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 چکیده 

 در و انسانی منابع آوری روز به و توسعه راهبردهای از یكی بعنوان عملكرد مدیریت اخیر های سال در

 توان افزایش که است ذکر قابل نكته این .رودمی شمار به کار نیروی وری بهره و کیفیت بهبود نتیجه

 گوناگونی های حوزه در نیز عملكرد بهبود این ؛باشد می سازمانی عملكرد افزایش با ابربر شرکت رقابتی

 رابطه تحلیل پژوهش این مسأله. باشد می بررسی قابل باالتر سودآوری و بازار از بیشتر سهم کسب نظیر

 رابطه تحلیلاست همچنین هدف اصلی در این پژوهش  سازمان عملكرد با سبز تأمین زنجیره بین

می  توصیفی و کاربردی مطالعه مورد پژوهش می باشد.  سبز تأمین زنجیره با مدیریت سازمان عملكرد

 و کمی داده روش از ای کتابخانه مطالعات بر عالوه مقاله این در ها داده تحلیل و گردآوری برایباشد که 

 نهایت در و سازمان وریسودآ و مفهوم این بین ی رابطهیافته های این پژوهش  .است شده استفاده کیفی

و نتایج این تحقیق نیز حاکی از این مطلب است که  می کند تأیید را آن برای رقابتی مزیت کسب

 و خطرات کاهش طریق از بازار سهم و سود به سازمان دستیابی به منجر سبز تأمین ی زنجیره مدیریت

 .شود می محیطی تأثیرات

 

 ز، عملكرد سازمان، زنجیره تامینمدیریت زنجیره تامین سبواژگان کلیدي: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 مقدمه

 نحو به که بمانند باقی محیط دراین و دهند ادامه خود فعالیت به توانند می هایی سازمان امروزی، رقابتی کامالً های محیط در

 به. باشدمی انسانی نیروی سازمانی مهم منابع از یكی. دهند افزایش را خود وری بهره و نموده برداری بهره خود منابع از بهتری

 بهبود نتیجه در و انسانی منابع آوری روز به و توسعه راهبردهای از یكی بعنوان عملكرد مدیریت اخیر سالهای در دلیل همین

 ، الكتریكی و الكترونیكی تجهیزات هایزباله قانون صنعتی کشورهای در .رودمی شمار به کار نیروی وری بهره و کیفیت

 سیستم نوعی زمینه این در موجود سیستم تنها ایران، در. کندمی الزامی را نفر هر ازای به الكترونیكی هایالهزب بازیافت

 در هاسازمان نقش طورکلی، به (.3131 همكاران، و خاکسار) شودمی پرداخت کنندهآلوده جانب از که است جریمه یا مجازات

 و دولتی مقررات افزایش با. است کرده پیدا بیشتری اهمیت زیستمحیط بر نآثارشا سازیحداقل در هاآن مسوولیت و جامعه

 مسایل توانندنمی جهانی بازارهای به ورود برای هاشرکت امروزه زیست،محیط از حفاظت با ارتباط در عمومی هایآگاهی

 سبز تأمین زنجیره بین رابطه لتحلی پژوهش این اصلی مسئلة (.3131 نودهكی، محمدی و مدهوشی) بگیرند نادیده را محیطی

اهمیت  با توجه به و گردد بررسی سبز تأمین زنجیره ابعاد شده سعی مطالعه این درهمچنین  .باشد می سازمان عملكرد با

 شده است.  پرداخته سازمان عملكرد با آن رابطه تحلیل به سبز تأمین زنجیره نتایج و مزایا به تأکید باموضوع 

 ضمن "کشور پتروشیمی در سبز تامین زنجیره و سازمان عملكرد رابطه عنوان" با تحقیق در( 3133) ادهز شیخ و فروش چینی

 زیست محیط مدیریت مبحث که است شده تاکید نكته این بر ، سبز محصوالت داشتن اختیار در برای مشتریان تمایل به اشاره

 های محرك و بازار کار و ساز و اقتصادی ابزارهای از استفاده با یتنها در اما شود می گرفته نظر در زا هزینه صورت به ابتدا در

 ارائه با تحقیق این. نمود ارائه تلفیقی اقتصادی محیطی زیست حسابداری نظام عنوان تحت جدید چهارچوب توان می تشویقی

 زنجیره کار و ساز افزایش تاثیر اول فرضیه در. است پرداخته سازمان عملكرد ارزیابی در اساسی معیارهای بررسی به فرضیه سه

 میزان دوم فرضیه در. است گرقته قرار بررسی مورد( تحویل زمان ، کیفیت ، هزینه) عملیاتی عملكردهای بهبود بر سبز تامین

 میزان سوم فرضیه در و است گرفته قرار مطالعه مورد سبز تامین زنجیره عملكرد بر سبز تامین زنجیره یكپارچگی افزایش تاثیر

 بررسی محیطی زیست های تكنولوژی روی بر گذاری سرمایه سهم افزایش میزان بر سبز تامین زنجیره یكپارچگی افزایش تاثیر

 افزایش و دانش یكپارچگی به منجر محیطی زیست های مشارکت که است شده گیری نتیجه چنین نهایت در. است شده

 سازمانی های قابلیت توانند می تامین زنجیره در موجود های ازمانس آن نتیجه در که شد خواهد ها سازمان بین ها همكاری

 ارتباط از HSE مدیران خصوصاً پتروشیمی های مجتمع مدیران چه اگر که است شده بیان همچنین. دهند توسعه را خود

 موارد آن، مبانی با شناییآ عدم یا اعتقاد عدم علت به اما دارند، کامل آگاهی محیطی زیست مسائل رعایت اثر در عملكرد بهبود

 (3198، شیخ زاده و چینی فروش) .کنند نمی دنبال جدی صورت به را محیطی زیست

 غذایی صنایع در سازمان عملكرد و سبز تامین زنجیره مدیریت بین ارتباط بررسی " عنوان با پژوهشی در( 3131) جباری

 محیطی زیست مخرب اثرات کاهش برای ها فناوری انتخاب و یابیارز ضرورت مختلف، صنایع در: است نموده بیان "البرز استان

 تمایل زیست محیط با سازگار محصوالت به بیشتری مشتریان امروزه. است توسعه حال در شان تولیدی های فعالیت خاطر به

 مصرف و یطیمح زیست مسائل حامی دولتی و المللی بین های سازمان طبیعت، دار دوست های گروه فشار طرفی از. دارند

 توسعه اخیر های سده در. است شده انرژی و محیطی زیست مدیریت با مرتبط مسائل به ها سازمان توجه باعث انرژی، بهینه

 روشهایی دنبال به پیشرفته، کشورهای در ویژه به صنایع مدیران میان این در. است داده پایدار توسعه به را خود جای صنعتی

 مدیریت بین ارتباط میزان تحقیق، این در. دهند افزایش را خود سازمان عملكرد زیست، یطمح از حمایت ضمن که هستند

 غذایی صنایع تحقیق این آماری جامعه. است گرفته قرار بررسی مورد غذایی صنایع در سازمان عملكرد و سبز تأمین زنجیره

 گذار تاثیر های شاخص بتوان تا بوده خبرگان با مصاحبه و پرسشنامه از استفاده اطالعات، گردآوری ابزار و باشد می البرز استان

 آوری جمع اطالعات تحلیل و تجزیه همچنین. کرد بندی رتبه و شناسایی را سازمان عملكرد بر سبز تأمین ی زنجیره مدیریت
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 همبستگی مونآز شده، معرفی عوامل ساختن برای عاملی تحلیل شامل مناسب آماری فنون از استفاده با پژوهش این در شده

 بین معناداری و مثبت ارتباط که دهد می نشان خوبی به تحقیق این از آمده بدست نتایج. هستند رگرسیونی تحلیل و پیرسون

 است این نشانگر عوامل، بندی رتبه از حاصل نتایج و دارد وجود غذایی صنایع در سازمان عملكرد و سبز تامین زنجیره مدیریت

 این و است دیگر متغیرهای از بیش سازمان عملكرد یعنی وابسته متغیر روی بر سبز خرید مستقل یرمتغ اثرگذاری میزان که

 متغیر توسط سازمان، عملكرد یعنی وابسته متغیر بر اثرگذاری کمترین همچنین. باشد می نیز مثبت صورت به اثرگذاری

 تامین زنجیره راهكارهای تأثیر" عنوان با پژوهشی در( 5132)  همكاران و دیاب. (3131 جباری،)باشد می سبز بازیافت مستقل

 راهكارهای تأثیر بررسی تحقیق این اصلی هدف: که اند نموده بیان "اردن غذایی صنایع در بررسی یک: سازمان عملكرد بر سبز

 شده آوری عجم پرسشنامه توسط پژوهش این اطالعات. باشد می اردن غذایی صنایع در شرکت عملكرد بر سبز تامین زنجیره

 فرضیات و مدل. بود 33/1 برا برار آمده دست به ضریب که گردید استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه تأیید جهت. است

 بین که کردند مشخص تحقیق نتایج. شدند تهیه شرکت عملكرد بر سبز تأمین زنجیره راهكارهای تأثیر اساس بر پژوهش

 کلیه بین نمودند مشخص همچنین نتایج. دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه انسازم عملكرد و سبز تأمین زنجیره

هدف اصلی از . (Diab et al, 2015)دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه نیز سازمان عملكرد و سبز تأمین زنجیره راهكارهای

 تامین زنجیره بینه اصلی  وجود رابطه می باشد و فرضی سازمان عملكرد با سبز تامین زنجیره بین رابطه این پژوهش بررسی

 است.  سازمان عملكرد  و سبز

 روش تحقیق 
 ها داده تحلیل و گردآوری برای. رود می شمار به توصیفی تحقیق یک پژوهش، هدف منظر ازو  کاربردی مطالعه مورد پژوهش

 .است دهش استفاده کیفی و کمی داده روش از ای کتابخانه مطالعات بر عالوه مقاله این در

  یافته ها

 تعاریف(-ز )مفاهیمزنجیره تامین سبمدیریت  – 1

 این از برخی. هستند جدید های روش و نوآوری خلق طریق از رقابتی مزیت کسب دنبال به جهانی های سازمان همواره

 در مشتریان دانش افزایش  محیطی، زیست استانداردهای و قوانین رعایت با محیطی زیست عملكرد بهبود طریق از ها سازمان

 Koplin et)آورند می دست به رقابتی مزیت خود خدمات و محصوالت در محیطی زیست منفی اثرات کاهش و خصوص این

al, 2007) .روابط و سازمانی خرید تصمیمات در محیطی مالحظات یا معیارها گرفتن نظر در فرآیند سبز، تأمین ی زنجیره 

 مصرف نگران که است افرادی برای عالی فرصت سبز تأمین ی زنجیره. (Zhu et al, 2008) است کنندگان تأمین با مدت بلند

 در توانایی افزایش برای مكانیسم یک عنوان به هم سبز، مسائل به توجه کالن، دید از. اند محیطی تجاری عملكردهای و پایدار

 می اهمیت دارای محیط با سازگار سبز محصوالت برای بازارهایی ایجاد برای ای وسیله عنوان به هم و سبز محصوالت طراحی

 .(Sheu et al, 2004) باشد

 منظور به ریزی برنامه در مشتریان و کنندگان تأمین با ها شرکت مستقیم مشارکت صورت به سبز تأمین زنجیره مدیریت

 اهداف تنظیم و یكدیگر عملیاتی برنامه یادگیری برای تبادل و محیطی مدیریت تولیدی، فرآیندهای محیطی تأثیرات کاهش

 محیطی تأثیرات کاهش منظور به آنها بین در همكاری تقویت به منجر ها فعالیت این. شود می بیان محیطی، بهبود جهت

 مدیریت  .(Tseng et al, 2009)و  (Bowen et al, 2001)شود می سبز تأمین زنجیره مدیریت در مواد جریان به مربوط

 بر در را تولید و مجدد ی استفاده بازیافت، محصول، تولید خام، مواد خرید قبیل از تولیدی فرآیندهای تمام سبز، تأمین زنجیره

 بهبود منظور به را هایی حل راه تا کند می تالش سبز تأمین زنجیره مدیریت. (Kainuma and Tawara, 2006)گیرد می

 فلسفه این. شرکاست بین ایی افز هم و وری بهره مدافع سبز تأمین زنجیره مدیریت. کند پیدا زیست محیط بر ها سازمان تأثیر

 ی زنجیره مدیریت و عملیات متصدیان و محققان افزون روز عالقه و حداقل را ها هزینه و ضایعات تسهیل، از محیطی عملكرد

 . (Srivastava, 2007)است کرده جلب خود به را تأمین
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 .است شده داده نشان عملكرد و سبز تأمین ی زنجیره اقدامات بین ی رابطه 3 شكل در

 
 

 .(Azevedo et al, 2011) عملكرد و سبز تامین ی زنجیره اقدامات بین رابطه: 3 شكل

 

 تعاریف(-عملکرد سازمانی )مفاهیم – 2

 موضوع این به کارایی و بوده اهداف به دستیابی میزان بیانگر اثربخشی چون. است شده تعریف اثربخشی و کارایی با عملكرد

 یعنی. دانست عملكرد مهم بعد دو را آنها توانمی اند،رفته بكار هدف کسب برای چگونه اقتصادی، نظر از منابع که دارد اشاره

 از. باشند داشته وجود توانندمی عملكرد، خاص های بخش برای( اثربخشی) خارجی دالیل هم و( کارایی) داخلی علل هم

 (Dehgani et al, 2001)است گرفته صورت های فعالیت اثربخشی و راییکا از تابعی عملكرد رو¬این

 مدل سمت به کنترل و فرماندهی بر تأکید از را سازمانها انسانی منابع مدیریت جدید مدل عنوان به عملكرد مفهوم تكامل

 جای به غالباً ابیارزشی و مدیریت مفاهیم هرچند .(Zlate and Enache, 2015)است کرده رهنمون مشارکتی فرماندهی

 های مشی خط و انظباطی نظامهای بلكه عملكرد ارزشیابی تنها نه که است فرایندی عملكرد مدیریت اما میروند کار به یكدیگر

 اصلی وظیفه ما که نیست بیش غلط تصوری این لذا. میگیرد نظر در عملكرد مدیریت ابزار عنوان به را شكایات به رسیدگی

 اهمیت کم شاید و) کلی فرایند از بخشی فقط عملكرد ارزیابی واقع در. بدانیم عملكرد بندی رتبه و رزیابیا را عملكرد مدیریت

 را نشان می دهد.  عملكرد کار بندی رتبه و ارزیابی 3. جدول (3132کریمی،)باشد می عملكرد مدیریت فرایند( بخش ترین
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 عملکرد کار بندي رتبه و : ارزیابی1جدول 

 سطح شرح

مندي که در تمام سطوح و در نیل به اهداف و اولویتهاي کار، عملکرد خیلی باالیی از خود نشان می دهد و از تسلط و مهارت کار

 .دکامل در عملکرد خود بر خوردار می باش
2 

 1 د.کارمندي که کارایی و اثربخشی کاملی در عملکرد از خود نشان می ده

 1 استانداردهاي ایجاد شده انجام می دهد و به اکثر هدفها و اولویت هاي کاري می رسد. کارمندي که وظایف شغلی اش را مطابق با

 5 .هاشایسته بوده نه در همه آن «برخی از جنبه ها»کارمندي که در برخی از سطوح مطابق با استانداردها عمل می کند و در 

 3 خود شایستگی چندانی نشان نمی دهد. کارمندي که در انجام وظایف شغلی و نیل به اهداف و اولویت ها از

 
 سازمان عملکرد با سبز تأمین زنجیره رابطه تحلیل - 3

 می محیطی تأثیرات و خطرات کاهش طریق از بازار سهم و سود به سازمان دستیابی به منجر سبز تأمین ی زنجیره مدیریت

 عملكرد بهبود و ها هزینه کاهش باعث محیطی زیست مسائل به توجه و سبز تأمین ی زنجیره ایجاد کلی، طور به. شود

 مدیریت پیرامون مطالعات از بسیاری (.3131 همكاران، و میرغفوری) شود می شرکت شهرت و اعتبار افزایش و محیطی

 در. کردند تأیید را آن برای رقابتی مزیت کسب نهایت در و سازمان سودآوری و مفهوم این بین ی رابطه سبز، تأمین ی زنجیره

 .اند داشته اشاره سازمان عملكرد بهبود و سبز تأمین ی زنجیره ایجاد بین مثبت ی رابطه وجود به تحقیقاتی اخیر، های سال

 

  گیريبحث و نتیجه

 و دانش یكپارچگی به منجر محیطی زیست های مشارکت که است شده گیری نتیجهدر پژوهش چینی فروش و شیخ زاده 

 های قابلیت توانند می تامین زنجیره در موجود های سازمان آن نتیجه در که شد خواهد ها سازمان بین ها همكاری افزایش

 آمده بدست نتایج ؛ نتایج این پژوهش با نتیجه نهایی تحقیق مورد مطالعه در یک راستا قرار دارند.دهند توسعه را خود سازمانی

 در سازمان عملكرد و سبز تامین زنجیره مدیریت بین ریمعنادا و مثبت ارتباط که دهد می نشان خوبی جباری به تحقیق از

 بر سبز خرید مستقل متغیر اثرگذاری میزان که است این نشانگر عوامل، بندی رتبه از حاصل نتایج و دارد وجود غذایی صنایع

 همچنین. باشد یم نیز مثبت صورت به اثرگذاری این و است دیگر متغیرهای از بیش سازمان عملكرد یعنی وابسته متغیر روی

که این مقاله نیز با نتایج  باشد می سبز بازیافت مستقل متغیر توسط سازمان، عملكرد یعنی وابسته متغیر بر اثرگذاری کمترین

 زنجیره راهكارهای کلیه بین نمودند مشخص همچنین نتایجاز مقاله هم راستا می باشد. همچنین نتیجه دیاب و همكاران 

که این مقاله نیز با نتایج از پژوهش در یک راستا قرار  دارد وجود داری معنی و مثبت رابطه نیز ازمانس عملكرد و سبز تأمین

 دارد. 
 مدیران به لذا. است شده قبل از بیشتر بسیار زیست محیط با سازگارتر محصوالت از استفاده به کنندگان مصرف تمایل امروزه

 در خود رقابتی توان افزایش ضمن سبز، تأمین زنجیره کارهای و ساز کردن ییاجرا با شود می پیشنهاد شرکت ها و سازمان ها

 سازمان عملكرد بر سبز تأمین زنجیره که هایی حوزه جمله از. بخشند بهبود مختلف جهات از نیز را خود شرکت عملكرد بازار،

 .نمود اشاره پذیری رقابت افزایش و شرکت برای بیشتر سودآوری بازار، از بیشتر سهم کسب به توان می گذارد می تأثیر
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