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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش
میانجیگری هوش رقابتی در صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد میباشد .بدین منظور با مراجعه به
تحقیقات انجامگرفته ،ابعاد و مؤلفههای مرتبط با مفهوم مدیریت زنجیره تأمین سبز ،کسب مزیت رقابتی
و هوش رقابتی شناسایی شد و بر مبنای این متغیرها ،پرسشنامهای مبتنی بر  77سؤال طراحی گردید و
روایی آن از طریق نخبگان رشته مدیریت ،مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامههای فوقالذکر به
ترتیب برای مدیریت زنجیره تأمین سبز ،کسب مزیت رقابتی و هوش رقابتی دارای آلفای کرونباخی
( )0/22 ،0/77 ،0/28که باالتر از  0/7میباشند .جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران بازاریابی
شرکتهای صنایع غذایی از صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد میباشد که تعداد مدیران حدود 8288
نفر و تعداد بیش از  0000میباشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای مدیران برابر 478
نفر میباشد .همچنین ،برای آزمون فرضیههای این تحقیق از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از
نرم افزار لیزرل استفاده شد و نتایج حاصل ،نشاندهنده تأیید نقش میانجیگری هوش رقابتی و ابعاد آن
(آگاهی از وضعیت بازار ،آگاهی از وضعیت رقبا ،آگاهی از وضعیت فنآوری و تکنولوژیک و آگاهی از
وضعیت راهبردی و اجتماعی) در رابطه بین مدیریت زنجیره تامین سبز و کسب مزیت رقابتی میباشد.
واژگان کلیدی :مدیریت زنجیره تأمین سبز ،کسب مزیت رقابتی و هوش رقابتی ،شرکتهای صنایع
غذایی ،صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد
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 -1مقدمه
مدیریت زنجیره تأمین سبز توسط انجمن پژوهش صنعتی دانشگاه ایالتی میشیگان در ساال ( )0997معرفای شاد کاه درواقاع
مدل مدیریت نوینی برای حفاظت از محیطزیست است (نیکنژاد .)80 :0490 ،مدیریت زنجیره تأمین سبز از منظر چرخه عمر
محصول شامل تمامی مراحل از مواد اولیه ،طراحی و سااخت محصاول ،فاروش محصاول و حملونقال ،اساتفاده از محصاول و
بازیافت محصوالت میباشد .با استفاده از مدیریت زنجیره تأمین و فناوری سبز ،شرکت میتواند تأثیرات منفی زیساتمحیطی را
کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژی دست یابد .به دلیل چالشهای اقتصادی ،اجتمااعی و زیساتمحیطی کاه در
دههی اخیر سازمانها را تهدید مینمود ،رویکرد مشتریگرایی و تمرکز بر خواستههای آن و طراحای راهبارد ساازمان بار ایان
اساس (ایجاد رضایت در مشتریان) قابلیت خاود را بارای ایجااد مزیات رقاابتی در ساازمانهاا ازدساتداده اسات (شافیعپور و
اسماعیلپور .)4 :0494 ،اگر در دو دههی گذشته مشتریگرایی عامل مزیت رقابتی سازمان محسوب میشاد ،اماروز باه دلیال
چالشهای ایجادشده از طریق مشتریگرایی ،ساازمانها از ایان تمرکاز فاصاله گرفتهاناد .مشاتری هماواره بهتارین محصاول،
ارزانترین و سریعترین آن را میخواست .این نگرش باعث آلودگی محیطزیست و تولید محصوالت و فرایندهایی گردیاد کاه باا
محیطزیست هماهنگ نبوده است .در همین راساتا ساازمانها بقاای خاود را در مساوولیتپذیری در ساه حاوزهی اقتصاادی،
اجتماعی و زیستمحیطی یافتهاند .نگرش سبز در سازمان و ایجاد ساختارهای ساازمانی باا عناوان «تضامین سابز» جاایگزین
واحدهای سازمانی از قبیل «تضمین کیفیت» شدهاند (ایمانی.)01 :0490 ،
بنابراین بحث را با این سؤال آغاز میکنیم که چه نیازی به این نوع از ترکیب بین تجارت و محیطزیست وجود دارد؟ و چگوناه
شد که نیاز به این ترکیب پدیدار شد؟ شاید کسی تصور نمیکرد که روزی علم تجارت عاالوه بار ساودآوری و تولیاد و فاروش،
نگران سالمت مصرفکننده نیز باشد .جهانیشدن اقتصاد و توسعه فنآوری اطالعات باعث گردیده که سازمانها بارای حفا و
بقای خود به اهمیت ارضای نیاز مشتریان پی بردند .بر این اساس مدیریت زنجیره تأمین اهمیت پیدا کارد (باوک  0و اساتول،
 .)8080 :8007در گذشته مدیریت زنجیره تأمین شامل هدایت تمام اعضاای زنجیاره تاأمین بهصاورت یکپارچاه و هماهناگ
باهدف بهبود عملکرد ،جهت ارتقای بهرهوری و سود بیشتر بود و مدیران زنجیره تأمین به دنبال تحویل سریعتر کاال و خدمات،
کاهش هزینه و افزایش کیفیت بودند ،اما بهبود عملکرد زیستمحیطی زنجیره تأمین و اهمیت هزینههای اجتماعی و تخریاب
محیطزیست لحاظ نمیگردید (بیرو و همکاران .)47 :0992 ،8با فشار مقررات دولتی برای اخاذ اساتانداردهای زیساتمحیطی
ازیکطرف و رشد فزاینده تقاضای مشتریان برای عرضه محصوالت سبز (بدون اثر مخرب بر محیطزیست) مفهوم زنجیره تأمین
سبز و مدیریت آن را پدیدار ساخت .امروزه مدیران زنجیره تأمین سابز در شارکتهاای پیشارو از طریاق ایجااد مطلوبیات و
رضایتمندی از منظر زیستمحیطی در سراسر زنجیره تأمین میکوشند تا از لجستیک سبز و بهبود عملکرد محیطای خاود در
کل زنجیره تأمین بهعنوان یک سالح راهبردی جهت کسب مزیت رقابتی پایدار ،سود ببرناد (الفات و همکااران.)087 :0490 ،
بنابراین باتوجه به اهمیت توجه به مسائل زیساتمحیطی مانناد ساوراش شادن الیاه اوزن و عالقاه مصارفکنندگان باه خریاد
محصوالتی که کمترین زیان را به محیطزیست برسانند و افزایش بیماریهای پوستی لزوم توجه به مقوله مدیریت زنجیره سابز
بیشازپیش آشاکار اسات .امروزه ،آلودگی محیطزیسات مشکل اصلی در روی زمین است که اگر به آن پرداخته نشود میتواناد
باااهطور باااالقوه منجر به انقراض نوع بشر شود .از انواع آلودگیها ،آلودگی هوا یکی از مواردی است که نیاز به توجه فوری دارد.
گرم شدن زمین نیز از اثرات افزایش مقدار گازهای گلخانهای موجود در هااوا اساات کااه اکﺜر مردم را با مشکل شدید ،مواجااه
میکند و همچنین به دلیل کمبود پژوهشهای صورت گرفته در رابطه با موضوع هوش رقابتی ،این موضوع به بحاث بیشاتری
Boks & Stevels
Birou, et al
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نیاز دارد (رضائی .)1 :0490 ،تووری تکامل زیستمحیطی بیان میکند که محیطهای متغیر و نامطمون ،سازمانهای مختلف و
متنوعی را میطلبد که همزمان با تغییرات محیطی از انعطافپذیری باالیی برخاوردار باشاند .در خاالل ساالهای اخیار ،کاه
تغییرات سریع محیطی حیات بسیاری از سازمانها را تهدید میکند ،تحوالت و تغییرات سریع فنآوری و انفجار اطالعات باعث
شده سازمانها فشار بیشتری را برای باقی ماندن در محیط رقابتی کنونی متحمل شوند .از ساوی دیگار فانآوری ارتباطاات و
اطالعات با در اختیار گذاشتن راههای مختلف کسب برتری ،موجب گشته سازمانها تنها از طریق افازایش ساط هوشامندی
رقابتی خود و بهکارگیری و استفاده از اطالعات بروز ،بتوانند بر رقیبان خود غلبه کنند (اسمعیلزایی.)80 :0498 ،
هوش رقابتی بهعنوان یک حوزه مجزا و یک فعالیت تخصصی تودرتو در زیر تحقیقات بازاریابی به نام هوش بازاریابی آغازشده
است .هوش رقیب از هوش رقابتی متمایز است .هوش رقیب بهعنوان کسانی که فعالیتهای آنها توسط شرکت تعیین میشود
و درك رقبای خود و تعیین نقاط قوت و ضعف و پیشبینی حرکت ،تعریفشده است .آنها بر این باورند که کلمات زیر بنایی
شناسایی ،تعیین ،درك و پیشبینی صنعت و رقبا هستند ،اما اینها فقط تعریف هوش رقیب است .هوش رقابتی از سوی دیگر
گسترش نقش ،شامل در نظر گرفتن پاسخهای رقیب به مصرفکننده ،درك نیازهای مشتری و یک پاسخ در فرآیند
تصمیمگیری راهبردی است .معنای ضمنی هوش رقابتی در محدوده وسیعتری از هوش رقیب است .در توصیف تمایز آنها،
هوش رقیب ،هوش رقابتی نیست و تنها بخشی از آن است .هوش رقیب به مشکالت مربوط به سود روزانه بازاریابی محصوالت و
خدمات شرکت تمایل دارد .حوزه هوش رقابتی مفهوم ارزشافزوده است که در ارتباط باهوش رقیب و برنامهریزی راهبردی
است (نوکا .)88 :8009 ،0جهانیشدن اقتصاد و توسعه فنآوری اطالعات باعث گردیده بازار عرضهمحور به شکل گستردهای به
بازار تقاضامحور تغییر یابد و سازمانها برای حف و بقای خود به اهمیت ارضای نیاز مشتریان پی بردند .بر این اساس مدیریت
زنجیره تأمین اهمیت پیدا کرد ،زیرا ارضای نیازها و عالیق مشتریان نهفقط توسط آخرین موجودیت چسبیده به مشتری یعنی
محصول نهایی است ،بلکه توسط سایر تأمینکنندگان باالدست ،صورت میگیرد (بوک و استول .)8049 :8007 ،لذا یکی از
فرایندهایی که می تواند در هر سازمانی برای مدنظر قرار دادن این مهم و اعمال آن در کلیه فرایندهای کاری مؤثر واقع شود،
مدیریت زنجیره تأمین است ،مدیریت زنجیره تأمین ،مدیریت و هماهنگی یک شبکه پیچیدهای از فعالیتهای درگیر در ارائه
محصول نهایی به مشتری می باشد .فراتر از این تعریف ،با اضافه کردن کلمه سبز ،مدیریت زنجیره تأمین سبز که اشاره به
تدارکات سبز ،تولید سبز ،توزیع سبز و لجستیک سبز دارد ،معرفی میگردد (نینالوان و همکاران .)02 :8000 ،8ایده مدیریت
زنجیره تأمین سبز ازبینبردن یا به حداقل رساندن ضایعات (انرژی ،تولید گازهای گلخانهای ،شیمیایی /خطرناك ،مواد زائد
جامد) در امتداد زنجیره تأمین است .مسائل محیطزیست تحت قانون و دستورالعملهای مشتری بهویژه در ایاالتمتحده ،اروپا
(اتحادیه اروپا) و ژاپن تبدیل به یک نگرانی مهم برای تولیدکنندگان شده است 4)GSCM( .بهعنوان یک نوآوری مهم ،به
سازمان در توسعه استراتژی هایی برای رسیدن به اهداف مشترك سود و بازار ،با کاهش خطرات زیستمحیطی و باال بردن
راندمان زیستمحیطی خود کمک میکند (هروانی و همکاران .)447 :8001 ،8عمدهترین سؤالی که این پژوهش در پی پاسخ
به آن است ،کم و کیف و تأثیر و رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی با توجه به متغیر هوش رقابتی
سازمان است .ازآنجهت که تا امروز تحقیقی در جهت تأثیر مدیریت زنجیره تأمین سبز بر هوش رقابتی کسب مزیت رقابتی و
پرداختن به اهمیت موضوع در صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد ،صورت نگرفته است ،بنابراین پژوهش حاضر ،این تأثیر را
در صنایع مزبور ،کاوش نموده ومسوله اصلی پژوهش که آیا مدیریت زنجیره تأمین سبز با توجه به نقش هوش رقابتی منجر بر
کسب مزیت رقابتی در صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد تأثیر دارد؟ را مورد بررسی قرار میدهد.
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 .2فرضیههای پژوهش
 .1-2فرضیه اصلی پژوهش:

فرضیه اصلی :بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجیگری هوش رقابتی رابطه
معناداری وجود دارد.
 .2-2فرضیات فرعی پژوهش:

فرضیه فرعی  :1آگاهی از وضعیت بازار رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجی میکند.
فرضیه فرعی  :2آگاهی از وضعیت رقبا رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجی میکند.
فرضیه فرعی  :3آگاهی از وضعیت فنآوری رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجی میکند.
فرضیه فرعی  :4آگاهی از وضعیت اجتماعی رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجی میکند.
 .3پیشینه تحقیق:
شفیع پور و اسماعیل پور ،)0494( ،در پژوهشی تحت عنوان ارائه مدلی جهت عوامل مؤثر بر مادیریت زنجیاره تاأمین سابز باا
رویکرد بررسی متون و مطالعات جدید پرداختند که نتایج حاکی از ارائه یک مدل مفهومی  04بعدی است که در ایان مادل بار
طبق نظرسنجی به عمل آمده عوامل حفاظت از محیطزیست ،نگرانیهای زیستمحیطی مشتریان و تولید سبز تأثیر بیشتری را
بر موضوع داشته و توجه محققان را بیشتر به خود معطوف کرده است .علیپور و مرزبان مقدم ( ،)0498در پژوهشای باا عناوان
بررسی رابطه هوش سازمانی و کارآفرینی در شرکت های تولیدی به این نتایج دست یافتند که بین تک تاک مؤلفاههای هاوش
سازمانی (بینش راهبردی ،سرنوشت مشترك ،تمایل به تغییر ،جرأت و شهامت ،اتحاد و توافق ،کاربرد دانش و فشار عملکرد) باا
مؤلفههای کارآفرینی (خالق یت ،ریسک پذیری ،استقالل طلبی ،انگیزش ،عزم و اراده ،اعتقاد به مقدسات) رابطه معناداری وجاود
دارد .انوری رستمی و همکاران ( )0498در مقالهای تحت عنوان ارزیابی مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت نشار بار اسااس
رویکرد  AHPفازی نشان دادند که توجه به پنج معیاار محیطزیسات ،نگرانیهاای زیساتمحیطی مشاتری ،اساتراتژی سابز،
انتخاب تأمینکننده سبز و تولید سبز ،صنایع را ملزم به پیادهساازی مادیریت زنجیاره تاأمین سابز کارده اسات .زنچیرچای و
همکاران ( )0498در مقالهای تحت عنوان ارائه چارچوب ارزیابی سبز بودن صنایع تولیدی بر اساس عملکرد محیطی و رویکارد
فازی در صنایع کاشی ،فوالد و نساجی استان یزد نشان دادند که با استفاده از رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره ی فازی،
سبز بودن زنجیره تأمین در قالب پنج معیار کلی شامل تأمین و خرید سبز ،طراحی سبز ،تولید سبز ،حمل و نقل سابز و بساته
بندی سبز ،ارزیابی شده است .شن 0و همکاران ( )8004در مقالهای با عنوان رویکرد چند معیاار فاازی بارای ارزیاابی عملکارد
تأمین سبز در زنجیره تأمین سبز با تنظیمات زبانی نشان دادند که آگاهی رو به رشد در مشتریان بارای محصاوالت ساازگار باا
محیطزیست وجود دارد که فشار را بر کارخانهها برای وارد کردن مدیریت زنجیره تأمین سبز به زنجیاره تاأمین خاود افازایش
داده است تا نیازهای مشتری را برآورده کند .خو 8و همکاران ( )8004در مقالاهای تحات عناوان مطالعاات تطبیقای متعادد از
مدیریت زنجیره تأمین سبز :تجزیه و تحلیل فشار با بررسی بخشهای مختلف صانایع نشاان دادناد کاه فشاارهای وارده بارای
حفاظت محیطزیست ،صنایع را مجبور به اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز کرده است .دحراج و ویشال ( )8008در مقالهای با
عنوان بررسی اجمالی مدیریت زنجیره تأمین سبز در هند بیاان میدارناد کاه دلیال پاایین باودن شااخ عملکارد محیطای
شرکتهای هندی ،بی توجهی به رویکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز در چهار بعاد خریاد سابز ،تولیاد سابز ،بازاریاابی سابز و
لجستیک سبز می باشد.
Shen
Khuo
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 .4مدل مفهومی پژوهش
هوش رقابتی
آگاهی از وضعیت بازار
آگاهی از وضعیت رقبا
آگاهی از وضعیت فن آوری
آگاهی از وضعیت اجتماعی

مدیریت زنجیرهی

مزیت رقابتی
مزیت مشهود
مزیت پایدار
مزیت پویا

تأمین سبز
طراحی محصول سبز

تولید سبز
بازیافت سبز

مزیت متناجس
مزیت مرکب

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
 .5روش انجام پژوهش

این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی پیمایشای میباشاد کاه در آن اطالعاات در زمیناه
مفاهیم مدیریت زنجیره تامین سبز ،هوش رقابتی و مزیت رقابتی از طریق روش کتابخاناهای و مطالعاه کتاب ،مقالاهها در ایان
زمینه جمعآوری گردیده است .جامعه آماری این پژوهش ،جامعه آماری این پژوهش را مادیران بازاریاابی شارکتهای صانایع
غذایی از صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد تشکیل میدهند که با توجه به بررسیهای به عمل آمده تعداد آنهاا  8288نفار
در شرکتها فعال در مقطع زمانی انجام پژوهش میباشند که به صورت تصادفی ساده و بار اسااس فرماول کاوکران  478نفار
بهعنوان اعضای نمونه پژوهش برآورد گردیده است .ابزار گردآوری در این پژوهش در دو مرحله صاورت گرفات ،در مرحلاه اول
جمعآوری اطالعات از طریق مراجعه به اسناد و مدارك ،کتب ،سایتها معتبر و مطالعه میدانی صورت گرفته اسات .در مرحلاه
دوم از پرسشنامۀ چهار بخشی استفاده شده است که بخش اول پرسشنامه شامل سؤاالتی در خصوص مسائل جمعیت شناختی
از جمله جنسیت ،سط تحصیالت ،سابقه خدمت است .و بخش دوم از سه پرسشنامه مدیریت زنجیاره تاأمین سابز 0رضاایی8
( )0490که دارای سه بعد (محصول سبز ،تولید سبز ،بازیافت سبز) و  88گویه و در قالب مقیاس پنج امتیازی لیکرت میباشاد
و همچنین از پرسشنامه هوش رقابتی چاووشی و جوادیپورفر کاه دارای  48ساوال و دارای  8بعاد (آگااهی از وضاعیت باازار،
آگاهی از وضعیت رقبا ،آگاهی از وضعیت فنآوری و تکنولوژیک و آگاهی از وضعیت راهبردی و اجتماعی در قالب مقیااس پانج
امتیازی لیکرت میباشد و از پرسشنامه مزیت رقابتی حسینی )0490( ،که شامل  1بعد (مزیت مشاهود ،مزیات پایادار ،مزیات
پویا ،مزیت متجان  ،مزیت مرکب) و دارای  07گویه قالب مقیاس پنج امتیازی لیکرت میباشد کاه در جادول ( )0پایاایی هار
یک از پرسشنامهها نشان داده شده است همچنین جهت تجزیه و تحلیلدادهها از مدل معادالت ساختاری با اساتفاده نرمافازار
لیزرل برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده گردید.
جدول  -1پایای پرسشنامه
پرسشنامه

N of Items

Alpha Cronbach's

مدیریت زنجیره تأمین سبز

88

0/28

مزیت رقابتی

07

0/77

هوش رقابتی

48

0/22
Innovation

 2پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر دانشگاه تهران
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 -6تجزیه و تحلیل دادهها
 .1-6آمار توصیفی
جدول  -2یافتههای توصیفی
خصوصیت

سن

سطح تحصیالت

فراوانی

درصد فراوانی نسبی

پاسخ
 80-40سال

009

%40

 40-80سال

042

% 42

باالی  80سال

007

%48

کاردانی و پایینتر

28

% 84

888

%70

12

%07

زیر  00سال

078

%88/1

 00-80سال

088

%48

بیش از  80سال

72

%80/1

لیسان
فوقلیسان

سابقه خدمت

.2-6

و باالتر

یافتههای استنباطی

همانطور که اشاره شد از  74سوال برای بررسی رابطه میان مدیریت زنجیره تأمین سبز با توجاه باه نقاش میاانجیگری هاوش
رقابتی ،استفاده شده است .برای ساخت مدل از روش معادالت ساختاری و نرم افزار ( )LISREL, 8.54استفاده شده اسات و
به منظور بررسی روایی متغیرهای مطرح شده در مدل تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است که ضریب اساتاندارد،
ضریب معناداری و واریان تبیین شده محاسبه و با توجه به اینکاه عادد معنااداری هماۀ ساواالت پرسشانامه از  0/97بیشاتر
میباشد ،روایی آن مورد تأیید قرار گرفت.
جدول .3معادلهای فارسی در خروجیهای لیزرل
ابعاد

متغیر مکنون

معادل در نمودار
M.Z.SABZ

مدیریت زنجیره تأمین سبز

هوش رقابتی

محصول سبز

M.SABZ

تولید سبز

T.SABZ

بازیافت سبز

BAZ.SABZ

وضعیت بازار

HOSH.R
V.BAZAR

وضعیت رقبا

V.RAGHAIB

وضعیت فنآوری و تکنولوژی
وضعیت اجتماعی
مزیت رقابتی
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فرضیه اصلی پژوهش :بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی با توجه باه نقاش میاانجیگری هاوش رقاابتی
رابطه معناداری وجود دارد.

شکل  .2مدل معادالت ساختاری (ضریب استاندارد)

در این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل میپردازیم؛ در رابطه با معنیداری اعداد ،باید گفت از آنجاییکاه
در این تحقیق در سط اطمینان  0/91یا خطای  0/01بدنبال آزمون فرضیات بودهایم؛ برای آزمون  tاعدادی معناادار خواهناد
بود که کوچکتر از  -0/97و بزرگتر از  +0/97باشند .به این معنی که اگر در آزمون  tعددی بین  -0/97و  +0/97باشد ،بیمعنا
خواهد بود.

شکل .3مدل معادالت ساختاری (ضریب معناداری)
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فرضیه فرعی اول :آگاهی از وضعیت بازار رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی میانجیگری میکند.

شکل  .4مدل معادالت ساختاری (ضریب استاندارد)

در این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل میپردازیم؛ در رابطه با معنیداری اعداد ،باید گفت از آنجاییکاه
در این تحقیق در سط اطمینان  0/91یا خطای  0/01بدنبال آزمون فرضیات بودهایم؛ برای آزمون  tاعدادی معناادار خواهناد
بود که کوچکتر از  -0/97وبزرگتر از  +0/97باشند .به این معنی که اگر در آزمون  tعددی بین  -0/97و  +0/97باشد ،بیمعناا
خواهد بود.

شکل .5مدل معادالت ساختاری (ضریب معناداری)
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فرضیه فرعی دوم :آگاهی از وضعیت رقبا رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی میانجیگری میکند.

شکل  .6مدل معادالت ساختاری (ضریب استاندارد)

در این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل میپردازیم؛ در رابطه با معنیداری اعداد ،باید گفت از آنجاییکاه
در این تحقیق در سط اطمینان  0/91یا خطای  0/01بدنبال آزمون فرضیات بودهایم؛ برای آزمون  tاعدادی معناادار خواهناد
بود که کوچکتر از -0/97و بزرگتر از  +0/97باشند .به این معنی که اگر در آزمون  tعددی بین  -0/97و  +0/97باشد ،بیمعناا
خواهد بود.

شکل .7مدل معادالت ساختاری (ضریب معناداری)
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فرضیه فرعی سوم :آگاهی از وضعیت فنآوری رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی میانجیگری میکند.

شکل  .7مدل معادالت ساختاری (ضریب استاندارد)

در این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل میپردازیم؛ در رابطه با معنیداری اعداد ،باید گفت از آنجاییکاه
در این تحقیق در سط اطمینان  0/91یا خطای  0/01بدنبال آزمون فرضیات بودهایم؛ برای آزمون  tاعدادی معناادار خواهناد
بود که کوچکتر از  -0/97و بزرگتر از  +0/97باشند .به این معنی که اگر در آزمون  tعددی بین  -0/97و  +0/97باشد ،بیمعناا
خواهد بود.

شکل .8مدل معادالت ساختاری (ضریب معناداری)
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فرضیه فرعی چهارم :آگاهی از وضعیت اجتماعی رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی میانجیگری میکند.

شکل  .9مدل معادالت ساختاری (ضریب استاندارد)

در این قسمت به بررسی معنادار بودن اعداد بدست آمده مدل میپردازیم؛ در رابطه با معنیداری اعداد ،باید گفت از آنجاییکاه
در این تحقیق در سط اطمینان  0/91یا خطای  0/01بدنبال آزمون فرضیات بودهایم؛ برای آزمون  tاعدادی معناادار خواهناد
بود که کوچکتر از  -0/97و بزرگتر  +0/97باشند .به این معنی که اگر در آزمون  tعددی بین  -0/97و  +0/97باشاد ،بیمعناا
خواهد بود.

شکل .11مدل معادالت ساختاری (ضریب معناداری)
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از این رو با توجه به مدلهای فرضیههای فرعی اول ،دوم ،سوم ،چهارم در حالت اعداد معناداری و مادل تخماین اساتاندارد
به بررسی فرضیات تحقیق میپردازیم.
جدول .4ضرایب استاندارد و اعداد معناداری مدل وآزمون فرضیههای پژوهش
مسیر

ردیف

نتیجه

ضرایب

اعداد

استاندارد

معناداری

فرضیه اصلی

بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی باا توجاه باه
نقش میانجیگری هوش رقابتی رابطه معناداری وجود دارد.

0/847

00/9

تایید

فرضیه فرعی 1

آگاهی از وضعیت بازار رابطه مدیریت زنجیره تاأمین سابز و مزیات
رقابتی میانجیگری میکند.

0/78

80/7

تایید

فرضیه فرعی 2

آگاهی از وضعیت رقبا رابطه مدیریت زنجیره تاأمین سابز و مزیات
رقابتی میانجیگری میکند.

0/10

01/9

تایید

فرضیه فرعی 3

آگاهی از وضعیت فنآوری رابطاه مادیریت زنجیاره تاأمین سابز و
مزیت رقابتی میانجیگری میکند.

0/74

88/04

تایید

فرضیه فرعی 4

آگاهی از وضعیت اجتماعی رابطه مادیریت زنجیاره تاأمین سابز و
مزیت رقابتی میانجیگری میکند.

0/77

80/7

تایید

 .3-6ارزیابی برآزش مدل
اعتبار کلی مدل مفهومی بهطور سیستمی با بهرهگیری از معیارهای چندگانه نیکویی برازش آزمون میشود .به این معنی که در
معادالت ساختاری از یک طرف میزان انطباق داده های پژوهش و مدل مفهومی پژوهش بررسی خواهد شد ،که آیا از برازش
مناسب برخوردار است و از طرف دیگر معناداری روابط در این مدل برازش یافته ،آزمون میشود .شاخ های مناسب برای
اطمینان از نیکویی برازش مدل ،شامل  X2به ( dfمجذور کای دو به درجه آزادی)( RMSEA ،میانگین مجذور خطاهای
مدل)( GFI ،شاخ نیکویی برازش) ،و ( AGFIشاخ تعدیل شده نیکویی برازش) میباشند .مدلی از برازش مناسب
برخوردار است که میزان  X2/dfآن کوچکتر از  4باشد .هرچه  GFIو  AGFIمحاسبه شده برای آن ،به یک نزدیکتر باشد؛
مدل دادهها برازش بهتری دارد و در نهایت اینکه  RMSEAکه مقدار آن برای مدلهای خوب باید کمتر از 0/02باشد.
جدول .5برازش مدل پژوهش
شاخص برآزش
2

(Chi square) 

معیار مقبولیت

3

2



آماره مدل فرضیات اصلی
0/9

df

RMSEA0

RMSEA<0/08

./0888

NFI8

NFI>0/90

./99

CFI4

CFI>0/95

./97

AGFI8

AGFI>0/85

./22

1

Root Mean Squarerror of Approximation
Normed Fit Index
3
Comparative Fit Index
4
Adjusted Goodness of Fit Index
2
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شاخ های ارائه شده و مق ایسه آن با مقدار مطلوب برای یک مدل برازش یافته ،نشان از برازش مناسبمدل تحقیق دارد .با
توجه به جدول ( )1برازش مدل ساختاری پژوهش مورد تأیید می باشد.
 .7نتیجهگیری از فرضیات پژوهش
نتایج و یافتههای هر تحقیق ،جانمایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی میشود ،تا با محک یافتهها و استواری فرضیههایش راهی
به سوی بهبود و تعالی بگشاید .پیشنهادهای بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییار و ناو شادن ،فارا مای خواناد .تحقیاق حاضار
بی شک مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف تا خیلی موافق نیست تا اگر تمامی سط بندیها و الیهبندیهای معناا دار
د ر نمونه نیز جابجا شوند ،شکل قابل پذیرش تحقیق حف شود .این تحقیق دستهی از گویههای بر آماده از کنکااش در مباانی
ارزیابی تحقیقاتی در خصوص مدیریت زنجیاره تاأمین سابز را باه نظار مادیران گاذارده اسات .در تماامی مراحال توجاه باه
محیطزیست ،صرفه جویی در منابع انرژی ،کاهش آالی نده ها ،و ضایعات ،ایجاد ارزش بارای مشاتری و نگرانای جهات ساالمت
مصرفکننده و کسب مزیت رقابتی از اهمیت اساسی برخوردار است.
فرضیه اصلی پژوهش :بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجیگری هوش رقابتی
رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به نتایج حاصل از معادالت ساختاری ،هوش رقابتی میتواند رابطه بین مادیریت زنجیاره تاأمین سابز و کساب مزیات
رقابتی برای شرکتهای صنایع غذایی را میانجی کند .یعنی مدیران بازاریابی شرکتهای صنایع غاذایی شاهر مشاهد از طریاق
ارتقا هوش رقابتی شرکت میتوانند میزان ارتباط بین مدیریت زنجیره تأمین و کساب مزیات رقاابتی را افازایش دهناد .یعنای
زنجیره تأمین سبز کلید توسعه پایدار در بخش خدماتی است .از یک طرف مشتریان برای توسعه برناماههای زیساتمحیطی در
زنجیره تأمین نقش دارند و از طرف دیگر تأمینکنندگان کاالها و خدمات برای طراحای مجادد فرآینادهاا و اجازای سااختاری
خدمات نقش کلیدی دارند .با توجه به نقش و اهمیت اطالعات در زنجیره تأمین به واسطه سیستمهای برنامهریزی ،شرکتهای
تولیدی میتوانند بهعنوان بخشی از بازار رقابتی امروز به فعالیت بپردازند .هوش رقابتی از طریاق مهندسای مجادد فرآینادهای
سازمانی در جهت بهینه شدن و سرعت بخشیدن به کلیه سازوکارها ،فرآیندهای سازمانی و روندهای کسب و کار مورد اساتفاده
قرار میگیرد .در زنجیره تأمین یکپارچه که مبتنی بر بسترهای اطالعات در زمینه بازار ،رقبا و محصوالت غذایی و دید اجتماعی
به محصوالت میباشد ،هر یک از اجزا و شرکای زنجیره باید زیرساخت فنآوری اطالعات را در انجام روندهای کسب وکاار خاود
به وجود آورند تا به مزیت رقابتی دست یابند .این در حالی است که تأمین این زیرساختها زمان و هزینه زیاادی را میطلباد و
در نتیجه نیازمند حمایت مدیران سط باالی سازمان است.
فرضیه فرعی اول :آگاهی از وضعیت بازار رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجیگری میکند.
با توحه به نتایج حاصل از معادالت ساختاری مشخ گردید که مقدار ضریب همبستگی بین مادیریت زنجیاره تاامین سابز و
مزیت رقابتی (رابطه مستقیم) برابر  ./84میباشد اما با ورود متغیر سوم و میانجیگر آگاهی از وضعیت بازار (رابطه غیر مستقیم)
این مقدار به  0/78افزایش یافته است که بیانگر افزایش میزان همبستگی بین دو متغیر مدیریت زنجیاره تاامین سابز و مزیات
رقابتی میباشد .یعنی مدیران شرکتها میتوانند با آگاهی از وضعیت بازار بر مزیت رقابتی بیافزایناد .آگااهی از وضاعیت باازار،
اطالعات توسعه یافته بسیاری از فعالیتهای جااری در باازار را شاامل میشاود .اطالعاات یاک باازار باه ابزارهاای نرمافازاری
توسعهیافتهتر و مهارتهای تحلیلی افراد خوب آموزش دیده در ارائه دادن دانش بازار ،کارشناسای حرفاهای و بیانش بازاریاابی
بستگی دارد .دادهها باید به صورت تفصیلی و سریع دریافت شوند ،بنابراین آنها قادر به پیدا کردن اطالعات با توجه به موفقیت
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یا شکست در ترفیع محصول ،حرکتهای بعدی رقبا با توجه به ترفیعات و امکاناتشان در مقابل ترفیعهای محصول ماا خواهناد
شد .کاربران هوش بازار ،اغلب ،واحدهای بازاریابی و واحدهای برنامهریزی بازار هستند ،زیرا آن ها از بازخورد موفقیت یا شکست
تالشهای فروشهای قبلی استفاده میکنند.
فرضیه فرعی دوم :آگاهی از وضعیت رقبا رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجیگری میکند.
با توجه به نتایج حاصل از معادالت ساختاری مشخ گردید که مقدار ضریب همبستگی بین مادیریت زنجیاره تاامین سابز و
مزیت رقابتی (رابطه مستقیم) برابر  ./84میباشد اما با ورود متغیر سوم و میانجیگر آگاهی از وضعیت رقبا (رابطه غیرمساتقیم)
این مقدار به  0/107افزایش یافته است که بیانگر افزایش میزان همبستگی بین دو متغیر مدیریت زنجیره تامین سابز و مزیات
رقابتی میباشد .یعنی مدیران سازمان میتوانند با آگاهی از وضعیت رقبا بر مزیت رقابتی آنها بیافزایند .کااربرد مناابع عماومی
در قرار دادن و توسعه دادهها است که به اطالعات درباره رقبا ،ظرفیتهایشان ،فعالیتهای جاری ،طرحها و اهاداف تبادیل مای
شوند .نقش این نوع اطالعات در کمک به مدیران عملیاتی در واحدهای کسب وکار راهباردی یاا مادیران تولیاد و ساایر افاراد
درگیر در فرآیند تولید و یا توسعه کسب و کار میباشد.
فرضیه فرعی سوم :آگاهی از وضعیت فنآوری رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیت رقابتی را میانجیگری میکند.
با توجه به نتایج حاصل از معادالت ساختاری مشخ گردید که مقدار ضریب همبستگی بین مادیریت زنجیاره تاامین سابز و
مزیت رقابتی (رابطه مستقیم) برابر  ./84میباشد اما با ورود متغیر سوم و میانجیگر آگااهی از وضاعیت فانآوری (رابطاه غیار
مستقیم) این مقدار به  0/74افزایش یافته است که بیانگر افزایش میزان همبستگی بین دو متغیر مدیریت زنجیره تامین سابز و
مزیت رقابتی میباشد .یعنی مدیران سازمان با میتوانند با ایجاد آگاهی از وضعیت فنآوری با کارکنان بار مزیات رقاابتی آنهاا
بیافزایند .فعالیتهای هوش تکنیکی یک شرکت را قادر میسازد به تهدیدات پاسخهای سریع بدهد و فرصتهایی را که نتاایجی
از توسعه علمی و فنی دارند ،شناسایی کند .هوش تکنیکی میتواند اطالعاتی درباره روشها و فرآیندهای استفاده شاده توساط
رقبا ،وابستگیشان به فنآوری خارجی ،به دست آوردن فنآوری جدید یا حق اختراعها ،ظرفیتهای کارکنان تحقیاق و توساعه
رقبا و برآورد هزینهها برای این بخشها را ارائه دهد .هوش تکنیکی اصوالً بر روند تکنولوژیکی نسبت به یکای از بازارهاا تمرکاز
دارد و بیشتر توجه کارشناسان را به فرصتهای شرکت جلب می کند تا به تهدیدات.
فرضیه فرعی چهارم :آگاهی از وضعیت وضعیت اجتماعی رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و مزیات رقاابتی را میاانجیگری
می کند.
با توجه به نتایج حاصل از معادالت ساختاری مشخ گردید که مقدار ضریب همبستگی بین مادیریت زنجیاره تاامین سابز و
مزیت رقابتی (رابطه مستقیم) برابر  ./84میباشد اما با ورود متغیر سوم و میانجیگر آگااهی از وضاعیت اجتمااعی (رابطاه غیار
مستقیم) این مقدار به  0/77افزایش یافته است که بیانگر افزایش میزان همبستگی بین دو متغیر مدیریت زنجیره تامین سبز و
مزیت رقابتی میباشد .یعنی مدیران سازمان با میتوانناد باا آگااهی از وضاعیت اجتمااعی بار مزیات رقاابتی آنهاا بیافزایناد.
ثوراندایک پیشنهاد کردند توانایی اجتماعی عنصر مهمی از هوش مایباشاد ،هاوش اجتمااعی از نظار ثورنادایک تواناایی درك
دیگران ،عمل و رفتار هوشمندانه در رابطه با دیگران است .ارتقای هوش اجتماعی میتواند تأثیر بسزایی در هوش رقابتی داشته
باشد.
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 .8پیشنهادات پژوهش:
 شرکت مذکور باید از مواد سازگار با محیطزیست برای ساخت و بستهبندی محصوالت استفاده نموده و ماواد خاود را از
تامینکنندگانی که مسایل مربوط به محیطزیست را رعایت میکنند ،خریداری کنند.
 برنامهریزی مدون جهت کاهش آالیندگی خاك ،آب ،هوا توسط فرآیندهای داخلی و محصول نهایی
 در نظر گرفتن عوامل زیستمحیطی و سالمت انسان و ایمنی محصول در روند کسب مواد اولیه ،تولید و توزیع
 برنامه ریزی در جهت کاهش و حذف استفاده از عناصر مضر طبیعت در فرآیند تولید قطعات (سرب  ،کرم  ،جیوه و)...
 بهینه سازی اقتصادی سیستمهای توزیع انرژی
 کاهش  CO2و سوختهای فسیلی که پیامدهای منفی برای محیطزیست
 حداقل کردن فعالیتهای تولیدی بدون ارزش افزوده ،کاهش استفاده از منابع و افزایش کارایی
 استفاده از سیستم تحویل به موقع ،کنترل میزان ذخیره موجودی و حداقل کردن میزان سفارش اضافه
 استفاده از برچسبهای استاندارد زیستمحیطی برروی قطعات
 افزایش حفاظت از منابع طبیعی و بهرهوری در حین کاهش مواد خام ،ساخت ،بستهبندی و هزینههای حملونقل
 کاهش یا حذف استفاده از مواد بالقوه خطرناك
 بهینه سازی فرآیندها در زمینه کاهش ضایعات
 به کارگیری تکنولوژیهای پاك طوری که منجر به صرفهجویی در مصرف انرژی و آب و کاهش آالیندهها شود
 صنعت مذکور باید هزینههایی که به منظور ارایه بساتهبندیهای ساازگار باا محایطزیسات و اساتفاده از دساتگاههای
تولیدی مناسب و کنترل آلودگی هوا میپردازد را کاهش داده و با استفاده از روشهای سازگار با محایطزیسات میازان
سودآوری و بهرهوری خود را افزایش دهد .از جمله راهکارهای مناسب به منظور بهبود حمال و نقال سابز نیاز انتخااب
شبکههای توزیع و مشتریان ،با تاکید بر معیارهای محیطی میباشد.
 اصالح فرایند تولید ،تعویض و تغییر ساوخت ،انتخااب و اساتفاده از تجهیازات ماؤثر در کنتارل آلاودگی هاوا از دیگار
راهکارهایی است که میتواند در کنترل آلودگی هوای صنایع مذکور نقش بهسزایی داشته باشد .با توجه به اینکه پساب
صنایع منجر به آلودگی آبهای زیرزمینی میشود ،الزم است از شیوههای مناسبی جهت دفع فاضالب استفاده شود .در
ارتباط با معیار بستهبندی سبز ،بایستی صنعت مذکور از ماواد ساازگار باا محایطزیسات بارای سااخت و بساتهبنادی
محصوالت استفاده نموده و از برچسبهایی که محصول را متناسب با استانداردهای محیطای نشاان میدهاد ،اساتفاده
شود.
 دور نگه داشتن خط تولید از هدر رفتن منابع و آلودگی پایینتر ،اجتناب از آسیب رساندن به محیط و جامعه
با توجه به اینکه هوش رقابتی این امکان را برای مدیران فراهم میکند که باه صاورت خالقاناهتری بیندیشاند و باا اساتفاده از
اطالعات محیط کسب و کار و اطالعات حاصل از تحلیل رقبا در تصمیمگیری به بهتارین شاکل عمال کنناد .پیشانهادهایی در
خصوص هوش رقابتی زیر در این زمینه ارائه شده است:
 شناخت محیط فعلی و پیشبینی محیط آتی بازار
 تحلیل عوامل اقتصادی ،سیاسی و فن آورانه مرتبط با کسب و کار خود
 وجود یک سیستم اطالعاتی خوب میتواند با بارگیری کاراتر ،برنامه زمانی حرکت وسایل نقلیه و مسایرهای حرکات
کاراتر به کاهش آلودگی و تراکم ترافیک کمک کند.
 شناسایی نقاط ضعف و یافتن راه حل برای آنها
 تغییر در راهبرد فعلی یا تعدیل آن
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درك کلی از یک وضعیت و شرکتهای رقیب
شناخت بزرگترین رقبا در بازار  ،کنترل گامهایی که آنها برمی دارند و کنترل تغییرات بازار
شناخت ضعفهای رقبا و نشان دادن راههایی برای تهدید آنان و شناخت ضعفهای خود که ممکان اسات رقباا از ایان
فرصت استفاده کنند و ارائه گامها و حرکتها برای از بین بردن آنها
فرآوری و ترکیب اطالعات برای تولید آگاهی در مورد رقبا
فراهم آوردن اطالعات کافی برای تصمیمگیری و حل مسائل و مشکالت شرکت
شناسایی حرکت های بالقوه که امکان دارد یک شرکت رقیب انجام دهد و موجب به خطر افتادن موضع یا پایگاه یاک
شرکت در بازار خاصی شود .
شناسایی زمینههایی که آسیب پذیر هستند و ارزیابی تأثیر اقدامات استراتژیک بر شرکتهای رقیب
باتوجه به خاصیت هم نیروزایی حاصل از توجه همزمان به این مولفه ها در حف سالمت محیطزیست و کسب مزیت
رقابتی الزم است که سازمانها در سیاستها و برنامه های استراتژیک خود به همه این موارد و دیگار عوامال وابساته
توجه کافی داشته و در جهت بهبود و توسعه آنها تالش نمایند تا توان رقابتی سازمان تقویت گردد.
مشارکتهای زیست محیطی منجر به یکپارچگی دانش و افزایش همکاریهاا و آرمانهاا خواهاد شاد کاه در نتیجاه
سازمان های موجود در زنجیره تأمین میتوانند قابلیت های سازمانی خود را توسعه دهند .این امر نه تنها بر عملکارد
زیست محیطی آنها تأثیرگذار است ،بلکه بر ابعاد عملکردی آنها مانند هزینه و کیفیت تأثیر نیز اثر میگذارد؛
به منظور افزایش هوش رقابتی شرکت ها باید امکاناتی را فراهم کنند که افراد به راحتی به اطالعاات و داناش دسات
یابند و نیز به راحتی بتوانند آن را در اختیار افراد دیگر قرار دهند؛
برگزاری کنفران ها و سامینارهای مختلاف در زمیناه مادیریت زنجیاره تاأمین سابز و هاوش رقاابتی در شارکت
شهركهای صنعتی تا بتوان از این طریق مدیران و سرپرستان را با این موضوعات به خوبی آشنا ساخت کاه باه نحاو
احسن از این مفاهیم و کاربردهای آن استفاده کنند؛
فراهم کردن فرصت های مطالعاتی برای مدیران به منظور آگاه شدن از نتایج ایجااد مادیریت زنجیاره تاأمین سابز و
هوش رقابتی در کشورهای مختلف که در این زمینه موفق بودهاند؛
با توجه به آلودگی فراوان زیست محیطی صانایع تولیادی مانناد پتروشایمی ،سایمان و صانایع شایمیایی پیشانهاد
میشود پایان نامههای تحقیقاتی با موضوع شناسایی مقتضیات تحقق زنجیره تأمین سبز در این گونه صنایع تعریف و
اجرا شود؛
انتخاب و ارزیابی تأمین کنندگان زنجیره تأمین سبز در صنایع مختلف.
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الفت ،لعیا ،خاتمیفیروزآبادی ،علی ،خداوردی ،روحاهلل ،)0490( ،مقتضایات تحقاق مادیریت زنجیاره تاامین سابز در صانعت
خودروسازی ،فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال ششم ،شماره  ،80صفحه .084-080
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