراین شرکتها باید با سازمانها
یا افراد خارجی ارتباط برقرار کنند تا دانش مورد نیاز خود
را بیابند ( .)Yan et al., 2013جستجوی دانش میتواند
شرکتها را قادر سازد تا روند توسعه بلندمدت بازار و
وضعیت موجود توسعه فناوریهای جدید را به وضوح
درک کنند و به تغییرات بازار و نیازهای مشتریان پاسخ
مناسب دهند و در نتیجه ضایعات تولید و هزینههای
86

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی

تأکید مسؤولین زیربط در رابطه با مسائل محیطزیستی
در قالب قوانین و استاندارها ،با این وجود در بسیاری از
بخشهای شهرکهای صنعتی بهخصوص در شهر یاسوج
با آلودگیهای عدیدهای مواجه هستیم .هرچند که دغدغه
مردم منطقه برای حفط زیست بوم شهر ،نظارت قانونی و
غیره وجود داشته باشد ،بدون دانش مدیران ارشد این
صنایع برای مسائل محیطزیستی نمیتوان به خوبی این
مشکلات را مدیریت کرد .ضرورتی که در بسیاری از
تحقیقات ثابت شده است ( ;Habib & Bao, 2019
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انتقال دانش آشکار و انتقال دانش ضمنی در رابطه بین
برون سپاری و چابکی سازمانی نقش تعدیلکننده داشت.
همچنین نتایج تحقیق ( )Butt et al., 2019نشان داد که
مدیریت دانش بر مدیریت زنجیره تأمین تأثیر معناداری
دارد .با وجود تحقیقات انجام شده تاکنون در تحقیقات
داخلی کسی این موضوع را در حوزه مدیریت زنجیره
تأمین سبز مورد بررسی قرار نداده است و این باعث تمایز
این تحقیق با سایر تحقیقات قبلی شده است .با توجه به
نظریه مبتنی بر دانش و نظریه خودکارآمدی ،یک مدل
مفهومی را که در شکل  5نشان داده شده است ،ایجاد
میکند .این مطالعه بر عوامل تأثیرگذار مدیریت زنجیره
تأمین سبز سازمانی متمرکز است و چشمانداز جدیدی از
فعالیتهای دانش برای مطالعه شیوههای مدیریت زنجیره
تأمین سبز ارائه میکند .با توجه به مباحث بیان شده،
سوال اصلی تحقیق این است که آیا جستجوی دانش و
خلق دانش با نقش تعدیل کننده بهکارگیری دانش و نقش
میانجی خودکارآمدی سبز در شرکتهای شهرکهای
صنعتی شهر یاسوج بر بر مدیریت زنجیره تأمین سبز تأثیر
معناداری دارد؟

Chidchob & Pianthong, 2020; Aghaeipour et al.,
 )2015تحقیقات مختلفی زنجیره تأمین سبز را از ابعاد

مختلف مورد بررسی قرار دادند .از جمله این تحقیقات
میتوان به پژوهش ( )Aghaeipour et al., 2015اشاره
نمود که نشان دادند بین مدیریت دانش و مدیریت زنجیره
تامین سبز رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج
پژوهش ( )Gholami & Nazeri,2018و ( Song et al.,
 )2005نشان داد که انتقال دانش با چابکی سازمانی رابطه
معنیدار دارد .همچنین ابعاد انتقال دانش (اجتماعی
سازی ،تلفیق ،درونی سازی) با چابکی سازمانی رابطه
مثبت و معنیدار دارد .در بخش پژوهشهای خارجی
نتایج پژوهش چان و همکاران ( )6065نشان داد که

جست و جوی
دانش

مدیریت زنجیره
تامین سبز

خودکارآمدی

کاربرد دانش

سبز

تولید دانش

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش

آماری این پژوهش شرکتهای شهرکهای صنعتی یاسوج
میباشند که شامل  3صنعت عمده (مواد غذایی انسانی و
دام و طیور ،مواد دارویی ،آرایشی و بهداشتی ،مواد
پلیمری و شمیایی) میباشند .پرسشنامههای پژوهش
شامل پرسشنامه جستوجوی دانش (،)Yan et al., 2013

مواد و روشها
پژوهش پیش رو از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت
توصیفی و پیمایشی و مبتنی بر مدلسازی معادلات
ساختاری بر اساس حداقل مربعات جزیی است که با نرم
افزار  SmartPLSنسخه  6صورت پذیرفته است .جامعه
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پرسشنامه کاربرد دانش ( ،)Song et al., 2005پرسشنامه
تولید دانش ( ،)Song et al., 2006پرسشنامه خودکارآمدی
( ،)Guo et al., 2019پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین
سبز ( )Norton et al., 2017میباشد .جامعه آماری این
پژوهش  650شرکت میباشد که طبق فرمول نمونهگیری
کوکران  531انتخاب شد و پرسشنامهها توزیع و پس از
بازگشت 531 ،پرسش نامه کامل دریافت شد .اعتبار ابزار
با روش روایی منطقی از نوع ظاهری (از جانب استادان و
سایر خبرگان در دسترس) ،روایی سازه ،روایی همگرا و
واگرا سنجیده شد و پایایی ابزار نیز از طریق آلفای
کرونباخ بررسی شده است .توزیع سوالهای پرسشنامه و
ضریب آلفای کرونباخ آنها در جدول  5ارائه شده است.
در ادامه برای بررسی میزان روایی و پایایی پرسشنامه از
معیارهای روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است.
روایی سازه با استفاده بارهای عاملی موردسنجش قرار
گرفت .بار عاملی ،عددی بین  0و  5است که نشان دهنده
قدرت متغیری آشکار (سوال) در سنجش متغیر پنهان
(متغیر اصلی) است .ملاک درست بودن ضرایب بارهای
عاملی  0/5است .هم چنین در ادامه روایی واگرای
سوالهای پرسشنامه با استفاده از میانگین واریانس
استخراجی بررسی میشود .پایایی ابزار نیز توسط پایایی
ترکیبی که معیاری قویتر از پایایی آلفای کرونباخ است

ارزیابی میشود .روایی و پایایی مدل اندازهگیری در جدول
 6گزارش شده است.
در این پژوهش ،همانگونه که از جدول  6مشخص است،
تمامی ضرایب نشان از درست بودن این معیار دارد .کلیه
ی بارهای عاملی بالای  0/5و در سطح اطمینان  66درصد
معنادار هستند که نشاندهنده آن است که شاخصها
(متغیرهای نشانگر) متغیرهای مفهومی را به خوبی تبیین
میکنند .بررسی ها نشان میدهد که مقدار ضریب آلفای
کرونباخ و پایایی ترکیبی همهی سازهها بیشتر از حداقل
قابل قبول یعنی  0/70است .بنابراین سازههای این مطالعه
به گونهای مطلوب دارای پایایی است .هم چنین بررسی
معیار میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEو پایایی
اشتراکی نشان میدهد که مقدار تمامی سازه بالاتر از
حداقل قابل قبول یعنی  0/10است .بنابراین سازههای این
مطالعه به گونهای مطلوب روایی همگرا دارند .با توجه به
نتایج جدول دو ،چون تمامی شاخصها مقادیر میانگین
واریانس استخراج شدهی بالاتر از  0/10دارند ،روایی
همگرا در تمامی شاخصها برقرار است.
طبق نظر مگنر و همکاران ( ،)5668معیار همگرا بودن
روایی این است که میانگین واریانسهای استخراجی
بیشتر از  0/5باشد .نتایج مربوط به پایایی پرسشنامهی
پژوهش با دو معیار یادشده در جدول  3نشان داده شده و
پایایی قابل قبول ابعاد مشهود است.

جدول  -1ارتباط میان متغیرها و سوالهای پرسشنامه
ردیف

متغیر

علامت اختصاری

تعداد سوال

5
6
3
5
1

جستجوی دانش
خلق دانش
بهکارگیری دانش
خودکارآمدی سبز
مدیریت زنجیره تأمین سبز

KS5

5
1
5
6
1

KG6
KA3
GS5
GSCM1

1

. Knowledge seeking
. Knowledge generation
3
. Knowledge application
4
. Green self-efficacy
5
. Green supply chain management
2
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آلفای کرونباخ

0/735
0/761
0/766
0/605
0/653
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جدول  -2پایایی ترکیبی ،کرونباخ و روایی همگرا و مقادیر مشترک
متغیر

جست و جوی دانش

گویه

بار عاملی

KS1

0/160
0/756
0/718
0/836

KS2
KS3
KS4

خلق دانش

بهکارگیری دانش

خودکارآمدی سبز

مدیریت زنجیره تأمین سبز

KG1

0/776

KG2

0/856

KG3

0/775

KG4

0/763

KG5

0/770

KA1

0/753

KA2

0/870

KA3

0/705

KA4

0/778

GS1

0/186

GS2

0/801

GS3

0/763

GS4

0/556

GS5

/870

GS6

0/185

GS7

0/786

GS8

0/730

GS9

0/875

GSCM1

0/885

GSCM2

0/811

GSCM3

0/706

GSCM4

0/753

GSCM5

0/106

میانگین واریانس

پایایی

ضریب تعیین

پایایی آلفای

مقادیر

استخراج شده

ترکیبی

تعدیل شده

کرونباخ

اشتراکی

0/816

0/836

0/863

0/857

0/166

72

0/770

0/616

0/655

0/686

0/766

-

-

-

0/763

0/856

0/755

0/761

0/766

0/660

0/716

0/858

0/166

0/866

0/706

0/757
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جدول  -۳جدول فورنل و لارکر
متغیر

جستجوی دانش

خلق دانش

جستجوی دانش
خلق دانش
بهکارگیری دانش
خودکارآمدی سبز
مدیریت زنجیره تأمین سبز

0/655
0/815
0/556
0/855
0/153

0/766
0/816
0/165
0/566

بهکارگیری دانش

0/766
0/806
0/801

براساس مطالب عنوان شده و نتایج حاصل از خروجی نرم
افزار در جداول  6و  ،3مدلهای اندازهگیری روایی (همگرا
و واگرا) و پایایی (بار عاملی ،ضریب پایایی ترکیبی و
ضریب آلفای کرونباخ) مناسبی دارند.

خودکارآمدی سبز

0/761
0/808

مدیریت زنجیره تأمین سبز

0/787

 63/7درصد از پاسخدهندگان تا  50سال ،تعداد  81نفر
معادل  56/5درصد  55تا  60سال و تعداد  36نفر 66/5
درصد بالای  60سال سابقه خدمت دارند.
یافتههای استنباطی
برای بررسی برازش مدل ساختاری در روش حداقل
مربعات جزئی از دو معیار ضرایب  Tو ضرایب  R2استفاده
میشود .بر ازش مدل ساختاری با ضرایب  Tبه این صورت
است که این ضرایب در بازه  +5/68و  -5/68قرار نگیرد تا
بتوان در سطح اطمینان  61درصد معنادار بودن آنها را
تأیید کرد.
شکل  6مشخص میکند که تمامی مسیرهای بین
متغیرهای مدل تأیید شده و معنادارند .دومین معیار برای
بررسی برازش مدل ساختاری در هر پژوهش ضرایب R2
مربوط به متغیرهای پنهان درونزای (وابستهی) مدل
است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر متغیرهای برون
زا بر متغیر درون زا دارد و سه مقدار 0/87 ،0/33 ،0/56
برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2در نظر گرفته می-
شود.

نتایج
یافتههای توصیفی
یافتههای حاصل از آمار توصیفی نشان داد که  550نفر از
پاسخدهندگان را مردان که معادل  65/5درصد و  61نفر
از پاسخدهندگان را زنان که معادل  56/8درصد میباشند.
همچنین در بحث متغیر تحصیلات  73نفر از پاسخ
دهندگان را تا مقطع لیسانس که معادل  15/5درصد و
 86نفر از پاسخدهندگان دارای تحصیلات فوق لیسانس و
بالاتر بودند که معادل  51/6درصد میباشند .در بحث
متغیر سن  55نفر معادل  50/1درصد پاسخدهندگان تا
 30سال ،تعداد  50نفر معادل  66/1درصد  35تا 50
سال و تعداد  18نفر معادل  55/1درصد  55تا  10سال و
تعداد  61نفر معادل  56/1درصد بالای  10سال دارند .در
بین پاسخگویان میزان سابقه خدمت تعداد  36معادل

73

پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار

مجله محیط زیست و توسعه فرابخشی

شکل  -2آماره تی جهت بررسی ضرایب مسیر بین متغیرها

شکل  -۳مدل در حالت ضرایب استاندارد بار عاملی
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 -3خودکارآمدی سبز رابطه بین جستجوی دانش و
مدیریت زنجیره تأمین سبز را واسطه میکند.
 -5خودکارآمدی سبز رابطه بین تولید دانش و مدیریت
زنجیره تأمین سبز را واسطه میکند.
 -1کاربرد دانش رابطه بین جستجوی دانش و
خودکارآمدی سبز را تعدیل میکند.
 -8کاربرد دانش رابطه بین تولید دانش و خودکارآمدی
سبز را تعدیل میکند.

معیار مذکور درون دوایر مربوط به مدل ساختاری
پژوهش نشان داده میشوند و برای مدل ساختاری این
پژوهش ،با توجه به این که دو متغیر خودکارآمدی سبز و
مدیریت زنجیره تأمین سبز مکنون درونزا است و لذا
تأثیرپذیر است .شکل  3مشخص میکند که در این
پژوهش متغیر خودکارآمدی سبز دارای معیار ملاک قوی
( )0/765و متغیر مدیریت زنجیره تأمین سبز دارای معیار
ملاک متوسط ( )0/856است ،بنابراین مدل ساختاری از
منظر این معیار نیز برازش مناسبی دارد.
فرضیههای پژوهش به شرح ذیل میباشند:
 -5جستجوی دانش و مدیریت زنجیره تأمین سبز رابطه
مثبت و معناداری دارند.
 -6تولید دانش و مدیریت زنجیره تامین سبز رابطه
مثبت و معناداری دارند.

آزمون فرضیهها
همانطور که از شکل  ،6آزمون فرضیههای پژوهش در
حالت ضریب معناداری و شکل  ،3در حالت ضریب
استاندارد ،مشاهده میشود ،به منظور داشتن دیدگاه کلی
درباره تحلیل آزمون فرضیههای پژوهش ،نتایج در جدول
 5به طور مختصر گزارش میشود.

جدول  -4آزمون فرضیهها
فرضیه

ضریب مسیر

آماره تی

نتیجه آزمون

جستجوی دانش و مدیریت زنجیره تأمین سبز
تولید دانش و مدیریت زنجیره تأمین سبز

0/358

6/360

تأیید

0/386

6/168

تأیید

جستجوی دانش -نقش میانجی خودکارآمدی سبز -مدیریت زنجیره تأمین سبز

0/571

( 5/565و )3/118

تأیید

تولید دانش -نقش میانجی خودکارآمدی سبز  -مدیریت زنجیره تأمین سبز

0/336

( 6/876و )3/118

تأیید

جستجوی دانش -نقش تعدیلکننده کاربرد دانش -خودکارآمدی سبز

0/810

6/338

تأیید

جستجوی دانش -نقش تعدیلکننده تولید دانش -خودکارآمدی سبز

0/165

3/556

تأیید

بالاتری از  5/68بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید
میباشد .بررسی نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان میدهد
که نقش میانجی خودکارآمدی سبزی در رابطه بین جست
و جوی دانش و مدیریت زنجیره تأمین سبز که ضریب
مسیر آن برابر با  0/571بوده و نشان دهنده تأثیر نقش
میانجی خودکارآمدی سبزی در رابطه بین جست و جوی
دانش و مدیریت زنجیره تأمین سبز میباشد .همچنین
مقدار آماره  tبرابر با  5/565و  3/118است که مقداری
بالاتری از  5/68بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید
میباشد .بررسی نتایج فرضیه چهارم پژوهش نشان
میدهد که نقش میانجی خودکارآمدی سبزی در رابطه

بررسی نتایج فرضیه اول پژوهش نشان میدهد که ضریب
مسیر تأثیر جست و جوی دانش بر مدیریت زنجیره تأمین
سبز برابر با  0/358بوده که نشاندهنده تأثیر جست و
جوی دانش بر مدیریت زنجیره تأمین سبز میباشد.
همچنین مقدار آماره  tبرابر با  6/360است که مقداری
بالاتری از  5/68بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید
میباشد .بررسی نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان میدهد
که ضریب مسیر تأثیر تولید دانش بر مدیریت زنجیره
تأمین سبز برابر با  0/386بوده که نشان دهنده تأثیر
تولید دانش بر مدیریت زنجیره تأمین سبز میباشد.
همچنین مقدار آماره  tبرابر با  6/360است که مقداری
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بین تولید دانش و مدیریت زنجیره تأمین سبز که ضریب
مسیر آن برابر با  0/336بوده و نشان دهنده تأثیر نقش
میانجی خودکارآمدی سبزی در رابطه بین جست و جوی
دانش و مدیریت زنجیره تأمین سبز میباشد .همچنین
مقدار آماره  tبرابر با  6/876و  3/118است که مقداری
بالاتری از  5/68بوده و بنابراین این رابطه مورد تأیید
میباشد .بررسی نتایج فرضیه پنجم پژوهش نشان میدهد
که نقش تعدیل کننده کاربرد دانش در رابطه بین جست و
جوی دانش و خودکارآمدی سبز که ضریب مسیر آن برابر
با  0/810بوده و نشان دهنده تأثیر مثبت نقش تعدیل
کننده کاربرد دانش در رابطه بین جست و جوی دانش و
خودکارآمدی سبز میباشد .همچنین مقدار آماره  tبرابر با
 6/338است که مقداری بالاتری از  5/68بوده و بنابراین
این رابطه مورد تأیید میباشد.
بررسی نتایج فرضیه پنجم پژوهش نشان میدهد که نقش
تعدیلکننده تولید دانش در رابطه بین جست و جوی
دانش و خودکارآمدی سبز که ضریب مسیر آن برابر با
 0/165بوده و نشان دهنده تأثیر مثبت نقش تعدیل
کننده تولید دانش در رابطه بین جست و جوی دانش و
خودکارآمدی سبز میباشد .همچنین مقدار آماره  tبرابر با
 3/556است که مقداری بالاتری از  5/68بوده و بنابراین
این رابطه مورد تأیید میباشد.

دوره  ،7شماره  ،77بهار 1041

بیشتر خواهد بود .این مطالعه نشان داد که جستجوی
دانش و تولید دانش تأثیر مثبتی بر مدیریت زنجیره تأمین
سبز دارد .جستجوی دانش یک رفتار پیشگیرانه است که
الهام بخش شرکتها برای تبدیل شدن از جستوجوگر به
یادگیرندهای است که دائماً در حال رشد تدریجی و خود
انگیزشی هستند.
با توجه به صرفهجویی در انرژی ،کاهش انتشار و توسعه
سبز ،شرکتها به طور فعال به دنبال دانش سبز خواهند
بود و کسب دانش سبز بدیهی است که نوآوری سبز
اکتشافی و فعالیتهای نوآوری سبز را توسعه میدهد.
مدیریت زنجیره تأمین نیز بخش مهمی از فعالیتهای
نوآوری شرکت است .بنابراین ،جستجوی دانش ،مدیریت
زنجیره تأمین سبز شرکتی را ارتقا خواهد داد .این مطالعه
نشان داد که سازمانهایی که فاقد قابلیتهای تولید دانش
هستند ،از رفتار زنجیره تأمین سبز حمایت نمیکنند ،در
حالی که سازمانهایی با قابلیتهای تولید دانش قوی
رفتارهای زنجیره تأمین سبز را اتخاذ میکنند ،بنابراین،
تولید دانش ،مدیریت زنجیره تأمین سبز شرکتها را ارتقا
میدهد .خودکارآمدی سبز به عنوان یک واسطه بین
جستوجوی دانش و مدیریت زنجیره تأمین سبز وجود
دارد .دانش گسترده و عمیق این شرکت به دنبال این
است که توانایی بیشتری برای انطباق با تغییرات محیطی
و افزایش بازده تجاری خود داشته باشد .بازار ،سیاست و
ملاحظات تکنولوژیک اگر دانش کسب شده توسط شرکت
از خارج بتواند عملکرد شرکت را بهبود بخشد ،شرکت نه
تنها رفتار جستجوی دانش را تقویت میکند ،بلکه
خودکارآمدی سبز شرکت را نیز بهبود میبخشد .نتایج به
دست آمده با پژوهشهای  Rajabi Kafshgarو همکاران
( Tu ،)6060و همکاران ( )6060و  Wangو همکاران
( )6060همسو میباشد.
از طرفی بر اساس تئوری رفتار برنامهریزی شده،
خودکارآمدی سبز میتواند باورها و نگرشهای محیطی
شرکت را فعال کند و متعاقب ًا رفتارهای طرفدار محیط
زیست را اتخاذ کند ،به این معنا که خودکارآمدی سبز،
فعالیتهای تولیدی مختلف شرکتها را برای اتخاذ
روشهای تولید سبز تحریک میکند و مدیریت زنجیره
تأمین یکی از فعالیتهای تولیدی مهم شرکتها است.
بنابراین ،خودکارآمدی سبز ،شرکتها را تشویق میکند تا

بحث
در این مطالعه از  511شرکت در  5صنعت به عنوان نمونه
تحقیق برای بررسی تأثیر جست و جوی دانش و تولید
دانش بر رفتار سبز استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان
میدهد که اولاً ،جست و جوی دانش و تولید دانش تأثیر
مثبتی بر مدیریت زنجیره تأمین سبز دارند .ثانیاً،
خودکارآمدی سبز نه تنها رابطه بین جست و جوی دانش
و مدیریت زنجیره تأمین سبز را واسطه میکند ،بلکه رابط
بین تولید دانش و مدیریت زنجیره تأمین سبز است .ثالثاً،
کاربرد دانش ،رابطه بین جست و جوی دانش و
خودکارآمدی سبز را تنظیم میکند .در مورد توانایی
کاربرد دانش قوی ،هر چه جستجوی دانش قویتر باشد،
خودکارآمدی سبز قویتر خواهد بود .در عین حال ،کاربرد
دانش رابطه بین تولید دانش و خودکارآمدی سبز را نیز
تنظیم میکند .در مورد توانایی کاربرد دانش بیشتر ،هر
چه تولید دانش بیشتر باشد ،خودکارآمدی سبز شرکت
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به اشتراکگذاری دانش توسط کارکنان در زنجیره تأمین،
ایجاد ارتباطات کاری روشن و شفاف و سیاست درهای باز
و غیره که به لیست کاملی از آنها در تحقیق اشاره شده
است و با شناخت عمیق وضعیت موجود شرکت ،به صورت
موردی در هر شرکت قابل پیادهسازی برای حل معضلات
هستند .محققان میتوانند با استفاده از روشهای علمی
نظیر دلفی ،دلفی فازی ،روششناسی کیو و غیره به عنوان
فرصتهای پژوهشی آینده این راهکارها را مورد کنکاش
قرار دهند .از طرفی بر اساس تئوری رفتار برنامهریزی
شده ،خودکارآمدی سبز میتواند باورها و نگرشهای
محیطی شرکت را فعال کند و متعاقباً رفتارهای طرفدار
محیط زیست را اتخاذ کند ،به این معنا که خودکارآمدی
سبز ،فعالیتهای تولیدی مختلف شرکتها را برای اتخاذ
روشهای تولید سبز تحریک میکند و مدیریت زنجیره
تأمین یکی از فعالیتهای تولیدی مهم شرکتها است.
بنابراین ،خودکارآمدی سبز ،شرکتها را تشویق میکند تا
مدیریت زنجیره تأمین سبز را اتخاذ کنند و در مقایسه با
شرکتهایی که ظرفیت تولید دانش ضعیفی دارند،
شرکتهایی که ظرفیت تولید دانش قوی دارند ،نرخ بقای
بالاتری دارند ،بنابراین نادیده گرفتن تولید دانش داخلی بر
رقابتپذیری آینده شرکتها تأثیر میگذارد .تولید دانش
فرصتهایی را برای شرکتها فراهم میکند تا دانش
جدید ایجاد کنند و دانش موجود را دوباره سازماندهی
کنند و در نتیجه دانش جدید را شکل دهند .به طوریکه
در زمینه گرمایش جهانی و آلودگی محیطزیست ،این
دانش میتواند به شرکتها کمک کند تا راههایی برای
حل مشکلات جدید ،بهبود عملکرد و رقابت خود و ارتقای
خودکارآمدی سبز خود بیابند .در نهایت میتوان نتیجه
گرفت که خودکارآمدی سبز رفتار محیطزیستی شرکتها
را در فعالیتهای تولیدی تقویت میکند که مدیریت
زنجیره تأمین یکی از فعالیتهای تولیدی مهم شرکت
است و زمانی که خودکارآمدی سبز شرکت بالا باشد،
شرکت مدیریت زنجیره تأمین سبز را اتخاذ خواهد کرد.
نتایج با یافتههای  Rajabi Kafshgarو همکاران ()6060
و  Sabherwalو  )6003( Ernandezهمسو میباشد.
از جمله اهداف کل اعضای زنجیره تأمین سبز کاهش
زمان تأخیر ،بهبود خدمات مشتری ،افزایش درآمد،

مدیریت زنجیره تأمین سبز را اتخاذ کنند و در مقایسه با
شرکتهایی که ظرفیت تولید دانش ضعیفی دارند،
شرکتهایی که ظرفیت تولید دانش قوی دارند ،نرخ بقای
بالاتری دارند ،بنابراین نادیده گرفتن تولید دانش داخلی بر
رقابتپذیری آینده شرکتها تأثیر میگذارد .تولید دانش
فرصتهایی را برای شرکتها فراهم میکند تا دانش
جدید ایجاد کنند و دانش موجود را دوباره سازماندهی
کنند و در نتیجه دانش جدید را شکل دهند .به طوریکه
در زمینه گرمایش جهانی و آلودگی محیط زیست ،این
دانش میتواند به شرکتها کمک کند تا راههایی برای
حل مشکلات جدید ،بهبود عملکرد و رقابت خود و ارتقای
خودکارآمدی سبز خود بیابند .در نهایت میتوان نتیجه
گرفت که خودکارآمدی سبز رفتار محیطزیستی شرکتها
را در فعالیتهای تولیدی تقویت میکند که مدیریت
زنجیره تأمین یکی از فعالیتهای تولیدی مهم شرکت
است و زمانی که خودکارآمدی سبز شرکت بالا باشد،
شرکت مدیریت زنجیره تأمین سبز را اتخاذ خواهد کرد.
نتایج با یافتههای ( ;Chen et al., 2011; Tu et al., 2020
 )Nordlund & Garvill, 2003همسو میباشد.
نتایج تحقیقات نشان میدهد سیستمهای مدیریت دانش
شریان حیاتی زنجیرههای تأمین هستند .استقرار یک
سیستم مدیریت دانش قوی در زنجیره تأمین میتواند
برای شرکت ایجاد مزیت رقابتی نماید .شرکتها از طریق
بهروزرسانی اطلاعات سیستمهای مدیریت دانش ،هزینهها
را کاهش میدهند و ارزش بیشتری را برای مشتریان
فراهم میآورند و از این طریق در بازار مزیت رقابتی به
دست میآورند .نتایج تحقیقات نشان میدهد استقرار
صحیح مدیریت دانش و رفع موانع پذیرش آن میتواند در
عملکرد زنجیره تأمین سبز شرکت اثرگذار باشد و
دستیابی به اهداف شرکت در این حوزه را تسهیل نماید.
شرکتها با بررسی و شناخت ظرفیتهای موجود خود و
با توجه به محدودیتها و منابع در اختیار ،میتوانند موانع
را برطرف نمایند .برخی از راهکارهای کاربردی رفع این
موانع عبارتند از طراحی استراتژی برون سپاری به منظور
بهبود یکپارچگی دانش در زنجیره تأمین ،ایجاد
سیستمهای حمایت از تصمیمگیری دانش محور ،ایجاد
مشوقهای کافی و سیستمهای پاداشدهی برای افزایش
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افزایش سود و افزایش مزیت رقابتی است .سازمانهای
آینده ،سازمانهایی دانش محور خواهند بود جوامع علمی
و تجاری هر دو بر این باورند که سازمانها با قدرت دانش
میتوانند برتریهای بلندمدت خود را در عرقهای رقابتی
حفظ کنند .از طرفی جهان امروز با مسائلی چون گرم
شدن زمین ،انواع آلودگیها افزایش مقدار گازهای
گلخانهای و مواجه است ،در نتیجه حفظ محیط زیست و
استراتژیهای مربوط به آن باید در اولویت برنامههای
شرکت قرار گیرد .درنتیجه پیادهسازی موفق مدیریت
دانش در زنجیره تأمین سبز بسیار حائز اهمیت و همچنین
نیازمند وقت و هزینه هست .از این رو ارزیابی شاخصهای
موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز
جهت جلوگیری از اتلاف وقت و زمان ،قبل از تصویب و
اجرای بسیار ضروری میباشد .به همین جهت شرکت
شهرکهای صنعتی باید در جهت افزایش اعتماد متقابل
میان اعضا و بهبود استراتژی توسعه تأمینکنندهها و
بهخصوص برای بهبود عوامل تکنولوژیک برنامهریزیهای
جدیدی اتخاذ نماید تا بتوانند میزان موفقیت شاخصهای
موفقیت مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز را افزایش
دهند .تمامی سازمانها از جمله شرکت شهرکهای
صنعتی ،به منظور بقاء ،توسعه و انطباق با تغییرات محیط
نیازمند بهکارگیری تکنولوژیهای مناسب هستند.
تکنولوژیک بستر لازم برای پیادهسازی مدیریت دانش در
شرکت را فراهم میآورد .این سیستمها قابلیت جمعآوری،
ارزیابی طبقهبندی و بازیابی دانشهای تولیدشده در
شرکت حین فرایندهای کاری را دارا میباشند.
علاوه بر این برای تحقیقات آینده ،با شناسایی عوامل
موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز
این زمینه را به وجود میآورد که با نگاه جامع،
پژوهشهای خود را در این زمینه گسترش دهند .بر
اساس یافتههای این مقاله به سازمانهایی که درصدد
پیادهسازی مدیریت دانش در زنجیره تأمین سبز
میباشند ،جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه و زمان،
پیشنهاد میگردد قبل از شروع عملیات میزان موفقیت را
محاسبه نمایند .با توجه به محدودیتهای مالی و زمانی
بسیاری از سازمانها ،بررسی میزان موفقیت به آنها در
مدیریت منابع محدود ،برنامهریزیهای لازم و اولویتبندی
کمک مینماید.
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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.
Keywords: Knowledge Application, Knowledge Search, Knowledge Creation, Green SelfEfficacy, Green Supply Chain Management.
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