
 121تا  122، از صفحه 2011، بهار و تابستان 12، شماره 21زیست، سال های محیطپژوهش

 

Dor: 20.1001.1.20089597.1400.12.23.18.8 

  یانجیبا نقش م زیستیمحیطعملکرد بر  ییبازارگرا تاثیر یبررس

 سبز تامینره یت زنجیریمد یارهاراهک
 

 
 3پوریا خورشیدی، 2سیده فاطمه موسوی، 1*حسین عظیمی

 
 ایران، دانشگاه زنجان، یدانشکده علوم انسان، یت و حسابداریریار گروه مدیدانش 1

 ایران، دانشگاه زنجان، نسانیدانشکده علوم ا، گروه مدیریت و حسابداری، مدیریت بازرگانی کارشناس 2
 ایران، دانشگاه زنجان، نسانیدانشکده علوم ا، گروه مدیریت و حسابداری، مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی جو کارشناسی ارشددانش 3

 

 (90/90/1099؛ تاریخ تصویب: 90/19/1301)تاریخ دریافت: 
 

 
 دهیچک

کاال و خدمات  دیتول یهاشرکت تیفعال نیتراز مهم یکیعنوان  به یو اجتماع یطیمالحظات مح یاساس برخ بر یابیبازار یدر عصر کنون
 یک مدل ساختارین مطالعه توسعه یهدف ا. بازاریابی سبز است، های بازاریابی مطرح شده در مباحث محیطییکی از حیطهمطرح است و 

از نوع  یفیتوص، قیروش تحق .استسبز  تامینه ریت زنجیریمد یو راهکارهازیستی محیطعملکرد با  ییبازارگرارابطه  یبررس یبرا
به روش و  آوری شدهاز طریق پرسشنامه جمع هاداده. بودزنجان  یسازان روشرکت خالصران یو جامعه هدف کارکنان و مد یشیمایپ

 و یمعادالت ساختار یابیپژوهش از مدل نی. در اشد عیتوزشرکت ن یامختلف  یهاران ردهیکارکنان و مداز  نفر 212ن یب یتصادف یاطبقه

ه ریت زنجیریمد یبر راهکارها ییبازارگرانشان داد که  جیمدل استفاده شد. نتا شو براز اتیآزمون فرض برای (1)ییروش حداقل مربعات جز

 یراهکارها یانجیر میق متغیاز طر ییم بازارگرایرمستقیغ تاثیر، گرید یاز سو. رد شدزیستی محیطعملکرد بر آن  تاثیر موثر بود. اما تامین
 یمثبت و معنادار تاثیرزیستی محیطعملکرد بر  تامینره یت زنجیریمد یت مشخص شد راهکارهایشد. در نها تایید تامینه ریت زنجیریمد
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 سرآغاز
 محصوالت و خدمات یبرا یجهان یتقاضااست که  یادیزمدت 

 ;Han et al) افتهیش یافزا داریو توسعه پازیست محیطسازگار با 

 انیمشتر عمده یهاینگران از یکی داریپاتوسعه  و (2009
 نیا .(Rehman & Shrivastava, 2011) شودیم محسوب

 قرن در هاسازمان یبزرگ برا منفعت کی عنوان به دیبا را امر
  .(Crittenden et al; 2011) دانست کمی و ستیب

 هایاست که در سال یابیبازار هدر حوز یدیمفهوم جد ییبازارگرا
 سندگان را به خود جلب کرده استینو از یاریر توجه بسیاخ
(Garosi Mokhtarzadeh & Zamani, 2015.) تیاهم 

 (Boroujeni et al, 2013) است که  ییتا جا ییگرامقوله بازار

در  ریپذو رقابت شرویپ یو کارها کسب یهایژگیاز و یکی
و  توجه و ییبازارگرا یهاتیاز قابل یرا برخوردار ریاخ یهادهه

ها و بازار و فرصت یهاخواسته، انیمشتر یازهایبه ن دیکات
 .(Dadashi et al; 2017)د داننیم یطیمح داتیتهد

از  ییفرهنگ بازارگرا (Guo et al; 2014) دیگرانو از نظر گو 
سازمان  وریبهره شیمنجر به افزا انیمشتر بهبود روابط با قیطر

 یبرا یبهتر تیقابل قدرتمند ییبازارگرا با هاشرکت .شودیم
 Carr) دارند یمشتر یتقاضا راتییتغ به ییپاسخگو و ییشناسا

& Lopez, 2007). 
 در چه جامعه اقشار همه یبرا یاتیحله ابه مسزیست محیط

به ، شده است لیتبد دکنندهیتول گاهیو چه در جا یمشتر گاهیجا
 انیمشتر یهااز حد بر خواسته شیب یسنت یابیبازار، رسدمی نظر

را به حساب زیستی محیطل یو مسا یکند و رفاه اجتماعیم دیکات
 یابیبازار و شده وارد هاسازمان ابعاد در همه مساله نی. ادآورینم

سبز  یابیمفهوم بازار شیدایقرار داده و به پ تاثیرتحت  زیرا ن
 ( ;Tondkar, 2008; Rahim Nia & et al منجر شده است

 زیستیمحیط توسعه را سبز یابیبازار (Kayo, 2011) ویکا .2016)

 یریپذتیمسئول تاثیر یریکارگ به با ،یابیبازار یهاتیفعال یعیطب و
 فیتعر داریپا به منظور توسعه هاشرکت یو اجتماعزیستی حیطم
 یگذارهیسرما با وجودمساله مهم آن است که  یولکند. یم

، سبز یابیبازار و محصوالت سبز هنیمختلف در زم یهاشرکت
 یداریخر را محصوالت سبز رودیم آن طور که انتظار انیمشتر

 (Gleim et al; 2013; Polonsky, 2011) کنندینم
 یداخل تیریمد شامل سبز تامین رهیزنج تیریمد یراهکارها

 سازگار یطراح و انیمشتر با یهمکار، سبز دیخر، ستیزطیمح
 (Zhu et al; 2007). است یگذارهیسرما بهبود و ستیزطیمح با

 برای یدیتول سازمان ییتوانا کنندهمنعکسزیستی محیط دعملکر
 مواد از استفاده و دزای جامد مواد پساب انتشار، هوا انتشار کاهش

 یتئور از استفاده. است سازمان یدیتول یهاندیفرا از یناش یسم
لحاظ شده  مطالعه نیا ینظر یربنایز عنوان به منابع یتیمز

 با هاشرکت کهشده  استدالل گونه نیا پژوهش نیا در .است
 به نسبت یرقابت تیمز یدارا قدرتمند ییبازارگرا کی

 با هاییشرکت. هستند، ندارند را تیمز نیا که هاییشرکت
 یاجرا و یمشتر یتقاضاها راتییتغ ییشناسا در یقو ییبازارگرا
 .بود خواهندتر عیسرزیست محیط یداریپا یهابرنامه
 و ییبازارگرا نیب ارتباط که است پژوهش حاضر آن از هدف

سواالت ن یقرار داده و به ا یمورد بررس رازیستی محیط یداریپا
 یتیریمد یراهکارها بر یتاثیر ییا بازارگرایپاسخ دهد که: آ

 یدارد؟ راهکارهازیستی محیطو عملکرد  سبز تامین رهیزنج
زیستی محیطبر عملکرد  یتاثیرچه  سبز تامینره یت زنجیریمد

 اززیستی محیطعملکرد  بر ییم بازارگرایرمستقیغ تاثیردارد؟ و 
ن یا در چقدر است؟ سبز تامینره یت زنجیریمد یراهکارها قیطر

، هامرتبط با آن یهاهین سواالت و فرضیپژوهش با پاسخ به ا
 ییبازارگرا فیتوص تاثیر یابیارز یبانیپشت یبرا ینظر مدل کی

 و ییبازارگرا نیهمچن و تامین رهیزنج تیریمد یهاروش در
شده  ارایهزیستی محیطعملکرد  بر سبز تامین رهیزنج یهاوهیش

 .است
 

 هاموارد و روش

 زیستی محیطعملکرد 
که در  یهایشرکت (Trowbridge, 2003)  تروبریج به گفته

 یو کشاورز یصنعت داتیتول شامل یاقتصاد یهاتیفعال
 هااستفاده کرده و به آن یعیطبک سو از منابعیاز ، مشغولند

است  یبه گونه اها آن ندیفرآ تیماه، گرید یوابسته اند و از سو
چنانچه ، نیکنند. بنابرایرا آلوده مزیست محیطبه طور بالقوه  که

توجه  هاتین گونه فعالیانجام ازیستی محیطل یو مسا امدهایبه پ
 یعات ناشیو ضا رفع خسارت یبرا یکالن یهانهید هزیبا، نشود

 (Tavakoliن موضوع خود داشته باشندیجه به ااز عدم تو

.(dehaghani et al; 2017  
، کنندیتمرکز نم یاقتصاد یایفقط به کسب مزا هاشرکت هامروز

هستند  نیز یو اجتماعزیستی محیط یایبلکه به دنبال کسب مزا
(Elkinton, 1998.) به عنوان  یداریپا، فیک تعری در

توسعه »که منجر به  یمشارکت یهااستیو س یتیریمات مدیتصم
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 ییتن تواناانداخ رهزمان حال بدون به مخاط یازهایمطابق با ن
شود یشناخته م «خود یازهایرفع ن ینده برایآ یهانسل

(World Commission on Environment and 

Development, 1987)به  یداریپا، یکنون یط اقتصادیمح . در
مبدل شده  هاسازمان ت درین عوامل موفقیتریدیکل از یکی

کاهش خطرات کسب و کار شده و باعث  سبباست. چرا که 
 & Kuosmanen) شودیبازار م یهاش فرصتیزااف

Kuosmanen, 2009.) یهااستیمورد س در یریگمیتصم 
عدالت ، یار رفاه اقتصادیبراساس سه معزیست محیط یداریپا

 ;Mitchell et al)استوار است زیستی محیط یداریو پا، یاجتماع

 در پژوهش (Zhou & Nakata, 2007) ناکاتاژو و  .(2010
 عنوان توسعه از هب ید که تمرکز مشتریجه رسین نتیاخود به 

ادامه  و درزیستی محیطمنجر به بهبود عملکرد  ییق بازارگرایطر
 دونان و دیگران خواهد شد. یمال منجر به بهبود عملکرد

(Doonan et al 2005) یبرا یمشتر ینشان دادند که تقاضا 
نوان عامل به عزیست محیطسازگار با  یهاندیمحصوالت و فرا

ر یین تغیدارد. بازتاب ا تیاهمزیستی محیطگذار بر عملکرد تاثیر
 ییق بازارگرایطر از هاشرکتموجب خواهد شد تا ، تقاضا در

زیست محیطمحصوالت و خدمات سازگار با  تامینشروع به 
 (.Green et al; 2012a) ندینما

 وزیست محیط یکنندگان حامدر رفتار مصرف رییبا وجود تغ
، یعیطبمنابع و زیستمحیط حفظ جهت در هادولت سخت مقررات
، یرقابت تیبقا و کسب مز یمجبور هستند که برا هاشرکت
 یهاکنند و برنامه دیرا تولزیست محیطدار دوست یکاالها

 (Amirshahi ندیمحصوالت را اجرا نما نیمتناسب با ا یابیبازار

(et al; 2013. ها و استیدر س دیبا هاشرکتجهت  نیبد
ل ینظر کنند و مسادیتجد، خود یابیبازار یهایاستراتژ
ادغام کنند و با  یسازمان یهاتیفعال یرا در تمامزیستی محیط

والت سبز در کنار کمک به حل محص دیتول انیبه جر وستنیپ
 ابندیدست  یاجتماع تیبه مقبول، زیستیمحیطمشکالت 

(Haghighi Nasab et al; 2016).  
 

 ییزارگرابا
 یهااست که در سال یدیمفهوم جد یابیربازا هحوزدر  ییبازارگرا

 اندبسیاری از نویسندگان توجه فراوانی در مورد آن داشتهر یاخ

(Mohamadian et al; 2013) . از  یامجموعه ییبازارگرا
 هاسازماناست که  یسازمان یشگامیو پ ییپاسخگو یرفتارها

 (Madhoushi et درنیگیده مبودن برعه محور یمشتر یبرا

(al; 2012. ید به باور (Dee, 1994)، کننده و فراهم ییگرابازار
 منظور درك و برآورده سطح باال به هایمهارت هدهند ارایه

 & Cheng) ان استیمشتر یانتظارهاازها و یساختن ن

Krumwiede, 2012.) همکارانش و انیمحمد (Mohamadian 

et al; 2013)  دهد می اجازه هابه سازمان ییبازارگرامعتقدند
پاسخ  یرات راهبردییبه تغ یاتیط عملیبا مح یهماهنگ یبرا

 (Garosi Mokhtarzadeh & Zamani, 2015) دهند

 است که از دهه یابیبازار در حوزه یدیمفهوم جد ییبازارگرا
 یتیریمرتبط با اقدامات مد یو مطالعات علم قاتیتحق در 1019

 ,Garosi Mokhtarzadeh & Zamani)وارد شده است 

2015; Doayee & Bakhtyary, 2007 ). جة یاساس نتبر
 Wei et al; 2014; Tan & Liu, 2014; Li) نیشیقات پیتحق

et al; 2008 Shiva et al; 2017) ،ع مختلفیدر صنا ،
ها و عملکرد بنگاه ین عامل اثرگذار بر نوآوریترمهم ییبازارگرا

 .شده است یمعرف
 را ییبازارگراKohli & Jaworski, 1990)) یو جاورسک یهلکو

 یو آت یفعل یازهاین ةنیزم در در سراسر سازمان یهوشمند جادیا
 ییسازمان و پاسخگو یهابخش نیب یهوشمند نشر، یمشتر

 & Fakor Seghye) کردند فیتعر یبه آن هوشمند یسراسر

Sadeghi, 2016) یهوشمند جادیسه بعد اف ین تعریا در هاآن ،
 اند.مطرح کرده را ییو پاسخگو یهوشمند عیتوز

است که به صورت  یفرهنگ سازمان یعنصر ضرور ییبازارگرا
برتر  خلق ارزش یالزم برا یسبب بروز رفتارها، یثروکارا و م

 کسب وکار یکرد مستمر برتر براعمل، جهیداران و در نتیخر
 چارچوب یمبنا بر (Zhang & Duan, 2010) شودمی

 یاصل هلفوسه م ییبازارگرا، سندگانین نویا یشنهادیپ
 بردارد را در یافهیوظ نیب یو هماهنگ ییگرابیرق، ییگرایمشتر

(Madhoushi et al; 2012). 
 از یمفهوم جامع (Narver et al; 2004)گران ینارور و د

 یرفتار کردیاند که شامل دو روکرده یرا معرف ییبازارگرا
 ینوع، یواکنش ییبازارگرا کردیشود. رویم( و فعال ی)واکنش

 اظهار شده یازهاین یدرك و ارضا یبرا یابیتالش بازار
تالش  یفعال نوع ییبازارگرا کردیکه رو یحال در، است انیمشتر

است.  انیمشتر پنهان یازهاینگه داشتن ن یدرك و راض یبرا
پنهان  ایآشکار  یهاحلاظهار شده راه یازهایممکن است ن

 یبه معن انیپنهان مشتر یازهاین یشته باشند. کشف و ارضادا
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ها آن تیرضا یراستا در انیکردن مشتر یآنهاست. رهبر یرهبر
که به  ییبازارگرا کردیرو، رو نیا از داللت دارد.« فعال بودن»به 
را  شانیازهایو نها آن، انیپاسخ دادن صرف به مشتر یجا

نظر گرفته شده  فعال در ییکند به عنوان بازارگرایم یرهبر
 یبرا ییبازارگرامجموع  در (.Shiva et al; 2016)است 
 و است افتهی تکامل نفعانیذ تمام یرو بر شرکت شدن متمرکز
 یدولت هایسازمان و کنندگانتامین، رقبا، انیمشتر به محدود

ت لو هو یتلالفر (.Slater & Narver 1995)شوند ینم
(Lafferty & Hult, 2001) است یمنبع ییمعتقدند بازارگرا 

 به هاشرکت، عالوه به. شودیم یرقابت تیمز جادیا سبب که
 بر یمبتن یهابازار در یگذارهیسرما به لیتما ییبازارگرا لهیوس
شود  یمشتر یبرا ارزش جادیا سبب است ممکن و دارند ییدارا

(Green et al; 2015.) 
شود که به یم ییهاندیامنجر به فر ییفرهنگ بازارگرا، به عالوه

پردازد و عملکرد یبازار م یتقاضا یابیطور منظم به ارز
کند و به طور مستمر به بهبود یم یشرکت را بررس یهااستیس

و  یین بازارگراین ارتباط بیپردازد. ایم یستیزطیمحعملکرد 
 ر عنوان کرد:یه زیقالب فرض توان دریرا مزیستی محیطعملکرد 

بر عملکرد  یمیبه طور مثبت و مستق ییازارگرا. ب1ه یفرض
 گذارد.یم تاثیرزیستی محیط

 
 سبز  تامین رهیزنج تیریمد یراهکارها

با ظهور ، 1009سبز به اوایل دهه  تامینادبیات مدیریت زنجیره 
استراتژی ایجاد آگاهی ، زیستیمحیطت مدیریت مشارکت ادبیا

 & Zhu )ردد.گبرمی تامینو مدیریت زنجیره زیستی محیط

Sakaris, 2006) ز از منظر چرخةسب تامینیت زنجیره مدیر 
طراحی و ساخت ، شامل تمامی مراحل از مواد اولیه عمر محصول

استفاده از محصول و ، فروش محصول و حمل ونقل، محصول
شرکت ، سبز تامینبا استفاده از مدیریت  .استبازیافت محصول 

فاده را کاهش داده و به است زیستیمحیط ات منفیتاثیرتواند می
سبز  تامینمدیریت زنجیره  یابد. مطلوب از منابع و انرژی دست

خطی سنتی است و سعی دارد  تامینبه دنبال تغییر مدل زنجیره 
 Nik) ملحق نماید تامیند بازیافت را به مدیریت زنجیره اقتصا

Nejad, 2011).  بهینه کردن  تامینهدف مدیریت زنجیره
افزایش منابع و دست یافتن به سازگاری ، بعتخصیص منا

های مربوط و سازی و ارتقای فعالیتطریق بهینهاز زیستی محیط
سبز نیازمند  تامینمدیریت زنجیره  دوستانه است.زیستی محیط

رفتار پس از آلودگی است و بر مفهوم کاهش  تغییر کلی در انگارة
ی یژه در مرحلهبه و، پیشگیری قبل از درمان، آلودگی در منابع

 .(Ying & Li-Jun, 2012) طراحی محصول و خرید تاکید دارد
 تیریمد یبرا یقو یاهیپا ییبازارگرا که داد نشان قاتیتحق
 Min) ددار شرکت عملکرد بر یمثبت تاثیر و است تامین رهیزنج

et al; 2007). شرکت یبرا کنندگانتامین یرونیب یهاشبکه 
 هاشرکت، نیبنابرا. کندیم تامین را ربازا یهافرصت و اطالعات

 برتر یمال عملکرد آوردن دسته ب یبرا تامین رهیزنج یشرکا با
، نیا بر عالوه. (Lee & Pennings, 2004) کنندیم تعامل

 یبرا یمنبع است ممکن سبز تامینره یت زنجیریمد یراهکارها
 یسو از .(Barney, 2012) باشند داریپا یرقابت تیمز جادیا
 تامین رهیزنج تیریمد یهاروش و ییبازارگرا نیب ارتباط، گرید

است. چرا که  شده ییشناسا نیشیپ یهاپژوهش لهیوس به سبز
 و ندهایفرا یبرا انیمشتر یازهاین به یدیتول هایسازمان

 یسازادهیپ و توسعه و داریپازیستی محیط محصوالت
 کارن ی. ادهندیم پاسخزیستی محیط تیریمد یهاستمیس

 کندیم بیترک گریهمد با را سبز رهیزنج تامین یهاروش

(Urban & Govender, 2012). ر قابل یه زین فرضینابراب
 باشد:یم طرح
 یراهکارها با یمعنادار و مثبت طور به ییبازارگرا .2ه یفرض

 .ارتباط دارد سبز تامین رهیزنج یتیریمد
 سیرکو ژو و سا (Green et al; 2012b) گرانین و دیگر
(Zhu & Sarkis, 2004) اشاره امر نیا به خود یهاپژوهش در 

 بر یمثبت طور به سبز تامین رهیزنج تیریمد یهاروش که ندکرد
 توانندیها مروش نیا .است گذارتاثیر زیستیمحیطعملکرد 

 و یاگلخانه یهاگاز دیتول کاهش با را یکیاکولوژ یات منفتاثیر
 و خطرناك مواداز استفاده کاهش و دیزا جامد مواد و پساب هیتخل
 دهند کاهش، تیفیک دادن دستاز بدونها ندیفرا دیتول در یسم

(Carvalho et al; 2011). وونگ (Wong, 2013) ارتباط 
عملکرد وزیستی محیط یتیریمد یهاییتوانا نیب یداریمعن

 انتظارات دهندهنشانخود  کهداد  نشان را هاسازمانزیستی محیط
 تامینره یت زنجیریمد یراهکارها و است انیمشتر رشد به ور

 گسترش یبرا نوآورانه یهاروش از یخاص یهانمونه سبز
ر یه زیباال فرض یها. بر اساس گفتهاست زیستیمحیط انتظارات

 شود:یم مطرح
 مثبت طور به سبز تامینره یت زنجیریمد یراهکارها .3ه یفرض

  رابطه دارد. زیستیمحیطعملکرد  با یمعنادار و
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 گرفتند جهینت (Golicic & Smith, 2013) تیاسمو کیگولچ
 بر یمثبت طور به سبز تامین رهیزنج یتیریمد یهاروش انجام که

ن یهمچن. گذاردیم تاثیر سازمان یحسابدارو یاتیعمل عملکرد
 نیا به (Green et al; 2012 a & 2012 b)گران ید و نیگر
 سبب سبز تامین رهیزنج یهاروش یجراا که دندیرس جهینت

به عبارت  .شودیم زیستیمحیط و یسازمان عملکرد شیافزا
 تاثیر سبز تامین یهاروش بر مثبت طور به ییبازارگرا اگر، گرید

 بر سبز تامین رهیزنج یهاروش تیریمد و (2ه ی)فرض بگذارد
 نیا، (3ه ی)فرض باشد تهشدا یمثبت تاثیر زیستیمحیطعملکرد 

 بر میرمستقیغ صورت به ییبازارگرا که است یمنطق امر کی
 تامینره یت زنجیریمد یراهکارها قیطراز زیستیمحیطعملکرد 

 & Rehman)واستاوا یرحمان و شر. گذاردب اثر سبز

Shrivastava, 2011)  و اراج ازمندین هاشرکتنشان دادند که 
 لیتحو و داتیتول پوشش به منجر که ندسته ییهاروش توسعه

 ;Carvalho et al) شوندزیست محیط با سازگار محصوالت

 رهیزنج تیریمد یهاروش هاسازمان، خاص طور به .(2011
 یهمکار، سبز دیخر، زیستیمحیط تیریمدق یطراز را سبز تامین

 یگذارهیسرما بهبودو ستیزطیمح با سازگار یطراح، انیمشتر با
 ,Green et al; 2012a; Zhu & Sarkis) اندداده گسترش

عملکرد  بهبود به منجر هاوهیش نیا عالوه به. (2004
، یاگلخانه یانتشار گازها کاهش شکل به زیستیمحیط

 خواهد یسم مواد از استفادهو دزای جامد مواد، یفاضالب یهازباله
 :شودیم مطرح ریز هیفرض نیبنابرا. شد

عملکرد  بر میمستقریغ طور به ییبازارگرا. 4ه یفرض
 اثر سبز تامینره یت زنجیریمد یراهکارها قیطر از زیستیمحیط

 .گذاردیم

 پژوهش یمدل مفهوم
 یمشتر یوقت که شده است ن استداللیچن، پژوهش نیا در

 به شروع، شودیم آگاه زیستیمحیط یداریپا تیاهم به نسبت
 یهاندیفرا. کندیمزیست محیط با سازگار محصوالت یتقاضا

 خاص طور به که است یدیتول ندیفرازیست محیط با سازگار
 یآلودگ کاهش یبرا سازمان زیستیمحیطعملکرد  یارتقا یبرا
 یسم مواد از استفاده و جامد دیزا موادو پساب عاتیضا، هوا

 بدون ن پژوهش آن است کهیا در ادعاشود. یم استفاده
 انیمشتر دیجد یتقاضاها به نسبت شرکت، یقو ییبازارگرا

 تیرضا جادیا بهتر یهاروش یسازادهیپ یبرا و بود خواهد ناآگاه

، گریبه عبارت د. بود خواهد موفق یکمتر احتمال با انیمشتر در
 جادیا به منجر که کندیم عمل منبع کی عنوان به ییبازارگرا

 با سازگار محصوالت تا شودیم انیمشتر یبرا یدانش
 ن موضوعیکنند. ا ضاتقا یاندهیفزا طور به را ستیزطیمح

 تحت را سبز تامین رهیزنج تیریمد یهاروش اتخاذ مایمستق
 سبز تامین رهیزنج تیریمد مناسب یهاروش .دهدیم قرار تاثیر

 ییبازارگرا نیبنابرا. شودیم زیستیطیعملکرد مح بهبود سبب زین
نقش  قیطر از را زیستیمحیطعملکرد  میرمستقیغ طور به
 تاثیر تحت سبز تامین رهیزنج تیریمد یهاروش تیتقو یانجیم

ن با توجه به مجموعه یبنابرا (.Zhu et al; 2007) دهدیم قرار
، شده ارایهات یبر فرض یمبتن، بخش فوق در نکات مطروحه

 م نمودیر ترسیپژوهش را به صورت ز یتوان مدل مفهومیم
 (.1)شکل 

 

 روش 

 یآورجمع وشر نظر از و یکاربرد، هدف نظر از قیتحق نیا
ها داده یآورابزار جمع است. یشیماینوع پاز یفیتوص، هاداده

ه یکل ن پژوهش شاملیا یآمار هجامع باشد ویپرسشنامه م
 یسازان رومختلف شرکت خالص یهارده رانیمد کارکنان و
 یاطبقه یریگها به روش نمونهپرسشنامه باشد ویزنجان م

 01۱0ن اساس یع شد. بر ایتوزا هآن نفر از 212ن یب یتصادف
 10۱0درصد متاهل بودند. تعداد  ۴0۱0زن و ، انیدرصد از پاسخگو

تا  39 یدرصد دربازه سن ۴9و  یالت دانشگاهیتحص یدرصد دارا
 3 یداراها آن درصد از 00۱0ن که یسال قرار داشتند. ضمن ا 09
درصد  10۱0و  یسازان روشرکت خالص سال سابقه کار در 19تا 

بودند. نحوه  یسال سابقه کار در پست فعل 0تا  2ن یز بین
 20۱0و  یان به صورت قراردادیدرصد از پاسخگو 02۱۴استخدام 

 ۴۱2درصد کارشناس و  31۱۴کارمند و ، انیدرصد از پاسخگو
درصد از  ۴0۱0ز یر بودند. به لحاظ سطح درآمد نیدرصد مد

 بودند که درون درآمد ماهانه یلیک تا دو می یان دارایپاسخگو
داد که ینشان م مطابقت داشت و یط جامعه آماریمجموع با شرا

م به یج قابل تعمینتا انجام شده و یبه طرز مناسب یریگنمونه
 باشد.یجامعه هدف م

افزار نرم در یها از مدل معادالت ساختارداده لیوتحلهیتجز یبرا
PLS از نمودار  یازهیآم یمدل معادالت ساختار کی .اده شدفاست

 ، که هدف ییهاپژوهش است. در یدـتایی یعامل لیتحل و رـیمس
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 پژوهش یمدل مفهوم (:1) شکل

 
از مدل معادالت ، است رهایمتغ نیاز رابطه ب یخاص یآزمون مدل

 میمستلزم تنظ وشر نیا نیشود؛ بنابرایاستفاده م یساختار
 (& Kalantary, 2003است یدار علبه صورت نمو یمدل

(Sarmad et al; 2005 
سنجش هر  یشده برا یطراح یهاتعداد سنجه (1)در جدول 

شده است.  ارایه هاکرونباخ سؤال یب آلفایضرو ر مکنونیمتغ

ن یادر (2)کرونباخ ییایب پایضر، گرددیم طور که مشاهدههمان

ه که از حداقل مقدار بود 0/9باالتر از  رهایمتغ یتمام یبرا مطالعه
ن یدارند. همچن ییباال ییایپا هاسنجه و شتر استیاستاندارد ب

 یرا برا ۴/9 یاستاندارد باالBagozzi & Yi) (ییو  یباگاز

 (1)جدول  در طور کهاند. همانان کردهیب (CR) (3)یبیترک ییایپا

، باشدیم ۴/9ش از یب (CR)ر یمقاد یشود تمامیم مالحظه

ز برخوردار ین یمناسب یبیترک ییایاز پا یریگاندازهدل ن میبنابرا
 است.

ن یانگیار میمع PLSمدل  در (0)همگرا ییروا یبررس یبرا

ن یرد. ایگیل قرار میمورد تحل (AVE) (2)انس استخراج شدهیوار

ک سازه از یاست که  یانسیزان واریدهنده مشاخص نشان
ش سطح پذیر یابر كمال ارمقدآورد. یدست مه ش بینشانگرها

AVE ستا مشخص (1) ولجددر گونه کهنهما ست.ا 0/9 قمر ،
را  0/9 ازبیش  یارمقد هازهسا به طمربو AVEیر دمقا تمامی

 ییروا یقبول برا قابل حد یگویا مطلب ینو ا هنددین منشا
 پرسشنامه است. یاهمگر

 

 قیتحق یرهایمتغ (AVE)ستخراج شده ا انسیوار نیانگیمو  یبیترک ییایپا کرونباخ و یب آلفایضر (:1) جدول

 ریمتغ
تعداد 

 هاهیگو
 یبیترک ییایپا

(CR) 

 یآلفا

 کرونباخ
AVE 

 12/9 10/9 03/9 3 یگذارهیبازگشت سرما

 09/9 01/9 01/9 0 یداخل زیستیمحیط تیریمد

 03/9 11/9 02/9 0 انیبا مشتر یهمکار

 19/9 02/9 0۴/9 ۴ د سبزیخر

 10/9 02/9 02/9 3 زیستیمحیط یطراح

 ۴0/9 01/9 01/9 23 سبز تامین رهیزنج تیریمد یراهکارها

 02/9 0۴/9 0۴/9 19 ییبازارگرا

 02/9 02/9 00/9 ۴ زیستیمحیطعملکرد 
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 در ر مکنونیمتغ یک از نشانگرهایهر  ییاین سنجش پایهمچن
شود. یم نشانگر مشخص یعامل یزان بارهایتوسط م PLSمدل 

 ر مکنون مربوطهیمتغ ینشانگرها یعامل یهاک از باری ارزش هر
طور که در همان .باشد 2/9 یا مساویست بزرگتر یبایم

 یهار سنجهیمقاد یتمام، شودیمشاهده م (3( و )2) یهاشکل
توان گفت یم نیاست. بنابرا 2/9ر مکنون باالتر از یمرتبط با متغ

 یرهایتغم ینه نشانگرهایدر زم یکاف ییایاز پا یریگاندازهمدل 
 t-valueر یمقاد (3)و  (2) یهامکنون برخوردار است. در شکل

ر معموال به ین مقادینشانگرها نشان داده شده است. ا یز براین
 یمعرف یتایید یل عاملیمرتبط با تحل ییروا یعنوان پارامترها

مکنون از قبل  یرهاین نشانگرها و متغیچرا که روابط ب .شوندیم
ر یمقاد یشود تمامیطور که مشاهده ماند. همانمشخص شده

 ییباشد و ابزار پژوهش از روایم (-0۴/1، 0۴/1خارج از بازه )
 مناسب برخوردار است.

 

 هاافتهی

(۴)ساختاریدالت امع یابین پژوهش از مدلیدر ا
و روش حداقل  

مدل استفاده  شات و برازیآزمون فرض برای (0)ییمربعات جز

با استفاده از شکل  هال دادهیاز تحل ج حاصلینتا یشده است. برا
با توجه به ب که ین ترتیآمده است. به ا (2)و جدول  (3)و  (2)

 یداریمعناز سطح  (p-value)مقدار احتمال اگر ، ریب مسیضر
توان یم، باشدبزرگتر  0۴/1از  یداریمعنعدد و  کمتر باشد 92/9
 ردایمعن 92/9ر در سطح یب مسین ضریجه گرفت که اینت
 .شودیه رد مین صورت فرضیر ایدر غ، باشدیم

 
 رهاین متغیج روابط بی(: خالصه نتا2) جدول

 هیجه فرضینت t-value ریب مسیضر ریبر متغ ریاثر متغ هیفرض
 رد 20/1 110/9 زیستیعملکرد محیط ییبازارگرا 1

 تایید 00/30 221/9 سبز تامین رهیزنج تیریمد یراهکارها ییبازارگرا 2

 تایید 00/1 011/9 زیستیمحیط عملکرد سبز تامین رهیزنج تیریمد یراهکارها 3

 تایید زیستیعملکرد محیط م(یرمستقی)غ ییبازارگرا 0

 تیریمد یراهکارهاق یاز طر زیستیمحیطبر عملکرد  ییم بازارگرایرمستقیغ تاثیر یه چهار عبارت است از بررسی* فرض

 گردد.یم تایید 3و  2ه یفرض تاییدو  3و  2شکل که با توجه به  سبز تامین رهیزنج

 
 

 
 ن استانداردیق در حالت تخمیمدل تحق (:2) شکل
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 پارامترها یق در حالت معناداریمدل تحق (:3) شکل

 

و  (0)اعتبار اشتراك یاز بررس (1)ا اعتبار مدلیت یفیک یبررس یبرا

است. استفاده شده  (19)یاعتبار حشو با افزونگ یشاخص بررس

سنجد. یم را هر بلوك یریگت مدل اندازهیفیک، شاخص اشتراك
ت مدل یفیک، یریگبا در نظر گرفتن مدل اندازهشاخص حشو 

ر یکند. مقادیم یریگزا اندازههر بلوك درون یبرا را یساختار
ت مناسب و قابل قبول مدل یفینشانگر ک یهان شاخصیمثبت ا

ک از یر هر یمقاد (3) در جدول باشد.یم یو ساختار یریگاندازه
مستقل و وابسته آورده شده  یرهایمربوطه به متغ یهاشاخص

مثبت و بزرگتر از  هاشود شاخصیم طور که مشاهدهاست. همان
 .است یاعتبار مناسب یباشد و مدل دارایم صفر

 
و  (CV Com)اشتراک  یهاشاخص (:3) جدول

 (CV Red) حشو یهاشاخص

 CV Com CV Red ریمتغ
 2۴1/9 ۴90/9 یگذارهیسرمابازگشت 

 009/9 120/9 یداخل زیستیمحیطت یریمد

 ۴20/9 202/9 انیبا مشتر یهمکار

 ۴10/9 012/9 د سبزیخر

 000/9 ۴10/9 زیستیمحیط یطراح

 010/9 ۴21/9 سبز تامینره یت زنجیریمد یراهکارها

 ۴۴1/9 ۴۴1/9 ییبازارگرا

 20۴/9 ۴90/9 زیستیمحیطعملکرد 

 و پیشنهادها یریگجهینت، بحث
 یراهکارهابر  یین مطالعه مشخص شد بازارگرایج ایبر اساس نتا

و از این دارد  یمثبت و معنادار تاثیر سبز تامینه ریت زنجیریمد
جه با ین نتیارا مشاهده کرد.  2توان صحت فرضیه رو می
 ;Green et al)گران ین و دیگرل یاز قبن یشیپ یهاپژوهش

2012b) گران ین و دیو گر(Green et al; 2015)  مطابقت
 دارد.

ز بر سب تامین رهیزنج تیریمد یراهکارهان مشخص شد یهمچن
از این رو  دارد. یمثبت و معنادار تاثیرزیستی محیطعملکرد 

 & Zhu) سیژو و سارک شود.مشاهده می 3درستی فرضیه 

Sarkis, 2004) گرانیدو  نیو گر (Green et al; 2012a)  در
 تیریمد یهاکه روش ندامر اشاره کرد نیخود به ا یهاپژوهش

زیستی محیطعملکرد بر  یسبز به طور مثبت تامین رهیزنج
ن و یل گرین از قبیشیپ یهاجه با پژوهشین نتی. اگذار استتاثیر

ز ین (Wong, 2013)و وونگ  (Green et al; 2015)گران ید
 .مطابقت دارد

زیستی محیطبر عملکرد  ییبازارگرا مشخص شد، گرید یاز سو
ه ندارد. پس به توجه به موارد گفته شده و نتایج ب میمستق تاثیر

شود چون بر طبق این فرضیه ارتباط رد می 1دست آمده فرضیه 
ج دال بر غیر مستقیم باشد ولی نتای مستقیم دبایمی هااین متغیر

 ;Doonan et al) گرانیددونان و  .هستندطه بودن این راب
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محصوالت و  یبرا یمشتر یتقاضا اذعان دارند که (2005
عامل  نیتربه عنوان مهم ستیزطیسازگار با مح یهاندیفرا

که در  حال آن .دارد تیاهمزیستی محیطبر عملکرد  گذارتاثیر
 یهاپژوهش جهیحاصل شده و نت یگرید جهین پژوهش نتیا
به  را (Green et al; 2015)گران ین و دیل گریاز قبن یشیپ

 کشد.یم چالش
ق یم و از طریرمستقیبه طور غ ییت مشخص شد بازارگرایدر نها

زیستی محیطسبز بر عملکرد  تامینره ینجزت یریمد یراهکارها
 0و با توجه به این امر درستی فرضیه  دارد یمثبت و معنادار تاثیر

 نیشیپ یهاپژوهشجه یبا نتجه ینت شود و همچنینمشاهده می
 .مطابقت دارد (Green et al; 2015)گران ین و دیل گریباز ق
احتمال  یقو ییبا بازارگرا هایشرکتدهد که یم نشان جینتا
 یطیمح داریپا یهایاستراتژ یسازادهیو پ جادیا یبرا یشتریب

امر  نیشود. ایمزیستی محیطعملکرد دارند که منجر به بهبود 
 شرکت یابر یقابتر تیاز مز دیجد عمنب کی جادیمنجر به ا

 کند. یم یبانیشود که از عملکرد برتر در بازار پشتیم
توسط  کپارچهی یهاتالش ازمندیعملکرد برتر نک یانجام 
 یبرا یدیتول یهاسازماندر  اتیو عمل یابیبازار یهابخش

است تا به سرعت محور بازار یفرهنگ قو کی یتوسعه و نگهدار
محصوالت و  یبه سو یمشتر یهاخواسته رییمنجر به تغ

به طور  ییگرا. بازارشودزیست محیطبا و دوست خدمات سازگار 
امر  نیا، وجود نی. با استین داریپا یطیمح یاستراتژ کی یذات

 یهادر رابطه با خواستهدکنندگان یتول یآگاه جادیاموجب 
شده زیست محیط سازگار بامحصوالت و خدمات  یبرا انیمشتر
. باربر و کنندیم آماده راها آن هاخواستهن یپاسخ به ا یو برا

 یداریکنند که پایم استدالل (Barber et al; 2012) گرانید
ارزش به  ارایهکه با توجه به  ییهاشرکت یبرازیستی محیط
 کی، کنندیم به کارشروع  یابیو درآمد حاصل از بازار یمشتر

 شنهادیپ ییسادر شنا، ییبازارگرا. کندیم ارایهارزشمند  شنهادیپ
 تینظر و مورد حمامورد یطیمح یداریدر ارتباط با پا که یارزش

 کند.یم کمک، است یمشتر
 را یطیمح یهاتیقابل، یقو ییگرابا بازار هایشرکتدر مجموع 

 ییبازارگراد. نشویم داریپا یرقابت تیمنجر به مز داده وتوسعه 
 یو اجرا ییشناسا یسازمان برا یهاتیفعال تیهدابه ، یقو

 نیپردازد. ایم یطیمح یداریپا یبرا انیمشتر یهاخواسته
، دی)تول کسب و کار یندهایو عمل منجر به بهبود فرآ صیتشخ

 هاییشرکت در (یاطالعات یهاستمیس و تدارکات ،یابیبازار ،دیخر

ت انش یاز تمرکز مشترزیستی محیط تمرکزها آن درشود که یم
 یهاوهیمانند ش، زیستیمحیط یهاوهیش ی. توسعه و اجراردیگیم

 یرقابت تیاست منجر به مز ممکن، تامین رهیسبز زنج تیریمد
 یهاوهیاتخاذ ش یتالش براد بدانند یع بایران صنایمدشود.  داریپا

به بهبود عملکرد  منجر یمشتربر سبز بدون تمرکز د یتول
بدون بهبود همراه با عملکرد  یدیسازمان تولزیستی محیط

 منجر شود. یمانساز
توان برای بهبود در این روند و افزایش هرچه بیشتر حال می

ی هاو با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد موفقیت در این امر
 زیر را مفید دانست:
شود برای درستی آن پیشنهاد می مشاهدهو  2با توجه به فرضیه 

یت تر در عرصه مدیرچه بهتر و عملکرد قوی سازی هرینهبه
با  هاشرکتو با توجه به این نکته که ، سبز تامینزنجیره 
به  ییو پاسخگو ییشناسا یبرا یت بهتریقدرتمند قابل ییبازارگرا

، (Carr & Lopez, 2007) دارند یمشتر یرات تقاضاییتغ

ی بازارگرایی شرکت تقویت هابه صورت جدی مولفه دبایمی
ه هرچه بیشتر به توج ،هاترین این مولفهیکی از مهم شوند.

پس تالش نمود بیشترین تالش  .نفعان استی تمام ذیهانیاز
ی آشکار و نهان انجام شود و این هابرای شناسایی و رفع نیاز

 هایسازمان و کنندگانتامین، رقبا، انیمشتر به محدودامور 
 باقی نماند. یدولت

 زنجیره شود مدیریتپیشنهاد می 2با توجه به درستی فرضیه 
اتی مسنتی شود و اقدا تامین زنجیره سبز جایگزین مدیرت امینت

، زیستیمحیطمیزان آلودگی  حداقل کردنتالش برای  مانند
برگزاری ، بازیافت هر چه بیشتر، استفاده از تکنولوژی روز

ی مختلف و باال بردن سطح آگاهی سازمان و سایر هادوره
 در این مورد انجام شود.، اقدامات

زمینه بازارگرایی و مان موارد ذکر شده در اانجام تو در نهایت با
توان گام بلندی برای بهتر شدن سبز می تامین همدیریت زنجیر

سازان روی به خصوص در شرکت خالصزیستی محیطعملکرد 
ترین زیست که یکی از مهمو حفظ محیط برداشتزنجان 
ار را با جدیت بیشتری سرلوحه امور قر استی امروزی هادغدغه

 داد.
الزم است  ن حالیبا ا، پژوهش حاصل شده استاگر چه اهداف 

در مورد  ات انجام شدهقی. تحقشودمطالعه ذکر  یهاتیمحدود
انجام ، هستند یقو جی. اگر چه نتامقاله اندك است یمدل نظر

است. نمونه مورد مطالعه از  یضرور دیجد یهابا نمونه ن مدلیا
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 جینتا یریپذمیت که تعماس زنجان یسازان روشرکت خالص
 :دیبا ندهیکند. مطالعات آیم محدود را قیتحق

 دنکن یابیارز یخدمات نهیزم کیدر  را مدل، 

 از هر دو بخش  یالمللنیب یهابا استفاده از نمونه را مدل
 ،دنکن یابیو خدمات ارز دیتول

 پژوهش در صنایع شیمیایی و کشاورزی انجام شود، 

 بازاریابی سبز بر عملکرد ثیرتای بعدی هادر پژوهش 
 ،نظر گرفته شود نیز درزیستی محیط

  ی هاسبز بر فاکتور تامینمدیریت زنجیره  تاثیرمیزان
 همچون میزان آلودگی بررسی شود.زیستی محیط

نظرات ، هاداده یآوردر جمعوجود دارد که  مسالهن یا نیهمچن
به  داشته و با تعصب نسبت ینگر یکرد بخشیان رویگوپاسخ

 اسی. الزم به ذکر است که مقت خود نظر داده باشندیحوزه فعال
مورد  دیتول رانیمد یبرا قبالً نجایورد استفاده در ام ییبازارگرا

 Zelbst et) استفاده قرار گرفته است و معتبر و قابل اعتماد است

al; 2010). 
و  ییگرااست که بازار یمطالعات تجرب از یکیمطالعه حاضر 

 یبرا یاضاف قاتیدهد. تحقیم وندیپ را یطیحم یداریپا
 تا از نقش موضوع مطالعه الزم است  نیا شتریب یسنجتباراع

و بهبود  یطیمح یداریپا یهایاستراتژ یاجرا در یقو ییبازارگرا
کند.  تیحما یدیلتو یهادر بخشزیستی محیطعملکرد 

 زیمدل در بخش خدمات ن ییکارا زانیمهم است که م نیهمچن
 .(Gray & Hooley, 2002; Tsiotsou, 2010) شود یابیزار

تا  ابدیشده گسترش  شیکه مدل آزما شودیم هیتوص نیهمچن
 را یطیمح یهاوهیو ش ییبازارگرامربوط به  یاضاف یساختارها

 ;Noble et al) ییگرافروش، شامل شود. به عنوان مثالز ین

به  (Dawes, 2000; Zhu et al; 2007) ییگرابیرقو  (2002
 یبرا ییگرایمشتربا  بیدر ترک مناسب یکار یهانهیزمعنوان 

 .انددهشناخته ش یدر عملکرد سازمان رییتغان هر چه بهتر یب

 

  هااشتدیاد
1. Partial least squares (PLS) 

2. Cronbach 

3. Composite Reliability 

4. Convergent validity 

5. Average variance excracted 
6. Structural Equation Modeling (SEM) 
7. Partial least Squares (PLS) 
8. Cross-validation 

9. CV-Communality 
10. CV-Redundancy
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