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چکیده
در ســال  های اخیــر رشــد روز افــزون ارتباطــات، کشــورهای جهــان را بــه هــم نزدیــک نمــوده اســت،  
از طرفــی آلودگي  هــاي زیســت محیطــي کــه در نتیجــه کیفیــت و نــوع تولیــدات و مصــارف انســاني 
پدیــد آمــده،  از جملــه مســائلي هســتند کــه بارهــا توســط ســازمان  هاي فعــال در ایــن زمینــه بــه 
عنــوان تهدیــدي بــراي بشــر شــناخته شــده  اند. بعضــی  از صنایــع بــا بکارگیــري اقداماتــی،  گام  هــاي 
مــورد نیــاز را در جهــت کاهــش دادن اثــرات تخریــب کننــده بــر محیــط زیســت برداشــته  اند. یکــی 
ــه ایــن ترتیــب کــه پیشــرفت زیســت محیطــي  از ایــن اقدامــات شــامل؛ بازاریابــي ســبز اســت. ب
بازاریابــي، مســتلزم بکارگیــري نقش  هــای  مســئولیت  پذیري زیســت محیطــي-  فعالیت  هــاي 
اجتماعــي ســازمان  ها اســت. بــا عنایــت بــه اهمیــت ایــن موضــوع، هــدف ایــن مقالــه بررســی 
تاثیــر بازاریابــی ســبز بــر عملکــرد؛ اجتماعــی، اقتصــادی، زیســت محیطــی ســازمان اســت. لــذا 
تحقیــق حاضــر بــه لحــاظ هــدف؛ کاربــردی بــوده، در زمــره تحقیقــات توصیفــی پیمایشــی قــرار 
، نمونه   گیــری تصادفــی ســاده بــا اســتفاده از پرسشــنامه اســت  می  گیــرد. روش نمونه   گیــری نیــز
کــه آلفــای کرونبــاخ آن 0.۹87 محاســبه گردیــد. جامعــه آمــاری؛ شــامل کلیــه مدیــران و کارمنــدان 
تجزیــه  و  بــرای  تهــران می  باشــد.  ایــران خــودرو در شــهر  و  ســازمان  های خودروســازی ســایپا 
تحلیــل داده   هــای تحقیــق و بــه  منظــور بررســی تأثیــر هــم    زمــان چنــد متغیــر مســتقل بــر متغیــر 
وابســته از تکنیــک مدل   ســازی معــادالت ســاختاری در نرم   افــزار اســمارت پــی  ال  اس اســتفاده 
شــده اســت. در تحلیــل داده  هــا همــه فرضیه  هــا بجــز دو فرضیــه تاییــد شــدند. بــه ایــن ترتیــب 

کــه ابعــاد مدیریــت زنجیــره تامیــن ســبز بــر عملکــرد پایــدار ســازمان تاثیــر مســتقیمی دارد.
، عملکرد پایدار ، زنجیره تامین سبز واژگان کلیدی: بازاریابی، بازاریابی سبز

Doi: 10.30508/kdip.2022.328124.1025

تاریخ دریافت: 1400/11/15
تاریخ پذیرش: 1400/12/16
صفحه: 98 - 80

مقدمه- 1
در  صرفه  جویــی  مزیت  هــای  از  هــم  ســبز   تأمیــن  زنجیــرة 
از حمــل و نقــل  انبارهــا، جلوگیــری  انــرژی،  از منابــع،  اســتفاده 
زائــد، کاهــش آلودگــی بــا اســتفاده از مــواد خــام ســازگار بــا محیــط 
ــتراتژی  ــان اس ــه هم ــت ک ــره اس ــات و غی ــش ضایع ــت، کاه زیس
ــم بــا ایجــاد نــوآوری  کاهــش هزینــه )کارایــی) تلقــی می  شــود و ه
ــب  ــت، موج ــل بازیاف ــوالت ســبز و قاب ــد محص ــی و تولی در طراح
کاهــش هزینه  هــای تخریــب محیــط زیســت می  شــوند )معــزز 
، از طریــق ســازمان  های  و عزیــزی، 1395). زنجیــرة تأمیــن ســبز
هم  افزایــی  و  کارایــی  بــه  بنگاه  هــا  بــا  ارتبــاط  تقویــت  و  تجــاری 
زیســت  عملکــرد  افزایــش  موجــب  و  نمــوده  کمــك  بیشــتر 
محیطــی، کاهــش اتــالف و صرفه  جویــی در هزینه  هــا می  شــود 
ــدف  ــتونی1، 2016). ه ــماعیلی و تامس ــژاد، اس ــاس ن ، عب ــار )خاکس
اتــالف  کاهــش  یــا  حــذف  ســبز  تأمیــن  زنجیــرة  مدیریــت  از 
منابــع )انــرژی و مــواد) و آثــار زیســت محیطــی منفــی )آب، هــوا 
محصــول  عمــر  چرخــة  مراحــل  سراســر  در  زمیــن)  آلودگــی  و 
اســت کــه از اســتخراج مــواد خــام تــا اســتفاده از محصــول توســط 
مشــتری نهایــی و دفــع آن کــه در واقــع پایــان ایــن چرخــه اســت را 
ــرد  ــن2، 2008). عملک ــتو و مک  بی ، دی سیس ــر ــرد )والک دربرمی  گی
اجتماعــی ســازمان  ها؛ ادبیاتــی جدیــد در تحقیقــات مدیریــت بــه 
شــمار مــی  رود. امــروزه ســهامداران خواهــان ســرمایه  گذاری در 
ســازمان  هایی هســتند کــه بــه شــیوه  ای مناســب عملکردهــای 
ســازمان  ها  اجتماعــی  عملکــرد  می  دهنــد.  انجــام  را  اجتماعــی 
بلکــه  می  شــود،  انجــام  بــزرگ  ســازمان  های  توســط  تنهــا  نــه 
امــروزه بــرای بســیاری از آنهــا ضــروری بــه نظــر می  رســد. عملکــرد 
ایــن  طــول  در  توجهــی  قابــل  موضــوع  ســازمان  ها؛  اجتماعــی 
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همچنیــن   .(2015 راملــی،  و  )البوغــان  اســت  بــوده  دهــه  چنــد 
دریافتی  هــای  از  هــم  گســترده  ای  ترکیــب  آنهــا  عملکــرد 
هــم  و  ســازمانی  دانــش  افزایــش  همچــون؛  غیرملمــوس، 
اقتصــادی  نتایــج  همچــون؛  ملمــوس،  و  عینــی  دریافتی  هــای 
و مالــی اســت و عملکــرد زیســت محیطــی را بــه اثــرات زیســت 
ــد،  ــت دارن ــط طبیع ــر محی ــازمان ب ــای س ــه فعالیت  ه ــی ک محیط
منســوب می  داننــد. عملکــرد زیســت محیطــی عبــارت اســت 
ــط  ــا محی ــازگار ب ــگام و س ــه هم ــازمان ک ــات س ــه عملی از مجموع
و  معیارهــا  طریــق  از   

ً
عمدتــا عملکــرد  ایــن  و  بــوده  زیســت 

آژانس  هــای  و  نهادهــا  توســط  شــده  تعییــن  مقیاس  هــای 
کشــوری و بین  المللــی اندازه  گیــری می  شــود.  مربوطــه، اعــم از 
امــروزه از کســب و کارهــا انتظــار مــی  رود عــالوه بــر ســود محــوری، 
افزایــش رفــاه جامعــه را جــزء اولویت  هــا قــرار دهنــد. بدیــن معنــا 
کــه بخــش کســب و کار نبایــد فقــط تابــع ســود باشــد، بلکــه الزم 
نیــز  جامعــه  محــور  حــول  را  خــود  فعالیــت  ســازمان  ها  اســت 
تنظیــم کننــد. مشــکالت زیســت محیطــی ماننــد کمبــود ســریع 
منابــع، آلودگــی محیــط زیســت، گــرم شــدن کــره زمیــن و کاهــش 
تنــوع زیســتی باعــث کاهــش تعــادل محیــط زیســت مــی شــود. 
محیطــی  زیســت  مشــکالت  ایــن  کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
بــه طــور مــداوم در حــال افزایــش اســت، دولــت هــا، جوامــع، 
هــای  زمینــه  در  احتیاطــی  اقدامــات  بــه  را  افــراد  و  ســازمان  ها 
محیطــی هدایــت می  کنــد و  ســازمان  هایی کــه بــه عنــوان منبــع 
مجبــور  می  شــوند،  گرفتــه  نظــر  در  محیطــی  زیســت  مســائل 
یــک  عنــوان  بــه  را  خــود  تامیــن  زنجیــره  و  تولیــد  رونــد  شــدند 
ــه  ــه ب ــه در ادام ــد ک ــی کنن ــت بررس ــه و دول ــار جامع ــه از فش نتیج
بیــان ایــن مســئله در گــروه خودروســازی ســایپا و ایــران خــودرو 
ــر  ــرای ه ــداری، ب ــرای پای ــت. ب ــده اس ــه ش ــق پرداخت ــن تحقی در ای
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کســب و کار الزم اســت کــه تعــادل در فرایندهــای اقتصــادی، 
اجتماعــی و محیطــی را بــه دســت آوریــم و در تالش  هــای خــود 

ــن ــا ای ــیم. ب ــق باش ــد موف ــه بع ــن س ــام ای ــورد تم در م
 حــال، بــا توجــه بــه پیچیدگــی ایــن ابعــاد و ارتبــاط آنهــا بــا 
ــا  ــد. ب ــب نمی  کنن ــازمان  ها کس ، ایــن تعــادل را اکثــر س یکدیگــر
کاهــش مصــرف انــرژی و اســتفاده از مــواد، بهبــود مشــارکت 
محصــول،  کیفیــت  افزایــش  و  هزینه  هــا  کاهــش  ذینفعــان، 
و  )کانکایــا  یافــت  خواهــد  افزایــش  شــرکت  پایــدار  عملکــرد 
حفــظ  در  مهمــی  نقــش  کــه  صنایعــی  از  یکــی   .(2019 ســزن، 
محیــط زیســت دارد صنعــت خودروســازی می  باشــد. بخــش 
ــرمایه  گذاری  ــی س ــن مال ــی تأمی ــع اصل ــی از مناب ــازی یک خودروس
بــرای پروژه  هــای تجــاری اســت کــه ایــن پروژه  هــا از مهم  تریــن 
فعالیت  هــای اقتصــادی بــرای رشــد اقتصــادی اســت. بنابرایــن 
ترویــج  در  مهمــی  نقــش  می  توانــد  خودروســازی  بخــش 
ایفــا  ســبز  عملکــرد  و  زیســت  محیــط  پایــدار  ســرمایه  گذاری 
ســایپا  جملــه  از  خودروســازی  گذشــته  از  بیــش  امــروزه  کنــد. 
نــوآوری هــای مســتمر  ایجــاد  از طریــق  کــه رقابــت  دریافته  انــد 
محــدود  امــری  کار  انجــام  مراحــل  ســازی  ســاده  و  خدمــات  در 
اســت.  دائمــی  و  مســتمر  فرآینــدی  بلکــه  نیســت،  زمــان  بــه 
آنجایــی کــه در نظــام خودروســازی مشــتریان، محــور اصلــی  از 
آنهاســت،  توجــه  و  رضایــت  جلــب  بــرای  کارهــا  همــه  و  بــوده 
ایــران  و  ســایپا  رســالت  های  بزرگ  تریــن  از  یکــی  بنابرایــن 
ــات  ــن خدم ــه بهتری ــتریان و ارائ ــای مش ــناخت نیازه ــودرو، ش خ
ــیاری  ــت. بس ــت اس ــن کیفی ــا بهتری ــت و ب ــرع وق ــا در اس ــه آنه ب
عرضــه  رنجیــره  ســبز  شــیوه  های  کرده  انــد  تــالش  محققــان  از 
کــه بــرای حفاظــت محیــط زیســت انجــام می  شــوند، را بررســی 
کننــد. بــا توجــه بــه مطالــب فــوق در ایــن تحقیــق بــه بررســی 
تاثیــر فرآیندهــای زنجیــره تامیــن ســبز عملکــرد پایــدار پرداختــه 
کــه  هســت  ســوال  ایــن  بــه  پاســخگویی  دنبــال  بــه  و  شــده 
فعالیت  هــای مدیریــت زنجیــره تامیــن ســبز بــر عملکــرد پایــدار 

دارد؟ تاثیــری  چــه  ســازمان 

مبانی نظری- 2
: در ســالهای اخیــر رشــد روز افــزون ارتباطــات همه  بازاریابــی ســبز
کشــورها،  مــردم و علــوم را بــه هــم نزدیــک یــا بــه نوعــی در هــم 
ادغــام کــرده اســت، آلودگی  هــای زیســت محیطــی کــه در نتیجــه 

1- Ottman

مســائلی  جملــه  از  آمــده،   پدیــد  انســانی  مصــارف  و  تولیــدات 
هســتند کــه بارهــا توســط ســازمان  های فعــال در ایــن زمینــه 
بــه عنــوان تهدیــدی بــرای بشــر شــناخته شــده  اند. بعضــی  از 
ــت  ــاز را در جه ــورد نی ــای م ــات، گام  ه ــری اقدام ــا بکارگی ــع ب صنای
داشــته  زیســت  محیــط  بــر  کــه  فاینــال  اثــرات  دادن  کاهــش 
باشــند، را برداشــته انــد. ایــن اقدامــات شــامل؛ بازاریابــی ســبز 
یــا می  توانــد محیــط زیســت دوســتانه باشــد. بــه ایــن مفهــوم 
بازاریابــی،  فعالیت  هــای  و  محیطــی  زیســت  پیشــرفت  کــه 
 - محیطــی  زیســت  مســئولیت  پذیری  نقش  هــای   بکارگیــری 
. اقداماتــی  اجتماعــی  ســازمان  ها بــه منظــور توســعه دادن پایــدار
تبلیــغ،  توزیــع،  در  را  خــود  فعالیت  هــای  بایــد  ســازمان  ها  کــه  
ــوالت  ــی محص ــود دارد، یعن ــه وج ــه ک ــذاری آنج ــد،  قیمت  گ تولی
بــه گونــه  ای بررســی شــود کــه ضمــن حداقــل نمــودن زیان  هــای 
ــط  ــای محی ــوی رفتاره ــه س ــز ب ــتریان را نی ــی،  مش ــت محیط زیس
زیســت دوســتانه ســوق دهنــد. ایــن روش  هــا و پیامدهــای، در 
ایــن مطالعــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت )رعنایــی کردشــولی 
و یــاری بوزنجانــی، 1391). امــروزه علــوم را نمی  تــوان از هــم جــدا 
بــا  پزشــکی  کــرد،  تلقــی  خــود  خــاص  شــعبه  ای  را  کــدام  هــر  و 
مهندســی ترکیــب شــده اســت. علــوم فنــی بــا علــوم انســانی 
از ایــن دســت می  باشــد، کــه بــا توجــه بــه مــواردی چــون رشــد 
بی  رویــه جمعیــت و مصرف  گرایــی و همچنیــن از ســوی دیگــر 
مصــرف منابــع طبیعــی و ایجــاد مشــکالت و معضــالت زیســت 
ــده  ــود آم ــه وج ــوم ب ــعبه  هایی از عل ــب ش ــه ترکی ــاز ب ــی نی محیط
اســت کــه مقابــل ایــن مشــکالت قــرار گرفتــه و ســعی در مقابلــه 
بــا آنهــا نمایــد. بازاریابــی ســبز چــرا و چگونــه اســت. بــا ایــن ســوال 
آغــاز می  کنیــم کــه چــه نیــازی بــه ایــن نــوع از ترکیــب بیــن تجــارت 
و محیــط زیســت وجــود دارد؟ و چگونــه شــد کــه نیــاز بــه ایــن 
ترکیــب پدیــدار شــد؟ اگــر مختصــری بــه اطــراف خویــش نــگاه 

کنیــم جــواب ایــن ســوال را می  یابیــم )اتمــن1، 2017).
علــم بازاریابــی تــا بــه امــروز فلســفه  های جدیــدی را تجربــه 
بــر  ایــن حــوزه بــه فلســفه  های مبتنــی  کــه می  توانــد در  کــرده  
خــود  نظــر  نهایــت  در  و  بازاریابــی  تولیــد،  فــروش،  محصــول، 
آخریــن  می  کننــد،  اشــاره  اجتماعــی  بازاریابــی  بــر  مبتنــی  کــه  را 
ــوم  ــدن عل ــب ش ــا ترکی ــراف م ــث اط ــاره در  بح ــورد اش ــفه م فلس
تجــاری و بازرگانــی و محیــط زیســت و حمایــت از آن می  باشــد. 
در عصــر و زمانــی کــه محیــط زیســت  هــر روز در حــال آلوده  تــر 

ــت  ــد جمعی ــوند، رش ــاب می  ش ــر روز نای ــع  ه ــت. مناب ــدن اس ش
روز بــه روز بیشــتر شــده، فقــر و گرســنگی دامن  گیــر دنیــا شــده 
ــت.  ــه اس ــی رفت ــت فراموش ــه دس ــی ب ــات اجتماع ــت و خدم اس
حــال ســوال ایــن اســت کــه آیــا نظرهــای دیگــر و فلســفه  های 
امــور  راه  گشــای  و  داشــته  درســتی  مفهــوم  می  توانــد  قدیمــی 
تامیــن  را  خــود  جامعــه  منافــع  بلندمــدت  در  باشــد؟  فــوق 
می  نمایــد؟ امــروزه جهــان بــه ســمت خطــر بــاالی تخریــب محیــط 
شــدن  گــرم  جهــت  در  نگرانی  هــا  و  اســت  حرکــت  در  زیســت 
کــره زمیــن و افزایــش هزینه  هــای انــرژی موجــب شــده اســت تــا 
نگــرش مصرف  کننــدگان نســبت بــه ســبک زندگــی تغییــر کنــد 
و همــه بــه دنبــال محصــوالت دوســتدار محیــط زیســت باشــند. 
بــرای  بلکــه  مصرف  کننــدگان  بــرای  تنهــا  نــه  ســبز  بازاریابــی 
گاهــی بخشــیدن بــه تولیدکننــدگان محصــوالت چــه مصرفــی  آ
ــرای  ــت ب ــی اس ــی راه ــن بازاریاب ــت. ای ــروری اس ــی ض ــه صنعت و چ
ــت.  ــدای مســیر اس ــه در ابت ــریت ک ــام بش ــان و تم ــه جه کمــک ب
می  گوینــد.  هــم  زیســتی  محیــط  بازاریابــی  بازاریابــی،  ایــن  بــه 
بازاریابــی ســنتی بیــش از حــد بــر خواســته  های مشــتریان تاکیــد 
می  کنــد و رفــاه اجتماعــی و مســائل محیــط زیســتی را بــه حســاب 
شــده  وارد  ســازمان  ها  ابعــاد  تمــام  در  مســئله  ایــن  نمــی  آورد. 
و بازاریابــی را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داده و منجــر بــه پیدایــش 
مفهــوم بازاریابــی ســبز شــده اســت. طــی مطالعاتــی کــه در ســال 
از   %50 از  بیــش  شــد  انجــام  اتمــن  توســط  کشــور   16 در   1992
ــه  ــه نســبت ب ــد ک ــان کردن ــوری بی ــر کش ــدگان در ه ــرف کنن مص
محیــط زیســت عالقه  منــد و دلواپــس هســتند، همچنیــن طــی 
مطالعاتــی دیگــر )1994) در کشــور اســترالیا نتایــج نشــان داد کــه 
84% افــراد معتقــد بودنــد کــه در برابــر محیــط زیســت مســئولند، 
ایــن افــراد بیــان کردنــد کــه رفتارشــان را کــه شــامل خریــد اســت 
بــه خاطــر مســائل محیــط زیســتی اصــالح کرده  انــد )پلونســکی1، 
2001). آمــار و ارقــام فــوق حاکــی از آن اســت کــه مســائل محیطــی 
و حفــظ محیــط زیســت یکــی از مهم  تریــن معیارهایــی اســت 
کــه مصرف  کننــدگان هنــگام خریــد آنــرا مــد نظــر قــرار می  دهنــد، 
در نتیجــه ایــن مــوارد باعــث شــده اســت کــه مســائل محیــط 
نــام  بــه  رویکــردی  و  شــده  بازاریابــی  مفاهیــم  وارد  زیســتی 
بازاریابــی ســبز پدیــدار شــود. از نخســتین ســال  های دهــه 80 
میــالدی بازاریابــی بــر اســاس مالحظــات اجتماعــی و محیطــی 
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2- Lassner

امــروزه   .(1999  ، )کاتلــر و همــکار اســت  یافتــه  زیــادی  شــهرت 
بازاریابــی ســبز بیشــتر بــه عنــوان یــک مفهــوم عمومــی مطــرح 
می شــود. بازاریابــی ســبز بــه پیشــرفت و بهبــود ترفیــع، توزیــع و 
قیمت  گــذاری محصوالتــی گفتــه می شــود کــه بــه محیــط اطــراف 
خــود آســیب نمی  رســانند. ســالمون و اســتوارت بازاریابــی ســبز 
را ایــن گونــه تعریــف کرده  انــد: اســتراتژی بازاریابــی اســت از طریــق 
ایجــاد کــردن مزایــای تشــخیص محیطــی بــر اســاس آنچــه کــه 
می کنــد.  حمایــت  اطــراف  محیط  هــای  از  دارد  انتظــار  مشــتری 
انجمــن بازاریابــی آمریــکا 1976 بازاریابــی ســبز را اینگونــه تعریــف 
منفــی  و  مثبــت  بازاریابــی  جنبه هــای  کــردن  مطالعــه  می  کنــد: 
روی آلودگــی و کاهــش منابــع انــرژی و ســایر منابــع ولــی بایــد 
بیــان نمــود کــه ایــن جامــع  تعریــف نیســت و بایســتی جامع  تــری 

ــرد. ــان ک را بی
-

ــول  ــك محص ــه ی ــی ب ــبز هنگام ــالح س : اصط ــبز ــول س محص
اطــالق می  شــود کــه عملکــرد زیســت محیطــی و اجتماعــی آن 
در تولیــد، اســتفاده و دفــع در مقایســه بــا ســایر کاالهــای رقیــب 
بــه طــرز قابــل توجهــی بهبــود یافتــه باشــد بــه عبارتــی: محصــول 
ســبز محصولــی اســت کــه بــه محیــط زیســت زیــان نرســانده 
و همچنیــن حــاوی عناصــری اســت کــه بــه طــور بالقــوه بــرای 
،  محصــول  محیــط زیســت مضــر نیســتند. طبــق تعریفــی دیگــر
ــه  ــد: ب ــی باش ــن معیارهای ــه دارای چنی ــت ک ــی اس ــبز محصول س
گونــه  ای طراحــی شــده کــه قابلیــت اســتفاده،  مونتــاژ و تولیــد 
مجــدد را داشــته اســت )رعنایــی کردشــولی و بورزنجانــی، 139).
بازاریابــی  آمیختــه  شــرکت،  هــر   : ســبز بازاریابــی  آمیختــه   

دارد. را  خــود  مخصــوص 
کــردن  طراحــی  در  اکولوژیکــی  هــدف   : ســبز محصــول 
افزایــش  و  آلودگــی  و  منابــع  مصــرف  کاهــش  بــه  محصــوالت 
بقــای منابــع کمیــاب منجــر مــی شــود. )لســنر2 و شــوبرت، 2007).
و  بســته  بندی  بــرای  صنعــت  شــورای   : ســبز بســته  بندی 
ــف  ــول تعری ــی محص ــه بیرون ــوان الی ــه عن ــته  بندی را ب ــط بس محی
می کنــد،  حفاظــت  شــدن  خــراب  از  را  محصــول  کــه  می کنــد 
توزیــع انتقــال موثــر را مجــاز می کنــد، راحتــی بــه وجــود مــی آورد، 
را  آســان  اســتفاده  می دهــد،  افزایــش  را  فروشــگاه  در  دوام 
امکان  پذیــر می کنــد، بــه مصرف  کننــده اطالع  رســانی می کنــد و 
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بــه محصــوالت کمــک می کنــد تــا در یــک مــکان رقابتــی باشــند. 
جدایی  ناپذیــر  و  اصلــی  قســمت  یــک  دســته  بندی  بنابرایــن 
زنجیــره ذخیــره تجــاری و صنعتــی اســت. بســته  بندی ســبز یــک 
عنصــر مهــم نــه تنهــا بــه دلیــل آن اســت کــه نزدیــک بــه ســایر 
ــر  ــتقیم ب ــر مس ــل تاثی ــه دلی ــه ب ــت، بلک ــره ارزش اس ــزای زنجی اج
محیــط زیســت اســت. شــیوه  های بســته  بندی ســبز شــامل؛ 
بســته  بندی ســاده، تجزیــه زیســتی، حــذف بســته  بندی بیــش از 
حــد، اســتفاده از بســته  بندی کاغــذ، جداســازی آســان و اســتفاده 

از مــواد بســته  بندی ســاده اســت )کنــگ1 و همــکاران، 2012).
ــی  ــر مهم ــی اث ــان دسترس ــکان و زم ــاب م : انتخ ــبز ــع س توزی
و  مشــتریان  از  بســیاری  داشــت.  خواهــد  مشــتریان  روی 
مصرف  کننــدگان ســبز بیــان کرده  انــد کــه بــرای خریــد محصــول 
ســبز  توزیــع  شــوند،  دور  اصلی  شــان  مســیرهای  از  بایــد  ســبز 
ســبز  عرضــه  زنجیــره  عملکــرد  بــر  کــه  اســت  مهمــی  فعالیــت 
بــرای  فعالیت  هــا  تمــام  شــامل؛  ســبز  توزیــع  می  گــذارد.  تأثیــر 
زباله  هــا در  آســیب  های زیســت محیطــی و  یــا حــذف  کاهــش 
طــی حمــل و نقــل می  شــود )گائــو و همــکاران، 2009). ســوخت 
مصــرف شــده توســط وســیله نقلیــه حمــل محصــول، فرکانــس 
حمــل و نقــل، فاصلــه تــا مشــتری و خصوصیــات بســته  بندی 
)وزن، شــکل و مــواد) بــر عملکــرد توزیــع ســبز تاثیــر می  گــذارد 

.(2019 ، )کانکایــا و ســزر
: خریــد ســبز می  توانــد بــه عنــوان یکپارچه  ســازی  خریــد ســبز
تهیــه؛  فرآینــد  در  محیطــی  زیســت  نگرانی  هــای  و  مشــکالت 
قابــل  تاثیــر  مناســب  کننــده  تامیــن  انتخــاب  شــود.  تعریــف 
توجهــی در تحقــق اهــداف زیســت محیطــی شــرکت دارد. بــا ایــن 
حــال، انتخــاب تامیــن کننــده مناســب بــرای بهبــود عملکــرد 
زیســت محیطــی بــه انــدازه کافــی نیســت، بلکــه هنگامــی کــه 
تامیــن کننــده مناســب انتخــاب شــد، فراینــد عرضــه بایــد بــا 
اتخــاذ درک اســتراتژیک و همــکاری بــا تامیــن کننــدگان مدیریت 
شــود. عــالوه بــر ایــن انتخــاب و مدیریــت تامیــن کننــده نیز مهم 
ــده  ــن کنن ــا تامی ــه آی ــب ک ــن ترتی ــه ای ــود، ب ــی ش ــه ارزیاب ــت ک اس
مطابــق معیارهــای زیســت محیطــی ســازمان اســت )کانکایــا 
، 2019). خریــد ســبز بــه معنــی اضافــه نمــودن جنبه  هــای  و ســزر
زیســت محیطــی بــه معیارهایــی از قبیــل؛ قیمــت و کار ایــی در 
ــم بــه خریــد اســت کــه هــدف نهایــی آن، کاهــش  هنــگام تصمی
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اثــرات زیســت محیطــی در یافتــن منابــع و افزایــش بهــره  وری 
منابــع اســت. تابــع خریــد اولیــن گام در زنجیــره تامیــن اســت. 
ــی،  ــت محیط ــای زیس ــام تالش  ه ــه ادغ ــتگی ب ــت آن بس موفقی
دارد  شــرکت  محیطــی  زیســت  اهــداف  و  خریــد  فعالیت  هــای 

)کارتــر و همــکاران، 2000).
عملکــرد اقتصــادی: عملکــرد اقتصــادی اشــاره بــه منافــع، 
کــه بــه طــور  کاهــش هزینــه و ســودآوری شــرکت دارد  درآمــد، 
ســازمان  رابطــه  ای  اســتراتژی  بــه  غیرمســتقیم،  و  مســتقیم 
مربــوط می  شــود. عملکــرد اقتصــادی مربــوط بــه توانایــی تولیــد 
ــده،  ــد ش ــواد خری ــا م ــط ب ــای مرتب ــش هزینه  ه ــرای کاه ــه ب کارخان
بــرای  جریمــه  و  زبالــه  تخلیــه  پســاب،  تصفیــه  انــرژی،  مصــرف 

.(2019 ، حــوادث زیســت محیطــی اســت )کانکایــا و ســزر
عبــارت  محیطــی  زیســت  عملکــرد  محیطــی:  عملکــرد 
اســت از مجموعــه عملیــات ســازمان کــه همــگام و ســازگار بــا 
ــا  ــق معیاره ــا از طری ــرد عمدت ــن عملک ــوده و ای ــت ب ــط زیس محی
آژانس  هــای  و  نهادهــا  توســط  شــده  تعییــن  مقیاس  هــای  و 
کشــوری و بین  المللــی اندازه  گیــری می  شــود.  مربوطــه، اعــم از 
عملکــرد  کــه  داد  نشــان  ژاپــن  در   (2005( نــاکااو2  تحقیــق 
ــرد  ــا عملک ــتقیم ب ــه  ای مس ــازمان، رابط ــک س ــی ی ــت محیط زیس
بررســی  طــی   (2007( اســترم3  و  ژانــک  دارد.  ســازمان  ها  مالــی 
عــدم  دالیــل  دادنــد،  نشــان  آمریکایــی  ســازمان  های  از  کــه 
ســازگاری و تنــوع نتایــج تحقیقــات گذشــته در مــورد عملکــرد 
زیســت محیطــی و عملکــرد مالــی در واقــع تفــاوت در انتخــاب 
متغیرهــای کنترلــی و معیــار ســنجش عملکــرد زیســت محیطــی 
بــر  اصــواًل  قبلــی  مطالعــات  فقــط  اینکــه  عــالوه  بــه  می  باشــد. 
عملکــرد  بــر  محیطــی  زیســت  عملکــرد  تأثیرگــذاری  آزمــون 
مــورد  در  توضیحــی  و  بحــث  گونــه  هیــچ  و  اســت  بــوده  مالــی 
ارتبــاط مســتقیم دوطرفــه ایــن دو عملکــرد ارائــه ننموده  انــد. 
عملکــرد محیــط زیســتی عبــارت از نتایــج مدیریــت جنبه  هــای 
محیــط زیســتی یــک ســازمان اســت. جنبه  هــای محیــط زیســتی 
عناصــری از فعالیت  هــا، محصــوالت و خدمــات یــک ســازمان 
ــون آن  ــت پیرام ــط زیس ــا محی ــد ب ــه می  توانن ــی  رود ک ــمار م ــه ش ب
عملکــرد  ارزیابــی  باشــند.  داشــته  واکنــش  و  کنــش  ســازمان 
محیــط زیســتی فراینــدی اســت کــه اخــذ تصمیم  هــای مدیریتــی 
ــهیل  ــازمان تس ــتی س ــط زیس ــرد محی ــن عملک ــر گرفت ــا در نظ را ب

نوعــی  واقــع  در  زیســت  محیــط  مدیریــت  سیســتم  می  کنــد. 
فعالیت  هــای  بــرای  زیســتی  محیــط  ســاماندهی  و  ارزیابــی 
جــاری صنعتــی، تولیــدی، خدماتــی و مــوارد مشــابه اســت. ایــن 
و  کارگیــری  بــه  جهــت  در  الزم  هماهنگــی  و  انتظــام  سیســتم، 
ــات،  ــا و عملی ــا و مســتمر فراینده ــی پوی ــع، بررس ــص مناب تخصی
و  خدمــات  عملیــات،  فرایندهــا،  زیســتی  محیــط  آثــار  ارزیابــی 
بازنگــری،  مشــکالت،  حــل  راه  ارایــه  پایــش،  و  اندازه  گیــری  کاال 
و  وظایــف  تقســیم  شــده،  انجــام  اقدام  هــای  پایــش  و  ممیــزی 

.(2005 ســارومپت1،   ( می  ســازد  فراهــم  را  مســئولیت  ها 
ــی  ــوان »ارزیاب ــا عن ــی ب ــکاران )1397) در تحقیق ــی و هم نعمت
زیســت  و  مالــی  غیــر  عملکــرد  اجتماعــی،  عملکــرد  ارتبــاط 
محیطــی شــرکت  های شــهرک صنعتــی ایــالم« بــه بررســی ارتبــاط 
بیــن عملکــرد اجتماعــی بــا عملکــرد غیرمالــی و زیســت محیطــی 
شــرکت  های صنعتــی ایــالم اســت. روش تحقیــق توصیفــی– 
ــاری  ــه آم ــت. جامع ــردی اس ــدف کارب ــاظ ه ــه لح ــتگی و ب همبس
از  نفــر   300 تعــداد  بــه  صنعتــی  شــهرک  شــرکت  های  تحقیــق 
ــه  ای  ــی طبق ــورت تصادف ــه ص ــه ب ــد ک ــان می  باش ــران و کارکن مدی
بــر اســاس فرمــول کوکــران تعــداد 168 نفــر بــه عنــوان نمونــه 
کــه  اســتاندارد  پرسشــنامه  از  تحقیــق  ابــزار  گردیــد.  انتخــاب 
ــل  ــه و تحلی ــرای روش تجزی ــد. ب ــت آم ــا بدس ــی آنه ــی و پایای روای
داده  هــا نــرم افــزار SPSS 16 اســتفاده شــده اســت. بــرای تعییــن 
پایایــی ســواالت پرسشــنامه از ضریــب آلفــای کرونباخ اســتفاده 
گردیــده کــه بــرای عملکــرد اجتماعــی )0/79)، عملکــرد غیرمالــی 
)0/78)، عملکــرد زیســت محیطــی )0/89) بدســت آمــده اســت. 
بــودن  نرمــال  جهــت  اســمیرنوف   – کولموگــروف  آزمــون  از 
از  لــذا  نرمالنــد  متغیرهــا  همــه  گردیــد.  مشــخص  کــه  داده  هــا 
آمــار پارامتریــک اســتفاده شــده اســت. از آزمــون رگرســیون تــک 
متغیــره و رگرســیون چندگانــه جهــت تاییــد فرضیــات اســتفاده 
شــد و از لحــاظ ســطح معنــاداری همــه متغیرهــا کمتــراز 0/05 
هســتند و لــذا همــه فرضیــات تاییــد گردیدنــد. نتایــج تحقیــق 
ــاداری  ــه معن ــق رابط ــای تحقی ــان متغیره ــه می ــان می  دهدک نش

وجــود دارد.
رحمانــی و همــکاران )1396) در تحقیقــی بــا عنــوان »تاثیــر 
بازاریابــی  کردنــد  بیــان  بانکــداری«  صنعــت  در  ســبز  بازاریابــی 
از  تصویــر  ایجــاد  متغیرهــای  مهم  تریــن  از  یکــی  امــروزه   ، ســبز
دوســت  دار  کــه  اســت  کنندگانــی  مصــرف  ذهــن  در  شــرکت 

1- Sarumpaet

محیــط زیســت هســتند و باعــث می  شــود کــه ســازمان از ســهم 
بــازار بیشــتری برخــوردار شــده، در مقایســه بــا رقبــا، رقابت  پذیری 
رضایــت  ســازمان  ایــن  از  مشــتریان  باشــد،  داشــته  بیشــتری 
مشــتریان  اعتمــاد  بــه  منجــر  کــه  داشــت  خواهنــد  بیشــتری 
آنهــا خواهــد شــد. تحقیــق  بــه ســازمان و در نهایــت وفــاداری 
حاضــر بــه شــیوه کتابخانــه ای و میدانــی بــه انجــام رســیده اســت. 
بــه منظــور جمــع  آوری داده  هــا، پرســش  نامه میــان مدیــران و 
معاونــان شــعب بانــک تجــارت توزیــع گردیــد، نتایــج حاصــل 
از مطالعــه مقــاالت متعــدد نشــان می  دهــد کــه بازاریابــی ســبز 
اســت.  داشــته  بانکــداری  بــر  توجهــی  قابــل  تاثیــر  آن  ابعــاد  و 
ــه  ــارکت ب ــق مش ــک از طری ــازار بان ــبز در ب ــی س ــن بازاریاب همچنی
ســمت توســعه پایــدار و تشــکیل یــک تصویــر زیســت محیطــی 
ســبز  نیازهــای  و  محیطــی  زیســت  خواســته  های  کــه  مناســب 

مشــتری را بــرآورده می  کنــد، ظهــور یافتــه اســت.
»بررســی  عنــوان  بــا  تحقیقــی  در   (1396( همــکاران  و  دلیــر 
جــذب  و  ســازمان  عملکــرد  بــر  ســبز  بازاریابــی  آمیختــه  تاثیــر 
بــر  ســبز  بازاریابــی  تفکــر  تاثیــر  بررســی  بــه   » ســبز مشــتریان 
عملکــرد ســازمان و جــذب مشــتریان ســبز )مطالعــه مــوردی 
شــعب فروشــگاه  های رفــاه اســتان تهــران) پرداختنــد. روش 
اطالعــات  گــردآوری  بــرای  بــود.  پیمایشــی  توصیفــی  تحقیــق 
روش  در  گردیــد.  اســتفاده  میدانــی  و  کتابخانــه  ای  روش  از 
میدانــی از پرسشــنامه عملکــرد ســازمانی، پرسشــنامه بازاریابــی 
جامعــه  شــد.  اســتفاده  مشــتری  جــذب  پرسشــنامه  و  ســبز 
ــداد  ــه تع ــود ک ــاه ب ــگاه رف ــتریان فروش ــه مش ــامل؛ کلی ــاری ش آم
بــر اســاس فرمــول  بــه همیــن دلیــل  بــود و  آنهــا نامشــخص 
نمونه  گیــری  روش  بــا  و  نامشــخص  جوامــع  بــرای  نمونه  گیــری 
تصادفــی طبقــه  ای تعــداد ٤٧٠ نفــر بــه عنــوان نمونــه انتخــاب 
و  تجزیــه  مــورد   SPSS آمــاری  نرم  افــزار  بــا  اطالعــات  شــدند. 
تحلیــل قــرار گرفــت. یافته  هــای تحقیــق نشــان داد کــه آمیختــه 
، مــکان ســبز  ، تبلیــغ و ترویــج ســبز بازاریابــی ســبز )قیمــت ســبز
مشــتریان  جــذب  و  ســازمانی  عملکــرد  بــر   ( ســبز محصــول  و 
ارزی تاثیــر مثبــت و معنــا دار دارد. بنابــر نتایــج، جــذب مشــتری 
و کســب رضایــت مشــتریان بــه منظــور ارتقــای ســطح عملکــرد 
و  فروشگاه  هاســت  خصــوص  بــه  و  ســازمان  اولویت  هــای  از 
بــه عنــوان  نیــز   ، بازایابــی ســبز آمیختــه  تالش  هــای بکارگیــری 

یــک راهبــرد اساســی در همیــن جهــت اســت.
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»بررســی  عنــوان  بــا  تحقیقــی  در   (1395( دارینــی  و  ملکــی 
پایــدار  رقابتــی  مزیــت  ایجــاد  بــر  ســبز  بازاریابــی  آمیختــه  تاثیــر 
ــر  ــی تاثی ــه بررس ــوند)« ب ــای شاهس ــرکت چ ــوردی: ش ــه م )مطالع
آمیختــه بازاریابــی ســبز بــر ایجــاد مزیــت رقابتــی پایــدار پرداختنــد. 
اســت  کاربــردی  تحقیــق  یــک  هــدف؛  نظــر  از  حاضــر  تحقیــق 
متغیرهــا  دســته  بندی  و  اطالعــات  تحلیــل  و  تجزیــه  بــرای  کــه 
آزمــون  آمــار اســتنباطی بــرای  از  آنهــا و  و پاســخ  های مرتبــط بــا 
گروهــی  تــک   t آزمــون  روش  بــا  ســبز  بازاریابــی  آمیختــه  تاثیــر 
بــا کمــک نرم  افــزار SPSS اســتفاده شــده اســت. همچنیــن بــا 
اســتفاده از آزمــون فریدمــن بــه اولویت  بنــدی آمیختــه بازاریابــی 
اســت.  شــده  پرداختــه  پایــدار  رقابتــی  مزیــت  ایجــاد  بــر  ســبز 
آزمــون فرضیه  هــا بــر روی 388 فــرد نمونــه از  نتایــج حاصــل از 
خریــداران چــای شاهســوند کــه بــه روش نمونه  گیــری تصادفــی 
ــه  ــر آمیخت ــد تاثی ــر تایی ــالوه ب ــد ع ــده بودن ــاب ش ــه  ای انتخ خوش
ــای  ــرکت چ ــدار در ش ــی پای ــت رقابت ــاد مزی ــر ایج ــبز ب ــی س بازاریاب
بازاریابــی  آمیختــه  اولویت هــای  کــه  داد  نشــان  شاهســوند 
در  و  ســبز  قیمــت   ، ســبز توزیــع   ، ســبز ترفیــع  ترتیــب  بــه  ســبز 
ــل  ــج حاص ــا اســتفاده از نتای ــد. ب ــول ســبز می  باش ــت محص نهای
ــدار  ــی پای ــت رقابت ــاد مزی ــرای ایج ــری ب ــای موث ــق راهکاره از تحقی

دســت یافــت.
چگینــی اصلــی و صالــح اردســتانی )1395) در تحقیقــی بــا 
رفتــار  بــر  ســبز  بازاریابــی  ابزارهــای  تاثیــر  »اندازه  گیــری  عنــوان 
خریــد مصــرف کننــدگان )مطالعــه مــوردی: غــرب شــهر تهــران)« 
ــار  ــر رفت ــبز ب ــی س ــای بازاریاب ــر ابزاره ــری تاثی ــی و اندازه  گی ــه بررس ب
رابطــه  بررســی  هــدف  بــا  پرداختنــد.  کننــدگان  مصــرف  خریــد 
، تصویــر ســازمان و تمایل به خریــد در محصوالت  بازاریابــی ســبز
ارگانیــک ســبز انجــام شــده اســت. متغیرهــای تحقیــق شــامل، 
زیســت  نگرانی  هــای  محیطــی،  زیســت  دانــش  بخش  هــای 
محیطــی، کیفیــت و قیمــت ادراک شــده و تصویــر برنــد ســازمان، 
توصیفــی  نــوع  از  تحقیــق  روش  اســت.  خریــد  بــه  تمایــل  و 
پیمایشــی اســت بنابرایــن بــا اســتفاده از پرسشــنامه محقــق 
بــه  پرسشــنامه  شــد.  اقــدام  داده  هــا  جمــع  آوری  بــه  ســاخته 
ــدگان  ــرف کنن ــر از مص ــن 384 نف ــاده در بی ــی س ــورت تصادف ص
محصــوالت ارگانیــک در غــرب شــهر تهــران توزیــع شــد و روایــی 
و پایایــی آن بــا ضریــب آلفــای کرونبــاخ محاســبه و تاییــد شــد 
و بــا اســتفاده از تکنیــک معــادالت ســاختاری و بــا اســتفاده از 
نرم  افــزار لیــزرل تجزیــه و تحلیــل شــد. نتایــج تحقیــق نشــان مــی 

دهــد کــه؛ بیــن دانــش زیســت محیطــی، نگرانی  هــای زیســت 
رابطــه  ســبز  خریــد  رفتــار  بــا  ســبز  ســازمان  تصویــر  و  محیطــی 
شــده  درک  کیفیــت  و  قیمــت  بیــن  همچنیــن  و  دارد  وجــود 

، رابطــه وجــود دارد. محصــول و تمایــل بــه خریــد نیــز
»توســعة  عنــوان  بــا  تحقیقــی  در   (1395( عزیــزی  و  معــزز 
ــرکت ســینره«  ــن ســبز یانــگ در ش ــرة تأمی ــت زنجی مــدل مدیری
تأمیــن  زنجیــرۀ  مدیریــت  اقدامــات  بیــن  رابطــۀ  بررســی  بــه 
و  کوچــک  کســب وکارهای  در  رقابتــی  مزیــت  کســب  و  ســبز 
از  پــس  اول  فــاز  در  پرداختنــد.  ســینره  شــرکت  در  متوســط 
بررســی رابطــۀ اقدامــات زنجیــرۀ تأمیــن ســبز و مزیــت رقابتــی 
و انتخــاب مــدل یانــگ و همکارانــش، مــدل یادشــده از ُبعــد 
اقدامــات ســبز داخلــی توســعه داده شــد. نتیجــۀ اجــرای فــاز اول 
تحقیــق، تأثیــر معنــادار اقدامــات مدیریــت زنجیــرۀ تأمیــن ســبز 
ــدف  ــه ه ــه ب ــاز دوم ک ــاند. در ف ــد رس ــه تأیی ــی را ب ــت رقابت ــر مزی ب
ــر  ــه تأثی ــه ب ــا توج ــبز ب ــن س ــرۀ تأمی ــات زنجی ــدی اقدام اولویت بن
 DANP آنهــا در کســب مزیــت رقابتــی انجــام گرفــت، از رویکــرد
میــان  داد  نشــان  نیــز  دوم  گام  اجــرای  نتیجــۀ  شــد.  اســتفاده 
فرهنــگ  شــاخص ها،  میــان  و  داخلــی  ســبز  اقدامــات  ابعــاد، 

برخوردارنــد. اولویــت  و  اهمیــت  بیشــترین  از  ســازمانی 
محتشــم و ثارالهــی )1395) در تحقیقــی بــا عنــوان »رابطــه 
بیــن مولفه  هــای زنجیــره تامیــن ســبز و بهــره  وری در ســازمان  ها« 
و  حفــظ  بــه  منــوط  کشــور  هــر  پایــدار  توســعه  ی  کردنــد  بیــان 
از منابــع محــدود و غیرقابــل جایگزیــن در  اســتفاده  ی بهینــه 
آن کشــور اســت و اقدامــات گوناگونــی بــرای مواجهــه بــا ایــن 
مســاله توســط دولت  هــا انجــام گرفتــه اســت کــه از جملــه  ی آنهــا 
اســتفاده از مــواد خــام ســازگار با محیط زیســت در مراکــز تولیدی 
ــی و  ــیلی و نفت ــرژی فس ــع ان ــتفاده از مناب ــش اس ــی، کاه و صنعت
اســتفاده مجــدد ضایعــات می  باشــد. تســریع قوانیــن و مقــررات 
دولتــی جهــت اخــذ اســتانداردهای زیســت محیطــی و تقاضــای 
ــبز  ــوالت س ــه  ی محص ــرای عرض ــدگان ب ــرف کنن ــد مص ــه رش رو ب
جریــان  بــا  مرتبــط  فعالیت  هــای  تمــام  کــه  تامیــن  زنجیــره  بــه 
را در برمی  گیــرد، در  کاال  تــا تحویــل  از مرحلــه  ی مــاده   خــام  کاال 
ســال  های اخیــر شــده اســت کــه دربرگیرنــده   مراحــل چرخــه  ی 
عمــر محصــول از طراحــی تــا بازیافــت اســت. مدیریــت زنجیــره 
ــت  ــن مدیری ــد، بنابرای ــوم جدی ــور مفه ــب ظه ــبز موج ــن س تامی
ــن  ــره تامی ــت زنجی ــده مدیری ــه کنن ، یکپارچ ــبز ــن س ــره تامی زنجی
بــا الزامــات زیســت محیطــی در تمــام مراحــل طراحــی، انتخــاب و 

تامیــن مــواد اولیــه، تولیــد و ســاخت، توزیــع و انتقــال، تحویــل و 
ــور  ــه منظ ــدد ب ــرف مج ــت و مص ــرف، بازیاف ــس از مص ــره پ باالخ
بیشــینه کــردن میــزان بهــره وری مصــرف انــرژی و منابــع همــراه 

ــت. ــرد اس ــود عملک ــا بهب ب
»تاثیــر  عنــوان  بــا  تحقیقــی  در   (2019( ســزر   و  کانکایــا 
 » ــدار ــرد پای ــر عملک ــبز ب ــن س ــره تامی ــت زنجی ــای مدیری فراینده
 (GSCM( بــه بررســی تاثیــر 8 بعــد از مدیریــت زنجیــره تامیــن ســبز
ســه  کــه  اســت  اجتماعــی  و  محیطــی  اقتصــادی،  عملکــرد  بــر 
بعــد پایــداری ســازمانی هســتند، پرداختنــد. هشــت مــورد در 
 ، ــبز ــع س ، توزی ــبز ــد س ، تولی ــبز ــد س : خری ــد از ــق عبارتن ــن تحقی ای
زیســت،  محیــط  آمــوزش   ، ســبز بازاریابــی   ، ســبز بســته  بندی 
مدیریــت زیســت محیطــی داخلــی و بازســازی ســرمایه  گذاری. 
از  اســتفاده  بــا  پایــداری  عملکــرد  و   GSCM ابعــاد  بیــن  ارتبــاط 
یــک نظرســنجی مــورد آزمایــش قــرار گرفــت. یــک مــدل تحقیــق 
ــط  ــی رواب ــای مقطع ــتفاده از داده  ه ــا اس ــنهادی ب ــه پیش و فرضی
ــه  ــدی در ترکی ــازمان  های تولی ــل از س ــی ایمی ــردی و بررس ــن ف بی
آزمایــش قــرار گرفــت. مدل  ســازی معــادالت ســاختاری  مــورد 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــده م ــنهاد ش ــای پیش ــون فرضیه  ه ــرای آزم ب
ابعــاد  ، تمــام  از خریــد ســبز بــه غیــر  گرفــت. نتایــج نشــان داد 

GSCM بــا حداقــل یکــی از ابعــاد عملکــرد ارتبــاط دارد.
ســوی  »بــه  عنــوان  بــا  تحقیقــی  در   (2018( همــکاران  و  وو 
کیفیــت  تجربــی،  کیفیــت  از  رانندگــی   : ســبز تجربــی  وفــاداری 
 » ــبز ــل س ــبز و تمای ــت س ــی، حمای ــتانه محیط ، دوس ــبز ــط س رواب
بــه بررســی روابــط بیــن ابعــاد کیفــی تجربــی، ابعــاد کیفیــت ارتبــاط 
، میــل ســبز و  ، دوســتی محیــط زیســت، پشــتیبانی ســبز ســبز
اســتفاده  مــورد  داده  هــای  پرداختنــد.  ســبز  تجربــی  وفــاداری 
در ایــن مطالعــه بــر اســاس نمونــه  ای از 517 مشــتری در یــک 
صنعــت ســبز در اســتان ییــالن تایــوان اســت. رابطــه پیش  بینی 
آزمــون  شــده بــا اســتفاده از مدل  ســازی معــادالت ســاختاری 
ــد  ــج بع ــه: پن ــد ک ــان می  ده ــی نش ــای تجرب ــت. یافته  ه ــده اس ش
)کیفیــت هماهنــگ کننــده، کیفیــت محیــط فیزیکــی، کیفیــت 
نتیجــه، کیفیــت محــل و کیفیــت مدیریــت) یــک مــدل چنــد 
بعــدی بــرای مفهــوم ســازی و اندازه  گیــری کیفیــت درک شــده 
تجربــی اســت کــه می  توانــد رضایــت تجربــی ســبز را بــه عــالوه 
تأثیــر  زیســت  محیــط  دوســتدار  زیســت؛  محیــط  دوســتانه 
کــه  دارد  ســبز  تجربــه  از  رضایــت  و  ســبز  اعتمــاد  بــر  مســتقیم 
 ، تأثیــر مثبتــی بــر حمایــت ســبز و میــل ســبز دارد. و اعتمــاد ســبز

ــی ســبز  ــاداری تجرب ــه وف ــت ســبز ب ــی ســبز و حمای ــت تجرب رضای
می  کنــد. کمــک 

»اثــر  عنــوان  بــا  تحقیقــی  در   (2018( همــکاران  و  پاپــاداس 
مزیــت  بــر  اســتراتژیک  و  ســبز  بازاریابــی  جهت  گیــری  متقابــل 
رقابتــی« بــه دنبــال توضیــح و اصــالح رابطــه بیــن بازاریابــی ســبز 
داخلــی و داخلــی و رقابتــی بــودن شــرکت بودنــد. ایــن مطالعــه 
شــکاف را بــا ارائــه یــک دیــدگاه جامــع از بازاریابــی ســبز اســتراتژیک 
همچنیــن  یافته هــا  می کنــد.  پــر  رقابتــی  مزیــت  بــر  آن  تاثیــر  و 
بــه  را  داخلــی  ســبز  بازاریابــی  اقدامــات  تعدیل کننــده  نقــش 
ــمت توســعه یــک مزیــت رقابتــی پایــدار نشــان می دهنــد. بــه  س
طــور خــاص، یافته هــای حاصــل از ادبیــات بازاریابــی ســبز معاصــر 
نشــان می دهــد کــه اثــر متقابــل مهــم بیــن اســتراتژی و افــراد 
وجــود دارد کــه ایجــاد مزیــت رقابتــی را افزایــش می دهــد. ایــن بــه 
ــن  ــت، ای ــد. در نهای ــش می ده ــی را افزای ــرد مال ــود عملک ــه خ نوب
ــی  ــات فعل ــاد ادبی ــرای ایج ــده ب ــه روز ش ــرد ب ــک رویک ــق از ی تحقی
مربــوط بــه راننــدگان و نتایــج بازاریابــی ســبز اســتراتژیک اســتفاده 
، دیدگاه هایــی را در مــورد مزیــت رقابتــی ناشــی  می کنــد. ایــن امــر

از محیطزیســت موردبررســی قــرار می دهــد.
ــل  ــوان »تحلی ــا عن ــی ب ــکارن )2018) در تحقیق ــودی و هم تری
کــه  بــر نگــرش، قصــد و رفتــار محیطــی  تاثیــر رســانه ها  آمــاری 
منجــر بــه خریــد ســبز می شــود« توصیــف جامعــی از فرآینــد ارایــه 
ــش  ــه نق ــبز از جمل ــار س ــکل گیری رفت ــه ش ــر ب ــه منج ــد ک می ده
ایفــا شــده توســط رســانه ها و نگــرش نســبت بــه بســته بندی 
و  اکولوژیکــی  نگرانــی  بــا  همــراه  محیط زیســت،  دوســت دار 
ــی  ــه چارچوب ــن مطالع ــود. ای ــدگان می ش ــرف کنن ــی مص اثربخش
ــمت  ــه س ــی را ب ــرش محیط ــی نگ ــوابق اصل ــه س ــد ک ــه می ده ارای
جهــت درونــی و بیرونــی اندازه گیــری می کنــد. عــالوه بــر ایــن، 
نســبت  نگــرش  و  محیطــی  نگــرش  ایــن  اثــرات  همچنیــن 
بــه بســته بندی ســبز بــر قصــد خریــد ســبز را نیــز اندازه گیــری 
از  قابل اســتفاده  پرسشــنامه   308 مجمــوع  در  می کنــد. 
بــا اســتفاده  گرفتــه شــد و تحلیــل داده هــا  مشــتریان هنــدی 
ســاختاری  معــادالت  مدل ســازی  و  تاییــدی  فاکتــور  آنالیــز  از 
انجــام شــد. نتایــج نشــان می دهــد کــه نگــرش محیطــی داخلــی 
در  محــوری  نقــش  ســبز  بســته بندی  بــه  نســبت  نگــرش  و 
ــب  ــال تعج ــا کم ــد. ب ــا می کنن ــبز ایف ــد س ــد خری ــکل دهی قص ش
مشــاهده شــد کــه نگــرش محیطــی خارجــی غیرمهــم اســت. 
ــت  گذاران  ــی و سیاس ــران بازاریاب ــرای مدی ــی ب ــا، مفاهیم یافته ه
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عمومــی، و همچنیــن راه هــای مفیــد بــرای تحقیقــات بیشــتر را 
می دهنــد. ارایــه 

حســن و عزمــان علــی )2015) در تحقیقــی بــا عنــوان »تاثیــر 
مطالعــه  بــه  شــرکت«   عملکــرد  بــر  ســبز  بازاریابــی  اســتراتژی 
تاثیــرات اســتراتژی بازاریابــی ســبز بــر روی ایــزو 14001، مدیریــت 
سیســتم مدیریــت محیــط زیســت پرداختنــد. هــدف ایــن مقالــه 
ــل دو  ــبز و تحلی ــی س ــورد بازاریاب ــات در م ــی  های ادبی ــه بررس ارائ
عامــل اســت کــه بــر شــرکت ها تاثیــر خواهــد گذاشــت. بــا وجــود 
گرایــش فزاینــده مصرف  کننــدگان کــه تمایــل بــه صــرف یــک 
محصــول ســبز و پتانســیل محصــول ســبز هســتند، ادبیــات 
ــه  ــا مواج ــی چالش ه ــا برخ ــبز ب ــی س ــه بازاریاب ــان داد ک ــی نش قبل
شــده اســت. نتیجــه ایــن اســت کــه نــوآوری ســبز و ترویــج ســبز 

تاثیــر مثبتــی بــر عمل کــرد شــرکت ها دارنــد.
لــی1 )2015) در تحقیقــی بــه بررســی تأثیــر مدیریــت زنجیــره 
تامیــن زنجیــره تامیــن )GSCM) بــر عملکــرد محیطــی و عملیاتــی 
تامیــن  زنجیــره  در  اجتماعــی  ســرمایه  انباشــت  بــه  توجــه  بــا 
پرداختنــد. نقــش ســرمایه ســرمایه  گذاری و ســرمایه اجتماعــی 
مــدل  یــک  شــد.  بررســی  تجربــی  لحــاظ  از   GSCM در  ارتباطــی 
ــت  ــط زیس ــرد محی ــر عملک ــرات GSCM ب ــی اث ــرای بررس ــق ب تحقی
و عملیاتــی تامیــن کننــده از طریــق ســرمایه اجتماعــی و ســاختار 
ــافی،  ــل اکتش ــل عام ــتفاده از تحلی ــا اس ــد. ب ــاد ش ــی ایج اجتماع
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ایــن مطالعــه ابعــاد ســاختاری و ارتباطــی ســرمایه اجتماعــی و 
کننــده  تامیــن  عملکــرد  عملکــرد  و  محیطــی  عملکــرد  ابعــاد 
پاســخ   207 داده  هــای  اســاس  بــر  فرضیه  هــا  کــرد.  مشــخص  را 
از  اســتفاده  بــا  جنوبــی،  کــره  در  کننــده  عرضــه  شــرکت  های  از 
ــد.  ــرار گرفتن ــش ق ــورد آزمای ــاختاری، م ــادالت س ــازی مع مدل  س
ایــن مقالــه دریافــت کــه GSCM بــه بهبــود زیســت محیطــی و 
عملکــرد عملیاتــی زنجیــره تامیــن از طریــق انباشــت ســرمایه 
ارتباطــی  ســرمایه  خــاص،  طــور  بــه  می  کنــد.  کمــک  اجتماعــی 
و  محیطــی  عملکــرد  و   GSCM بیــن  روابــط  در  مهمــی  نقــش 
عملیاتــی دارد. مــدل مفهومــی تحقیــق حاضــر در قالــب شــکل 

شــماره )1) نشــان داده شــده اســت.
فرضیــه هــای تحقیــق مبتنــی بــر مــدل مفهومــی بــه شــرح زیــر 

تبییــن شــده اســت.
فرضیــه 1: خریــد ســبز بــر عملکــرد زیســت محیطــی شــرکت اثــر 

مثبــت و معنــادار دارد.
اثــر  شــرکت  اقتصــادی  عملکــرد  بــر  ســبز  خریــد   :2 فرضیــه 

دارد.  معنــادار  و  مثبــت 
اثــر  شــرکت  اجتماعــی  عملکــرد  بــر  ســبز  خریــد    :3 فرضیــه 

دارد.  معنــادار  و  مثبــت 
فرضیــه ۴:  بازاریابــی ســبز بــر عملکــرد زیســت محیطــی شــرکت 

اثــر مثبــت و معنــادار دارد. 

شکل )1): مدل مفهومی تحقیق برگرفته از تحقیق کانکایا و سزر )2019)

فرضیــه 5:  بازاریابــی ســبز بــر عملکــرد اقتصــادی شــرکت اثــر 
مثبــت و معنــادار دارد. 

فرضیــه 6:  بازاریابــی ســبز بــر عملکــرد اجتماعــی شــرکت اثــر 
دارد.  معنــادار  و  مثبــت 

ــرکت  ــی ش ــت محیط ــرد زیس ــر عملک ــبز ب ــع س ــه 7:  توزی فرضی
اثــر مثبــت و معنــادار دارد. 

اثــر  شــرکت  اقتصــادی  عملکــرد  بــر  ســبز  توزیــع    :8 فرضیــه 
دارد.  معنــادار  و  مثبــت 

اثــر  شــرکت  اجتماعــی  عملکــرد  بــر  ســبز  توزیــع    :۹ فرضیــه 
دارد.  معنــادار  و  مثبــت 

فرضیــه 10:  بســته بنــدی ســبز بــر عملکــرد زیســت محیطــی 
شــرکت اثــر مثبــت و معنــادار دارد. 

ــرکت  ــادی ش ــرد اقتص ــر عملک ــبز ب ــدی س ــته بن فرضیــه 11:  بس
ــادار دارد.  ــت و معن ــر مثب اث

ــرکت  ــی ش ــرد اجتماع ــر عملک ــبز ب ــدی س ــته بن فرضیــه 12:  بس
ــادار دارد.  ــت و معن ــر مثب اث

فرضیــه 13:  تولیــد ســبز بــر عملکــرد زیســت محیطــی شــرکت 
ــادار دارد.  ــت و معن ــر مثب اث

اثــر  بــر عملکــرد اقتصــادی شــرکت  فرضیــه 1۴:  تولیــد ســبز 
دارد.  معنــادار  و  مثبــت 

اثــر  شــرکت  اجتماعــی  عملکــرد  بــر  ســبز  تولیــد    :15 فرضیــه 
دارد. معنــادار  و  مثبــت 

روش تحقیق-  
ــق  ــر روش تحقی ــردی و از نظ ــدف کارب ــاظ ه ــه لح ــر ب ــق حاض تحقی
ــات  ــرد. اطالع ــرار می  گی ــی ق ــی پیمایش ــات توصیف ــره تحقیق در زم
بــه روش کتابخانــه ای و میدانــی گــردآوری شــده اســت. روش 
نمونه   گیــری تصادفــی ســاده با اســتفاده از پرسشــنامه اســتاندارد 
در قالــب مقیــاس لیکــرت جمــع  آوری شــده اســت. جامعــه آمــاری 
کارمنــدان خودروســازی ســایپا و  کلیــه مدیــران و  نیــز شــامل؛ 
ایــران خــودرو در شــهر تهــران می  باشــد. بــه منظــور  تعییــن تعــداد 

فرمــول  اســاس  بــر  شــد؛  اســتفاده  کوکــران  فرمــول  از  نمونــه 
کوکــران، حجــم نمونــه آمــاری مــورد نیــاز 440  نفــر تعییــن شــد. 
ــاس  ــه ای و مقی ــؤاالت چندگزین ــا، از س ــری متغیر  ه ــرای اندازه گی ب
پنــج  درجــه ای لیکــرت اســتفاده شــده اســت. عــالوه بــر اســتاندارد 
بــودن ابــزار جمــع آوری داده   هــا، بــرای اطمینــان بیشــتر از روش 
ــرگان  ــایر خب ــاتید و س ــط اس ــری )توس ــوع ظاه ــی از ن ــی منطق روای
در دســترس) اســتفاده شــده اســت. در مقالــه حاضــر پــس از 
مطالعــه مقدماتــی )پایلــوت) در یــک نمونــه 20 نفــری و بازگشــت 
پرسشــنامه   ها، داده   هــای جمع آوری شــده بــه نرم افــزار Spss وارد 
و مشــخص شــد کــه پرسشــنامه   های تحقیــق از پایایــی بســیار 
باالیــی برخــوردار اســت چــرا کــه پــس از محاســبه آلفــای کرونبــاخ 
مقــدار عــددی ایــن ضریــب بــرای پرسشــنامه اســتاندارد در حالت 
کلــی برابــر 0.987 شــد. توزیع ســواالت پرسشــنامه و ضریــب آلفای 

ــت. ــده اس ــان ش ــماره )1) بی ــدول ش ــا در ج ــاخ آنه کرونب

جدول )1) ارتباط میان متغیر  ها و سؤاالت پرسشنامه

منبعالفای کرونباخسواالتمتغیرردیف

کانکایا و سزر )2019)10.899-6عملکرد اقتصادی1

70.901-10عملکرد اجتماعی2

110.921-14عملکرد محیطی3

150.865-17خرید سبز4

180.930-20تولید سبز5

210.901-24بازاریابی سبز6

250.852-26بسته بندی سبز7

270.912-28توزیع سبز8

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران 888۹

سال اول  |  شماره سوم  |  زمستان 1۴00 سال اول  |  شماره سوم  |  زمستان 1۴00 



و  تحقیــق  داده   هــای  اســتنباطی  تحلیــل  تجزیــه  و  بــرای 
بــر  بــه  منظــور بررســی تأثیــر هــم    زمــان چنــد متغیــر مســتقل 
ســاختاری  معــادالت  مدل   ســازی  تکنیــک  از  وابســته  متغیــر 
در نرم   افــزار اســمارت پــی  ال  اس )PLS) اســتفاده شــده اســت. 
آمــاری و بــه روز بــودن نــرم  بــه دلیــل کــم بــودن حجــم نمونــه 
ــزار ــرم اف ــازه  ها) از ن ــاد س ــداد زی ــدل )تع ــودن م ــده ب ــزار و  پیچی اف

اســت. شــده  اســتفاده    SmartPLS

یافته  های تحقیق- 4
در روش مدل  ســازی معــادالت ســاختاری در Smart Pls بــرای 
بررســی بــرازش مدل  هــای اندازه  گیــری ســه معیــار پایایــی، روایــی 
ــل  ــر فورن ــق نظ ــر طب ــود. ب ــتفاده می  ش ــرا اس ــی واگ ــرا و روای همگ
ضرایــب  از  اســتفاده  بــا   PLS روش  در  پایایــی   (1981( الرکــر  و 
 (CR1(بار  هــای عاملــی، ضرایــب آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی
ســنجیده می  شــود. بــار عاملــی مقــدار عــددی اســت کــه میــزان 
شــدت رابطــه میــان یــک متغیــر پنهــان و متغیــر آشــکار مربوطــه 
ــدار  ــه مق ــر چ ــد. ه ــخص می  کن ــیر مش ــل مس ــد تحلی ــی فرآین را ط
مشــخص  ســازه  یــک  بــا  رابطــه  در  شــاخص  یــک  عاملــی  بــار 
بیشــتر باشــد، آن شــاخص ســهم بیشــتری در تبییــن آن ســازه 
بــار عاملــی یــک شــاخص منفــی  اگــر  ایفــا می  کنــد. همچنیــن 

1- Composite Reliability
2- Hu11lland

باشــد، نشــان  دهنده تأثیــر منفــی آن در تبییــن ســازه مربوطــه 
بــه  شــاخص  آن  بــه  مربــوط  ســؤال  دیگــر  بیــان  بــه  می  باشــد. 

ــت.  ــده اس ــی ش ــوس طراح ــورت معک ص
 0/4 عاملــی،  بار  هــای  ضرایــب  بــودن  مناســب  مــالک 
می   باشــد )هالنــد1999،2). در تحقیــق حاضــر همــان گونــه کــه از 
جــدول شــماره )2) مشــخص اســت، تمامــی ضرایــب نشــان از 
مناســب بــودن ایــن معیــار دارد. کلیــه بار  هــای عاملــی بــاالی 

0.4 می  باشــند و در ســطح اطمینــان 99 درصــد معنــا  دار هســتند 
شــاخص  ها  کــه  اســت  آن  نشــان  دهنده  مطلــب  ایــن  کــه 
خوبــی  بــه  را  مفهومــی  متغیر  هــای   ،( نشــان  گر )متغیر  هــای 
ــی   ها  ــود، بررس ــاهده می   ش ــه مش ــه ک ــد. همان   گون ــن می  کن تبیی
نشــان می   دهــد مقــدار ضریــب آلفــای کرونبــاخ و پایایــی ترکیبــی 
همــه ســازه   ها بیشــتر از حداقــل قابل قبــول یعنــی 7/ اســت؛ 
لــذا ســازه   های ایــن مطالعــه به گونــه   ای مطلــوب دارای پایایــی 
واریانــس  )میانگیــن   AVE معیــار  بررســی  همچنیــن  اســت. 
ــی  ــه تمام ــد ک ــان می   ده ــتراکی  نش ــی اش ــده) و پایای استخراج ش
 0/5 یعنــی  قابل قبــول  حداقــل  از  باالتــر  مقــدار  دارای  ســازه 
مطلــوب  به گونــه   ای  مطالعــه  ایــن  ســازه   های  لــذا  می   باشــند، 
جــدول  نتایــج  بــه  توجــه  بــا  می   باشــند.  همگــرا  روایــی  دارای 

جدول )2): پایایی ترکیبی، کرونباخ و روایی همگرا و مقادیر مشترک

آلفای کرونباخنام متغیر
Alpha>0.7

پایایی ترکیبی
CR>0.7

)AVE( روایی همگرا
AVE>0.5

R2

0/7550/8490/590بازاریابی سبز

0/7640/8940/808بسته بندی سبز

0/7500/8890/800توزیع سبز

0/7930/8320/624تولید سبز

0/7510/7650/522خرید سبز

0/8020/8720/6320/468عملکرد اجتماعی

0/8450/8860/5700/648عملکرد اقتصادی

0/8960/9280/7630/600عملکرد محیطی

واریانــس  میانگیــن  مقادیــر  دارای  شــاخص   ها  تمامــی  چــون 
استخراج شــده باالتــر از 0.5 هســتند، روایــی همگــرا در ســطح 

اســت. برقــرار  شــاخص   ها  تمامــی 
بــرازش مــدل کلــی: مــدل کلــی شــامل هــر دو بخــش مــدل 
اندازه گیــری و ســاختاری می   شــود و بــا تأییــد بــرازش آن، بررســی 
بــرازش در یــک مــدل کامــل می   شــود. بــرای بررســی بــرازش مــدل 
کلــی تنهــا کافــی اســت یــک معیــار بــه نــام GOF ســنجیده شــود:

از  میــزان  
میانگیــن مقادیــر اشــتراکی کــه در جــدول 2 آمــده اســت، بدســت 

مــی آیــد.
ــر  ــن مقادی ــزان میانگی ــوق می ــدول ف ــر ج ــه مقادی ــه ب ــا توج ب

ــا 0/805. ــت ب ــر اس ــتراکی براب اش
ــن  ــه اول در ای ــان درون   زای مرتب ــر پنه ــار متغی ــه چه  ازآنجاک

ــا: 0/78  ــت ب ــر اس ــدار  براب ــذا مق ــود دارد ل ــدل وج م
لذا مقدار معیار GOF برابر است با:   

0/78 0/805 0/792

به عنــوان  کــه   0/36 و   0/25  ،0/01 مقــدار  ســه  بــه  توجــه  بــا 
شــده  معرفــی    GOF بــرای  قــوی  و  متوســط  ضعیــف،  مقادیــر 
مقــدار  حصــول   ،(195-177 همــکاران2009،1:  و  )وتــزل  اســت 
کلــی  مــدل  قــوی   بــرازش  از  نشــان  معیــار  ایــن  بــرای   0/792  .

می   باشــد. برخــوردار  تحقیــق 
بــر اســاس مطالــب عنــوان شــده و نتایــج حاصــل از خروجــی 
افــزار Smart PLS در جدول  هــای شــماره )2) و)3) نشــان  نــرم 
دهنــده ایــن اســت کــه مدل  هــای اندازه  گیــری از روایــی )همگــرا 
و واگــرا) و پایایــی )بــار عاملــی،  ضریــب پایایــی ترکیبــی و ضریــب 
مــدل  بــرازش  می  باشــد.  برخــوردار  مناســب  کرونبــاخ)  آلفــای 
ســاختاری بــا اســتفاده از ضرایــب T بــه ایــن صــورت اســت کــه 
ســطح  در  بتــوان  تــا  باشــد  بیشــتر   1/96 از  بایــد  ضرایــب  ایــن 

اطمینــان 95% معنــادار بــودن آن هــا را تاییــد نمــود.
تمامــی  کــه  اســت  نمــوده  مشــخص   (2( شــماره  شــکل 
مســیرهای بیــن متغیرهــای مــدل مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت 
و معنــادار می  باشــند. دومیــن معیــار بــرای بررســی بــرازش مــدل 

1- Wetzels et al

ــای  ــه متغیر  ه ــوط ب ــب R2 مرب ــش ضرای ــک پژوه ــاختاری در ی س
ــت  ــاری اس ــت. R2 معی ــدل اس ــته   ی) م ــان درون   زای )وابس پنه
کــه نشــان از تأثیــر متغیر  هــای بــرون   زا بــر یــک متغیــر درون   زا 
ضعیــف،  مقادیــر  بــرای   0/67 و   0/33  ،0/19 مقــدار  ســه  و  دارد 
متوســط و قــوی R2 در نظــر گرفتــه می   شــود و درصورتی کــه در 
یــک مــدل، یــک ســازه   ی درون   زا توســط تنهــا یــک یــا دو ســازه ی 
بــرون   زا تحــت تأثیــر قــرار گیــرد، مقــدار R2 از 0/33 بــه بــاال نشــان 

ــت. ــازه   ی درون   زاس ــازه و س ــن آن س ــه   ی بی ــوت رابط از ق
ســاختاری  مــدل  بــه  مربــوط  دوایــر  درون  مذکــور  معیــار 
ایــن  در  اینکــه  بــه  عنایــت  بــا  می   شــوند  داده  نشــان  تحقیــق 
طبیعــی  می   باشــد  موجــود  درون   زا  مکنــون  متغیــر  دو  مــدل، 
می   باشــد.  صفــر  برابــر  دیگــر  دایــره  دو  درون  عــدد  کــه  اســت 
شــکل شــماره )3) مشــخص نمــوده اســت کــه در ایــن تحقیــق 
هــر دو معیــار باالتــر از 0.67 )مــالک مقادیــر قــوی) می   باشــند، لــذا 
مــدل ســاختاری از منظــر ایــن معیــار نیــز دارای بــرازش مناســبی 

می   باشــد. 

نتیجه  گیری - 5
فرضیـه اول: خریـد سـبز بـر عملکـرد زیسـت محیطـی شـرکت اثـر 
مثبـت و معنـادار دارد. نتایـج نشـان داد کـه خرید سـبز بـه میزان 
0/414 بـر عملکـرد زیسـت محیطـی تاثیـر مثبـت و معنـادار دارد. 
عملکـرد  و  سـبز  خریـد  متغیـر  بیـن  رابطـه   t معنـاداری  ضریـب 
زیسـت محیطی در سـطح اطمینان 95 درصد 8/699 شـده که از 
1/96 بیشـتر اسـت و ایـن مـورد نشـان دهنـده معنـادار بـودن 
تاثیـر خریـد سـبز بـر عملکـرد زیسـت محیطـی اسـت. نتیجـه این 
تحقیـق بـا تحقیـق کانکایـا و سـزن )2019) تطابـق دارد. همچنیـن 
می  تـوان بیـان کـرد بـا توجـه بـه ایـن فرضیـه ایـن شـرکت تامیـن 
کننـدگان خـود را از میـان تامین کنندگان سـبز انتخـاب کند تا با 
افزایـش  سـبب  هـا  آن  از  خـود  نیـاز  مـورد  محصـوالت  خریـد 
عملکـرد زیسـت محیطـی خـود شـود. فرضیـه دوم: خریـد سـبز بر 
نتایـج  دارد.  معنـادار  و  مثبـت  اثـر  شـرکت  اقتصـادی  عملکـرد 
نشـان داد کـه خریـد سـبز بـه میـزان 0/624 بر عملکـرد اقتصادی 
بیـن  رابطـه   t معنـاداری  ضریـب  دارد.  معنـادار  و  مثبـت  تاثیـر 
متغیـر خریـد سـبز و عملکـرد اقتصـادی در سـطح اطمینـان 95 
درصد 14/365شـده که از 1/96 بیشـتر اسـت و این مورد نشـان 
دهنـده معنـی دار بـودن تاثیـر خریـد سـبز بـر عملکـرد اقتصـادی 
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اسـت.نتیجه این تحقیق با تحقیق کانکایا و سـزن )2019) تطابق 
ایـن  اگـر  کـه  کـرد  بیـان  تـوان  مـی  فرضیـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  دارد. 
زیسـت  آلودگی  هـای  فاقـد  کـه  سـبز  محصـوالت  از  سـازمان  ها 
اسـتفاده  خـود  محصـوالت  در  و  خریـداری  هسـتند،  محیطـی 
کننـد، هـم موجـب عـدم آلودگـی محیـط زیسـت می  شـوند و هم 
در هزینه  هـای خـود صرفه  جویـی کرده و منجر بـه بهبود عملکرد 
بـر  سـبز  خریـد  سـوم:  فرضیـه  می  شـوند.  شـرکت  اقتصـادی 
نتایـج  دارد.  معنـادار  و  مثبـت  اثـر  شـرکت  اجتماعـی  عملکـرد 
نشـان داد کـه خرید سـبز بـه میـزان 0/355 بر عملکـرد اجتماعی 
بیـن  رابطـه   t معنـاداری  ضریـب  دارد.  معنـادار  و  مثبـت  تاثیـر 
متغیـر خریـد سـبز و عملکـرد اجتماعـی در سـطح اطمینـان 95 
درصـد 7/195 شـده کـه از 1/96 بیشـتر اسـت و ایـن مورد نشـان 
دهنـده معنـی  دار بـودن تاثیـر خریـد سـبز بـر عملکـرد اجتماعـی 

 (2019( سـزن  و  کانکایـا  تحقیـق  بـا  تحقیـق  ایـن  نتیجـه  اسـت. 
ماشـین  های  و  خودروسـازان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  دارد.  تطابـق 
تولیـدی آنهـا یکـی از دالیـل آلودگی  های محیط زیسـت هسـتند 
بـر اسـاس ایـن فرضیـه پیشـنهاد می  گـردد تـا ایـن سـازمان  ها بـا 
و  زیسـت  محیـط  و  جامعـه  حامـی  و  سـبز  قطعـات  خریـداری 
اسـتفاده آنهـا در محصوالت خـود وظیفه اجتماعی خـود را انجام 
داده و بـه نفـع جامعـه کار کننـد. فرضیـه چهـارم: بازاریابـی سـبز بـر 
دارد.  معنـادار  و  مثبـت  اثـر  شـرکت  محیطـی  زیسـت  عملکـرد 
نتایـج نشـان داد کـه بازاریابـی سـبز بـه میـزان 0/474 بـر عملکـرد 
 t زیسـت محیطـی تاثیر مثبت و معنـادار دارد. ضریـب معناداری
رابطـه بیـن متغیـر بازاریابـی سـبز و عملکـرد زیسـت محیطـی در 
سـطح اطمینان 95 درصد 8/521 شـده که از 1/96 بیشـتر اسـت 
و ایـن مـورد نشـان دهنـده معنـا  دار بـودن تاثیـر بازاریابـی سـبز بر 

شکل )2): آماره تی

شکل )3): مدل در حالت ضرایب استاندارد بار عامل

عملکـرد زیسـت محیطـی اسـت. نتیجـه ایـن تحقیـق بـا تحقیـق 
فرضیـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  دارد.  تطابـق   (2019( سـزن  و  کانکایـا 
می  تـوان پیشـنهاد داد کـه این خودروسـازی  ها بـرای محصوالت 
زیسـت  محیـط  دوسـتدار  و  بازیافـت  قابـل  کاالهـای  از  خـود 
اسـتفاده کننـد و در فعالیت  هـای بازاریابـی و ارتبـاط بـا مشـتریان 
محیـط  مضـر  و  بازیافـت  غیرقابـل  مـواد  و  کاغـذ  از  کمتـر  خـود 
زیسـت  عملکـرد  بهبـود  موجـب  تـا  کننـد  اسـتفاده  زیسـت 
عملکـرد  بـر  سـبز  بازاریابـی  پنجـم:  فرضیـه  شـوند.  محیطـی 
اقتصادی شـرکت اثر مثبت و معنادار دارد. نتایج نشـان داد که 
بازاریابـی سـبز به میزان 0/224 بـر عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت 
و معنـادار دارد.  ضریـب معنـاداری t رابطـه بیـن متغیـر بازاریابـی 

سـبز و عملکـرد اقتصـادی در سـطح اطمینان 95 درصـد 3/362 
دهنـده  نشـان  مـورد  ایـن  و  اسـت  بیشـتر   1/96 از  کـه  شـده 
معنـی  دار بـودن تاثیر بازاریابی سـبز بر عملکرد اقتصادی اسـت. 
نتیجـه ایـن تحقیق با تحقیـق کانکایا و سـزن )2019) تطابق ندارد. 
طبـق ایـن فرضیـه می  توان پیشـنهاد داد که این سـازمان  ها باید 
خـود  محصـوالت  غیرمضـر  و  بهینـه  اسـتفاده  در  مشـتریان  بـه 
قطعـه  ای  کـه  صورتـی  در  و  دهنـد  آمـوزش  زیسـت  محیـط  بـرای 
تحویـل  سـازمان  ها  ایـن  بـه  بازیافـت  جهـت  را  آن  شـد  خـراب 
اجتماعـی  عملکـرد  بـر  سـبز  بازاریابـی  ششـم:  فرضیـه  دهنـد. 
کـه توزیـع  اثـر مثبـت و معنـادار دارد. نتایـج نشـان داد  شـرکت 
سـبز بـه میـزان 0/106 بـر عملکـرد زیسـت محیطـی تاثیـر مثبت و 
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جدول )4): ضرایب رگرسیونی و آماره آزمون تی

ضریب معناداری tفرضیهفرضیه
مسیر

نتیجه 

تایید8/6990/414خرید سبز بر عملکرد زیست محیطی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد.1

تایید14/3650/624خرید سبز بر عملکرد اقتصادی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 2

تایید7/1950/355خرید سبز بر عملکرد اجتماعی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 3

تایید8/5210/474بازاریابی سبز بر عملکرد زیست محیطی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 4

تایید3/3620/224بازاریابی سبز بر عملکرد اقتصادی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 5

تایید6/8860/380بازاریابی سبز بر عملکرد اجتماعی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 6

تایید2/3910/106توزیع سبز بر عملکرد زیست محیطی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 7

تایید2/3690/101توزیع سبز بر عملکرد اقتصادی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 8

رد1/2010/045توزیع سبز بر عملکرد اجتماعی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 9

تایید3/2970/151بسته بندی سبز بر عملکرد زیست محیطی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 10

تایید3/9460/213بسته بندی سبز بر عملکرد اقتصادی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 11

تایید2/1770/103بسته بندی سبز بر عملکرد اجتماعی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 12

رد0/7480/034تولید سبز بر عملکرد زیست محیطی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 13

تایید2/2580/101تولید سبز بر عملکرد اقتصادی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد. 14

تایید6/1660/321تولید سبز بر عملکرد اجتماعی شرکت اثر مثبت و معنادار دارد.15

معنـادار دارد.  ضریـب معنـاداری t رابطه بین متغیر توزیع سـبز و 
عملکـرد زیسـت محیطـی در سـطح اطمینـان 95 درصـد 2/391 
دهنـده  نشـان  مـورد  ایـن  و  اسـت  بیشـتر   1/96 از  کـه  شـده 
معنیـادار بـودن تاثیـر توزیـع سـبز بـر عملکـرد زیسـت محیطـی 
 (2019( سـزن  و  کانکایـا  تحقیـق  بـا  تحقیـق  ایـن  نتیجـه  اسـت. 
فرضیـه  ایـن  از  آمـده  بدسـت  نتایـج  اسـاس  بـر  نـدارد.  تطابـق 
دوسـتدار  تاییـد  بـرای  سـازمان  ها  ایـن  کـه  کـرد  بیـان  می  تـوان 
بـزرگ  سـازمان  های  از  خـود  محصـوالت  زیسـت  محیـط  بـودن 
حامـی محیـط زیسـت گواهینامه  هـای معتبـر دریافـت کننـد تـا از 
ایـن طریـق حافـظ منافـع جامعـه در امـر محیـط زیسـت باشـند و 
عملکـرد اجتماعـی خـود را افزایـش دهنـد. فرضیـه هفتـم: توزیـع 
سـبز بـر عملکـرد زیسـت محیطـی شـرکت اثـر مثبـت و معنـادار 

دارد. نتایـج نشـان داد که خرید سـبز به میـزان 0/624 بر عملکرد 
اقتصـادی تاثیـر مثبـت و معنـادار دارد. ضریب معنـاداری t رابطه 
بیـن متغیـر خریـد سـبز و عملکـرد اقتصـادی در سـطح اطمینـان 
95 درصـد 14/365شـده کـه از 1/96 بیشـتر اسـت و ایـن مـورد 
عملکـرد  بـر  سـبز  خریـد  تاثیـر  بـودن  معنـادار  دهنـده  نشـان 
اقتصـادی اسـت. نتیجـه ایـن تحقیـق بـا تحقیـق کانکایـا و سـزن 
)2019) تطابـق دارد. بـا توجـه بـه ایـن فرضیـه می  تـوان بیـان کرد که 
از  مشـتریان  بـه  خـودرو  ارسـال  خصـوص  در  سـازمان  ها  ایـن 
خودرو  هایـی بـا آلودگـی کمتـر زیسـت محیطـی اسـتفاده کننـد تا 
کمتریـن آسـیب بـه محیـط زیسـت در حیـن انتقـال خودروهـا به 
نمایندگی  هـای سراسـر کشـور وارد شـود. فرضیـه هشـتم: توزیع 
سـبز بـر عملکـرد اقتصـادی شـرکت اثـر مثبـت و معنـادار دارد. 

عملکـرد  بـر   0/101 میـزان  بـه  سـبز  توزیـع  کـه  داد  نشـان  نتایـج 
اقتصـادی تاثیـر مثبـت و معنـادار دارد. ضریب معنـاداری t رابطه 
بیـن متغیـر توزیـع سـبز و عملکـرد اقتصـادی در سـطح اطمینان 
مـورد  ایـن  و  اسـت  بیشـتر  از 1/96  کـه  شـده  درصـد 2/369   95
عملکـرد  بـر  سـبز  توزیـع  تاثیـر  بـودن  معنـا  دار  دهنـده  نشـان 
اقتصـادی اسـت. نتیجـه ایـن تحقیـق بـا تحقیـق کانکایـا و سـزن 
)2019) تطابـق دارد. بـا توجـه بـه ایـن فرضیـه می  تـوان بیـان کرد که 
محصـوالت  ایـن  محصـوالت  توزیـع  هنـگام  امـکان  صـورت  در 
آمـد  و  رفـت  از  زیـرا  شـود.  داده  تحویـل  مشـتریان  منـزل  درب 
جلوگیـری  محصـول  دریافـت  جهـت  نمایندگـی  بـه  مشـتریان 
می  شـود و نیـازی نیسـت کـه محصـوالت صرفـا در نمایندگی  هـا 
اجتماعـی  عملکـرد  بـر  سـبز  توزیـع  نهـم:  فرضیـه  گـردد.  تحویـل 
کـه توزیـع  اثـر مثبـت و معنـادار دارد. نتایـج نشـان داد  شـرکت 

و  مثبـت  تاثیـر  اجتماعـی  عملکـرد  بـر   0/045 میـزان  بـه  سـبز 
معنـادار دارد. ضریـب معنـاداری t رابطـه بین متغیر توزیع سـبز و 
عملکـرد اجتماعـی در سـطح اطمینان 95 درصد 1/201 شـده که از 
نبـودن  معنـا  دار  دهنـده  نشـان  مـورد  ایـن  و  اسـت  کمتـر   1/96

تاثیـر توزیع سـبز بر عملکرد اجتماعی اسـت. نتیجـه این تحقیق 
بـا تحقیـق کانکایـا و سـزن )2019) تطابـق نـدارد. از آن جـا کـه ایـن 
فرضیـه مـورد تایید واقع نشـده اسـت می  تـوان اظهار داشـت که 
توزیـع محصـوالت ایـن سـازمان  ها تاثیـری بـر عملکـرد اجتماعـی 
آنهـا نـدارد. فرضیـه دهـم: بسـته  بندی سـبز بـر عملکـرد زیسـت 
محیطـی سـازمان اثـر مثبـت و معنـادار دارد. نتایـج نشـان داد که 
بازاریابـی سـبز به میزان 0/224 بـر عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت 
و معنـادار دارد.  ضریـب معنـاداری t رابطـه بیـن متغیـر بازاریابـی 
سـبز و عملکـرد اقتصـادی در سـطح اطمینان 95 درصـد 3/362 
دهنـده  نشـان  مـورد  ایـن  و  اسـت  بیشـتر   1/96 از  کـه  شـده 
معنـادار بـودن تاثیـر بازاریابـی سـبز بر عملکـرد اقتصادی اسـت. 
نتیجـه ایـن تحقیق با تحقیـق کانکایا و سـزن )2019) تطابق ندارد. 
بـا توجـه بـه نتیجـه حاصـل از ایـن فرضیـه می  تـوان بیـان داشـت 

بـرای  بسـته  بندی  از  اسـتفاده  هنـگام  در  سـازمان  ها  ایـن  کـه 
محصـوالت جانبـی خـودرو یـا روکش  های صندلـی از محصوالت 
پالسـتیکی قابـل بازیافـت یـا دوسـتدار محیـط زیسـت اسـتفاده 
کننـد، تـا از ایـن طریـق موجب صدمه به محیط زیسـت نشـوند و 

جدول )3): ماتریس سنجش روایی واگرا

بسته بندی بازاریابی سبزمتغیر
سبز

عملکرد خرید سبزتولید سبزتوزیع سبز
اجتماعی

عملکرد 
اقتصادی

عملکرد 
محیطی

0/768بازاریابی سبز

بسته بندی 
سبز

0/6230/899

0/5840/4820/894توزیع سبز

0/5080/3640/4090/790تولید سبز

0/5820/5110/4860/6520/723خرید سبز

عملکرد 
اجتماعی

0/6390/4870/4320/6900/7110/795

عملکرد 
اقتصادی

0/4040/2780/2710/5030/6620/5870/755

عملکرد 
محیطی

0/6710/5150/5260/5340/6870/7190/5720/873
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عملکرد زیسـت محیطی خود را بهبود بخشـند. فرضیه یازدهم: 
و  مثبـت  اثـر  شـرکت  اقتصـادی  عملکـرد  بـر  سـبز  بسـته  بندی 
معنـادار دارد. نتایـج نشـان داد کـه بسـته  بندی سـبز بـه میـزان 
0/213 بـر عملکـرد اقتصادی تاثیر مثبـت و معنادار دارد.  ضریب 
عملکـرد  و  سـبز  بسـته  بندی  متغیـر  بیـن  رابطـه   t معنـاداری 
اقتصـادی در سـطح اطمینـان 95 درصد 3/946 شـده که از 1/96 
بیشـتر اسـت و ایـن مـورد نشـان دهنـده معنـی  دار بـودن تاثیـر 
ایـن  نتیجـه  اسـت.  اقتصـادی  عملکـرد  بـر  سـبز  بنـدی  بسـته 
تحقیـق بـا تحقیـق کانکایـا و سـزن )2019) تطابق ندارد. بر اسـاس 
ایـن فرضیـه می  تـوان بیـان کـرد کـه اسـتفاده از پالسـتیک  ها را در 
بسـته  بندی لـوازم جانبـی خودرو یـا روکش  هـای صندلی کاهش 
دهنـد و در صـورت امکان برای قطعاتی که قابل اسـتفاده باشـد 
کاهـش  موجـب  تـا  کننـد  اسـتفاده  کاغـذی  بسـته  بندی  از 
هزینه  هـای خـود نیـز شـوند. فرضیـه دوازدهـم: بسـته  بندی سـبز 
بـر عملکـرد اجتماعـی شـرکت اثـر مثبـت و معنـادار دارد. نتایـج 
عملکـرد  بـر   0/103 میـزان  بـه  سـبز  بسـته  بندی  کـه  داد  نشـان 
اجتماعـی تاثیـر مثبـت و معنـادار دارد.  ضریـب معنـاداری t رابطه 
سـطح  در  اجتماعـی  عملکـرد  و  سـبز  بسـته  بندی  متغیـر  بیـن 
اطمینـان 95 درصـد 2/177 شـده که از 1/96 بیشـتر اسـت و این 
مـورد نشـان دهنـده معنـی  دار بـودن تاثیـر بسـته بنـدی سـبز بـر 
عملکـرد اجتماعی اسـت. نتیجه این تحقیق بـا تحقیق کانکایا و 
سـزن )2019) تطابـق نـدارد. بـا توجه بـه این فرضیه می  تـوان گفت 
ایـن سـازمان  ها اگر در محصـوالت خود کمتر از مواد پالسـتیکی 
و غیرقابـل بازیافت اسـتفاده کننـد، می  توانند حامـی منافع افراد 
و جامعـه باشـند کـه همیـن امـر بهبـود عملکـرد اجتماعـی آنهـا را 
بـه همـراه دارد. فرضیـه سـیزدهم: تولید سـبز بر عملکرد زیسـت 
محیطـی شـرکت اثـر مثبـت و معنـادار دارد. نتایـج نشـان داد کـه 
تولیـد سـبز بـه میـزان 0/034 بـر عملکـرد زیسـت محیطـی تاثیـر 
متغیـر  بیـن  رابطـه   t معنـاداری  ضریـب  دارد.   معنـادار  و  مثبـت 
تولیـد سـبز و عملکـرد زیسـت محیطـی در سـطح اطمینـان 95 
درصـد 0/748 شـده کـه از 1/96 کمتـر اسـت و ایـن مـورد نشـان 
زیسـت  عملکـرد  بـر  سـبز  تولیـد  تاثیـر  نبـودن  معنـا  دار  دهنـده 
کانکایـا و سـزن  محیطـی اسـت. نتیجـه ایـن تحقیـق بـا تحقیـق 
)2019) تطابـق نـدارد. از آن جـا کـه ایـن فرضیـه تاییـد نشـد و رابطـه 
معنـاداری میـان تولیـد سـبز و عملکـرد زیسـت محیطـی یافـت 
نشـد. لـذا پیشـنهاد می  گـردد از آن جـا کـه محصـوالت تولیـدی 
محیطـی  زیسـت  عملکـرد  بـر  ناخوشـایند  تاثیـر  بـه  منجـر  آنهـا 

فرضیـه  ببرنـد.  بـکار  را  موجـود  اسـتراتژی  همیـن  لـذا  نمی  شـود 
چهاردهـم: تولیـد سـبز بـر عملکـرد اقتصادی شـرکت اثـر مثبت 
و معنـادار دارد. نتایـج نشـان داد که تولید سـبز به میـزان 0/101 بر 
ضریـب  دارد.  معنـادار  و  مثبـت  تاثیـر  اقتصـادی  عملکـرد 
معنـاداری t رابطـه بین متغیر تولید سـبز و عملکرد اقتصادی در 
سـطح اطمینان 95 درصد 2/258 شـده که از 1/96 بیشـتر است 
و ایـن مـورد نشـان دهنـده معنـادار بـودن تاثیـر تولیـد سـبز بـر 
عملکـرد اقتصـادی اسـت. نتیجـه این تحقیـق با تحقیـق کانکایا 
آن  و سـزن )2019) تطابـق دارد. بـا توجـه بـه ایـن فرضیـه و نتایـج 
می  تـوان گفـت کـه ایـن سـازمان  ها در تولیـد محصوالت خـود به 
اسـتفاده بهینـه و کـم از محصـوالت پالسـتیکی و مضـر محیـط 
بـه  را  تولیـد  ضایعـات  و  زباله  هـا  کننـد.  اسـتفاده  کمتـر  زیسـت 
تفکیـک در مکان  هـای مناسـب قـرار دهنـد تـا بـه راحتـی بتـوان 
آنهـا را بازیافـت کـرد تـا از ایـن طریـق هزینه  هـا کاهـش یابـد و بـه 
عملکـرد اقتصـادی دسـت یابند. فرضیـه پانزدهم: تولید سـبز بر 
نتایـج  دارد.  معنـادار  و  مثبـت  اثـر  شـرکت  اجتماعـی  عملکـرد 
نشـان داد کـه تولیـد سـبز بـه میـزان 0/321 بـر عملکـرد اجتماعی 
بیـن  رابطـه   t معنـاداری  ضریـب  دارد.  معنـادار  و  مثبـت  تاثیـر 
متغیـر تولیـد سـبز و عملکـرد اجتماعـی در سـطح اطمینـان 95 
درصـد 6/166 شـده کـه از 1/96 بیشـتر اسـت و ایـن مـورد نشـان 
دهنـده معنـادار بـودن تاثیـر تولیـد سـبز بـر عملکـرد اجتماعـی 
 (2019( سـزن  و  کانکایـا  تحقیـق  بـا  تحقیـق  ایـن  نتیجـه  اسـت. 
بـا  کـه  کـرد  بیـان  می  تـوان  فرضیـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  دارد.  تطابـق 
چـه  قطعـات  بخـش  در  چـه  تولیـدی  دسـتگاه  های  از  اسـتفاده 

تولیدی خودرو مناسب و همسو با محیط زیست باشد.

ح زیر ارایه  پیشنهادات کاربردی تحقیق حاضر به شر
می  شود.

ایــن دو خودروســازی در انتخــاب تامیــن کننــدگان خــود بایــد 
توجــه زیــادی داشــته باشــند. زیــرا مــواد اولیــه مــورد اســتفاده 
در محصــوالت تولیــدی آنهــا در ایجــاد آلودگــی می  توانــد نقــش 
مهمــی داشــته باشــد. همچنیــن محصــوالت و مــواد اولیــه  ای 
ــر  ــمی و مض ــواد س ــد. از م ــت باش ــل بازیاف ــود قاب ــه می  ش ــه تهی ک
محیــط زیســتی و جامعــه در آنهــا کمتــر اســتفاده شــده باشــد. 
زیســت  محیــط  بــا  ســازگار  و  ســبز  اولیــه  محصــوالت  خریــد 
می  توانــد منجــر بــه بهبــود عملکــرد محیــط زیســتی، اقتصــادی و 

اجتماعــی ایــن دو ســازمان در صنعــت خودروســازی شــود.

را  زیســت  محیــط  بــا  مرتبــط  مســائل  بایــد  دیگــر  ســوی  از 
الگــوی کار خــود قــرار دهنــد و بــه کارمنــدان نیــز مســائل زیســت 
محیطــی و حفاظــت از محیــط زیســت را آمــوزش دهنــد. اگــر ایــن 
دو خودروســازی بــه کیفیــت کار خــود توجــه ویــژه داشــته باشــند 
توجــه بــه مســائل محیــط زیســت را هم حتــی در دســتور کار خود 
آنهــا در امــر اســتفاده از کاغــذ و انرژی  هــا بایــد  قــرار می  دهنــد. 
آورنــد تــا بــه محیــط زیســت  صرفه  جویی  هــای الزم را بــه عمــل 

ــود. ــه وارد نش لطم
بازاریابی سـبز این دو سـازمان باید جامع باشـد و کل کسـب 
و کارشـان را دربرگیـرد. اینکـه صرفـا فراینـد تولیـد محصـوالت مـا 
سـازگار با محیط زیسـت باشـد، کافی نیسـت. بلکه این سازگاری 
باید در فرایندهای دیگر کسـب و کار مانند؛ بسـته بندی، توزیع و 
تبلیـغ محصـوالت نیز مشـاهده شـود. عـالوه بـر این دو سـازمان 
در بحـث آمیختـه بازاریابـی سـبز تمـام تـالش خـود را بـه کار گیرنـد 
تـا حداقـل صدمـه را بـه محیـط زیسـت خـود بزنـد. تـا از ایـن طریـق 

جامعـه  منافـع  حافـظ  و  کنـد  صرفه  جویـی  خـود  هزینه  هـای  در 
موجـب  مـوارد  ایـن  بـه  توجـه  و  شـود  آلوگی  هـا  کاهـش  بـا  نیـز 
بهبـود عملکـرد اقتصـادی، اجتماعـی و زیسـت محیطی سـازمان 
می  شـود. ایـن دو سـازمان جهـت حمـل محصـوالت خودرویـی 
خودروهـای  از  اسـت  بهتـر  مشـتری  بـه  آن  هـا  تحویـل  و  خـود 
باربـری اسـتفاده کننـد کـه آالیندگی کمتـری دارنـد. در این صورت 
هزینه  هـای ایـن دو سـازمان در امـر توزیـع نیـز کاهـش می  یابـد و 
منجـر بـه بهبـود عملکـرد اجتماعی، اقتصـادی و زیسـت محیطی 
از  اسـتفاده  کاهـش  جهـت  سـازمان  دو  ایـن  می  شـود.  آنهـا 
بسـته  بندی  های پالسـتیکی در قطعـات جانبـی خـودرو و مـوارد 
قابـل  پوشـش  های  و  بسـته  بندی  از  اسـت  بهتـر  آن  داخلـی 
بازیافت و گیاهی استفاده کنند. در برخی موارد برای بسته  بندی 
قطعـات خـود می  توانند از کاغذهـای باطله و جعبه  هایی که مورد 

اسـتفاده قـرار نمی  گیرنـد، اسـتفاده کننـد. 
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On the other hand, green packaging involves 
simple packaging, biodegradation, avoiding 
excessive packaging, using paper packaging, 
easy separability, and using non-sophisticated 
packaging materials. Green distribution includes 
all activities performed to reduce or prevent 
environmental damage and waste during 
transportation. Green purchase refers to adding 
environmental aspects to criteria such as price 
and efficiency when deciding to purchase 
something, whose ultimate goal is to decrease the 
environmental consequences of finding resources 
and increasing the productivity of resources. 
Economic performance refers to a company’s 
benefits, revenues, cost reduction, and profitability, 
which are, directly and indirectly, related to the 
company’s relational strategy. Environmental 
performance is the set of an organization’s 
operations compatible with the environment, 
mainly measured through the criteria and scales 
set by the respective institutions and agencies, 
both national and international.
3- Methodology3- Methodology
This is an applied descriptive survey study whose 
statistical population comprised all managers and 
employees of Saipa and Iran Khodro Iranian car 
manufacturing companies, out of whom 440 people 
were selected as the sample based on Cochran’s 
formula using simple random sampling. 
4- Conclusion4- Conclusion
As green purchasing has a significant positive 
influence on the companies’ environmental, 
economic, and social performance, they need to 
select their suppliers from among the green ones 
to improve their environmental performance 
by purchasing their needed products from 
them. Moreover, companies that purchase green 
products, i.e., environmentally polluted-free 
products, and use them in their products, do not 
pollute the environment and save their costs, 
both of which would improve their economic 
performance. Furthermore, considering the fact 
that green marketing has a significant positive 
effect on the companies’ environmental, economic, 
and social performance, car manufacturers 
should use recyclable and environmentally 
friendly goods and materials for their products, 
marketing activities, and communications with 
their customers, and use less paper in their 

advertising campaigns so that they can improve 
their environmental performance. On the other 
hand, companies should educate their customers 
on how to optimally use their products to protect 
the environment, asking them to deliver the 
broken parts of the product to the companies for 
recycl ing. 
This study’s findings also revealed that green 
distribution has a significant positive influence 
on the companies’ environmental and economic 
performance when the products are sent directly 
to the customers’ homes, obviating the customers’ 
reference to the designated agencies to receive 
their orders. However, the study found that the 
mechanism used by Saipa and Iran Khodro car 
manufacturing companies for distributing their 
products did not affect their social performance, 
and that green production and packaging had 
a significant positive effect on the companies’ 
environment, economic, and social performance.
It should be noted that going through the 
process of producing merely environmentally 
friendly products does not suffice to fully protect 
the environment. In other words, these two 
companies should observe a comprehensive green 
marketing policy, including the environmentally 
friendly processes taking place for packaging, 
distributing, and promoting their products. 
Moreover, the two companies should try their 
best to minimize the damage they incur to the 
environment by implementing a mixed green 
marketing mix so that they can economize on 
their costs, protect social interests by reducing 
pollution, and improve their economic, social, and 
environmental performance. 
Iran Khodro and Saipa have better use cargo 
vehicles with lower pollution rates for transporting 
their manufactured cars and delivering them 
to their customers, thereby decreasing their 
distribution charges and improving their social, 
economic, and environmental performance. 
Moreover, to use fewer plastic packages in car 
accessories and internal items, the two companies 
ought to use recyclable and plant-based packaging 
and covers. Waste paper and unused boxes can, in 
some cases, also be used to pack some car items.
Keywords:Keywords: Marketing, Green Marketing, Green 
Supply Chain, Sustainable Performance
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Hofstede (2015) divided societies accordingly into 
four types, including power distance; uncertainty 
avoiding; individualistic, and masculine.
Effectively facilitating or hindering some activities 
in an organization, organizational culture can 
play a significant role in promoting or hindering 
participation and commitment. Therefore, 
any increase in efficiency, improvement in 
performance, and promotion of organizational 
commitment require the respective managers to 
consider the factors that form the organizational 
culture and the changes that occur in them. It 
should be noted that commitment to one’s job 
and organization does not necessarily bring job 
satisfaction. However, those who are satisfied 
with their job are probably committed to their 
organization. Therefore, it could be argued that 
job satisfaction creates work commitment.
3- Methodology3- Methodology
This is an applied descriptive-correlational 
study whose statistical population comprised 247 
employees, experts, and managers working in 
Razavi Khorasan Railway company, out of which 
some 148 persons were selected as the study’s 
statistical sample according to Morgan’s table. 
As it was predicted that some questionnaires 
may not be completed and delivered back, 200 
questionnaires were administered to the study’s 
population, of which 170 questionnaires were 
analyzable. 
4- Conclusion4- Conclusion
The results of analyzing the collected data 
indicated a positive significant correlation 
between organizational culture and job 
satisfaction, suggesting that employees should 
take training courses related to their work so that 
they can personally control how they perform 
their assigned tasks. On the other hand, there 

is a positive significant correlation between 
organizational culture and work commitment. 
In other words, organizational commitment 
significantly increases with the improvement and 
development of organizational culture among 
employees. Therefore, should an organization’s 
employees establish family-like relations with 
each other in their working environment, they 
would probably do more than their required tasks 
to help improve their organization’s performance.
When an organization’s staff are engaged in 
group work, they feel a sense of belonging to 
their organization. Therefore, in organizations 
where there is a dynamic working environment, 
the employees are more willing to take risks, 
considering the organization’s problems as their 
own.
 As found in this study, work commitment has a 
positive and significant effect on job satisfaction. 
Thus, the organization’s objectives must be 
clarified for the employees by the CEO so that 
they can understand the relationship between 
their tasks and the organization’s goals, making 
them assured that they do their best to fulfill 
such objectives. In cases where the employees 
enjoy working in an organization, feel proud to 
know the importance of their job in the success 
of their respective organization, and feel a sense 
of belonging to that organization, they become 
interested in their job work and perform their 
duties well. In other words, when the employees’ 
commitment level to an organization is high, 
they devote a great deal of energy to their work 
physically, mentally, and emotionally.
Keywords:Keywords: Organizational Culture, Job 
Satisfaction, Work Commitment, Normative 
Commitment, Sustained Commitment, and 
Emotional Commitment.
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1- Introduction1- Introduction
As one of the advantages of avoiding unnecessary transportation, reducing pollution 
by using environmentally friendly raw materials, reducing wastes, saving resources, 
energy, warehouses, etc., the green supply chain, also known as the cost reduction 
strategy (efficiency), can help decrease the adverse consequences of environmental 
destruction by making innovations in designing and manufacturing green recyclable 
products. Moreover, it increases environmental performance, improves efficiency, 
fosters synergy, reduces losses, and saves costs by strengthening relations with 
commercial organizations and enterprises. In fact, green supply chain management 
seeks to cut or offset the loss of resources (energy and materials) and counter the 
adverse environmental effects (water, air, and land pollution) throughout all the 
product’s life cycle phases, from the extraction of raw materials to the consumption 
of the product by the final customer and its disposal (i.e., the end of such cycle).
Playing a significant role in protecting the environment, the car manufacturing 
industry can be highly influential in promoting sustainable investments in 
the environment and green performance. Car manufacturing companies have 
recognized that competing with their rivals by constantly providing innovative 
services and simplifying work procedures is not limited to time, but is a permanent 
continuous process. Considering the fact that customers play a pivotal role in the 
car manufacturing system and that such companies do their best to gain their 
customers’ satisfaction and attract their attention, it could be argued that identifying 
the customers’ needs and providing them with the best and highest quality services 
in the shortest possible time is one of greatest missions of such companies. 
2- Theoretical Principles 2- Theoretical Principles 
Environmentally friendly green marketing refers to processes followed by 
organizations including environmental progress, marketing efforts, and performing 
environmental-social responsibilities to practice sustainable development. To 
this end, the measures taken by companies in terms of distribution, advertising, 
production, and pricing of products should be reviewed as to minimize possible 
environmental damage and encourage their customers to practice environmentally 
friendly behaviors. A green product is designed in such a way that it can be reused, 
reassembled, and reproduced so as not to incur any damage to the environment. 

Research Article

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران

فصلنـامـه علمی مـؤسسه آمــوزش عــالی فـردوس
با مشارکت انجــــمن علمـــی مــدیـــریت دانش ایـــــــــــران

سال اول  |  شماره سوم  |  زمستان 1۴00 سال اول  |  شماره سوم  |  زمستان 1۴00 

1514


