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چکیده
هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی با تاکید بر رضایت مشتریان میباشد .جامعه آماری پژوهش
متشکل از اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه بازاریابی و صنایع غذایی و لبنی ایران است که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب
شدهاند .نمونهگیری تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد .همچنین برای تعیین پایایی ابزاره اندازهگیری مقدار ضریب  ICCمورد
تایید قرار گرفت .در نهایت تعداد ده پرسشنامه و مصاحبه از خبرگان مالک عمل قرار گرفته است .برای ارائه مدل از رویکرد
مدلسازی ساختاری تفسیری و جهت اولویتبندی معیارها از فرایند تحلیل شبکهای استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داد
عامل رضایت مشتری در ارتباط با موضوع پژوهش و ارائه الگوی زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی از اثرپذیری بیشتری برخوردار
میباشد و در مقابل عامل های نوآوری سبز ،کارآفرینی سبز ،عملکرد سبز ،اقدامات سبز داخلی و مشارکت سبز بیرونی دارای
بیشترین تاثیرگذاری و کمترین تاثیرپذیری میباشند .همچنین نتایج تحلیل میک مک نشان داد هفت عامل مرتبط با ارائه الگوی
زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی از بعد قدرت نفوذپذیری و وابستگی به سه دسته عوامل نفوذی ،وابسته و خودمختار تقسیم
میشوند .در نهایت اولویت بندی معیارها نشان داد رضایت مشتری باالترین وزن را در میان معیارهای زنجیره تامین سبز محصوالت
لبنی دارا میباشد.
واژههای کلیدی :زنجیره تامین سبز ،رضایت مشتریان ،مدلسازی ساختاری تفسیری ،فرایند تحلیل شبکه.
نوع مقاله :پژوهشی
-1مقدمه
رقابتپذیری یکی از مهمترین دغدغههای تجارت و فعالیت
در محیط پویا و رقابتی امروز است .سازمان باید به
قابلیتهای داخلی و موقعیت رقابتی در بازار نه به صورت
جـدا از هم بلـکه به طور متقابل به عنوان منابع دستیابی به

مزیت رقابتی و تدوین استراتژی بازاریابی فکر کند (وست و
همکاران.)7992 ،9
مفهوم مزیت رقابتی ،ارتباط مستقیم با ارزشهای موردنظر
مشتری دارد ،به نحوی که در یک طیف مقایسهای هر قدر
1 - West et al.

نویسندة عهدهدار مکاتبات :مهدی همایونفر homayounfar@iaurasht.ac.ir

989

دوفصلنامة نوآوری و ارزشآفرینی ،سال نهم ،شمارة هجدهم ،پاییز و زمستان 9300

ارزشهای عرضه شده یک سازمان به ارزشهای موردنظر
مشتری نزدیکتر یا با آن منطبقتر باشد ،سازمان میتواند
رضایت مشتریان بیشتری را کسب نماید .اکنون رضایت
مشتری یکی از مهمترین عوامل تعیین میزان موفقیت
سازمانها در امر تجارت و سودآوری به شمار میآید .هیچ
کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه بقاء نیست.
بنابراین بسیار حیاتی است که هر موسسه تجاری ،چارچوبی
برای درک ،تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت
مشتریانش در اختیار داشته باشد (میرکاظمی و همکاران،
.)9301
از طرفی ،بررسیهای اخیر نشان داده که تقریباً هفتاد درصد
مدیران مشاغل اظهار داشتند که پایداری از جایگاه ویژهای
در برنامههای مدیریتیشان برخوردار است ،اما موفقیت این
روند بستگی به همکاریهای ایجاد شده بین بنگاههای
زنجیره تأمین دارد (کیرون و همکاران .)7997 ،7در این
زمینه ،مفهوم مدیریت زنجیره تأمین سبز 3از اهمیت زیادی
برخوردار است؛ زیرا در حرکت به سوی بهرهوری زیست
محیطی (گویندان و همکاران )7991 ،1و پایداری (یوسف و
همکاران7993 ،2؛ ژو و همکاران )7993 ،1و همچنین آینده
مدیریت عملیات (گاناسکاران و نگای7997 ،2؛ دیابات و
گویندان )7999 ،8نقش دارد.
به طورکلی مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یکی از ابعاد
مسئولیت گسترده تولیدکننده ( )EPRبوده (شو و تالی،0
 )7999و میتوان آن را به عنوان هماهنگی زنجیره تأمین
تعریف کرد به طوری که نگرانیهای زیست محیطی را در
نظر گرفته و فعالیتهای بین سازمانی را هماهنگ
میکند (گرین و همکاران.)7997 ،99
مدیریت زنجیره تأمین جمعآوری ،تولید و توزیع مواد را بر
عهده دارد تا نیازهای ذینفعان را برای بهبود سودآوری،
رقابتپذیری و تابآوری سازمان در کوتاه مدت و بلندمدت

از طریق بهبود عملکرد سبز مدیریت کند (آهی و سراسی،99
.)7993
در یک طبقهبندی مرسوم ،اقدامات مدیریت زنجیرة تأمین
سبز به اقدامات سبز داخلی ،97مشارکت سبز بیرونی،93
عملکرد سبز ،91کارآفرینی سبز ،92نوآوری سبز 91دستهبندی
میشود .اقدامات سبز داخلی را میتوان آن چه یک شرکت
به طور روزانه در فعالیتهای داخلی خود انجام میدهد،
تعریف کرد .این اقدامات ،تصمیمات شرکتها را در راستای
انجـام اقـدامات دوسـتدار محـیط زیسـت نشـان
میدهد (آزیوِدو و همکاران .)7999 ،92در حالی که مشارکت
سبز بیرونی ،چالش و تعامـل مستقیم با عرضهکنندگان
باالدستی ،شرکای شرکت و مشتریان پاییندستی در
زنجیـرة تـأمین در رابطه با الحاق به برنامههای زیست
محیطی برای مدیریت و راه حلهای زیست محیطی تعریف
میشود (واکهون و کالسن.)7991 ،98
همچنین با گسترش محیط رقابتی در حوزههای مختلف
خدماتی ،مدیران باید توجه ویژهای به توسعة استراتژیهای
مؤثر بر بازار داشته باشند (فرح بخش .)9301 ،در این
خصوص ایجاد خالقیت و نوآوری سبز در ارائه خدمات
میتواند زمینة موفقیت سازمانهای خدماتی را در زمینه
مدیریت زنجیره تأمین سبز فراهم کند (الپکسکی،90
 .)7997طبق گفته اندرسون ،تحقیقات و مطالعات در زمینه
نوآوری سبز در مراحل اولیه خود به سر میبرد و هنوز
زمینههای زیادی برای توجه و بررسی وجود دارد
(اسچدریگ و همکاران.)7997 ،79
کارآفرینی به عنوان فرایند شناسایی ،ارزیابی و بهرهبرداری از
فرصتها در قالب راهاندازی و مدیریت کسب و کارهای
جدید با هدف ارائه کاال یا خدمت جدید ،نقش بسزایی در
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کسب مزیت رقابتی برای بنگاهها ایفا میکند (شهبازی و
همکاران.)9303 ،
از طرفی مشکالت محیط زیستی ،جهانیشدن ،تحول
فناوری و همچنین بحـرانهـای مـالی اخیـر در بیشتر
کشورها ،به شکلگیری محیطهای جدید برای کسب وکارها
منجر شـده است .در ایـن بین ،زمینه شکلگیری کارآفرینی
سبز عمدتاً توجه به مسائل محیط زیستی فزآینـده اسـت،
زیـرا کسب و کارها به عنوان یکی از عوامل اصلی بروز یا
تشدیدکننده بیشتر مشـکالت محـیط زیسـتی شناخته
مـیشـوند .بنابراین توجـه بـه کـارآفرینی سـبز بـه عنـوان
راه حل تعـدیل پیامـدهای منفـی توسـعه کسـب وکـار و
افزیش رقابتپذیری سازمانها رو بـه افـزایش اسـت (شریف
زاده و همکاران.)9308 ،
ادبیات حوزه زنجیرة تأمین سبز نشان میدهد که به طور
کلی ،پذیرش شیوههای مدیریت زنجیرة تأمین سبز نه تنها
بر عملکرد سبز شرکت تأثیر میگذارد (ژو و همکاران،79
 )b7993بلکه عملکرد زنجیره تأمین را نیز تحت تأثیر قرار
میدهد (آزیوِدو و همکاران )7999 ،و موجب رقابتپذیری
شرکت میشود .اما ،این نتایج با توجه به متغیرهای مختلف
همچون مشارکت سبز بیرونی ،ممکن است قطعی به نظر
نرسد؛ زیرا هم ،نتایج همسو (ژو و همکارانa7992 ،؛ گرین
و همکاران )7997 ،و هم نتایج متناقض (زالیانی و
همکاران )7997 ،77یافت میشود .بنابراین ادبیات فاقد
بررسی کافی درباره رابطه بین اقدامات مدیریت زنجیرة
تأمین سبز و رقابتپذیری بنگاهها بوده و نیاز به بررسیهای
بیشتر در این زمینه است (دساوسا جابور و همکاران،73
.)7991
آمارها نشان میدهد به دلیل رقابت شدید بین واحدهای
تولیدی لبنی ،بیش از  199واحد در حاشیه زیان قرار دارند.
شرکتهای تولیدکننده فراوردههای محصوالت لبنی با
مشکالتی از قبیل رقابت فزاینده در صنعت ،هزینه متغیر
خرید مواد اولیه ،عدم اطمینان از کیفیت مورد نظر،
مشکالت در تأخیر مواد خریداری شده ،تنوع سلیقهها و
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تقاضاهای مشتریان ،ناهماهنگیهای داخلی و غیره رو به رو
هستند که میتواند بر سهم بازار ،سودآوری و اعتبار شرکت
تأثیر منفی بگذارد .زنجیره تأمین سبز میتواند کارایی و
همافزایی میان شرکای تجاری و شرکت را ارتقاء دهد و به
بهبود مسائل زیست محیطی و به حداقل رساندن ضایعات و
صرفه جویی در هزینهها کمک نماید (نارکی.)9302 ،
درست است که استقرار مدیریت زنجیره تأمین سبز میتواند
برای سازمانها مفید باشد ،اما بایستی قبل از استقرار آن،
شاخصهای مؤثر بر عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز
شناسایی و اولویتبندی شوند و سازمان بر اساس
شاخصهای شناسایی شده مورد ارزیابی قرار بگیرد تا بتوان
برنامهریزی الزم را برای ازبین بردن نقاط ضعف انجام داد.
با بررسی کتب و مقاالت مربوط به موضوع حاضر در کشور،
مشخص شد که تاکنون با استفاده از متدولوژی ISM
عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز اولویتبندی نشده
و پژوهشی توسط پژوهشگران دیگر انجام نگرفته است .به
همین دلیل یک مدل مفهومی جامع در این زمینه وجود
ندارد .بدین منظور پژوهش حاضر به ارائه مدل زنجیره تامین
سبز محصوالت لبنی با تاکید بر رضایت مشتریان با استفاده
از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری میپردازد.
 -2مبانی نظری و پیشینه
مدیران در دو دهه گذشته شاهد تغییرات عظیمی در حوزه
جهانیشدن بازارها بودهاند .افزایش تعداد رقبا در رده جهانی
سازمانها را مجبور کرده تا فرایندهای خود را به سرعت
بهبود بخشند تا از عرصه رقابت خارج نشوند (برادران و
همکاران .)9302 ،در این بین پژوهشگران پیشنهاد میکنند
که شرکتها باید روی توسعه صالحیتها و شایستگیهای
اصلی خود که منجر به ایجاد رضایت مشتری میشود ،تمرکز
کنند .مشتری کسی است که کاالی ما را میخرد و
خدمات دریافت میکند ،یعنی به گیرندگان کاال و خدمات
تولید شده سازمانها اطالق میگردد .اما امروزه مشتری
فراتر از این معناست .مشتری کسی است که از خدمات و
تولیدات سازمانها منتفع میشود و مشتری "رئیس
است ،تنها رئیسی که باید او را راضی نگهدارید"
(محمدی و همکاران.)9301 ،
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در حالی که مطالعات مختلفی ارتباط مثبت بین عملکرد و
رضایت مشتری را نشان میدهد (اوتو و همکاران7990 ،71؛
دمندوکا و ژو7990 ،72؛ الی و یانگ ،)7990 ،اما همچنان
مطالعات دیگری نیز وجود دارد که نتایج متناقض را ارائه
میکند (روزنویسویگ و همکاران7993 ،71؛ سوینک و
همکاران7992 ،72؛ کومار و همکاران .)7999 ،78عالوه بر
این ،کمبود تحقیق درباره بررسی تأثیر همزمان مدیریت
زنجیرة تأمین سبز بر رقابتپذیری شرکت و رضایت مشتری
محور بسیار مشهود است (لینتوکانگاس و همکاران،70
7992؛ شین و تاهی7992 ،39؛ چاوز و همکاران.)7991 ،39
به طور کلی میتوان به کارگیری رویکرد مدیریت زنجیره
37
تأمین سبز توسط سازمانها را با استفاده از نظریه نهادی
توضیح داد .تأثیر نظریه نهادی در مدیریت سازمان و
مدیریت زنجیره تأمین افزایش یافته است (کائوپی،33
 .)7993این موضوع مشخص شده که در کشورهای در حال
توسعه ،تولیدکنندگان پیشرو به طور کلی نسبت به مقررات
و سیاستهای زیست محیطی حساستر هستند (دوبی و
همکاران .)7992 ،31مطابق گفته اسکات،)7998( 32
تولیدکنندگان پیشرو تحت تأثیر تئوری نهادی و فشارهای
ذینفعان خارجی همچون مشتریان ،به دنبال اقدامات و
استراتژیهای زیست محیطی رفتهاند.
مفهوم مدیریت زنجیره تأمین سبز را میتوان به طور
گسترده در اقدامات داخلی و بیرونی طبقهبندی کرد (غالمی
و ناظری .)9302 ،هر دو اقدام داخلی و بیرونی مدیریت
زنجیره تأمین سبز میتواند توسط فعالیتهای سازمان
هدایت شود (یانگ و همکاران .)7993 ،31اقدامات داخلی و
خارجی در زنجیره تأمین سبز شامل طراحی ،انتخاب و
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تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،توزیع و انتقال ،تحویل به
مشتری ،بازیافت و مصرف مجدد است که باید سازگار با
محیط زیست باشند (ژو و همکاران.)7993 ،32
به طور کلی اقدامات سبز داخلی را میتوان کاهش هزینه
ناشی از کاهش مصرف منابع انرژی و مواد خام ورودی و در
نظر گرفتن اهداف زیست محیطی در مأموریت سازمان
30
دانست (گلد و همکاران .)7992 ،38شارما و گاندی
( )7991نیز استفاده از یک سیستم اطالعاتی خوب و دقیق
را به منظور کاراتر نمودن برنامهها و کاهش آلودگیهای
زیست محیطی مؤثر میدانند.
اقدامات بیرونی مدیریت زنجیره تأمین سبز به طور معمول
نیاز به همکاری و مشارکت با ذینفعان یا شرکای بیرونی
مانند تأمینکنندگان و مشتریان دارد .موضوعات مرتبط با
مشارکت بیرونی در مطالعات مختلفی مورد بحث قرار گرفته
است (روهریش و همکاران7992 ،19؛ ونال و همکاران،19
 )7992که تأثیر مشارکت بیرونی بر عملکرد شرکتها را
مورد بررسی قرار دادهاند .مشارکت سبز بیرونی شامل درک
متقابل ریسک و مسئولیتهای محیط زیستی است .انجام
تصمیمگیری مشترک برای حل مشکالت زیست محیطی ،به
اشتراکگذاری منابع ،مهارتها و دانش و دستیابی به اهداف
مشترک محیط زیست به صورت دسته جمعی در بین
تأمینکنندگان ،شرکاء و مشتریان در زنجیره تأمین میتواند
بر اثربخشی زنجیره تأمین سبز بیفزاید (روهریش و همکاران،
7992؛ ویجایوارگی و همکاران.)7992 ،17
از دیگر مولفههای زنجیره تأمین سبز ،عملکرد سبز است که
در این باره یانگ و همکاران ( )7993نشان دادند که
اقدامات سبز داخلی و اقدامات سبز خارجی بر عملکرد سبز
تأثیر مثبت دارند .عملکرد سبز معیاری از برهم کنش میان
کسب و کار و محیط است .شاخص ارزیابی عملکرد سبز یک
واحد تولیدی به صورت اقدامات داخلی مدیریت زنجیره
تأمین سبز شامل کاهش آلودگی هوا ،آب و محیط ،کاهش
استفاده از انرژی و اقدامات خارجی شامل درک ریسک و
37
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مسئولیتهای محیطی ،انجام تصمیمگیری مشترک برای
حل مسائل زیست محیطی و  ...است .همچنین چنگ و
12
همکاران )7993( 13و تریوزا و همکاران )7992( 11و خان
( )7979بیان میکنند که بین عملکرد سبز و رقابتپذیری
شرکت ارتباط معناداری وجود دارد و شرکتها به منظور
بهبود شهرت خود و پاسخ به تقاضای جامعه برای اتخاذ
شیوههای سبز ،عملکرد سبز را در پی میگیرند.
همچنین در سالهای اخیر ،تأکید بر نوآوری برای پایداری
محیط زیست از اهمیت ویژهای در بین تصمیمگیرندگان
سازمانی برخوردار بوده است (واراداراجان .)7992 ،11نوآوری
سبز مفهومی است که به هر گونه اقدام نوآورانه در ارتقای
کارایی زیست محیطی سازمان اطالق میشود .مانند نوآوری
در فرایندهای تولید که موجب صرفهجویی در مصرف انرژی
و منابع طبیعی ،بهبود فرایند بازیافت و یا کاهش آلودگی
محیطی میشوند (آر .)7997 ،12محققان بسیاری مفهوم
نوآوری سبز را بر نتایج سازمانی بررسی کردهاند .برای مثال
نشان دادند که بین نوآوری سبز و رشد عملکرد شرکت با در
نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی سبز ارتباط معناداری
وجود دارد (اواکوکاک و همکاران.)7993 ،18
هاردیکا و همکاران )7990( 10نیز در پژوهش خود نشان
دادند که مزیت رقابتی به طور قابل توجهی تحت تأثیر
نوآوری محصول سبز و نوآوری فرایند سبز قرار دارد .نتایج
همچنین تأیید میکند که مزیت رقابتی تأثیر مثبت و
معناداری بر عملکرد محیطی در کارخانههای تولید مالزی
دارد .نتایج مطالعات گورلک و تونا )7998( 29نیز با بررسی
متغیرهای فرهنگ سازمانی سبز ،نوآوری سبز و مزیت
رقابتی نشان دادند که نوآوری سبز به عنوان واسطهای کامل
در مورد تأثیر فرهنگ سازمانی سبز بر مزیت رقابتی عمل
میکند.
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الکاسار و سینگ )7990( 29نیز بیان میکنند که شرکتها
در مواجهه با فشارهای داخلی و خارجی برای تطبیق و
اجرای فعالیتهای تجاری همسو با حفظ محیط زیست،
روشهایی را در پیش گرفتهاند که مزیت رقابتی ،سود
اقتصادی و عملکرد محیطی آنها را افزایش دهد که در این
بین نوآوری سبز ،فناوریهای سبز و اجرای مدیریت زنجیره
تأمین سبز نمونههایی از اینگونه اقدامات است .نوآوری سبز
و ترکیب نوآوری محصوالت سبز و نوآوری فرایند سبز شامل
کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار آلودگی ،بازیافت زباله،
استفاده پایدار از منابع و  ...میتواند در این زمینه مفید
باشد .آنها با طراحی یک مدل به بررسی روابط بین نوآوری
سبز و محرکهای آن و همچنین عواملی کمک میکند که
بر غلبه بر چالشهای فن آوری کمک کرده و بر عملکرد و
مزیت رقابتی شرکت تأثیر بگذارند ،نشان دادند که نوآوری
سبز میتواند برای شرکت مزیت رقابتی به همراه داشته
باشد.
انصاری و همکاران ( )9302بیان میکنند که نوآوری سبز
توسط سرمایة انسانی سبز که از پیامدهای زیسـت محیطـی
حاصـل از فعالیتهای سازمانشان آگاه هستند ،شکل
میگیرد .شـرکتهـای پیشـگام ،بـه واسـطة ترکیـب
نوآوری با استراتژیهای سبز ،توانستهاند به مزیت رقابتی
پایدار و متمایز و نیز بهبود جایگاه نـام تجاری خود دست
یابند .پیلهوری و تارییان ( )9302نیز با بررسی ابعاد
مختلف نوآوریهای سبز نشان دادند که بین ابعاد مختلف
نوآوری سبز و عملکرد سازمان رابطه معناداری وجود دارد و
نوآوری سبز راهی برای دستیابی به مزیت رقابتی برای
شرکت ها می باشد.
از طرفی میتوان بیان کرد که کارآفرینی سبز نتیجه نوآوری
است .کارآفرینی حفظ محیط زیست و مزیت رقابتی را برای
شرکت فراهم کرده و پایداری محیط زیست پایه و اساس در
تصمیمگیریهای استراتژیک شرکت است (ماکور.)7993 ،27
تحقیقات بسیاری ارتباط بین کارآفرینی و مزیت رقابتی
شرکت را بررسی کردهاند (ابراهیمی و میربرگ کار.)7992 ،
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سیالجدزیک و همکاران )7992( 23بیان میکند که
کارآفرینان باید برای بهبود رقابتپذیری و پایداری محیط
زیست نباید در انتظار اقدامات دولت باشند بلکه باید دست
به اقدام جمعی زده و شبکههایی ایجاد کنند که آنها را از
ارائه فرصتها به استخراج ایدهها هدایت نماید .ارباتزیس و
همکاران )7992( 21نیز با بررسی ارتباط بین کارآفرینی سبز
و مزیت رقابتی شرکتها بیان میکنند که ارتباط مثبتی بین
کارآفرینی سبز و مزیت رقابتی شرکت وجود دارد و
محصوالت سبز مزیت رقابتی را برای بنگاهها ارائه میدهد و
محصوالت ارگانیک در بین مصرفکنندگان محبوبتر است.
جی و همکاران )7991( 22نیز نشان دادند که کارآفرینیهای
سبز به شرکتها این امکان را میدهد تا از مزیت عملکرد
سبز نسبت به رقبا برخوردار شوند و بتوانند مزیت رقابتی
کسب کنند .رضایی و همکاران ( )9302نیز بیان میکنند
کارآفرینی سبز شکلی نو از ایجاد کسب و کار است که با
نیازهای شرکت برای سودآوری و توسعه با در نظر گرفتن
ابعاد زیست محیطی تطابق دارد و از ارزشهای زیست
محیطی به عنوان جزء اصلی هویت خود استقبال میکند و
به آن به عنوان مزیت رقابتی شرکت خود در بازار می نگرند.
کریمی و اسماعیلپور ( )9308نیز بیان میکنند که
شرکتها میتوانند با حرکت در مسیر توسعه پایدار و توجه
به نیازهای جامعه و حفظ منابع طبیعی ،به مزیت رقابتی
پایدار دست یابند .درگیرشدن در فعالیتهای مسئولیت
اجتماعی و گرایش به کارآفرینی سبز به منظور ایجاد کسب
و کارهای سبز مبتنی بر قواعد زیست محیطی ،یکی از
روشهای رسیدن به این تمایز و کسب مزیت رقابتی
میباشد .شرکتها میتوانند با رعایت مسائل اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی محصوالتی تولید نموده و به
اهداف اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن دست یابند.
همچنین پس از مدتی ،این شرکتها به عنوان شرکتهای
سبز شناخته شده و شهرت مییابند ،در نتیجه در میان رقبا
از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند شد و مشتریان نیز برای
محصوالت این شرکتها در مقابل محصوالت شرکتهای
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رقیب ،ارجحیت و اولویت بیشتری قائل میشوند ،همین امر
نیز منافع اقتصادی بسیاری را برای این شرکتها به دنبال
خواهد داشت.
به طور کلی مدلهای زنجیرة تأمین سبز موفقی در دنیا
وجود دارند که شرکتها برای کمکردن هزینه ،افزایش
سودآوری ،بهبود جایگاه برند و کسب مزیت رقابتی پایدار ،از
آنها استفاده میکنند .برای مثال ژو و سارکیس (،)7991
در مدل مفهومی خود برای در نظر گرفتن عوامل سبز به
مسائل کالن سازمان مانند مباحث سبز در مأموریت و
چشمانداز سازمان توجه نکردند .تحقیقات تستا و ایرادو
( ،)7999در سطح فراملی صورت گرفت و به صورت مدل
اقتصادی ارائه شد ،آنان در تحقیقات خود تنها مسائل کالن
را بررسی کردند و در مدل خود به مسائل عملیاتی و
نیازهای مشتریان برای مسائل سبز توجه نکردند .چو و
همکارانش ( ،)7999با وجود اینکه به دنبال طراحی نوعی
مدل سیستمی بودند ،تنها بر نوآوری در این مدل تمرکز
داشتند و نیازهای مشتری را در مدل خود لحاظ نکردند.
مدلی که ساردیوگان ( )7997ارائه داد ،برخالف تحقیقات
قبلی به نیازهای مشتریان توجه بیشتری داشت ،اما کمتر بر
مشارکت و تعامل با تأمینکنندگان متمرکز بود .مدل ارائه
شدة مسعومیک و همکارانش ( )7991بر مباحث کالن
مدیریتی و اتحاد استراتژیک بین زنجیرههای تأمین برای
رسیدن به مزیت رقابتی تأکید داشت و به مباحث خُردتر
مانند طراحی زیست محیطی محصول و همچنین دانش و
مهارتهای زیست محیطی کارکنان توجهی نداشت .خاکسار
و همکارانش ( )7991تنها به تأمین سبز و نوآوری سبز توجه
کردند و اقدامات سبز داخلی و قابلیت سبز را در مدل
مفهومی خود قرار ندادند .طاهری ( )9382و ایمانی و
احمدی ( )9388در تحقیقات خود تنها به صورت مروری به
تأثیر مدیریت زنجیرة تأمین سبز بر مزیت رقابتی پرداختند.
از این میان ،یانگ و همکارانش ( )7993با در نظر گرفتن
مسائل کالن سازمانی ،مانند مأموریت و سیاست سبز از یک
سو و مسائل خردتر مانند مسائل طراحی زیست محیطی
محصول و آموزش کارکنان در حیطة مباحث زیست
محیطی ،توانستند مدل جامع تری را در حوزة مدیریت
زنجیرة تأمین سبز ارائه کنند و عوامل درون و برون سازمانی

ارائه مدل زنجیره تأمین سبز محصوالت لبنی با تأکید بر رضایت مشتریان :ترکیب رویکردهای مدلسازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکه

را به صورت کامالً منسجم در نظر بگیرند .عالوه بر این ،در
این مدل به عوامل سبز خارجی با در نظر گرفتن
تأمینکنندگان ،مشتریان و شرکا در قالب مشارکت سبز
بیرونی توجه شده است (معزز و عزیزی .)9302 ،آنچه
مشخص شد این است که تاکنون هیچ مدلی تمام عواملی
که در مدلهای مختلف وجود داشتهاند را به صورت همزمان
در نظر نگرفته و بررسی نکرده است .همچنین با توجه به
اینکه بکارگیری این مدلها در شرکت لبنی ایرانی آیا وجود
دارد یا خیر؟ و با توجه به محدودیتهای موجود در این
حوزه ،ترکیب و اولویتبندی صحیح ابعاد زنجیرة تأمین سبز
با هدف افزایش ضریب موفقیت ،ضرورت ارائه مدلی جامع در
شرکتهای لبنی را بیش از پیش نشان میدهد که باعث
شده است در این پژوهش پس از بررسی ادبیات نظری
مرتبط با زنجیرة تأمین سبز و عوامل موثر بر آن ،مدل
جدیدی برای شرکتهای لبنی ارائه و به اجرا درآید.
بر مبنای ادبیات و مبانی بررسی شده در این بخش،
متغیرهای موثر بر زنجیره تامین سبز و ارائه الگوی آن،
استخراج شدند که این متغیرها در مدل پژوهش قرار گرفتند
و در مدلسازی ساختاری تفسیری از آنها استفاده شده
است.
 -3اهداف پژوهش
 -1-3هدف اصلی
ارائه مدل زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی با تاکید بررضایت مشتریان
 -2-3اهداف فرعی
شناسایی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبزاولویتبندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز محصوالتلبنی
 -4سواالت پژوهش
سواالتی که در این پژوهش به دنبال پاسخی برای آنها
هستیم ،به شرح زیر است:
 -1-4سوال اصلی
 مدل زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی با تاکید بررضایت مشتریان چگونه میباشد؟
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 -2-4سواالت فرعی
 عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز کدامند؟ اولویتبندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز محصوالتلبنی به چه صورت است؟
 -5روششناسی
پژوهش حاضر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی میباشد
و از جنبه ماهیت و روش انجام کار در دسته تحقیقات
توصیفی-پیمایشی قرار میگیرد .تحقیق توصیفی به بررسی
و توصیف حقایق موجود میپردازد و در تحقیق پیمایشی
پژوهشگر برای کشف عقاید ،افکار ،ادراکات و تجربیات افراد
مورد نظر از پرسشنامه و مصاحبه استفاده میکند .در این
پژوهش از روش کتابخانهای برای گردآوری اطالعات با توجه
به ادبیات تحقیق و پیشینههای موجود استفاده شده است.
جامعه آماری پژوهش را ،اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه
بازاریابی و صنایع غذایی و لبنی ایران تشکیل دادهاند که به
روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .در نمونهگیری
هدفمند پژوهش حاضر ،از نمونهگیری هدفمند قضاوتی
استفاده شد ،بدین معنا که تعداد محدودی از افراد دارای
اطالعات مناسب برای پاسخگویی به سواالت تحقیق
میباشند .افراد خبره نیز در این پژوهش افرادی بودند که
حداقل سابقه  99سال کار و یا مطالعه در زمینه موضوع
پژوهش را داشتهاند .نمونهگیری تا مرحله اشباع نظری ادامه
پیدا کرد .همچنین برای تعیین پایایی ابزاره اندازهگیری
مقدار ضریب  ICCمورد تایید قرار گرفت .این ضریب از
میانگین پاسخ خبرگان و محاسبه واریانس در نرمافزار spss
در قسمت پایایی بدست آمد .در نهایت تعداد  99پرسشنامه
و مصاحبه از خبرگان مالک عمل در قسمت مدلسازی
تفسیری 21و فرایند تحلیل شبکه ای 22بوده است.
به منظور جمعآوری اطالعات مورد نظر و سنجش
شاخصهای پژوهش در بخش کیفی ،از پرسشنامه کیفی
 VOXAمخصوص  ISMکه ساختاری ماتریسی دارد،
استفاده شد .شاخصهای مورد سنجش در تحقیق ،پیش از
آنکه در قالب پرسشنامه به نظرسنجی گذاشته شود ،در
معرض قضاوت چند تن از خبرگان در زمینه موضوع پژوهش
)56 - Interpretive Structural Model (ISM
57
)- Analytical Network Process (ANP
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در دانشگاه قرار گرفت و نهایتاً از پرسشنامه مورد توافق به
عنوان ابزار جمعآوری دادهها و طراحی مدل استفاده شد.
مدل این پرسشنامهها ،پرسشنامههای از پیش طراحی شده
مخصوص مدل  ISMمی باشد و شاخصهای تحقیق نیز از
ادبیات تحقیق به دست آمد .پس از شناسایی مدل ،برای
اولویتبندی معیارها در رویکرد تصمیمگیری چند معیاره و
روش  ANPاز پرسشنامه کمی استفاده خواهد شد .در
تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHPو فرایند تحلیل
شبکه  ANPبرای تهیه پرسشنامه از تکنیک مقایسه زوجی
استفاده میشود .مقایسه زوجی بسیار ساده است و کافی
است عناصر موجود دو به دو باهم مقایسه شوند .برای این
منظور معموال مقایسه زوجی براساس طیف  0درجه ساعتی
( )9081انجام میشود .اگر دو عنصر هم اهمیت باشند عدد
 9انتخاب میشود.
 -1-5روش تحلیل محتوا
روش تحلیل محتوا به بررسی محتوای آشکار پیامهای
موجود در یک متن میپردازد .این روش امکان توصیف
عینی و نظاممند محتوای آشکار پیام را فراهم میآورد و به
محقق امکان میدهد با دقت در نمادهای اندک ولی
معنیدار به تحلیلی کارساز دست یابد (رضائیان و همکاران،
 .)9302مهمترین کاربرد تحلیل محتوا توصیف ویژگیهای
یک پیام است .در این روش پس از بیان مسئله و مشخص
نمودن سواالت تحقیق ،عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز
مورد بررسی قرار گرفت سپس متغیرها به صورت علمی
کدگذاری و مقولههای کدگذاری شده به تفکیک طبقات
مختلف گروهبندی شدند.
 -2-5مدلسازی ساختاری تفسیری
مدلسازی ساختاری تفسیری ابزاری است که تعامل بین
متغیرهای مختلف را نشان میدهد و روابط بین متغیرها را
بصورت روابط سلسله مراتبی نمایش میدهد (وارفیلد،28
 .)9021این روش به منظور شناسایی و نشاندادن روابط
بین عوامل مختلف که میتوانند روابط پیچیدهای داشته
باشند مورد استفاده قرار میگیرد (عطری 20و همکاران،
 .)7993گامهای روش مدلسازی ساختاری تفسیری
58-Warfield
59-Attri et al.

(سینگ 19و کانت )7999 ،دارای مراحلی میباشد که بدین
ترتیب میباشد:
در ابتدا متغیرهایی که میتوانند بر روی سیستم اثرگذار
باشند شناسایی میشوند ،این متغیرها میتواند شامل افراد،
اهداف و کارها باشد .در این مرحله ماتریس خودتعاملی
( )SSIM19ایجاد میشود ،در این ماتریس ،از نمادهایی
استفاده میشود که دسترسپذیری را نشان میدهند.
 : Vاگر عنصر  iبر عنصر  jتأثیرگذار باشد
 : Aاگر عنصر  jبر عنصر  iتأثیرگذار باشد
 : Xتأثیر متقابل عناصر  iو j
 : Oدر صورت عدم وجود ارتباط بین عناصر  iو j
برای تشکیل ماتریس دسترسپذیری اولیه 17بایـد نمادهـای
عنوان شده در گام قبـل ،بـه نمادهـای صـفر و یـک تبـدیل
شوند .بدین ترتیب ماتریس دسترسپذیری اولیـه بـه دسـت
می آید.
پس از دستیابی به ماتریس دسترسپذیری اولیه ،با در نظر
گرفتن انتقالپذیری در روابط به دست آمده ،ماتریس در
دسترس پذیری نهایی 13به دست میآید .این ماتریس میزان
وابستگی و قدرت نفوذ هر یک از عاملها را نشان میدهد.
قدرت نفوذ از جمع اعداد در هر ردیف و میـزان وابسـتگی از
جمع اعداد در هر ستون به دست میآید.
در این مرحله با استفاده از ماتریس در دسترسپذیری
نهایی ،مجموعه خروجی و ورودی برای هر عامل به دست
میآید .مجموعه خروجی برای هر عامل دربردارنده خود
عامل و عاملهایی است که بر آنها تأثیر دارد و مجموعه
ورودی برای هر عامل نیز دربردارنده خود عامل و عاملهای
تأثیرپذیر از آنها است .پس از تعیین مجموعه خروجی و
ورودی و اشتراک بین دو مجموعه خروجی و ورودی برای
هر مانع تعیین می گردد.
از این طریق مجموعه مشترک برای هر مانع به دست
میآید .عاملهایی که مجموعه خروجی و مشترک آنها
کامالً هماهنگ باشند و دارای کمترین قدرت نفوذ باشند در
پایینترین سطح از سلسله مراتب ساختاری تفسیری قرار
60- Singh & Kant
)61-Structural self-interaction matrix (SSIM
62-Initial reachability matrix
63. Final reachability matrix
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میگیرند .هنگامی که در اولین تکرار ،عاملهای باالترین
سطح مشخص شدند ،باید این عاملها از سایر عاملها حذف
شوند .این عمل تا زمانی که سطح تمامی عاملها مشخص
شود ادامه پیدا میکند.
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با بررسـی ادبیـات موجـود و روش تحلیـل محتـوا از طریـق
مصاحبه باز با خبـرگـان  1عـامل اصـلی معرفی شـده تاییـد
گـردیـد و عوامـلی که توسط ایشان استخراج گردید به شرح
زیر میباشد (جدول .)7
جدول  .2عوامل معرفیشده موثر بر ارائه الگوی زنجیره

 -6یافتههای پژوهش
همانگونه که بیان شد به منظور جمعآوری نظـر خبرگـان در
خصوص شناسایی روابط میان عوامل اسـتخراج شـده و ارائـه
مدل ساختاری تفسیری از این عوامل ،پرسشنامه ای طراحـی
گردید و میان  99نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگـان حـوزه
بازاریابی و به ویژه صنعت لبنیات توزیـع گردیـد .مشخصـات
خبرگان در جدول ( )9ذکر شده است.

تأمین سبز بوسیله خبرگان
ردیف

نماد
V1

اقدامات سبز داخلی

7

V2

مشارکت سبز بیرونی

9.8.7.6

3

V3

نوآوری سبز

9.8.7.6.5.2.4.1
10.9.8.7.6.5.4.3.2.1

9

شناسایی مولفهها

شماره مصاحبهها
5.2.1

1

V4

عملکرد سبز

جدول .1مشخصات خبرگان پاسخگو در مرحله تحلیل

2

V5

کارآفرینی سبز

9.8.7.6.5.10.4.1

1

V6

رقابتپذیری شرکت

8.7.6.3.1

محتوا

2

V7

رضایت مشتریان

10.9.8.7.6.5.4.3.2.1

ردیف

سمت

رشته
تحصیلی

مقطع

سن

سابقه

جنسیت

9

رئــــــیس
شرکت لبنی

مدیریت

فوقلیسانس

11

98

مرد

مــیشــود ،در ایــن مــاتریس از نمادهــایی  VOXAکــه در

7

رئــــــــیس

مدیریت
استراتیژیک

دکتری

29

90

مرد

قسمت قبـل شـرح داده شـد اسـتفاده مـیگـردد کـه بـرای

رئــــــــیس

حسابداری

شرکت لبنی
3

استخراج مـاتریس خودتعـاملی از نظـر متخصصـان اسـتفاده
فوقلیسانس

22

73

مرد

شرکت لبنی
1

رئــــــــیس

مدیریت

فوقلیسانس

17

97

2

مدیریت

عضو هیات
علمی
مدیریت

مدیریت
بازرگانی

فوقلیسانس

11

93

مرد

دکتری

11

97

زن

2

عضو هیات
علمی اقتصاد

اقتصاد

دکتری

11

99

مرد

8

عضو هیات
علمی
مدیریت

مدیریت
مالی

دکتری

18

98

مرد

0

عضــو هیــات

مدیریت
بازاریابی

دکتری

27

73

مرد

علمــــــــی
مدیریت
99

عضــو هیــات
علمــــــــی
مدیریت

جدول  .3ماتریس خودتعاملی ()SSIM
V1

شرکت لبنی
1

شده است که در جدول ( )3مالحظه میشود.

زن

شرکت لبنی
رئــــــــیس

برای انجام ایـن پـژوهش ابتـدا مـاتریس خودتعـاملی ایجـاد

مدیریت
بازاریابی

دکتری

22

72

مرد

V2

V3

V4

V5

V6

V7

0

عوامل ردیف

V

V

V

V

V

V1

1

V

V

V

V

V

V2

2

V

V

V

V

V3

3

A

V

V

V4

4

V

V

V5

5

0

V6

6

V7

7

به منظور دستیابی به ماتریس دسترسی اولیه باید نمادهای
یاد شده در جدول ( ،)3به نمادهای صفر و یک تبدیل شوند.
بدین ترتیب ماتریس دسترسی اولیه طبق جدول ( )1و
قوانین زیر به دست میآید:
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 اگر ورودی ( )i , jدر ماتریس خودتعاملی سـاختاری نمـاد Vباشد ،در مـاتریس دسترسـی اولیـه ( )i , jعـدد یـک و
ورودی ( )j , iعدد صفر خواهد بود.

که از آن تأثیر میپذیرد و خود متغیر به دست میآید .برای
محاسبه ماتریس دسترسی نهایی از نرمافزار متلب 11استفاده
شده است.

 اگر ورودی ( )i , jدر ماتریس خودتعاملی سـاختاری نمـاد Aباشـد ،در مـاتریس دسترسـی اولیـه ( )i , jعـدد صـفر و
ورودی ( )j , iعدد یک خواهد بود.
 اگر ورودی ( )i , jدر ماتریس خودتعاملی سـاختاری نمـاد Xباشـد ،در مـاتریس دسترسـی اولیـه ( )i , jعـدد یـک و
ورودی ( )j , iعدد یک خواهد بود.
 اگر ورودی ( )i , jدر ماتریس خودتعاملی سـاختاری نمـاد Oباشـد ،در مـاتریس دسترسـی اولیـه ( )i , jعـدد صـفر و
ورودی ( )j , iعدد صفر خواهد بود.

جدول  .5ماتریس دسترسی نهایی اصالح شده

جدول  .4ماتریس دسترسی اولیه
V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
0
1
0
0

1
!
!
0
0
0
0

1
1
1
!
1
0
0

1
1
1
1
1
0
0

عوامل ردیف
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

1
2
3
4
5
6
7

پس از آنکه ماتریس دسترسی اولیه به دست آمد ،روابط
ثانویه شاخصها مورد کنترل قرار گرفت .رابطه ثانویه به
صورتی است که اگر شاخص  iمنجر به شاخص  jشود و
همچنین شاخص  jمنجر به شاخص  kشود ،آنگاه شاخص i
نیز منجر به شاخص  kخواهد شد.
اگر در ماتریس دسترسی اولیه این حالت برقرار نبود ،باید
ماتریس اصالحشده و روابطی که از قلم افتاده جایگزین شود؛
به این عمل اصطالحاً سازگار کردن ماتریس دسترسی اولیه
گفته میشود .در این گام ،کلیه روابط ثانویه بین متغیرها،
بررسی شد و ماتریس دسترسی نهایی طبق جدول ( )2به
دست آمد .خانههایی که با عالمت * 9مشخص شدهاند،
نشان میدهند که در ماتریس دسترسی اولیه صفر بوده و
پس از سازگاری عدد یک گرفتهاند (به کمک برنامه نویسی
متلب) .در این ماتریس قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر
متغیر نیز نشان داده شده است .قدرت نفوذ یک متغیر از
جمع تعداد متغیرهای متأثر از آن و خود متغیر به دست
میآید و میزان وابستگی یک متغیر نیز از جمع متغیرهایی

در گام بعدی ،با استفاده از ماتریس دسترسی ،پس از تعیین
مجموعههای ورودی و خروجی ،اشتراک این مجموعهها برای
هر یک از عوامل به دست میآید .مجموعه خروجی یک
عامل شامل خود آن عامل و عواملی است که بر آنها اثر
میگذارد که با ""9های موجود در سطر مربوطه
قابلشناسایی است .مجموعه ورودی یک عامل شامل خود
آن عامل و عواملی است که از آنها اثر میپذیرد که با
""9های موجود در ستون مربوطه قابلشناسایی است .پس
از تعیین مجموعههای ورودی و خروجی ،اشتراک آنها برای
هر یک از عوامل تعیین میشود .عواملی که مجموعه
خروجی و مشترک آنها کامالً مشابه باشند ،در باالترین
سطح از سلسله مراتب مدل ساختاری تفسیری قرار
میگیرند .به منظور یافتن اجزای تشکیلدهنده سطح بعدی
سیستم ،اجزای باالترین سطح آن در محاسبات ریاضی
جدول مربوط حذف میشوند و عملیات مربوط به تعیین
اجزای سطح بعدی مانند روش تعیین اجزای باالترین سطح
انجام میشود .این عملیات تا آنجا تکرار میشود که اجزای
تشکیلدهنده کلیه سطوح سیستم مشخص شوند.
جدول  .6سطحبندی عاملها (مرحله تکرار اول)

64. Matlab
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جدول  .7سطحبندی عاملها (مرحله تکرار دوم)

پس از مشخص شدن سطوح هر کدام از عوامل و همچنین با
در نظر گرفتن ماتریس دسترسپذیری نهایی ،مدل ساختار
تفسیری ترسیم میشود .مدل نهایی به دست آمده از 3
سطح تشکیل شده است .عاملهایی که در سطوح باالی
سلسله مراتب قرار دارند از تأثیرگذاری کمتر و تاثیرپذیری
بیشتری برخوردارند .عامل رضایت مشتری در ارتباط با
موضوع پژوهش و ارائه الگوی زنجیره تامین سبز محصوالت
لبنی از اثرپذیری بیشتری برخوردار میباشد و در مقابل
عاملهای نوآوری سبز ،کارآفرینی سبز ،عملکرد سبز،
اقدامات سبز داخلی و مشارکت سبز بیرونی بیشترین
تاثیرگذاری و کمترین تاثیرپذیری را دارا میباشند (شکل .)9
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 متغیرهای وابسته :این نوع از متغیرها دارای قدرتهدایتکنندگی کم ولی وابستگی نسبتاً باال میباشند .این
دسته از متغیرها معموالً متغیرهای نتیجه یا هدف هستند.
 متغیرهای پیوندی :سومین دسته متغیرهایی هستند کهدارای قدرت هدایت زیاد و وابستگی زیاد میباشند .این
متغیرها غیر ایستا هستند ،زیرا هر نوع تغییر در آنان
میتواند سیستم را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت بازخورد
سیستم نیز میتواند این متغیرها را دوباره تغییر دهد.
 متغیرهای نفوذی :متغیرهایی که دارای قدرتهدایتکنندگی زیاد ولی وابستگی کم میباشند جزء
متغیرهای نفوذی یا به عبارت دیگر محرک قرار میگیرند
(مالون.)7991 ،12
نتایج تحلیل میکمک نشان داد  2عامل مرتبط با ارائه
الگوی زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی از بعد قدرت
نفوذپذیری و وابستگی به سه دسته عوامل نفوذی ،وابسته و
خودمختار تقسیم میشوند .به عنوان مثال؛ عامل هفتم
رضایت مشتری قدرت نفوذ کم و قدرت وابستگی زیادی
دارد ،بنابراین یک عامل وابسته است؛ سایر عاملها نیز
بسته به قدرت نفوذپذیری و وابستگی در ارتباط با موضوع
در یکی از چهار دسته عوامل نفوذی ،پیوندی ،وابسته و
خودمختار قرار میگیرند .که  2عامل جزو عاملهای
پیوندی و تنها رقابتپذیری متغیر خودمختار بوده است.

شکل  .1مدلسازی ساختاری پژوهش

بعد از ترسیم مدل ساختاری ،اقدام به ایجاد نمودار ماتریسی
نفوذپذیری  -وابستگی و دستهبندی متغیرها در چهار دسته
زیر شده است.
 متغیرهای خودمختار :این دسته شامل متغیرهایی استکه دارای قدرت هدایت و وابستگی ضعیف و متوسط
میباشند .این متغیرها نسبتاً غیر متصل به سیستم هستند و
دارای ارتباطات کم و ضعیف با سیستم میباشند.

نمودار  .1نمودار تحلیل میکمک

در نهایت و در مرحله آخر معیارها برای تهیه رتبهبندی کلی
و اولویتبندی در مدل شبکهای  ANPبصورت نرمالیزه
نشان داده میشود .مطابق جدول ( )8معیار  V7که
"رضایت مشتریان" میباشد دارای بیشترین اهمیت و در
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نتیجه بیشترین تاثیر در اولویتبندی عوامل موثر بر زنجیره
تامین سبز محصوالت لبنی میباشد .پس از آن معیار V2
که "مشارکت سبز بیرونی" میباشد در اولویت دوم قرار
گرفته است و سایر اولویتها به شرح جدول زیر (جدول )8
میباشد.
جدول  .8اولویتبندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز
محصوالت لبنی

 -7بحث و نتیجهگیری
سازمانها همواره به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از
طریق خلق نوآوری و روشهای جدید هستند .برخی از این
سازمانها از طریق بهبود عملکرد زیست محیطی با رعایت
قوانین و استانداردهای زیستمحیطی و افزایش رضایت
مشتریان در این خصوص و کاهش اثرات زیست محیطی در
محصوالت و خدمات خود مزیت رقابتی به دست میآورند
(شاکری و همکاران .)9301 ،با افزایش روزافزون آلودگی
زیست محیطی و پیامدهای مخرب آن افزایش تقاضای
مشتریان و مجامع زیست محیطی برای محصوالت و خدمات
سازگار با محیط زیست ،باید کوشید تا با اجرای مدیریت
زنجیره تأمین سبز آلودگیهای ناشی از گسترش صنایع را
کاهش داد .هدف از این پژوهش ارائه مدل زنجیره تامین
سبز محصوالت لبنی با تاکید بر رضایت مشتریان بود.
یافتههای پژوهش به طور کلی مدل ارائه شده را تأیید نمود.
مدل به دست آمده میتواند به شرکتهای لبنی در تدوین
استانداردهای مدیریتی سبز ،بهینه سازی معیارهای مدیریت
زنجیره تامین سبز و توسعه پایدار این شرکتها کمک
شایانی نماید و برای مدیران آنها راهنمای خوبی باشد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که به طور کلی مدل
پژوهش تأیید شده و متغیرهای عملکرد سبز ،کارآفرینی
سبز ،نوآوری سبز ،مشارکت سبز بیرونی و اقدامات سبز

داخلی میتوانند به واسطه رقابتپذیری شرکت موجب
رضایت مشتریان صنعت لبنیات گردند .فزونی اردکانی و
همکاران ( )9301نیز ضمن توجه به ابعاد زیست محیطی
صنعت لبنیات یادآور میشوند که صنعت لبنیات با فشارهای
زیست محیطی مواجه است که باید در روش کاربرد زمین،
کاهش ضایعات زنجیره تأمین ،منابع آب و انرژی را تجدید
نمود به نحوی که مزیتهای رقابتی بلندمدت برای این
صنعت حفظ گردد .کلرکس و نتل )7993( 11نیز با بررسی
صنایع لبنی کشورهای هلند و استرالیا ،اهمیت ایجاد نوآوری
را در رو به رو شدن با چالشهای زیست محیطی این صنعت
بیان میکنند .آنها همچنین بیان میکنند که تمامی
ذینفعان کلیدی این صنعت شامل کشاورزان،
فراوریکنندگان ،صنعت تغذیه ،علوم لبنیات ،ترویج،
فراهمکنندگان ،مشاوران خدماتی ،سیاستگذاران ،دولت و
سازمانهای حمایتی مدنی مانند سازمانهای کیفیت غذایی،
رفاه حیوانات و حفاظت محیط زیست باید در این باره با هم
مشارکت و همکاری داشته باشند .همچنین کالیک و
باردودین )7991( 12و کاتاتا و همکاران )7992( 18با بررسی
صنعت لبنیات بر لزوم توجه بر پایداری و حفظ محیط
زیست و عملکرد صنعت لبنیات در این حوزه تأکید میکنند.
یافتههای این مدل به طور کلی نشان داد که متغیر رضایت
شغلی به عنوان متغیر وابسته بوده و همچنین متغیر رقابت
پذیری شرکت نیز به واسطه تأثیرپذیری از متغیرهای
عملک رد سبز ،کارآفرینی سبز ،نوآوری سبز ،اقدامات سبز
داخلی و مشارکت سبز بیرونی میتواند رضایت مشتریان را
تحت تأثیر قرار داده که در این بین تأثیر مشارکت سبز
بیرونی بیشتر از بقیه متغیرها بود ( )98982و کمترین مقدار
نیز به متغیر عملکرد سبز ( )9893مرتبط میشد.
نتایج همچنین مبین ارتباط رقابتپذیری شرکت به عنوان
محرک رضایت مشتریان بود که میرکاظمی و همکاران
( )9301در تایید این یافته بیان میکنند مفهوم مزیت
رقابتی ،ارتباط مستقیم با ارزشهای موردنظر مشتری دارد،
به نحوی که در یک طیف مقایسهای هر قدر ارزشهای

66 - Klerkx & Nettle
67 - Calik & Bardudeen
68 - Ketata et al.
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عرضه شده یک سازمان به ارزشهای موردنظر مشتری
نزدیکتر یا با آن منطبقتر باشد ،سازمان میتواند رضایت
مشتریان بیشتری را کسب نماید .نتایج پژوهش همچنین
نشان داد که نوآوری میتواند بر رقابتپذیری شرکتهای
لبنی تأثیرگذار باشد .همسو با این یافته هاردیکا و
همکاران )7990( 10نیز در پژوهش خود نشان دادند که
مزیت رقابتی به طور قابل توجهی تحت تأثیر نوآوری
محصول سبز و نوآوری فرایند سبز قرار دارد .نتایج مطالعات
گورلک و تونا )7998( 29نیز با بررسی متغیرهای فرهنگ
سازمانی سبز ،نوآوری سبز و مزیت رقابتی نشان دادند که
نوآوری سبز به عنوان واسطهای کامل در مورد تأثیر فرهنگ
سازمانی سبز بر مزیت رقابتی عمل میکند .الکاسار و
سینگ )7990( 29نیز بیان میکنند که شرکتها در مواجهه
با فشارهای داخلی و خارجی برای تطبیق و اجرای
فعالیتهای تجاری همسو با حفظ محیط زیست ،روشهایی
را در پیش گرفتهاند که مزیت رقابتی ،سود اقتصادی و
عملکرد محیطی آنها را افزایش دهد که در این بین نوآوری
سبز ،فناوریهای سبز و اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز
نمونههایی از این گونه اقدامات است.
یافتههای پژوهش همچنین نشان داد که متغیر کارآفرینی
سبز محرک رقابتپذیری میباشد .یافتههای ابراهیمی و
میربرگ کار ( ،)7992سیالجدزیک و همکاران ( )7992و
جی و همکاران )7991( 27موید این نتیجه است .ماکور
( )7993در این باره بیان میکند که کارآفرینی ،حفظ
محیط زیست و مزیت رقابتی را برای شرکت فراهم کرده و
پایداری محیط زیست پایه و اساس تصمیمگیریهای
استراتژیک شرکت را شکل میدهد .همچنین ارباتزیس و
همکاران )7992( 23نیز با بررسی ارتباط بین کارآفرینی سبز
و مزیت رقابتی شرکتها بیان میکنند که ارتباط مثبتی بین
کارآفرینی سبز و مزیت رقابتی شرکت وجود دارد و
محصوالت سبز ،مزیت رقابتی را برای بنگاهها ایجاد نموده و
محصوالت ارگانیک در بین مصرفکنندگان محبوبتر است.
69 - Hardika et al.
70 - Gürlek & Tuna
71 - El-Kassar & Singh
72 - Ge et al.
73 - Arabatzis et al.

909

نتایج همچنین نشان داد که عملکرد سبز بعنوان محرک
رقابتپذیری شرکت نقش ایفا میکند .همسو با این نتیجه
چنگ و همکاران ( ،)7993تریوزا و همکاران ( )7992و خان
( )7979بیان میکنند که بین عملکرد سبز و رقابتپذیری
شرکت ارتباط معناداری وجود دارد و شرکتها به منظور
بهبود شهرت خود و پاسخ به تقاضای جامعه برای اتخاذ
شیوههای سبز ،عملکرد سبز را در پیش میگیرند.
همچنین ارتباط بین اقدامات سبز داخلی و رقابتپذیری
شرکت معنادار بوده و به طور کلی اقدامات سبز داخلی را
میتوان کاهش هزینههای ناشی از کاهش مصرف منابع
انرژی و مواد خام ورودی و در نظر گرفتن اهداف زیست
محیطی در مأموریت سازمان دانست (گلد و همکاران،21
 .)7992شارما و گاندی )7991( 22نیز استفاده از یک
سیستم اطالعاتی خوب و دقیق را به منظور کاراتر نمودن
برنامهها و کاهش آلودگیهای زیست محیطی مؤثر میدانند.
در رابطه با ارتباط مشارکت سبز بیرونی با رقابتپذیری
شرکت نیز ضمن تایید این یافته توسط روهریش و همکاران
( )7992و ویجایوارگی و همکاران ( )7992میتوان بیان کرد
که اقدامات بیرونی مدیریت زنجیره تأمین سبز به طور
معمول نیاز به همکاری و مشارکت با ذینفعان یا شرکای
بیرونی مانند تأمینکنندگان و مشتریان داشته و شامل درک
متقابل ریسک و مسئولیتهای زیست محیطی است .انجام
تصمیمگیری مشترک برای حل مشکالت زیست محیطی ،به
اشتراک گذاری منابع ،مهارت ها و دانش و دستیابی به
اهداف مشترک محیط زیست به صورت دسته جمعی در بین
تأمینکنندگان ،شرکاء و مشتریان در زنجیره تأمین میتواند
بر اثربخشی زنجیره تأمین سبز بیفزاید.
در نهایت برای پاسخ به این سوال که اولویتبندی عوامل
موثر بر زنجیره تامین سبز محصوالت لبنی به چه صورت
است؛ این نتیجه به دست آمد که اولویتبندی عوامل
براساس سلسله مراتب ساختاری تفسیری به این ترتیب
میباشند :رضایت مشتریان ،مشارکت سبز بیرونی ،اقدامات
سبز داخلی ،نوآوری سبز ،کارآفرینی سبز ،رقابتپذیری
شرکت و عملکرد سبز.
74 - Gold et al.
75 - Sharma & Gandhi
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براساس نتایج به دست آمده میتوان پیشنهادات زیر را به
شرکتهای لبنی ارائه نمود:
 با توجه به اینکه از بین عوامل بررسی شده رضایت
مشتریان بیشترین تاثیرپذیری را داشت ،باید توجه ویژهای
به این عامل شود .به مدیران شرکتهای لبنی توصیه
میشود که با تمرکز بر فناوریها و استراتژیهای زنجیره
تامین سبز ،اعتماد مشتریان را کسب کنند .از جمله
فعالیتهایی که شرکتهای لبنی ،برای رسیدن به این مهم،
باید انجام دهند ،میتوان به تدوین و رعایت استانداردهای
الزم در خرید مواد اولیه ،ماشینآالت ،تجهیزات و ابزار و در
صورت امکان ارتقای سطح فناوری به نحوی که مؤلفههای
سبز در آن لحاظ شده باشد ،اشاره کرد.
 با توجه به اینکه اقدامات سبز داخلی شرکتهای لبنی به
عنوان سومین عامل تاثیرپذیر و تاثیرگذار مشخص شد،
پیشنهاد میشود ،شرکتهای لبنی در جهت تشکیل کمیته
بررسی اقدامات داخلی مدیریت زنجیره تأمین سبز در
شـرکت و تعیـین راهبـردهای الزم با هـدف اسـتقرار الگوی
منابع
 .9انصاری ،منوچهر و اشرفی ،سیدا و جبلی ،هدی،
 ،9302بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز.
مدیریت صنعتی ،دوره هشتم ،شماره  ،7ص ص -919
.917
 .7برادران ،وحید و محمدی پیرلر ،ابراهبم و آقایی عطا،
حسین و خیرینژاد ،مجتبی ،9302 ،تأثیر ابعاد مدیریت
زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمان با رویکرد
مدلسازی معادالت ساختاری .سیزدهمین کنفرانس
بینالمللی مهندسی صنایع ،بابلسر.
 .3پیلهوری ،نازنین و تارییان ،اعظم ،9302 ،بررسی
رابطه ابعاد مختلف نوآوریهای سبز در بهبود عملکرد
سازمان در صنعت ساخت و ساز .کنفرانس بینالمللی
نخبگان مدیریت ،تهران.
 .1رضایی ،بیژن و نادری ،نادر و رستمی ،سحر،9302 ،
ضرورت توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی.
کارآفرینی در کشاورزی ،جلد پنجم ،شماره  ،9صص
.91-9

مناسب مدیریت زنجیره تأمین سبز در سازمان و اجرایی
شدن آن اقدام نمایند .آنها باید در اقدامات و تصمیمات
مرتبط با خرید مواد خام ،انتخاب فروشنده ،حمل و نقل،
کنترل مواد خام و انبارداری ،تاثیر آنها بر روی محیط
زیست را درنظر بگیرند .برای مثال برای حمل و نقل
محصوالت بین شهرها ،باید از وسایل نقلیهای استفاده شود
که آلودگی کمتر و کارایی سوختی بیشتری داشته باشد.
همچنین با انتخاب وسایل نقلیه با توان بارگیری بیشتر،
تعداد وسایل نقلیه در جاده ها را کاهش دهند که در نهایت
کاهش آلودگی محیط زیست را به همره خواهد داشت.
با توجه به اثرپذیری و اثرگذاری مشارکت سبز بیرونی
شرکتهای لبنی به عنوان دومین عامل ،به این شرکتها
پیشنهاد میشود که به این مهم توجه کنند که نمیتوانند
در خالء فعالیت کنند .در نتیجه آنها برای بهبود قابلیت و
پتانسیل سبز شدن خود ،باید مشارکت سبز بیرونی خود را
با تامینکنندگان ،شرکاء و مشتریان حفظ کنند.
 .2رضائیان ،علی و نظافتی ،نوید و باقری ،روحاله
( .)9302شکلگیری شبکه دانش در شرکتهای
دانشبنیان .کاوشهای مدیریت بازرگانی ،دوره دهم،
شماره  ،79صص .982-793
 .1شاکری ،رویا و ابراهیمی ،شیالن و جمشیدی ،رامیار،
 ،9301بررسی رابطه مدیریت زنجیره تأمین سبز و
عملکرد شرکتها در شهرک صنعتی شماره  3شهر
سنندج .دومین همایش بینالمللی و چهارمین همایش
ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی ،تهران.
 .2شریفزاده ،محمدشریف و عبداهلل زاده ،غالمحسین و
رهبری ،محمد ،9302 ،شناسایی و اولویتبندی
زمینههای توسعه کسب و کارهای سبز در استان
گلستان .توسعه کارآفرینی ،دوره دوازدهم ،شماره ،7
صص .790-799
 .8شهبازی ،کیومرث و حسنزاده ،اکبر و جعفرزاده،
بهروز ( .)9303بررسی تأثیر کارآفرینی و نوآوری بر رشد
اقتصادی :رهیافت دادههای تابلویی .نوآوری و ارزش-
آفرینی ،دوره  ،7شماره  ،2صص .21-13
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