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چکیده
آموزش و توسعه ،تسهیلگر مدیریت سبز منابع انسانی است .آموزش سبز با مسائل زیستمحیطی مرتبط است و همه
کارکنان را قادر میسازد تا عملکرد سازمان را با مسائل محیطی ادغام و یکپارچه نمایند .هدف پژوهش حاضر بررسی
تأثیر آموزش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و تأثیر آن بر عملکرد سازمان میباشد .در این راستا یک مدل مفهومی
برای این تحقیق طراحی گردید .جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و مدیران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه گیالن میباشند .نوآوری پژوهش حاضر این است که با وارد کردن "مسائل سبز" در مدیریت منابع انسانی سبز و
مدیریت زنجیره تأمین عالوه بر یکپارچهسازی این دو فرآیند ،تأثیر آن را بر عملکرد سازمان نیز بسنجیم .نتایج حاصل از
بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل در سطح اطمینان  %96نشان داد آموزش
سبز از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است و آموزش سبز یک منبع و مزیت
رقابتی برای شرکتها می تواند باشد .همچنین مدیریت زنجیره تأمین سبز منجر به بهبود عملکرد سازمان به لحاظ کارایی،
اثربخشی و تمایز محیطی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار میگردد.
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مقدمه
مدتهاست که اهمیت آموزش و پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص برای رشد و
توسعه اقتصادی درکنار سرمایة فیزیکی و منابع طبیعی برای اقتصاددانان روشن گردیده
است .با ظهور اقتصاد اطالعاتی و دانش محور ،نقش منابع انسانی بهعنوان یک عنصر رقابتی
و راهبردی نیز مطرح شد .ارائة محصوالت و خدمات متفاوت و متمایز ،کاهش هزینهها،
خالقیت و نوآوری و افزایش رقابتپذیری از مزایای وجود منابع انسانی ماهر ،باتجربه،
خالق و با نشاط است(پورتر وکرامر .)4199 ،زنجیرة تأمین سبز به قابلیت سازمانهای مستقر
در یک زنجیرة تأمین برای همکاریهای زیستمحیطی اشاره دارد .پیادهسازی موفق سری
استانداردهای ایزو ،92119صرفهجویی در مصرف منابع ،جلوگیری از انتشار مواد مضر و
آموزش به ذینفعان از جمله اقداماتی است که میتواند مشترکاً توسط سازمانهای مستقر در
زنجیرة تأمین انجام شود(چاینا و همکاران .)4196 ،4آموزش در سازمانها همراه با مزایای
متعددی از جمله سازگاری در عملکردشغلی ،رضایت شغلی بیشتر ،رضایت بیشتر مشتریان
وکاهش هزینههای کسبوکار است(جاوروسکی و همکاران .)4192 ،3مدیریت منابع انسانی
سبز 2با ارجاع به شیوههای منابع انسانی(مانند آموزش) و عوامل انسانی مورد تجزیهوتحلیل
قرارگرفته که اساس هر تغییر سازمانی از جمله فرهنگ سازمانی ،کارگروهی ،و توانمندسازی
به نفع پایداری سازمان را تشکیل میدهند .عالوه بر این ،باید در نظر داشته باشیم که عوامل
انسانی اساس مدیریت تحول در خصوص سبز شدن شرکتها است(دیلی و هوانگ.)4119 ،6
دنیای جدید امروز موجب افزایش آلودگیها ،مشکالت زیستمحیطی و در نتیجه افزایش
نگرانی دولتها و سازمانها در رابطه با محیطزیست شده است(آذر و همکاران .)9396 ،در
حال حاضر اتخاذ یک رویکردی که به محیطزیست بیشتر احترام بگذارد یک وظیفه است ،نه
)1. International Organization for Standardization (ISO
2 . China et al.
3 . Jaworski et al.
)4 . Human Resource Management(HRM
5 . Daily & Huang
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یک انتخاب(مندوزا فونگ و همکاران .)4197 ،9از آنجاییکه امروزه عملکرد زیستمحیطی
شرکتها و پیروی از قوانین زیستمحیطی بهعنوان یک مزیت رقابتی برای شرکتها
محسوب میشود .سازگار بودن هرگونه نوآوری با مالحظات زیستمحیطی بسیار حائز
اهمیت است(بیات و محمدنژاد مدردی) .مبحث پایداری محیطی و سازمانهای سبز بهصورت
رو بهرشدی در برنامههای مدیریتی ایجاد شده و انقالب سبزی را در اصول تعیین شده و سنتی
مانند منابع انسانی و مدیریت عملیات ایجاد کرده است(جابور و جابور .)4195 ،4همکاری میان
شرکای زنجیره تامین به منظور افزایش عملکرد زیستمحیطی در طول چرخه عمر یک
محصول ضروری است(جانگ کانگ و هوآنگ .)4197 ،3مدیریت زنجیره تأمین سبز تمام
مراحل چرخه عمر محصول را به ویژه توجه به خرید سبز ،تولید سبز ،2تدارکات سبز،
بازسازی سرمایهگذاری و همکاری با مشتریان را تحت پوشش قرار داده است .سازمانها
میتوانند با اجرای شیوههای مدیریت زنجیره تامین سبز ،عملکرد سازمانی را با تمرکز بر
عملکرد محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و عملیاتی بهدست آورند(آلبرت مورانت و همکاران،6
.)4195
در سدههای اخیر توسعه صنعتی جای خود را به توسعه پایدار داده است .سازمانهای جهانی
همواره بهدنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طریق خلق نوآوری و روشهای جدید هستند.
برخی از این سازمانها از طریق بهبود عملکرد زیستمحیطی و با رعایت قوانین و
استانداردهای زیست محیطی ،افزایش دانش مشتریان در این خصوص و کاهش اثرات منفی
زیستمحیطی در محصوالت و خدمات خود مزیت رقابتی کسب میکنند(بهنامیان و متقی،

 .)9392درگذشته یک شرکت میتوانست از راه اجرای فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین،
مزیت رقابتی و پیشرفت به دست آورد ،اما امروزه به علت فشار مشتریان و نگرانی فزاینده

1 . Mendoza-Fong et al.
2. Jabbour & Jabbour
3. Jung Kang & Hwang
)4. Green Production(GP
5 . Albort-Morant et al.
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آنها در مورد مسائل زیستمحیطی ،شرکتها مجبورند شیوهی عملکرد سازمانی خود را با
مدیریت زیستمحیطی ادغام کنند(امامقلی زاده و همکاران.)9392 ،
ویژهای در اقتصاد ایران داشته و عمالً محور
در یکصد سال اخیر صنعت نفت جایگاه 
پیشرفت و توسعه کشور در تمامی زمینههای موجود بوده است .از آنجاییکه منابع انسانی
یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه صنعت نفت محسوب میشود ،لذا جایگاه و اهمیت
منابع انسانی نیز در این صنعت دو چندان میگردد .موفقیت در این امر سبب باال رفتن سطح
درک کارکنان و در نتیجه سطح دانایی و آگاهی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
میشود و با توجه به اهمیت صنعت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در اقتصاد
و سیاست کشور در داخل و خارج از ایران و فراوانی پرسنل این سازمانها در صورت
اجرای موفق برنامهریزی استراتژیک منابع انسانی شاهد شکوفایی علمی کارکنان و در نتیجه
صنعت نفت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیالن خواهیم بود.
اقدامات اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز وگسترش آنها در سراسر زنجیره تامین ،مستلزم
دخالت و حمایت منابع انسانی است که البته پژوهشهای موجود در این زمینه ،تاکنون ارتباط
آموزش سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز را بررسی نکردهاند .در این مقاله قصد داریم این
شکاف تحقیقاتی را بررسی کرده و با وارد کردن"مسائل سبز" در مدیریت منابع انسانی سبز و
مدیریت زنجیره تأمین عالوه بر یکپارچهسازی این دو فرآیند ،تأثیر آن را بر عملکرد سازمان
نیز بسنجیم که در واقع سهم علمی و نوآوری پژوهش حاضر میباشد و به این سوال اساسی
پاسخ دهیم آیا آموزش سبز میتواند منجر به توسعه پایدار زنجیره تأمین سبز و نهایتا عملکرد
برتر شرکت گردد؟
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز میباشد و نهایتا
تأثیر آن بر عملکرد شرکت است .سایر اهداف تحقیق شامل سنجش تأثیر آموزش سبز بر
خرید سبز و همکاری با مشتریان؛ سنجش تأثیر خرید سبز بر کارایی هزینه؛ اثربخشی مشتریان
و تمایز محیطی ،سنجش تأثیر همکاری با مشتریان بر کارایی هزینه؛ اثربخشی مشتریان و تمایز
محیطی میباشد.
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مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته
مباني نظري پژوهش
خرید سبز :خرید سبز گنجاندن معیارهای زیستمحیطی در انتخاب تامینکننده و خرید و
همکاری با مصرفکنندگان 9که اشاره به تعامل با مشتری ،بازخورد سبز و دستورالعملها در
چارچوب شرکتها دارد(آرانتِس و همکاران.)4192 ،
آموزش سبز :آموزش سبز یک فرایند آموزش در حین کار و آموزش ادامهدار برای رسیدن
شرکتهای بزرگ به اهداف زیست محیطیشان تعریف میشود(دیلی و هوانگ.)4119 ،
اثربخشی مشتری :اثربخشی مشتری توانایی رسیدگی به شرایط اضطراری مشتری ،توانایی
رسیدگی به مشکالت ،سفارشات غیراستاندارد برای پاسخگویی به نیازهای ویژه و ارائه
اطالعات زمانی واقعی به مشتری در مورد سفارش مطابق با زمان انجام سفارش است .اثربخشی
بر روی تقاضای خدمات مشتری برای بهبود وفاداری مشتری و تکرار کسب وکار تمرکز دارد.
اثربخشی از طریق شیوههای مدیریت زنجیره تامین سبز در زمینههای در دسترس بودن محصول
سازگار است که منطبق بر معیارهای خاص زیست محیطی ،انجام سفارش ،و سطح خدمات
باال مشتری بهبود یافته است .بهبود از طریق مدیریت کیفیت محیط زیست ،همکاری خریدار و
تامینکننده در محصوالت زیستمحیطی و فرایندهای تولید ،و طراحی و بازسازی محصوالت
در همکاری با مشتریان برای برآورده ساختن نیازهای زیستمحیطی به دست میآید.
همان طورکه اثربخشی بیشتر با رضایت مشتری ارتباط دارد ،نتیجه عملکرد مدیریت زنجیره
تامین سبز ،اثربخشی مشتری است(کیچف و همکاران.)4195،4
همکاری با مشتریان :نیازمندکار با مشتریان برای طراحی فرایندهای تولید پاک است که
محصوالت با محیط زیست پایدار را با بستهبندی سبز تولید میکنند(دیاب 3و همکاران،
.)4196
)1. Collaboration with Consumers(CC
2 . Kirchoff et al.
3. Diab et al.

461

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی – سال هجدهم ،شماره  ،65بهار 99

تمایز محیطی :استفاده از تمایز در اینجا مربوط به موقعیت بازار سبز است ،نتیجه عملکرد
زنجیره تامین سبز تمایز محیطی است(کیچف و همکاران.)4195،
کارایی هزینه :کارایی با کاهش هزینههای عملیاتی و استفاده کارآمد از سرمایه ثابت وکار در
سراسر زنجیره تامین انجام میشود(جانسون و تمپالر)4199 ،
افزایش نگرانیها در مورد هشدارهای محیطی و تالش برای کاهش هرچه بیشتر آالیندههای
زیستمحیطی موجب ظهور مفاهیم جدید نظیر مدیریت زنجیره تأمین سبز شده است.
مدیریت زنجیره تامین سبز بهعنوان یک فلسفه مهم سازمانی درکاهش خطرات محیطی و
یک رویکرد پیشگیرانه جهت بهبود عملکرد زیستمحیطی و دستیابی به مزایای رقابتی در
سازمانها تلقی میشود(قربانپور و همکاران .)9395 ،پایداری در زمینه مدیریت عملیات نیز
توجهات زیادی را به خود جلب کرده است و در حال تبدیل شدن به یک بعد رقابتی جدید
است و موضوعاتی مانند "مدیریت زنجیره تأمین سبز" 9نیز روزبهروز مهمتر میگردد ،و
جامعه علمی را به تحرک وا میدارد .بنابراین مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره
تأمین سبز به ترتیب بر روی برنامههای دانشمندان و افراد حرفهای در مدیریت منابع انسانی 4و
مدیریت عملیات تأثیر میگذارند(جابور و جابور .)4195 ،مدیریت زنجیره تامین سبز بهعنوان
یک استراتژی برای کاهش تاثیرات زیستمحیطی است(گنگ 3و همکاران .)4197 ،مدیریت
منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز ،دو مبحث رایج در زمینه مدیریت منابع انسانی و
مدیریت عملیات 2بهشمار میروند .در دهه  91میالدی ،مطالعات بر روی سبز شدن سازمانها
تشدید شد(جابور و جابور .)4195 ،با افزایش مطالعات در زمینه سازمانهای سبز ،مشخص
شدکه سازمانها به منظور اجرای طرح سبزسازی به حمایت منابع انسانی از جمله آموزش،
ارزیابی عملکرد و پاداش نیازمند هستند(جابور و جابور .)4195 ،یکی دیگر از اقدامات

)1. Green Supply Chain Management(GSCM
)2. Human Resource Management(HRM
3. Geng et al.
)4. Operations management(OM
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مدیریت منابع انسانی سبز آموزش زیستمحیطی است که کارکنان را قادر میسازد که شیوه-
های مدیریت زیستمحیطی پیشرفتهتری را اتخاذ کنند.
مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یکپارچهکننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیستمحیطی در
تمام مراحل طراحی محصول ،انتخاب و تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرایندهای توزیع و
انتقال ،تحویل به مشتری و باالخره پس از مصرف ،مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور
بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین
است .این مهم سبب می شود عملکرد کلی سازمان نیز بهبود یابد و در بازارهای داخلی و
بینالمللی مزیت رقابتی ایجاد گردد(مظفری و قطبی .)9395 ،یکی از چالشهای پژوهشگران
مدیریت منابع انسانی که میخواهند بر مدیریت منابع انسانی سبز متمرکز شوند ،درک اقدامات
مدیریت زیستمحیطی ا ست زیرا این اقدامات رابطه مستقیمی با مدیریت عملیات ،شامل کل
زنجیره تامین در جستجو برای پایداری زیستمحیطی بیشتر ،دارد .تنها راه برای سازمانها به
منظور جستجوی جدیتر پایداری ،9از طریق درگیر شدن کل زنجیره تأمین است .در بستر
مدیریت عملیات پایدار و زنجیره تأمین پایدارتر به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی،
اجتماعی و سبز ،مفهوم "مدیریت زنجیره تأمین سبز" ایجاد شد که به معنای جستجو برای
بهرهوری زیستمحیطی بیشتر در زنجیرههای تأمین ،یکی از مهمترین مباحث در رابطه با
مدیریت عملیات است(کانِن و همکاران.)4192 ،4

مروري بر مطالعات گذشته
لشگری و حمیدی( )9395در پژوهشی به بررسی نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز در
رابطه بین جهتگیری استراتژیک و عملکرد مرکز درمانی سینا تهران پرداختند .نتایج پژوهش
آنها نشان دادکه زنجیره تامین سبز در رابطه بین جهتگیری استراتژیک و عملکرد سازمانی
نقش میانجی ایفاء می کند .در ضمن اثرگذاری زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمانی نیز
1. Sustainability
2. Kannan et al.
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تاییدگردید .همچنین تراماریکو و همکاران )4197( 9تحقیقی در زمینه ارزیابی چندمعیاره از
مزایای آموزش مدیریت زنجیره تامین با توجه به مسائل سبز انجام دادند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد آموزش اساسا به سازمان کمک میکند ،مزایای سازمانی بر استفاده از بهترین شیوه-
های مدیریت زنجیره تامین سبز و درک مشترک واژگان و فرآیندها متمرکز شده است .عالوه
بر این ،مزایای فردی دانش و مهارت در مدیریت زنجیره تامین سبز افزایش یافته است .در
ادامه چیهاو و عمر )4197( 4در پژوهشی «تأثیر آموزش بر عملکرد سازمان :مطالعه در مورد
بخش هتل در ترنگگانو ،مالزی» با هدف رابطه بین عملکرد آموزشی و تبیین نتایج مطالعات
قبلی برای بخش هتل در مالزی از مدیران هتلها مورد بررسی قرار دادند .یافتههای تحقیق
حمایت از آموزش ،نیاز به بخش منابع انسانی برای بهبود کیفیت آموزش کارکنان هتلها را
فراهم میکند .این ابتکار عمل میتواند تعهد کارکنان را به وظایف افزایش دهد و در نتیجه
عملکرد سازمانی را افزایش دهد .نجاتی و همکاران ( )4197در پژوهشی ارتباط بین مدیریت
منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز ،را با توجه به اثر تعدیلکننده مقاومت کارکنان
در برابر تغییر مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیقات نشان میدهد )9( :مدیریت منابع انسانی
سبز بر مدیریت زنجیره سبز تاثیر مثبتی برای ادغام بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت سبز
دارد؛ (" )4توسعه و آموزش سبز"" ،توانمندسازی کارکنان سبز" ،و "پرداخت و پاداش سبز"
تاثیر مثبتی بر مدیریت زنجیره سبز دارند و این شیوههای مدیریت منابع انسانی سبز باید توجه
مدیران را جلب کند؛ (" )3مقاومت در برابر تغییر" تأثیر تعدیلکنندهای بر ارتباط بین مدیریت
منابع انسانی سبز(به ویژه استخدام و انتخاب سبز) و مدیریت زنجیره سبز داردکه این امر
نخستین گام برای ایجاد یک فرهنگ سازمانی پایدار است .در تحقیقاتی در این راستا ،جابور
و جابور (« )4195مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز :پیوند دو دستورکار
نوظهور» با هدف ارائه یک چارچوب سینرژیک 3و یکپارچه برای رابطة مدیریت منابع انسانی
سبز -مدیریت زنجیره تأمین سبز و ارائه یک برنامه تحقیقاتی برای این یکپارچهسازی بررسی
1 . Tramarico et al.
2. Chi Hau & Omar
3. Synergistic
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نمودند .نتایج تحقیق آنها نشان دادکه عوامل مدیریت منابع انسانی سبز غیرملموستر ،مانند
فرهنگ ،کار تیمی ،و اختیار ،اساس مدیریت زنجیره تأمین سبز را تشکیل میدهند .مدیریت
زنجیره تأمین سبز میتواند به کارایی شرکتها و به توان شرکتها برای سرمایهگذاری کردن
بر روی توسعه منابع انسانی و مسئولیت اجتماعی حقوقی کمک کند .بنابراین رابطه بین
مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز میتواند منجر به ایجاد شرکتهای
پایدارتر و زنجیرههای تأمین و توسعه پایدار گردد .همچنین تیکسریا و همکاران ( )4195در
پژوهش «آموزش سبز و محدودیت زنجیره تامین سبز :شواهد و مدارکی از شرکتهای
برزیلی» به تجزیهوتحلیل رابطه بین آموزش سبز و زنجیره تامین سبز در شرکتهای برزیلی
پرداختند و بیان نمودند ویژگیهای اصلی آموزش سبز عبارتند از موضوعات آموزشی سبزکه
مناسب و رایج برای فعالیتهای شرکتها است ،محتویات آموزشی سبز ایجاد شده از طریق
تجزیه تحلیل سیستماتیک 9از شکافها و نیازهای آموزشی وکارمندانی که آموزش سبز را
دریافت کردهاند .نتایج تحقیق بیانگر این است که آموزش سبز همبستگی مثبتی با اتخاذ شیوه-
های زنجیره تامین سبز در خرید سبز و همکاری با مشتریان دارد و شرکتها از طریق
پیادهسازی آموزش سبز باعث بهبود مدیریت زنجیره تامین سبز برای همکاری با مشتریان و
خرید سبز میشوند .آنها نشان دادندکه بهکارگیری مدیریت منابع انسانی سبز به میزان 1/69
بر خرید سبز و  1/26بر همکاری با مشتریان تأثیر دارد .در ادامه کیچف و همکاران ( )4195در
پژوهشی «تأثیر جهتگیریها ی سازمانی استراتژیک بر مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد
شرکت» مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیقشان نشان دادکه ترکیب قابلیتهای زنجیره تأمین
و قابلیتها ی محیطی تأثیر مثبتی بر مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت دارد .آنها تأثیر
زنجیره تأمین سبز بر ابعاد عملکرد سازمان شامل کارایی ،اثربخشی مشتری و تمایز محیطی را
به ترتیب  1/99 ،1/92و  1/54اعالم کردند از این رو بیشترین تأثیرگذاری بهکارگیری زنجیره
تأمین سبز بر تمایز محیطی است .تحقیق دیگری توسط آرانتِس و همکاران ( )4192به
«تصویب شیوههای مدیریت زنجیره تامین سبز :مکانیسم القا و نقش شرکتهای کانونی»
1.Systematic
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پرداختند .یافتهها نشان میدهد مکانیزمهای خاص برای القاء تمرینات مدیریت زنجیره تأمین
سبز ،اصلیترین آن آموزشهای محیطزیست ،فعالیتهای تدارکات ،انتخاب و ارزیابی
تامینکنندگان و بازاریابی سبز است .شولر و جکسون )4192( 9نیز تأثیرات مثبت منابع انسانی
بر عملکرد شرکتها را از طریق نیاز به حمایت مدیریت منابع انسانی در مسائل سبز مطرح
کردند .همچنین تیکسریا و همکاران ( )4194در پژوهشی «ارتباط بین مدیریت سبز و آموزش
زیست محیطی در شرکتهای واقع در برزیل :یک چارچوب نظری و مطالعات موردی» را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج شناسایی سیر تکامل مرحله عمر مدیریت سبز شرکت و سطح
آموزش زیست محیطی ،رابطه مثبت میان آموزش محیطی و مدیریت سبز را نشان داد .در ادامه
غفورخان و همکاران ( )4199در پژوهشی «تاثیر آموزش و توسعه بر عملکرد سازمانی» را
بررسی نمودند .تمرکز مطالعه بر درک تاثیر آموزش و توسعه ،آموزش شغلی ،طراحی
آموزش و سبک تحویل در عملکرد سازمانی است .و همچنین از چهار جنبه مهم در مطالعات
سازمانی به شمار میرود .نتایج تحقیق آنها نشان میدهدکه آموزش و توسعه ،آموزش شغلی،
طراحی آموزشی و سبک تحویل تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانی دارد و همه اینها بر
عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارند و عملکرد کلی سازمان را افزایش میدهند .در ادامه دیلی و
هوانگ ( )4119بیان کردند که هریک از مراحل سیستم مدیریت زیستمحیطی نیازمند
حمایت ویژه اقدامات منابع انسانی با تاکید برگزینش و استخدام ،آموزش ،ارزیابی عملکرد و
پاداش برای کارکنان است .مدیریت منابع انسانی سبز شامل شیوههای منابع انسانی سنتی با
اهداف زیستمحیطی و"ابعاد استراتژیک برای مدیریت منابع انسانی" یا "اشکال جدید
سازمان کار" از جمله فرهنگ سازمانی ،کار تیمی و توانمندسازی کارکنان است .هدف
استخدام و گزینش کارکنانی است که به محیطزیست متعهد باشند واضح است که گزینش
برای سبز شدن سازمان مهم است ،با این حال مطالعات نشان میدهد که اینگونه اقدامات
همیشه جنبههای زیستمحیطی را در هم نمیآمیزند(جابور و جابور .)4195 ،با توجه به مرور
مبانی نظری توسط محققان ،تاکنون تحقیقی در این زمینه یافت نشده که رابطه بین "آموزش
1. Schuler & Jackson
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سبز" و "مدیریت زنجیره تأمین سبز" را بررسی کرده باشد .مقاالتی وجود دارند که بر رابطه
یکپارچگی بین مدیریت منابع انسانی و مدیریت زنجیره تأمین بصورت گستردهتری تأکید می-
کنند ،بدون اینکه مسائل سبز را مد نظر قرار داده باشند(جابور و جابور .)4195 ،بنابراین
هرکدام از زمینههای مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز از دانش به نظر
میرسد که بصورت جداگانه توسعه پیدا کرده باشند ،اگرچه آنها به هم نیازمند هستند.
ساختن پلی بین مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت منابع انسانی سبز مهم است چون
مدیریت منابع انسانی سبز برای سبزبودن مؤثر سازمانها ضروری است ،و مدیریت زنجیره
تأمین سبز نیز بخشی از مفهوم مدیریت زنجیره تامین پایدار 9است که در زمانیکه سازمانها
دنبال پایداری هستند خیلی مهم میباشد(جابور و جابور .)4195 ،هدف مدیریت زنجیره تامین
پایدار ،به حداکثر رساندن سودآوری زنجیره تامین و در عین حال به حداقل رساندن اثرات
زیستمحیطی و به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی است(ورال .)4196 ،4انتقال به زنجیرههای
عرضه پایدار(دینگ 3و همکاران )4195 ،باعث شده است که شرکتها برای هماهنگ کردن
عملیات خود با شیوههایی که به نظر محیطزیست پایدار هستند ،تشویق شوند(آکوای،2
 .)4197با بررسی پژوهشهای مرتبط به راحتی مشاهده میشود موضوعاتی که بهطور مکرر
در مطالعات مدیریت زنجیره تأمین سبز به آنها پرداخته شده است ،شامل موارد زیر است:
(الف) اثربخشی مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمانی(زیستمحیطی ،عملیاتی،
اقتصادی)(گویندان و همکاران)4192 ،6؛ (ب) معیارهای انتخاب عرضهکنندگان در زمینه
مدیریت زنجیره تأمین سبز(گویندان و همکاران)4192 ،؛ و (ج) تجزیه و تحلیل فشارها و موانع
بر سر راه اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز است اما موانع سازمانی و انسانی از جمله فقدان
آموزش ،عدم مشارکت مدیریت ارشد در اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز ،و عدم همکاری و
ارتباط متقابل بررسی نشده است(گویندان و همکاران .)4192 ،مدیریت منابع انسانی سبز و
)1. Sustainable supply chain management(SSCM
2. Vural
3. Ding et al.
4. Acquaye et al.
5. Govindan et al.
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مدیریت زنجیره تأمین سبز را باید به شیوه مرتبطی تحلیل کرد چون سازمانها و در نتیجه
مدیریت عملیات ،از مردم تأثیر میپذیرند(بعبارت دیگر ،آنها مستلزم تأمینکنندگان،
کارکنان ،مدیران و مدیریت ارشد هستند) .وقتیکه چندین سازمان با هم ترکیب میگردند ،و
باهم همکاری میکنند ،و همچنین در زنجیرههای تأمین ساختار مییابند ،افراد بیشتری با آنها
مرتبط خواهند بود ،روابط انسانی پیچیدهتر خواهد شد ،و در نتیجه مسائل رفتاری قابل توجهتر
میگردند(جابور و جابور .)4195 ،پس از بررسی تحقیقات گذشته شاخصها شناسایی شدند و
باتوجه به شکاف تحقیقات با واردکردن "مسائل سبز" در مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت
زنجیره تأمین ،تأثیر آموزش سبز را بر عملکرد سازمان از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره
تأمین سبز بررسی نمودیم .جدول( )9شاخصهای تحقیق را نشان میدهد.
جدول  .1شاخصهای تحقیق

شاخصهاي اصلي

شاخصهاي فرعي

مرجع

مدیریت منابع انسانی

آموزش سبز

تیکسریا و همکاران( ،)6102تیکسریا و
همکاران()6106

سبز
خرید سبز

تیکسریا و همکاران( ،)6102جابور و جابور(،)6102

مدیریت زنجیره تأمین

کیچف و همکاران( ،)6102آرانتِس و

سبز

همکاران()6102
همکاری با مشتریان

تیکسریا و همکاران( ،)6102جابور و جابور(،)6102
کیچف و همکاران( ،)6102آرانتِس و
همکاران( ،)6102چیهاو و عمر()6102

کارایی هزینه
عملکرد شرکت

اثربخشی مشتریان
تمایزمحیطی

کیچف و همکاران()6102
کیچف و همکاران()6102
کیچف و همکاران()6102

مدل مفهومی پژوهش در قالب شکل ( )9ارائه شده است .متغیرهای مستقل و میانجی برگرفته
از پژوهش تیکسریا و همکاران ( )4195و متغیر وابسته برگرفته از پژوهش کیچف و همکاران
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( )4195است .تیکسریا و همکاران ( )4195اظهار داشتند پیادهسازی شیوههای مدیریت سبز
زنجیره تامین ،مانند خرید سبز و همکاری با مشتریان ،چندین چالش را مطرح میکند ،که
اغلب به علت فقدان آموزش سبز است .ما نیز نوآوری نموده وآموزش سبز را در شرکت ملی
پخش فراوردههای نفتی منطقه گیالن مورد بررسی قرار دادیم .با توجه به مدل مفهومی
پژوهش ،فرضیات بدین صورت تدوین گردید:
فرضیه  9اول :آموزش سبز بر خرید سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :4آموزش سبز بر همکاری با مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :3خرید سبز بر کارایی هزینه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :2خرید سبز بر اثربخشی مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :6خرید سبز بر تمایز محیطی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :5همکاری با مشتریان برکارایی هزینه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :7همکاری با مشتریان بر اثربخشی مشتریان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :2همکاری با مشتریان بر تمایز محیطی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

شکل .1مدل توسعهیافته این تحقیق

روش پژوهش
تحقیق حاضر ،به دلیل اینکه به بررسی تأثیر آموزش سبز بر عملکرد سازمان میپردازد و
دانشکاربردی را در صنعت مدنظر توسعه میدهد ،از نظر هدف ،تحقیق کاربردی است .البته
با توجه به نوین بودن مدیریت زنجیره تامین سبز در این صنعت ،میتوان آن را از نوع توسعهای
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نیز دانست و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطالعات نیز ،پیمایشی -مقطعی است .براساس
ماهیت و روش ،توصیفی پیمایشی از نوع مطالعات همبستگی میباشدکه به بررسی رابطه بین
متغیرها میپردازد .جامعه آماری متشکل ازکلیه کارشناسان و مدیران شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی منطقه گیالن هستند که بر طبق آمار به دست آمده از مدیریت شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منظقه گیالن در سال  96این تعداد  961نفر اعالم شده است .روش
نمونهگیری تصادفی ساده بوده و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران جامعه محدود
استفاده شد و حجم نمونه  992نفر به دست آمد .یکی از روشهای تعیین اعتبار یا روایی،
بررسی اعتبار محتوا است .ازآنجاکه تمامی سؤاالت پرسشنامه از مقاالت معتبر بینالمللی
استخراج گردیده است ،بنابراین اعتبار و روایی آنها ثابت شده است .برای حصول اطمینان از
روایی(محتوا و صوری) پرسشنامه از شاخص نسبت روایی محتوایی 9استفاده شد .جهت
محاسبه این شاخص از نظرات  91نفر از کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون مورد
نظر استفاده شد و با توضیح اهداف آزمون برای آنها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به
محتوای سؤاالت ،از آنان خواسته شد تا هریک از سؤاالت را براساس طیف سه بخشی لیکرت
«گویه ضروری است»« ،گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد»
طبقهبندی ک نند .براساس تعداد متخصصینی که سؤاالت را مورد ارزیابی قرار داده اند ،حداقل
مقدار نسبت روایی محتوایی قابل قبول بایستی 1/54باشد(کرمی .)9324 ،برای سواالت
پرسشنامه حاضر نیز این مقدار  1/22محاسبه گردیدکه نشان داد بین متخصصان در زمینه روایی
این آزمون توافق وجود دارد .با توجه به اینکه مقدار نسبت روایی محتوایی تعیینکننده روایی
محتواست درصورتی که یک سوال از نسبت روایی محتوایی الزم برخوردار نباشد میتواند
حذف گردد .برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه این
ضریب برای تمامی متغیرها باالی  1/7بودکه نشاندهنده پایایی مناسب سواالت پرسشنامه بود.
بهطور خالصه چهارچوب تحقیق به صورت شکل  4است.


)1. Content validity ratio(CVR

دارستانی و فاضل
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شکل .2چارچوب تحقیق

مفروضات این تحقیق در نظرگیری متغیر آموزش سبز از حیطه مدیریت منابع انسانی و خرید
سبز و همکاری با مشتریان ،مدیریت زنجیره تامین سبز و همچنین عملکرد شرکت به سه بعد
کارایی هزینه ،اثربخشی مشتریان و تمایز محیطی میباشد.

تحلیل دادهها
باتوجه به نتایج تجزیه وتحلیل دادههای جمعیتشناختی ،اکثریت پاسخدهندگان را مردان
تشکیل دادندکه بیشترآنان افراد بین  31تا  21سال و دارای تحصیالت کارشناسی بودند.
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حدود 21درصد از پاسخدهندگان سابقه کاری بین 91تا  96سال داشتند که اکثریت آنها
بصورت رسمی با شرکت همکاری میکردند.
پیش از استفاده از آزمون های آماری پژوهش ابتدا باید آزمون نرمال بودن داده انجام شود.
هنگام بررسی نرمال بودن دادهها ،فرض صفر مبتنی بر اینکه توزیع دادهها نرمال است در سطح
خطای  %6آزمون میشود .بنابراین اگر مقدار معناداری بزرگتر مساوی  1/16به دست آید،
در اینصو رت دلیلی برای رد فرض صفر وجود نخواهد داشت .فرض نرمال بودن دادهها در
سطح معناداری  %6با تکنیک کولموگروف-اسمیرنف 9آزمون شده است و نتایج در جدول
( )4نشان داده شده است.
جدول  .2آزمون نرمال بودن دادهها
آموزش

خرید

همکاری

کارایی

اثربخشی

تمایز

سبز

سبز

با مشتریان

هزینه

مشتریان

محیطی

N

992

992

992

992

992

992

کولموگرو

9/629

4/295

9/623

9/749

9/769

9/259

ف-
اسمیرنوف
معناداری

1/342

1/992

1/456

1/497

1/995

1/293

آزمون نرمال بودن سازهها نشان میدهد که سطح معناداری برای تمامی سازهها باالتر از 1/16
است لذا دادهها از توزیع نرمال برخوردار بوده و از نرمافزار لیزرل استفاده شده است چون
شرط لیزرل نرمال بودن است.
به منظور بررسی روایی( میزان تبیین هریک از متغیرها توسط سؤالهای مربوطه) هریک از
متغیرهای ششگانه مطرح شده در مدل پژوهش ،از تحلیل عاملی تأییدی توسط نرمافزار
لیزرل 4استفاده شد .نتایج تخمین درگزارش لیزرل ،حاکی از مناسب بودن شاخصهای برازش
بود .با توجه به نتایج به دست آمده در جدول ( )3و مقایسه آن با دامنه قابل قبول میتوان
1. Kolmogorov-Smirnov
2. LISREL

دارستانی و فاضل
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اذعان نمود تمامی شاخصهای برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرارگرفتهاند و لذا مدل
مورد تأیید میباشد.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیرها
2

RMSEA1

GFI2

AGFI3

NFI4

NNFI5

CFI6

دامنه مقبول

>3

>0/1

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

<0/9

نتیجه

2/99

0/000

0/99

0/99

0/99

0/99

0/99

شاخص تناسب

df

برای ارزیابی مدل فرضی این پژوهش ابتدا به برآورد پارامترها با استفاده از روش بیشینه
احتمال میپردازیم .پارامترهای برآورد شده شامل"ضرایب تأثیر"7میباشد .در نهایت
شاخص های ارزشیابی برازندگی مدل و شکل مدل برازش شده گزارش میگردد .شکل ()4
نشاندهنده مدل ساختاری ،درحالت تخمین استاندارد است که روابط بین متغیرهای آموزش
سبز ،خرید سبز ،همکاری با مشتریان ،کارایی هزینه ،اثربخشی مشتریان و تمایز محیطی را
نمایان می سازد .این شکل ،ضرایب بتا را برای هر یک از مسیرهای مدل ساختاری نشان می-
دهد .رد یا تأیید هریک از فرضیهها منوط بر مقایسه ضریب بتای بهدست آمده برای هر مسیر،
در حالت تخمین استاندارد ،با مقدار  tمحاسبه شده برای آن ،در حالت ضرایب معناداری،
است.

1. Root Mean Squared Error of Approximation
2. Goodness-of-Fit
3. Adjusted Goodness-of-Fit
4. Normed Fit Index
5. Non-Normed Fit Index
6. Comparative Fit Index
9. Path Coefficient
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شکل  .3مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

شکل ( )3نیز نشاندهنده مدل ساختاری در حال ضرایب معناداری میباشد و مقادیر  tمحاسبه
شده را برای هریک از مسیرها مشخص میسازد .به طورکلی ضریب مسیر بیانکننده وجود
رابطه علی خطی و شدت و جهت این رابطه بین دو متغیر مکنون است .در حقیقت همان
ضریب رگرسیون در حالت استاندارد است که در مدلهای سادهتر رگرسیون ساده و چندگانه
مشاهده میشود و عددی بین  -9تا  9+است که اگر برابر با صفر شوند ،نشاندهندهی نبود
رابطهی علی خطی بین دو متغیر پنهان است.

دارستانی و فاضل
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شکل  .4مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری

همانگونه که از شکلهای ( )4و ( )3نمایان است ،شاخصهای برازندگی مدل در دامنه قابل
قبول قرارگرفتهاند وکلیه روابط معنادار میباشد .شاخصهای برازندگی مدل نهایی در جدول
( )2ارائه شده است.

تایید مدل توسعهیافته تحقیق
باتوجه به خروجی نرمافزار لیزرل(مقدار محاسبه شده

Normal Theory Weighted

=  ) (P = 0.0)84.739Least Squares Chi-Squareاست که مقدار تقریباً کم و مناسبی است.
پایین بودن میزان این شاخص نشاندهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی پژوهش با دادههای
مشاهده شده تحقیق است .باتوجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می-
توان اذعان نمود تمامی شاخصهای برازندگی مدل فوق در دامنه قابل قبول قرارگرفتهاند و لذا
مدل مورد تأیید میباشد.
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جدول  .4شاخصهای برازندگی

شاخص
تناسب

2
CFI NNFI NFI AGFI GFI RMSEA  df

دامنه مقبول

>3

>1/0

<1/9 <1/9 <1/9 <1/9 <1/9

نتیجه

6/92

1/100

1/90 1/92 1/93 1/96 1/99

براساس خروجی نرمافزار لیزرلt ،های محاسبه شده که نشاندهنده رابطه متغیرهای
تحقیق( آموزش سبز ،خرید سبز ،همکاری با مشتریان ،کارایی هزینه ،اثربخشی مشتریان و
تمایز محیطی) هستند ،در دامنه  9/95و  -9/95قرار نگرفتهاند که این موضوع نشاندهنده
معنادار بودن رابطه میان آنها است .از آنجا که مقدار

کم ،نسبت

به درجه

آزادی( )dfکوچکتر از  RMSEA ،3کوچکتر از  1/12و نیز ،NFI ،AGFA ،GFI
 NNFIو  CFIبزرگتر از  1/9است ،میتوان نتیجه گرفت که مدل اجرا شده برازش مناسبی
دارد .نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری که برای بررسی فرضیهها مورد نیاز است ،در
جدول ( )6نمایش داده شده است.
جدول  .5نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری) (SEMبرای فرضیهها

متغیرهاي درونزا

متغیرهاي برونزا

ضرایب

مقادیر

وضعیت

بتا

محاسبه شده t

فرضیه

آموزش سبز

خرید سبز

1/92

01/32

تأیید

آموزش سبز

همکاری با مشتریان

1/91

9/92

تأیید

خرید سبز

کارایی هزینه

1/99

6/39

تأیید

خرید سبز

اثربخشی مشتریان

1/99

2/31

تأیید

خرید سبز

تمایز محیطی

1/90

00/01

تأیید

همکاري با مشتریان

کارایی هزینه

1/90

9/91

تأیید

همکاري با مشتریان

اثربخشی مشتریان

1/92

00/21

تأیید

همکاري با مشتریان

تمایز محیطی

1/29

9/22

تأیید

دارستانی و فاضل
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بحث و نتیجهگیري
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرآموزش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و نهایتا تأثیرآن
برعملکرد شرکت بود .نتایج حاصل از فرضیهها و نتایج کلی تحقیق در جدول( )5نشان داده
شده است.
جدول  .6نتایج فرضیهها و نتایج کلی تحقیق
محققان
(سال)

نتایج کلی تحقیق

نتایج مقایسه فرضیهها
فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

فرضیه پنجم

فرضیه ششم

فرضیه هفتم

فرضیه هشتم

پژوهش شدت تاثیر

آموزش

خرید سبز

خرید سبز به

خرید سبز به

همکاری با

همکاری

همکاری

نتایج نشان داد

حاضر

آموزش

سبز به میزان بر کارایی

میزان  29درصد

میزان 29

مشتریان به

با مشتریان

با مشتریان

آموزش سبز از

()9396

سبز بر

هزینه 1/29

بر اثربخشی

درصد بر

میزان 96

به میزان  27به میزان  79طریق نقش میانجی

خرید سبز بر همکاری

درصد

مشتری اثر

تمایز محیطی

درصد بر

با مشتریان

تأثیر

میگذارد.

برابر با

 21درصد

1/27

اثر

درصد

میگذارد.

میباشد.

میگذارد.

درصد بر

درصد بر

مدیریت زنجیره

اثر میگذارد .کارایی هزینه

اثربخشی

تمایز

تأمین سبز بر

اثر میگذارد.

مشتریان

محیطی اثر

عملکرد سازمان

اثر

میگذارد.

تأثیرگذار است و

میگذارد.

موجب بهبود
عملکرد سازمان به
لحاظ کارایی،
اثربخشی و تمایز
محیطی در دستیابی
به مزیت رقابتی
پایدار میگردد.

جابور و

نتایج

نتایج حاصل

نتایج نشان میدهد

جابور

حاصل با

با نتایج

مدیریت زنجیره

()4195

نتایج

جابور و

تأمین سبز میتواند

جابور و

جابور

به کارایی شرکتها

جابور

همخوانی

و به توان شرکتها

همخوانی

دارد.

برای سرمایهگذاری

دارد.

کردن بر روی
توسعه منابع انسانی و
مسئولیت اجتماعی
حقوقی کمک کند.
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کیچف

نتایج

نتایج حاصل با

نتیجه بدست

نتایج حاصل

نتایج

نتایج

یافتهها نشان میدهد

و

حاصل با

نتایج کیچف و

آمده با نتایج

با نتایج

حاصل با

حاصل با

درک سبز بودن به

همکاران

نتایج

همکاران

کیچف و

کیچف و

نتایج

نتایج

مدیران کمک

()4195

کیچف و

همخوانی دارد.

همکاران

همکاران

کیچف و

کیچف و

میکند تا کارایی و

همکاران

همخوانی

همخوانی

همکاران

همکاران

اثربخشی در

همخوانی

دارد.

دارد.

همخوانی

همخوانی

دستیابی به مزیت

دارد.

دارد.

رقابتی پایدار را باال

دارد.

ببرند.
تیکسریا

نتایج

نتایج حاصل

نتایج نشان میدهد

و

حاصل با

با نتایج

شرکتها از طریق

همکارا

نتایج

تکسریا و

پیادهسازی آموزش

ن

تکسریا و

همکاران

سبز باعث بهبود

( )4195همکاران م

همخوانی

مدیریت زنجیره

دارد.

تامین سبز برای

همخوانی

همکاری با مشتریان

دارد.

و خرید سبز
میشوند.
تیکسریا

نتایج حاصل

نتایج نشان میدهد

و

با نتایج

که آموزش سبز به

همکاران

تیکسریا و

منظور کمک به

()4194

همکاران

شرکتها برای بهبود

همخوانی

مدیریت زنجیره تامین

دارد.

سبز برای همکاری
با مشتریان و اجرای
خرید سبز کمک
میکند.

از بین شیوههای آموزش سبز که با زنجیره تأمین سبز ارتباط داشتند ،با توجه به بارهای عاملی
مشاهده شده  3شیوه بیشترین تأثیر را داشتند .این سه شیوه عبارتند بودند از  -9مطرح شدن
آموزش سبز از طریق شناسایی شکاف بین آموزش و نیازها-4 ،ارتباط داشتن مباحث مطرح
شده در دورههای آموزش سبز با فعالیتهای کارکنان سازمان و  -3در اختیار داشتن فرصت
کافی برای استفاده از آموزش سبز در فعالیتهای کارکنان .مناسبترین موارد برای همکاری
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با مشتریان عبارتند بودند همکاری با مشتریان در جلوگیری از سرریز شدن محصول و همکاری
با مشتریان در طراحی جایگاههای سازگار با محیطزیست .این نتایج نشان میدهد شرکتهایی
که شیوههای مدیریت زنجیره تأمین سبز را بهکار میبرند ،بایدکارکنان خود را با آگاهسازی و
مهارتهای سبز از طریق آموزش سبز توانمند سازند .اگر کارکنان ،آگاهی زیستمحیطی
بیشتری داشته باشند ،قادر به حمایت بیشتر از تامینکنندگان سبز در سراسر زنجیره تامین
خواهند بود.
این نتایج نقش خاص آموزش سبز در ساخت سازمانهای سبزتر را نشان میدهد .در این زمینه
آموزش سبز یک منبع و مزیت رقابتی برای شرکتها میتواند باشد .در صورت تمرکز
برآموزش سبز ،شرکتها باید در محتوای بخشهای آموزشی ،تجزیه تحلیل شکافها و
نیازهای آموزشی و ایجاد فرصت برای کارمندان برای استفاده از دانش سبز سرمایهگذاری
کنند .نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت زنجیره تأمین سبز منجر به بهبود عملکرد سازمان به
لحاظ کارایی ،اثربخشی و تمایز محیطی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار میگردد.
با توجه نتایج به دست آمده از تجزیهوتحلیل مدل تحقیق میتوان مسیر زیر را بهعنوان
اثربخش ترین مسیر از آموزش سبز به عملکرد معرفی نمود .ضرایب بتا مربوط به این مسیر در
شکل شماره ( )6نشان داده شده است.

شکل  .5مسیر اثربخش از آموزش سبز به عملکرد از طریق خرید سبز
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آموزشهای سبز ارائه شده به مدیران و کارشناسان متناسب با نوع فعالیتهای آنان ،ارزیابی
این آموزش ها و همچنین در اختیارگذاشتن فرصت کافی برای استفاده از این آموزشها
موجب می شود که مدیران زنجیره تأمین به منافع اقتصادی حاصل از فعالیتهای
زیستمحیطی ،تشخیص نیاز به بهبود در عملکرد زیستمحیطی و افزایش تعامل میان خرید و
محیط زیست آگاهی یافته و شرایط ایجاد زنجیره تأمین سبز را در سازمان تسهیل نمایندکه
موجب اجرای الزامات زیست محیطی از جمله دارا بودن گواهینامه ایزو  92119یا گواهینامه
سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیطزیست-ام اس برای تأمینکنندگان وکنترل کیفیت
تأمینکنندگان به لحاظ آلودگی منجر به کارایی هزینه شرکت میگردد.
با توجه به نتایج بدست آمده ،آموزش سبز بر خرید سبز دارای تاثیر باالیی میباشد سه شیوه
آموزش سبز (مطرح شدن آموزش سبز از طریق شناسایی شکاف بین آموزش و نیازها ،ارتباط
داشتن مباحث مطرح شده در دورههای آموزش سبز با فعالیتهای کارکنان سازمان و در
اختیار داشتن فرصت کافی برای استفاده از آموزش سبز در فعالیتهای کارکنان) دارای
اهمیت باالتری نسبت به شیوههای دیگر بوده و همچنین مناسبترین شیوههای خرید سبز
شیوههای اول و چهارم(انتخاب تأمینکنندگان که دارای گواهینامه ایزو  92119یا سیستم
مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیطزیست-ام اس باشند وکنترل کیفیت از تأمینکنندگان)
میباشند.
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پیشنهادهاي پژوهش
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهادهای کاربردی برای مدیران ارائه میگردد.


برای کاهش موانع زنجیره تأمین سبز به ارائه آموزشهای سبز برای مدیران و
کارشناسان اقدام کنند .این آموزشها باید متناسب با فعالیت مدیران مربوطه و
همچنین از طریق شناسایی شکاف بین آموزش و نیازها ارائه گردد.



تغییر بینش ،منجر به تغییر رفتار میشود .آموزشهای مرتبط برای مدیران ارشد و
کارکنان درباره روشن شدن ضرورت موضوعات زیستمحیطی میتواند در
بلندمدت کارآمد باشد.



آگاهسازی مدیران از طریق کالسهای آموزشی که توسط سازمان حفاظت
محیطزیست ،دانشگاه یا سازمان برگزار میشود ،در جهت ایجاد حساسیت در زمینه
محیطزیست موثر میباشد.



بخشها و

آموزش سبز بایدکوتاه ،ساده ،مرتبط و غیررسمی باشد و همه کارکنان
سازمان را در برگیرد .کارکنان باید در برنامهریزی و اجرای آموزشهای سبز
مشارکت داده شوند.



سازمان جهت کاهش زمان سفارشگیری تا تحویل محصول و همچنین افزایش
ثبات زمانی در دوره سفارش گیری تا تحویل ،جهت آگاهی و عمل به آن
دستورالعمل سبز شرکت را در اختیار تأمینکنندگان قرار دهند.

در این راستا محققان دانشگاهی میتوانند جهت تحقیقات آتی


با استفاده از تکنیکهای تصمیمگیری نظیر دیمتل 1اثر علت و معلولی این شیوهها،
آموزش سبز بر روی خرید سبز را بررسی نموده و این عوامل را با استفاده از
تکنیکهای جدید تصمیمگیری مانند روش بهترین -بدترین 4ارزیابی نموده و
همچنین سازمانهای اجرایی میتوانند بسته سیاستی جهت پیادهسازی آن را به طور
)1. Decision-Making Trail and Evaluation Laboratory(DEMATEL
)2. Best Worst Method(BWM
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کارا اجرا نمایند.


همچنین پژوهشگران میتوانند تحقیق را بصورت مقایسه بین عملکرد شرکت در
صورت وجود آموزش سبز با عملکرد شرکت در صورت نبودن آموزشهای سبز
انجام دهند.
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