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 گیری جهتبررسی تأثیر فناوری بالک چین بر زنجیره تأمین سبز با نقش میانجی  

 و نقش تعدیلگر نوآوری تکنولوژی محیطی زیست
 

 2، محمد تقی هنری1محسن ابوطالبی
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 چکیده

و  محیطی زیست گیری جهتهدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فناوری بالک چین بر زنجیره تأمین سبز با نقش میانجی 

واحدهای مختلف سازمانی و همچنین نقش تعدیلگر نوآوری تکنولوژی بود. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و معاونین 

 ها آنکه تعداد  دادند میکارکنان واحدهای تدارکات، خرید، بازرگانی و آی تی شرکت نورد صنعتی ساختمانی فوالد یزد تشکیل 

استفاده شده است. بدین منظور از پرسشنامه استاندارد  ها داده آوری جمعنفر بود. در این پژوهش از پرسشنامه برای  111

تأیید روایی پرسشنامه، از تکنیک روایی محتوا و برای  منظور به( بهره گرفته شد. در این پژوهش 2121رک و همکاران )مبا

به دست آمد. برای  741/1سنجش پایایی مربوطه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که بر اساس آن ضریب پایایی پرسشنامه 

ایموس استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست امده  افزار نرمادالت ساختاری و مع سازی مدلاز روش  ها دادهتجزیه و تحلیل 

 فرضیات پژوهش تأیید شده اند.

 

 ، نوآوری تکنولوژیمحیطی زیست گیری جهتفناوری بالک چین، زنجیره تأمین سبز، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه .1

ب و کار سازمان ها خواهد گذاشت. یکی از حوزه های ، فناوری نوظهوری است که تاثیر چشمگیری بر کس1فناوری بالکچین

تاثیر پذیر فناوری بالکچین، بخش زنجیره تامین است. این فناوری به نوعی یک دفتر کل توزیع شده و امن و غیر قابل تغییر را 

دی زنجیره تامین، در یک شبکه همتا به همتا در زنجیره تامین فراهم می کند که در نهایت عالوه بر مهیا ساختن اهداف کلی

شفافیت،ردگیری و ردیابی و پایداری را نیز به ارمغان می آورد. جنبه جدید بودن و تحول آفرین بودن این فناوری، سازمان ها را 

 (.1918)اسمعیلی و رجب زاده قطرمی، در هنگام اتخاذ آن با تردید روبرو کرده است 

زنجیره تأمین از طریق شفافیت و قابلیت ردیابی برای تأمین کنندگان و  ویژگی های فناوری بالکچین باعث افزایش اعتماد در

ی انبـوه توزیع شده مبتنی بـر شبکه است. رمز ها دادهبالکچین یک ساختار نگهداری  مصرف کنندگان در زنجیره تأمین است.

هوشمند برخی از حوزه های کاربرد ی علمـی، بهداشت عمومی و شهرهای ها دادهارزها، زنجیره های تامین، مراکز ذخیره سازی 

ی معتبر، در ها دادهاین فناوری نوظهور هستند. بـالکچـین مـی توانـد بـا امنیـت در جمـع آوری، انتقـال و بـه اشتراک گذاری 

ـزایش هر یک از مراحل تولید، پـردازش، انبـارداری، توزیـع و فروش امکان ردیابی اطالعات و امنیت را در زنجیره تـامین اف

RFIDدهـد. امکان تشخیص، ثبت و انتقال اطالعات با تکیه بر
2
و اینترنت اشیاء همراه با ارتقای قابلیت اعتماد براساس   

بالکچین، می تواند میزان اطمینان به دانش حاصل از انباره اطالعات را افزایش داده و مرجعیت بکارگیری آن را بهبود دهد. دو 

شدگی و دنباله ای بودن آن است. در این بستر طرف های مشارکت کننده در زنجیره به صورت دو توزیع  ویژگی مهم بالکچین

به دو در خصوص جزئیات زنجیره به توافق می رسند. از مهمترین دستاوردهای بکارگیری بالکچین، اطمینان به عدم دستکاری 

و همکاران،  9بل اعتماد را تضمین می کند )مباریکو صحت اطالعات است که در سطح کالن، برخورداری از دانشی قا ها داده

2121.) 

های تجاری تبدیل شده است. عملیات  برانگیز برای سازمان زیستی به یک مساله چالش محیط های  های اخیر، آلودگی در سال

سبب باال رفتن فشارها و شوند. این عملیات  یابی و تولید به عنوان عوامل اصلی در این زمینه شناخته می کسب و کار مانند منبع

های غیر انتفاعی شده است )گیانتاری و  ها، کارگران و گروه رسیدگی سهامداران داخلی و خارجی سازمان مثل دولت

(. با توجه به محدود بودن منابع، رشد جمعیت جهان، توسعه پایدار، گرم شدن کره زمین و تخریب محیط 2121، 4سوکاتمدجا

مختلف موضوع محیط زیست در مباحث مدیریتی با اقبال زیادی رو به رو گشته است. بحران کنونی  در اثر فعالیت های صنایع

فعالیت های شرکت های صنعتی می باشد را با هر مشکل جهانی دیگر، از ابتدای تاریخ  برکره زمین که متاثر از محیطی زیست

از جمله کشور ما نیز شده است. با آگاهی از سراسر جهان،  تاکنون، نمی توان مقایسه کرد، این موضوع گریبان گیر همه کشورها

حفاظت از محیط زیست در حال رشد است و افزایش متناظر در قوانین و مقررات و خرید سبز یک موضوع مهم برای شرکت ها 

 (.1911)قلندری و فاخری ریوف، برای بدست آوردن یک پایداری در محیط زیست تبدیل شده است 

زیست مسئله ای مهم در چند دهه اخیر بوده است. تقریبا هر صنعتی از دستورالعمل های حفاظت از محیط  حفاظت از محیط

زیست استفاده می کند. از اینرو، سازمان های دوستدار محیط زیست به دنبال یافتن شیوه ها و تکنیک هایی برای کاهش 

د. هدف اکثر شرکت های دوستدار محیط زیست حذف ضایعات عالوه بر مقابله با مسائل اقتصادی می باشن محیطی زیستاثرات 

بطور سنتی شرکت ها با معیار هایی مانند قیمت، کیفیت و زمان در . و دورریزی و به طبع آن افزایش بازدهی شرکت می باشد
                                                           
1 Blockchain Technology 
2 Radio-frequency identification 
3 Mubarik 
4 Giantari & Sukaatmadja 
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اری برای ارزیابی به عنوان ابز محیطی زیستارزیابی عملکرد تامین کنندگان را در نظر می گرفتند و توجه کافی به معیارهای 

تامین کنندگان نمی کردند؛ در حالیکه سازمان های امروزی، شروع به پیاده سازی بازاریابی سبز کرده اند و عملکرد تامین 

 .(2121و همکاران،  5اندازه گیری می کنند )چودهاری محیطی زیستکنندگان خود را با در نظر گرفتن مسائل 

ت هایی که تابع فرایندهای جایگزینی، استفاده مجدد، بازیافت و کاهش خطرات مواد باشد، مدیریت زنجیره تأمین سبز از فعالی

پیروی می کند.به عبارت دیگر، مدیریت زنجیره تأمین سبز شامل خرید سبز، تولید سبز، توزیع سبز، بازاریابی سبز و لجستیک 

شامل فرایندهایی از فاز طراحی تا مصرف بود. در حالی که با رویکرد  1معکوس می شود. در گذشته چرخه عمر محصول

، شامل فرآیندهای تهیه مواد اولیه، طراحی، ساخت، استفاده و بازیافت و مصرف مجدد مواد و تشکیل 7محیطی زیستمدیریت 

)نظری مطلق و مجیبی، است   محیطی زیستمواد برای کاهش مصرف منابع و کاهش اثرات مخرب از جریان  8یک حلقه بسته

1917.) 

عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز به یکی از بحث های در حال گسترش در بسیاری از سازمان ها تبدیل شده است. مدیران 

ها در جامعه و  نقش سازمان. تأمین سبز ترغیب می شونداکنون بیشتر به استفاده از مزایای ایجاد شده توسط مدیریت زنجیره 

امروزه (. 2111، 9)کرچوف و همکاران زیست اهمیت بیشتری پیدا کرده است سازی آثارشان بر محیط در حداقل ها آنمسوولیت 

تی و افزایش سازمان ها دیگر به عنوان یک واحد تولیدی یا خدماتی به طور مجزا نمی توانند موفق به کسب مزیت های رقاب

سهم بازار خود شوند و نیازمند یک مشارکت برنامه ریزی شده و اصولی با تامین کنندگان و مشتریان خود می باشند )قیومی و 

(. این مشارکت نیازمند یک نظارت دقیق و نظام مند می باشد که در صورت بی توجهی به آن، سازمان رو به 1915واصمی، 

 ود را به رقبا و یا تازه واردین به صنعت موجود می دهد. زوال گرویده و سهم رقابتی خ

 

 ادبیات موضوعی پژوهش .2

 . بالكچین2-1

  كند؟ . بالكچین چگونه كار می2-1-1

توان توسط  اطالعات را می نام دارند، ذخیره شده و« بلوک»هایی که  در دسته صورت دیجیتال و ها به در سیستم بالکچین، داده

که ظرفیت یک بلوک پر شد، به ترتیب زمانی به  ه، به یک بلوک، با درج تاریخ اضافه کرد. هنگامیهر کامپیوتر درون شبک

 .(1411 ،)عبدالهی و ابراهیم پور ازبری گویند می« بالکچین»رو به آن  شود، از این های پر شده قبلی وصل می بلوک

ها ایمن شده  شوند تا داده شود، رمزگذاری می ته میشناخ« الگوریتم هش»چین از طریق آنچه به عنوان  های بالک همه ورودی

ها در آن بلوک قابل تغییر نباشد  ای بدون تغییر بقیه داده شود که هیچ داده مستقیماً به بلوک قبلی مرتبط شوند. این باعث می و

در یک دنباله  متوالی وصورت  ها به از آنجا که داده شود. سازی بسیار امن می همین موضوع باعث ایجاد یک سیستم ذخیره و

همین امر مانع از  ها برای همه وجود داشته و ویرایش شوند، امکان مشاهده کامل تاریخچه موارد افزوده شده و دقیق ذخیره می

همین دلیل عمالً امکان هک یا سرقت اطالعات حساس از  شود. به رضایت همه افراد می چین بدون آگاهی و تغییر یا حذف بالک

                                                           
5 Chowdhury 
6 Product Life cycle 
7 Environmental Management 
8 Close loop 
9 Kirchoff 
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شود( غیرممکن است  دلیل خرابی سیستم )از آنجا که به صورت جمعی نگهداری می ا از بین رفتن اطالعات بهبالکچین ی

 (.2121، 11تولر -)مارکی

 

 . روش های توسعه فرایند بالكچین2-1-2

 :(2121و همکاران،  11)باگ فرایندهای بالکچینی با دو روش زیر قابل توسعه هستند

 ز که در اینترنت در دسترس می باشد، ماننـد بالکچین مورد استفاده در بیت کوین. در روش عمومی بدون نیاز بـه مجـو

 این روش هر فـردی در هـر شـبکه ای به صورت ناشناس مشارکت می نماید.

 که در سازمان ها و کاربردهای تخصصی مفید بوده و دسترسی به زنجیره  12روش خصوصی نیازمند مجوز مانند هایپر لجر

 .ز مدیر سیستم اتفاق می افتد و در نتیجه هویت مشارکت کننده شناسایی می شودبراساس مجو

 

 . مزایای بالكچین2-1-3

در حالی که موارد استفاده از بالکچین هنوز در حال ظهور هستند، تعدادی از نمونه های موفق نشان می دهند که مدیران می 

جویی در هزینه ها، ردیابی و افزایش کارایی تا مدل های عملیاتی جدید، توانند مزایای بزرگی را از آن دریافت کنند، از صرفه 

 (:1411)فرح بخش محمدی، های زیادی را به همراه دارد  برای مدیریت زنجیره تأمین، فناوری بالکچین مزیت

 دیدی از شفافیت را به کار رود. در نتیجه سطح ج …، تعداد و ها آنتواند برای دنبال کردن حرکت کاالها، مبدأ  بالکچین می

آورد. همچنین ساده کردن فرایندهایی مانند انتقال مالکیت، بیمه، فرایند تولید و پرداخت  به ارمغان می B2B برای اکوسیستم

 از دیگر مزایای استفاده از آن است.

  دارایی های فیزیکی را بالکچین می تواند ردیابی شفاف و دقیق تری از زنجیره تامین را فراهم کند: سازمان ها می توانند

دیجیتالی کرده و یک سابقه ثابت غیر متمرکز، از کلیه معامالت ایجاد کنند تا امکان پیگیری دارایی ها از تولید تا تحویل، و یا 

استفاده توسط کاربر نهایی را فراهم کند. افزایش شفافیت زنجیره تأمین دید بیشتری را هم برای مشاغل و هم برای مصرف 

 .فراهم می کند کنندگان

  بالکچین می تواند شفافیت زنجیره تامین را به خصوص در زمینه هایی مانند تقلب در کاالهای با ارزش مانند الماس و

داروهای دارویی کاهش یابد. بالکچین می تواند به شرکت ها کمک کند تا درک کنند که چگونه مواد اولیه و کاالهای نهایی از 

منتقل می شود و زیان سود حاصل از تجارت تقلبی و بازار خاکستری را کاهش دهد و همچنین با طریق هر پیمانکار فرعی 

 .کاهش یا از بین بردن تأثیر محصوالت تقلبی، اعتماد به نفس را در کاربران نهایی در بازار افزایش می دهد

 ده داشته باشند. بالکچین به همه عالوه بر این مشاغل می توانند کنترل بیشتری بر ساخت قراردادهای برون سپاری ش

طرف های یک زنجیره تأمین مربوطه امکان دسترسی به همان اطالعات را می دهد، به طور بالقوه ارتباطات را کاهش می دهد 

صرف شود و بیشتر می تواند صرف ارائه  ها دادهیا خطاهای داده را انتقال می دهد. زمان کمتری می تواند برای تأیید اعتبار 

یا بهبود کیفیت، کاهش هزینه یا هر دو. فناوری  بالکچین به ویژه در زمینه های زیر، به کار مدیریت  –الها و خدمات شود کا

 :(1918)زاهدی و نقدی خناچاه،  زنجیره تامین می آید

 19تدارکات
  

                                                           
10 Markey-Towler 
11 Bag 
12 Hieper Legger 
13 Procurement 
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 11لجستیک
  

 17ساخت
  

 

 چین در زنجیره تأمین. تأثیرات بالك2-1-4

 های اداری کاهش هزینه 

به راحتی قابل گم شدن است. عالوه بر این، گاهی اوقات  کاغذبازی فیزیکی عالوه بر پرهزینه بودن، برای پیگیری دشوار و

شود. با افزایش دائمی حجم  تحویل می نقل و دلیل در دسترس نبودن آسان اطالعات، منجر به کندی پروسه حمل و به

 .نقل، قابل افزایش هستند های حمل و درصد از کل هزینه 21های اداری نیز به طور همزمان تا  رشات، هزینهسفا

دهد تا اطالعات لجستیکی مهمی با دسترسی آسان بین همه طرفین درگیر در زنجیره  ماهیت غیر متمرکز بالکچین اجازه می

اند تا  آمازون در حال حاضر آزمایش بر روی بالکچین را آغاز کرده فروشان بزرگی مانند علی بابا و تامین توزیع شود. خرده

 .عملیات برون مرزی خود را کارآمدتر کنند

 ردیابی در زمان واقعی 

های زنجیره تأمین بوده است. در انتقال کاالها از یک طرف زنجیره تامین به  دید طوالنی مدت، همواره یکی از بزرگترین چالش

در عین  بر و هزینه ها آننگهداری از  ها دچار اختالل شوند و های مدیریت مختلف، ممکن است داده تمطرف دیگر، از طریق سیس

مشکالت ردیابی بسته،  هیچ چیز به اندازه تحویل سریع در همان روز، برای حل مشکل انتظار مشتری و .بر نیز باشد حال زمان

ها، روشی شهودی برای ثبت هر مرحله از سفارش یا فرآیند تحویل  دارای اهمیت نیست. فناوری بالکچین با ترتیب زمانی داده

 .است

 وری بار بهره 

نظر  کنند، به جا می های داخلی را در ایاالت متحده جابه درصد محموله 71ها بیش از  برای مثال، با توجه به اینکه کامیون

ها بیش از  است. زیرا در موارد بسیاری، کامیون سازی نشده خوبی بهینه رسد که این بخش مهم از زنجیره تامین سنتی، به می

 .شود های زیادی می کنند که این کار سبب تحمیل هزینه میلیارد مایل را با بار جزئی یا کامیون خالی رانندگی می 21

ه شفاف برای ب یک بستر امن و ... ( نقل، حامل و های حمل و فناوری بالکچین برای همکاران دائمی خود، مانند )شرکت

تری درباره روند پیشرفت  دید وسیع آینده، عمل کرده و گذاری آخرین اطالعات در مورد حجم سفارشات فعلی و اشتراک

 .(2111و همکاران،  18دهد )تیسینی های لجستیکی در آینده می ریزی برنامه
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 مدیریت زنجیره تأمین سبز. 2-2

 . ماهیت زنجیره تأمین سبز 2-2-1

تأمین در بر دارنده تأمین کنندگان، تولید کنندگان، انبارهای توزیع، خرده فروشان و مشتریان می در دیدگاه سنتی زنجیره 

باشد. هر کدام از ارتباط ها در زنجیره تأمین می تواند دلیلی بر به وجود آوردن آلودگی و دیگر خطرات برای محیط زیست 

 محیطی زیستطریق تأمین به مطلوبیت و رضایت مندی از منظر باشد. اخیراً مدیران زنجیره ی تأمین در شرکت های پیشرو از 

در سراسر زنجیره تأمین به خصوص میان مصرف کنندگان نهایی محصوالت، می کوشند تا از لجستیک سبز و ارتقاء عملکرد 

اقع اتخاذ محیطی خود در کل زنجیره تأمین به عنوان یک منبع ارزشنمد برای کسب مزیت رقابتی پایدار سود ببرند. در و

زنجیره تأمین مزایا و منافع زیادی مانند صرفه جویی در منابع  محیطی زیستراهبرد سرمایه گذاری در زمینه ارتقاء عملکرد 

انرژی، کاهش آالینده ها، حذف یا کاهش ضایعات، به وجود آوردن ارزش برای مشتریان و در نهایت باال رفتن بهره وری را برای 

و مدیریت زنجیره تأمین فرصتی  محیطی زیستخدماتی به همراه خواهد داشت. هم افزایی مالحظات سازمان های تولیدی و 

فراهم می کند تا زنجیره تأمین به سازمان کمک کند که بهره وری، کیفیت و عملکرد محیطی خود را از طریق جریان پیوسته 

 (.1411)رادفر، بهبود دهند  ها دادهی 

 

 ت پذیرش مدیریت زنجیره تأمین سبزمحرک های سازمان جه. 2-2-2

به طور کلی می توان از محرک های مدیریت زنجیره تأمین سبز را به دو دسته محرک های درونی و بیرونی تقسیم کرد. از 

 (:1919جمله محرک های بیرونی که باعث سبز بودن می شوند عبارتند از )غفاری و کاظمی، 

 ل به مسئولیت اجتماعی؛برآورده کردن تقاضای مصرف کنندگان و عم 

  با هدف حفظ و گسترش سهم بازار؛ محیطی زیستواکنش نسبت به اقدامات رقبا و اتخاذ راهبردهای سبز و 

 مقررات و قوانین بین المللی و دولتی که سازمان ها را ملزم به اجرای مدیریت زنجیره ی تأمین سبز می کنند؛ 

  باال رفتن آلودگی محیط زیست 

  سازمان های غیر دولتی. محیطی زیستفعالیت های 

 موارد زیر نیز از جمله محرک های درونی می باشند که باعث سبز بودن می شوند:

 کاهش هزینه های ناشی از کاهش مصرف منابع انرژی و مواد خام ورودی؛ 

  در مأموریت سازمان و  محیطی زیستدر نظر گرفتن اهداف 

 ان.به وجود آوردن مزیت رقابتی پایدار در سازم 

 

 سبز تأمین زنجیره مدیریت اجرای مراحل .2-2-3

صنایع و سازمان های مختلف برای رسیدن به مدیریت زنجیره تأمین سبز فعالیت های مختلفی را اجرا می کند.در مدلی که 

 به صورت زیر تعریف شده است: GSCM( ارائه شده است، مراحل به کارگیری 2119) 11توسط آهی و سیرسی
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 مراحل اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز. 1نمودار 

 

تعیین عواملی که موجب  منظور بهشناسایی هزینه ها: در ابتدا ضروری است که یک بررسی نظام مند از تسهیالت و فرآیند  .1

 می شوند، انجام گیرد. این تجزیه و تحلیل منجر به تمرکز بر فرآیندهایی می شود که در نتیجه محیطی زیستبروز هزینه های 

، ارتقاء قابل توجهی در سازمان حاصل می شود. این گام می تواند از بررسی یک محصول خاص تا بررسی کل ها آنی ارتقاء 

 فرآیندهای زنجیره ی تأمین گسترده باشد.

دیده می شود. سپس  ها آنتعیین فرصت ها: گام بعدی تعیین زمینه هایی است که بزرگترین فرصت ها برای ارتقاء در  .2

 را کاهش دهند.  محیطی زیستحل هایی که هزینه ها و تأثیرات  توسعه را

محاسبه ی مزایا: هنگامی که مجموعه ای از گزینه های با اولویت باال توسعه یافت، محاسبه ی هزینه ها و فرصت های هر  .9

رکز بر مهم ترین فرصت ها گزینه آغاز می شود. در این مرحله، سازمان بهترین گزینه را برای ارتقاء انتخاب کرده و سعی در تم

 می کند. به طور کلی در این مرحله از دو روش کمی و کیفی، برای محاسبه بهره گیری می شود.

تصمیم گیری، اجرا ونظارت: پس از محاسبه ی ارتقاءهای مالی و محیطی، آخرین گام، تصمیم برای اجرای تغییرات و  .4

 نظارت بر پیشرفت کار است.

 

 محیطی زیست گیری جهت. 2-3

 در سازمان ها محیطی زیست گیری جهت. ماهیت 2-3-1

 با سازگار کاالهای برای مشتری درخواست گفت می توان سازمانی، فرآیندهای در بلوغ به دستیابی و فرهنگ سازی از پس

 رکیبیت .کنند شرکت پایدار محصول توسعه در تا می کند تشویق را شرکت ها سبز، فناوری های در پیشرفت و محیط زیست

 و جهانی نظارت وجود همچنین. می کند هدایت پایدار کار و کسب روش های با را سازمانی تعامل خارجی، و داخلی عوامل از

 برای را اضافی منابع شرکت ها می شود باعث اجتماعی فعالیت های انجام .است کننده تعیین پایدار نوآوری در منطقه ای

موقعیت  در تغییر .می شود شرکت رشد و سودآوری افزایش باعث زیست محیط حفظ .کنند مصرف زیست محیط از حفاظت

 نوآوری های و زیست محیط در توسعه و تحقیق شرکت های سرمایه گذاری راهنمایی درخواست و مصرف کننده های

 در رقابتی منابع یجادا برای سازمان تعهد .می کند ایجاد اقتصاد در را هم افزایی اثر یک پایدار تکنولوژی توسعه تکنولوژی،

 گیری جهت مزایای با ترتیب همین به 21محیط زیست مدیریت سیستم استاندارد از استفاده با خود عملیاتی سیستم

می  زیست محیط پایداری که گفت می توان پژوهش هدف راستای در بنابراین .است مرتبط بازار و اجتماعی ،محیطی زیست

 (.2118، 21)تیلور و لو کند کمک رقابتی یمزایا و اقتصادی سودآوری به تواند
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 و توسعه پایدار محیطی زیست گیری جهت. 2-3-2

روش  دارد. پذیرش طوالنی پیشینه زیست محیط به توجه عدم و است بوده محیطی زیست مباحث مرکزی نقطه پایداری مفهوم

 سازمان های از بسیاری .می کنند اتخاذ را اروش ه این که باشد سودمند شرکت هایی برای می تواند محیطی زیست پایدار های

 هزینه های تأمین جهت اقتصادی توضیحات بیان با سازمان ها این. می کنند بررسی را محیطی پایداری جدی طور به تجاری

 شده حاصل منافع ولی هستند، سودمند پایدار روش های که می کنند تصور مدیران. می کنند رقابت یکدیگر با محیطی پایدار

 مرتبط کار و کسب در افزوده ارزش ایجاد با پایداری شیوه های .نیستند اندازه گیری قابل اقتصادی لحاظ از روش ها این از

 (.1411)جمشیدی،  می شوند شرکت هزینه های کاهش سبب نحوی به و هستند

برای نسل های بعدی کاهش پیدا پایداری به معنی استفاده از منابع به شیوه ای است که ارزش و کمیت آن در طی زمان و 

نکند. سیستم های محیطی پایداری بر ابزارها و رویکردهایی نظیر منابع تجزیه پذیر، کاهش مصرف، پیشرفت های تکنولوژی و 

شهروندان آینده  محیطی زیستکارآیی مدیریتی برای بقاء منابع در سطح کنونی و سطوح باالتر تمرکز دارد. براساس پایداری 

همچنین قابلیت هایی را برای شهروندان  محیطی زیستاز منابع و رفاه در میزان مردم امروز برخوردار باشند. پایداری بایستی 

تعریف شده « پایداری محیطی»اغلب به معنی « پایداری»جهت برخورداری از منابع و رفاه در آینده پیشنهاد می کند. اگرچه 

مه ها و طرح های سازمانی در بلندمدت نیز تعریف می شود. همچنین سرمایه است، ولی به معنی موفقیت سازمان ها، برنا

و همکاران،  22اقتصادی را که بدون در نظر گرفتن سرمایه محیطی و طبیعی امکان افزایش آن وجود ندارد، دربرمی گیرد )ژانگ

2119 .) 

 

  محیطی زیست گیری جهت. تاثیر برنامه ریزی پایدار بر 2-3-3

موضوعی هم محلی و هم جهانی است به همین دلیل دولت ها بایستی هر دو سطح را درنظر  محیطی زیست توجه به مسائل

بگیرند. تصمیمات افراد در سطح محلی و در سطح جهانی با همدیگر آمیخته است. برخی راه حل ها برای مسائل مدیریت 

بسیاری از راه حل ها بایستی در هردو سطح ارائه محیطی، در سطح خرد و برخی مستلزم برنامه ریزی در سطح کالن است؛ و 

شود. راه حل های سطح خرد بر واحدهای کوچک تجزیه و تحلیل در تصمیم گیری نظیر تعداد شهروند یا یک سازمان متمرکز 

 است. راه حل های سطح کالن برحوزه های وسیع تصمیم گیری، احتماالً در سطح ملی نظیر گروهی از کشورها یا یک منطقه

برگ را دربرمی گیرد. بدون توجه به اینکه مدیران در چه سطحی از سازمان ها )اعم از محلی، ملی، منطقه ای و جهانی( کار 

قرار گیرد. به واقع مسائل  ها آنمی کنند، توسعه پایدار بایستی به عنوان بخش مهمی از برنامه ریزی و مدیریت در سرلوحه کار 

اری دولت ها در همه سطوح، همین طور مشارکت و همکاری میان دولت ها، سازمان های محیطی پیچیده امروز مستلزم همک

 (. 2111، 29غیرانتفاعی و غیردولتی، سازمان های بین المللی، شهروندان و بازرگانان است )تادرس و ماگنان
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  حیطیم زیست گیری جهت. اركان های مهم در 2-3-4

ایفاء می کنند. دولت ها در مدیریت ریسک و سازمان ها در  محیطی زیستیداری دولت ها و سازمان ها نقش پراهمیتی در پا

پرکردن شکاف کاهش ریسک که در آن دولت ها قادر به کنترل آن نیستند موفق عمل می کنند. احساس وجود ریسک موجب 

اب از نتایج سوءریسک و برای بهبود درآمد در آینده استفاده نمایند. می شود انسان ها از تصمیم گیری عقالیی برای اجتن

جوامع مدرن قادر هستند راه حل هایی برای رویارویی با مسائل ناشی از ریسک، جهت حداکثرسازی منافع خود در کوتاه مدت 

اذعان می « را انتخاب می کنند فروپاشی: جوامع چگونه شکست و یا موفقیت»و بلندمدت ارائه نمایند. جراد دیاموند در کتاب 

کند که جوامع باید از هرگونه تصمیماتی که منابع محیطی را به خطر می اندازد، اجتناب کنند. زمانی که مردم به خاطر باورها 

و آموزش های گذشته توانایی رفتار براساس اقدامات پایدار را نداشته باشند منابع محیطی با خطرات جدی مواجه می شود 

 (.1918کمند و شمس، )آذر

 

 . نوآوری تکنولوژی2-4

 . تعریف نوآوری2-4-1

 (.1917)پرهیزگار و همکاران،  نوآوری، معرفی یک چیز نوین، یک ایده، وسیله یا روشی بدیع است 

  درعمل؛ یعنی تبدیل اندیشه های نو به  ها آننوآوری عبارت می باشد از پروسه خلق اندیشه های نو و به کاربردن

 (.2115، 24ای قابل بهره گیری است )لی و کیمکاربرده

  نوآوری جنبه ای خاص از تحول می باشد؛ به این معنا که یک عقیده یا نظریه تازه برای ارائه یک محصول، پروسه یا

، و یا خدمت به کار برده می شود. در سازمان، نوآوری می تواند به صورت تغییات یا ارتقا اندک روند یا پروسه انجام کارها باشد

 (. 1914به صورت تحوالت زیربنایی صورت گیرد )جنیدی جعفری و نیلی پور طباطبایی، 

 و  25مقصود از نوآوری، پروسه های نوین، ساختارهای نوین، سیستم های اداری تازه و برنامه های نوین می باشد )وو

 (.2112همکاران، 

 ایجاد یا معرفی  منظور بهندی برای استفاده از دانش یا داده آلبشر اصطالح نوآوری را در یک معنای وسیع، به عنوان فرآی

 (.2112، 21چیزهای تازه و مفید به کار می برد )آلبشر

  (.1917)آزاد و همکاران، تبدیل ایده های نوین به منفعتی برای سهامداران را نوآوری می داند 

 «آمده باشد، موقعیت سازمان را در مقابل رقبا ، هرچیز تجدید نظر شده ای می باشد که طراحی و به حقیقت در«نوآوری

مستحکم کند و نیز یک برتری رقابتی بلندمدت را میسر سازد. به عبارتی، نوآوری خلق چیز نوینی می باشد که یک هدف 

 (. 1915معین را دنبال می کند و به اجرا می رساند )زارعی و همکاران، 

به عنوان ایده های نوین نسبت به یک سازمان، یک صنعت، یک ملت و یا در  بنابراین در یک تعریف کلی، نوآوری را می توان

 جهان تعریف کرد.

 

                                                           
24 Lee & Kim 
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 . فرایند نوآوری2-4-2

پروسه نوآوری مشتمل بر تصمیم گیری در خصوص چیزهایی که باید تحول یابند، راهبرد و برنامه ریزی برای تحول، منابع 

مان باید این مراحل را طی نموده و پس از اجرا، به یادگیری و نوآوری تحول و اجرای تحول می باشد؛ به نحوی که هر ساز

مجدد می پردازد. از نظر لیندهولم و هولم گرین، پروسه نوآوری مشتمل بر پنج مرحله می باشد که در زیر به توصیف هریک 

 (:2118، 27پرداخته شده است )کوستا و لونته

 

 گام اول، ایده )خلق ایده( -1

 توانند در تولید محصول نوین، کاهش هزینه ها، روش های نوین توزیع محصول و ... موثر باشند. ایده هایی که می 

 گام دوم، ارزیابی) انتخاب و گزینش ایده( -2

 این مرحله اولین آزمایش بعد از خلق ایده می باشد که ایده های بهتر انتخاب و ایده های نامناسب، از دور خارج می شوند. 

 گام سوم، الگوسازی -9

 در این مرحله ایده ها و مفاهیم در موقعیت های واقعی برای بررسی نقاط قوت و ضعف شان مورد  آزمایش قرار می گیرند. 

 گام چهارم، برنامه ریزی تجاری )تنظیم نهایی با راهبرد سازمان( -4

 قرار می گیرند. در این گام )برنامه تجاری نوآوری( از لحاظ تطبیق و هماهنگی با راهبرد، سازمان مورد آزمون 

 گام پنجم، اقدام و اجرا )روانه بازار کردن محصول( -5

 آخرین مرحله عملیاتی نمودن و کاربردی نمودن ایده، و فروش محصول در بازار می باشد. 

            
 . گام های فرایند نواوری2نمودار 

 

                                                           
27 Costa & Lorente 
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 . الگوی تکامل نوآوری تکنولوژی2-4-3

توسعه یافته است. به  "کامال ( و یا فرایند جدید یا تبدیل ایده جدید به کاال )محصول،خدمتفرایند نوآوری تکنولوژی، فرایند 

توان آن را به قالب های خطی  . بنابراین به سادگی نمی تجاری است ای از عملیات فنی، صنعتی و گفته فریمن، نوآوری مجموعه

ی فرایند نوآوری مبتنی بر فرایند خطی ساده تصور می شدند مدل های ارائه شده برا 81تا قبل از دهه  ساده تعریف کرد. اما

. اما با تحقیقات وسیع تر و  شوند یا فرایند جدید می که با تحقیقات پایه، شروع و منجر به خلق ایده و در نهایت تولید کاال

را در یک  ها آننمی شد نوآوری در شرایط مختلف، پیچیدگی هایی مشاهده شد که دیگر  بررسی موشکافانه رفتارهای فرایند

مختلفی سعی در شناخت  بنابراین فرایندهای غیرخطی مورد ارزیابی قرار گرفتند و محققان. خطی خالصه کرد فرایند

 (.2118و همکاران،  28فرایندهای نوآوری کردند )دیسانایاک

 

 تکنولوژی نوآوری قابلیت و سازمانی . نوآوری2-4-4

 چه هستند؛ با وجود این، اگر مطلع تکنولوژی نوآوری و سازمانی نوآوری بین نزدیک رابطه از که است زیادی مدت محققان

 اثبات نتیجه تجربی هیچ است، اما شده ثابت تئوری نظر از تکنولوژی نوآوری قابلیت توسعه ارتقای در سازمانی نوآوری نقش

21پور دامن بوسیله شده انجام مطالعه ندارد. وجود ای شده
 است. مطالعه ارزشمند خیلی استثنای یک (1181)  همکاران و 

 همه تکنولروژی در نوآوری دهنده ارتقا سازمانی نوآوری که داد نشان متحده ایاالت در ها کتابخانه از نمونه یک از ها آن تجربی

 یک که دده می که نشان اند کرده تاکید تکنولوژی و سازمانی نوآوری اصیل ماهیت روی اخیر تحقیقات از برخی هاست. زمان

  .(1918)بابایی فارسانی و همکاران،  دارد وجود نوآوری نوع دو بین سینرژی

 

 روش تحقیق .3

جز تحقیقات توصیفی محسوب می شود. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال  ها داده آوریاین تحقیق از نظر روش گرد 

پاسخ به سؤاالت مربوط به وضعیت فعلی موضوع  آوری اطالعات برای آزمون فرضیه یا چگونه بودن موضوع است که شامل جمع

جامعه آماری این پژوهش را مدیران و معاونین واحدهای مختلف سازمانی و (. 1911شود )سرمد و دیگران،  مورد مطالعه می

 همچنین کارکنان واحدهای تدارکات، خرید، بازرگانی و آی تی شرکت نورد صنعتی ساختمانی فوالد یزد تشکیل می دهند که

از  ها دادهگردآوری  منظور بهنفر بود که تمامی افراد مذکور به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند.  111 ها آنتعداد 

روایی پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شده  سنجش منظور به( استفاده شده است. 2121و همکاران ) 91پرسشنامه مبارک

. در این پژوهش سه فرضیه اصلی و چهار /.( مورد تأیید قرار گرفت741ای کرونباخ )است و پایایی آن نیز بوسیله ضریب آلف

در قالب مدل مفهومی رسم گردیده اند، مورد بررسی قرار  9فرضیه فرعی که در ادامه آورده شده است و همچنین در نمودار 

 می گیرند.
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 رضیات اصلیف

 اری دارد.فناوری بالک چین بر زنجیره تأمین سبز تأثیر معنی د .1

 بر زنجیره تأمین سبز تأثیر معنی داری دارد. محیطی زیست گیری جهتفناوری بالک چین با نقش میانجی  .2

 فناوری بالک چین با نقش تعدیلگر نوآوری تکنولوژی بر زنجیره تأمین سبز تأثیر معنی داری دارد. .9

 فرضیات فرعی

 . فناوری بالک چین بر خرید سبز تأثیر معنی داری دارد.1

 . فناوری بالک چین بر توزیع سبز تأثیر معنی داری دارد.2

 . فناوری بالک چین بر تولید سبز تأثیر معنی داری دارد.9

 . فناوری بالک چین بر طراحی سبز تأثیر معنی داری دارد.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2221و همکاران،  31. مدل مفهومی پژوهش )مباریک3نمودار 

بندی شده  مرتب و دسته  Excel افزار ، با استفاده از نرمها دادهی گردآوری شده، ابتدا ها دادهتجزیه و تحلیل  منظور بههمچنین 

 مورد بررسی قرار گرفته اند. AMOS افزار نرممعادالت ساختاری و  سازی مدلاند و سپس با استفاده از 

 

 ها دادهتجزیه و تحلیل  -4

 آزمون نرمال بودن 

که فرضیه های این پژوهش آزمون شوند باید ابتدا از نرمال بودن متغیرها اطمینان حاصل شود. برای بررسی فرض قبل از این

نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه از آزمون کولموگوروف اسمیرنوف استفاده شد. نتایج نشان داد که فرض نرمال بودن برای 

 (.1می باشد )جدول  1015بزرگتر از  ها آنعنی داری همه متغیرهای تحقیق تایید می شود؛ چرا که سطح م

                                                           
31 Mubarik 

فناوری بالک 

 چین

زنجیره تأمین 

 سبز

نوآوری 

 تکنولوژی

جهت گیری 

 خرید سبز زیست محیطی

 توزیع سبز

 تولید سبز

 طراحی سبز
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 ( نتایج آزمون كولموگروف اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن1جدول )

 P-value آماره آزمون حجم نمونه متغیرها

 10172 10882 111 فناوری بالک چین

 10222 10141 111 زنجیره تامین سبز

 10118 10228 111 توزیع

 10178 10114 111 تولید

 10157 10181 111 طراحی

 10512 10888 111 خرید سبز

 10417 10711 111 محیط زیست گیری جهت

 10181 10444 111 نوآوری تکنولوژی

 

 نتایج تحلیل معادالت ساختاری )آزمون فرضیات(

ها استفاده شده رای تست فرضیهگیری در گام اول، در گام دوم از معادالت ساختاری بهای اندازهپس از بررسی و تأیید الگو

است. برای آزمون معناری فرضیه ها از دو شاخص جزیی مقدار بحرانی و سطح معناداری استفاده شده است. مقدار بحرانی 

، 15/1مقداری است که از حاصل تقسیم تخمین وزن رگرسیونی بر خطای استاندارد بدست می آید. براساس سطح معناداری 

باشد و کمتر از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو مهم شمرده نمی  -11/1یا کمتر از  11/1باید بیشتر از  مقدار مسیر بحرانی

برای مقدار سطح معناداری حاکی از تفاوت معنادار محاسبه شده برای وزن های  15/1شود؛ و همچنین مقادیر کوچکتر از 

 دارد. 11/1رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان 

 
 ( مدل معادالت ساختاری فرضیه اصلی1کل )ش



تولید مدیریت و صنایع مهندسی مطالعات  

1 -18، صفحات 1411 مستانز، 4، شماره 7دوره   

14 

 

 ارائه شده است: 2خالصه نتایج الگویابی معادالت ساختاری در جدول شماره 

 ( نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری2جدول )

 مقداربحرانی روابط متغیرهای تحقیق
اثر 

 مستقیم
 اثرغیرمستقیم

اثر 

 كل

سطح 

معنی 

 داری

 رابطه نتیجه

ین*نوآوری فناوری بالک چ

 زنجیزه تامین سبز-تکنولوژی
 تایید مستقیم 10149 1011 - 1011 2045

زنجیزه  -نوآوری تکنولوژی

 تامین سبز
 تایید مستقیم 10141 1094 - 1094 2012

زنجیزه  -فناوری بالک چین

 تامین سبز

 مستقیم تایید 10144 1041 - 1041 20119

 -فناوری بالک چین

 محیط زیست گیری جهت
 مستقیم تایید 10112 1074 - 1074 90111

 -محیطی زیست گیری جهت

 زنجیزه تامین سبز
 مستقیم تایید 10118 1054 - 1054 2091

 -محیطی زیست گیری جهت-زنجیزه تامین سبز

 زنجیزه تامین سبز
 مستقیم تایید - 1091 1091 -

 

ارائه شده است. همانطور که مالحظه می شود شاخص های برازش مدل در الگویابی معادالت ساختاری  9در جدول شماره 

 مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است و سطح پذیرش شاخص ها برآورده شده است

 های برازش برای مدل فرضیه ( شاخص3جدول )

 P CMIN/DF GFI IFI TLI CFI RMSEA متغیر

 10175 1011 1081 1019 1011 1017 10111 فرضیه

>10115 سطح مناسب  5>  1011<  1011<  1011<  1011<  1/1>  

 مناسب مناسب نامناسب مناسب مناسب مناسب نامناسب نتیجه
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 ( مدل معادالت ساختاری فرضیه اصلی2شکل )

 

 بحث و نتیجه گیری -5

و نقش  محیطی زیست گیری جهتهدف از این مطالعه بررسی تأثیر فناوری بالک چین بر زنجیره تأمین سبز با نقش میانجی 

یلگر نوآوری تکنولوژی بود که به موجب آن تاثیر مثبت فناوری بالک چین بر روی کارکردهای زنجیره تامین سبز نشان تعد

داده شد. نوآوری تکنولوژیکی همراه با فناوری بالک چین، با حذف کاغذ بازی های غیر ضروری، استحکام و یکپارچگی زنجیره 

سازند تا  ها را قادر می کنند که به موجب آن شرکت رویه جلوگیری می اضافی و بی تامین را افزایش می دهند. همچنین از تولید

محیطی بین فناوری بالک چین و  گیری جهتبینی کنند. عالوه بر این، نقش میانجی  تقاضا و عرضه را در زمان واقعی پیش

، همانطور که قبال ذکر شد، عملیات غیر شیوه های زنجیره تامین سبز نیز در نظر گرفته شده بود. در این رابطه، بالک چین

های زنجیره تامین سبز از  کند که منجر به بهبود شیوه کند و رفتارهای طرفدار محیط زیست را تقویت می ضروری را حذف می

شود. عالوه بر این، این مطالعه نشان داده است که نوآوری  جمله تدارکات سبز، طراحی سبز، تولید سبز و توزیع سبز می

کنولوژیکی رابطه بین فناوری بالک چین و شیوه های زنجیره تامین سبز را تعدیل نمی کند. با این حال، در غیر این صورت، ت

را به استفاده از فناوری مانند بالک چین برای مشارکت در عملیات  ها آنذهنیت تکنولوژیک را در شرکت ها ایجاد کرد و 
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فرآیندها، طراحی ها و تدارکات مضر برای محیط زیست یاری می رساند. تجاری حامی محیط زیست با حذف محصوالت، 

از فناوری های نوین مانند بالک چین استفاده می کنند، باید به ارتقای نوآوری فناوری برای  هایی که  ها، به ویژه شرکت شرکت

ز باید در سطح شرکت و همچنین در های سبز و پایدار توجه کنند. با این وجود، رفتار طرفدار محیط زیست نی تقویت شیوه

 .سطح سیاست گذاری های سازمان تشویق شود تا به دستیابی به چشم انداز پایداری در شرکت کمک کند

 

 

 منابع:

(. بررسی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت ذوب آهن اصفهان و تاثیر آن بر 1918آذرکمند، س.، و شمس، ن. ) .4

 .(15) 4ات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، نشریه مطالعتوسعه عملکرد سبز. 

(. بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: موسسه 1917آزاد، م.، مختاری، ع.، و ناصری، م. ) .5

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با پروژه های نفتی ایران )مپنا( اداره کل منطقه شمال شرق کشور(. 

 (. مشهد: موسسه آموزش عالی فردوس مشهد.121-114)ص.  رد اقتصاد مقاومتیرویک

(. فناوری بالکچین در زنجیره تامین: چالش های پیش روی اتخاذ 1918اسمعیلی، ه.، و رجب زاده قطرمی، ع. ) .1

 عتی.تهران: مدیریت صن پژوهشی(.-شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت )علمیبالکچین در زنجیره تامین. 

(. طراحی مدل نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط 1918بابایی فارسانی، م.، امین دوست، ع.، و شکرچی، ا. ) .7

 .294-211، 44، شماره: 12پژوهش های مدیریت عمومی، دوره: با استفاده از رویکرد آمیخته. 

جی نوآوری سازمانی و قابلیت نوآوری (. بررسی نقش میان1917پرهیزگار، م.، عزیزی، ا.، و نوروزی اجیرلو، ر. ) .8

-59(، 94)شماره فصلنامه مدیریت توسعه و تحولهای مدیریت دانش بر عملکرد شرکت.  تکنولوژیکی درتاثیر شیوه

19. 

با توجه به رفتار سازگار با محیط  محیطی زیست(. تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد 1411جمشیدی، ع. ) .1

چهارمین دوره همایش ملی مدیریت د کارکنان )مورد مطالعه: کارکنان هتل های شهراصفهان(. زیست کارکنان و تعه
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