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  2911 پاییز ،44 پیاپی ،57-204 (،4)21 انسانی، علوم در ای رشته میان مطالعات فصلنامه

 مشأرریا  رضأای  بأر سأبز تأممی  زنجیره عناصر اثربخشی (.9911) امیر اخوانفر، و عبدالعزیز؛ پقه، مهدی؛ همایونفر، علی؛ یوسفی،
   .57-904 ،(4)91 ،انسانی علوم در ای رشته میان مطالعات .لبنی محصوالت

  1002-4449شاپا: 

 آزاد اس .  قاله براساس قوانی  کریریو کامانزنویسندگا  / دسررسی به مر  کامل م ) 

سبز بر رضایت مشتریان عناصر زنجیرۀ تأمین و نوآوری  اثربخشی
 محصوالت لبنی

 

 4، امیر اخوانفر3، عبدالعزیز پقه2*، مهدی همایونفر1علی یوسفی
 92/20/9911؛    پذیرش: 52/25/9911دریافت: 

 چکیده
بأا توهأه بأه  کند تمثیر ابعاد زنجیرۀ تممی  سبز را بر رضای  مشرریا  محصوالت لبنأی   مقالۀ حاضر تالش می

هأا،  لحاظ نحأوۀ گأردآوری داده شده، بأه کارگرفره  بررسی کند. روش به  پذیری شرک  قاب کنندۀ ر نقش تعدیل
هأای  لحاظ هدف یا ماهی ، کاربردی اس . برای تبدیل داده همبسرگی با برپایۀ شیوه پیمایشی، و به أ توصیفی

هأا،  گأردآوری دادهایم و ابأزار  ای لیکأرت اسأرفاده کأرده گزینأه شأده پن  بندی کیفی به کمأی، از ییأط یبقه
انجأام شأده اسأ . هامعأه آمأاری  SmartPLS3افأزار  کمک نرم  ها نیأز بأه نامه اس . آزمو  فرضیه پرسش

شأرک  از  424نشا  شرکری مشغول به فعالی  در زمینۀ تولید محصوالت لبنی اس  کأه  417موردمطالعه، 
زی، مجأوز فعالیأ  دریافأ  شأرک  نیأز از وزارت ههأاد کشأاور 199وزارت صنع ، معد ، و تجارت و 

افأزار  شعبه در سطح کشور هسرند. برای تعیی  حجم بهینأۀ نمونأه، از نرم 1971رفره دارای  هم اند و روی کرده
شأرک  بأرآورد شأد کأه  112ایم. حداقل حجأم نمونأه،  اسرفاده کرده SPSS Sample Powerگیری  نمونه

دهند که اقأدامات  آمده نشا  می دس  ی شدند. نرای  بهشرک  بررس 907یابی بیشرر، تعداد  منظور ایمینا  به
انأد و  سبز داخلی و مشارک  سأبز بیرونأی، از بیشأرری  میأزا  تمثیرگأذاری بأر نأوآوری سأبز برخأوردار بوده
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 . مقدمه1
رو اس  )مانند گرم شأد   ای که امروز هها  با آ  روبه محیطی با توهه به مشکالت زیس 

و آب، کأاهش منأاب ، ها، آلودگی هوا  کره زمی ، تخریب محیط زیس ، از بی  رفر  زیسرگاه
تواند به  گیرند که ای  امر می پیش در رفرار خود درنظر می از و...( مشرریا ، عناصر سبز را بیش

 (.2، 1094، 1محیطی کره زمی  کمک کند )هونز، هیلر، و کامفورت بهبود مشکالت زیس 
مثیرگأذار بأر ها به عوامل سبز ت ای از سازما  نریجۀ چنی  نگرشی ای  اس  که تعداد فزاینده

گویی بأه  ها، بأرای پاسأ  (. شرک 9010، 1099،  2مشرریا  خود توهه نشا  دهند )چا 
محیطی، باید راهبردهای هدیدی را تدوی  کننأد تأا از ایأ  یریأ   های زیس  ای  خواسره

های سبز در چرخۀ تولیأد و عرضأۀ محصأوالت، بأه بأاالتری   گیری از گزینه بروانند با بهره
(.100، 1097، 3رریا  خود دس  پیدا کنند )مارتینزسطح رضای  مش
اند که رضای  و وفاداری مشرریا ، عوامأل بسأیار مهمأی بأرای  ها دریافره امروزه سازما 

آیند و باید برای هذب مشرریا  هدید نیز تالش کنند  شمار می حفظ موقعی  رقابری در بازار به
دهنأد؛  سطح یا باالتری را ارائه مأی هم و ای  درحالی اس  که رقبا نیز خدمات و محصوالت

کند تا مشرریا  راضی را به مشرریا  وفأادار  بنابرای ، امروزه هر سازمانی، تا حد توا  تالش می
(. از دیأدگاه بازاریأابی، رضأای  949، 1097، 4تبدیل کند )سأعیدی، صأوفیا ، و سأعیدی

رریا ، پیامأدها را ارزیأابی که مش مشرری به تجربۀ محصوالت یا خدمات وابسره اس . زمانی
آمدۀ خود را با نرای  موردانرظار و نرأایجی کأه از منأاب   دس  کنند، درواق ، نرای  تجربۀ به می

(. امروزه برخی شأواهد 925، 1001، 5کنند )لی و چانگ اند، مقایسه می دس  آورده دیگر به
ط اس  و ای  نوعی کنندۀ سبز، خواها  حفاظ  از خود و محی حاکی از ای  اس  که مصرف

هأأای هدفمنأأد  گیری انرخأأاب پأأذیری اهرمأأاعی را شأأکل داده و باعأأ  شأأکل مسأأئولی 
پأذیری و  ای بأرای مسأئولی  ها با فشار فزاینأده کنندگا  شده اس  و درنریجه، شرک  مصرف
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(. افزایش رقابأ  در بازارهأای 1292، 1090، 1اند )چانگ و فونگ رو شده سبزتر شد  روبه
زیادی را به یراحا  محصوالت تولیأدی و خأدماتی وارد کأرده اسأ . پأ  از ههانی، فشار 

آید و برآورد  نیازها برپایۀ اصول علأم  می  دس  تحق  نیازهای مشرری، رضای  و وفاداری به
 (.90994، 1091، 2آید )اگووا، مونپلیزر، و تارگات شمار می بازاریابی، هدف اصلی به

 
 . پیشینه پژوهش2

تأوا  آ   ارائه شده اس ، می« 3مدیری  زنجیرۀ تممی  سبز»ای زیادی برای ه اگرچه تعریط
بنأدی کأرد  ای گسررده به دو حیطۀ مدیری  محیط زیس  داخلی و خأارهی یبقه گونه  را به
توا  کاهش هزینۀ ناشی از  رفره، اقدامات سبز داخلی را می هم (. روی497، 1001، 4)رائو

محیطی در  ام ورودی و درنظر گأرفر  اهأداف زیسأ کاهش مصرف مناب  انرژی و مواد خ
(. مشارک  سبز بیرونأی، 421، 1097، 5ممموری  سازما  دانس  )گلد، تراتریمز، و ترود

گیری مشأررک  زیسری اس . تصأمیم های محیط دربردارندۀ درک مرقابل ریسک و مسئولی 
انش، و دسأریابی ها و د گذاری مناب ، مهارت اشرراک محیطی، به برای حل مشکالت زیس 

کننأدگا ، شأرکا، و  همعی در بأی  تممی  ای دسره گونه های مشررک محیط زیسری به به هدف
تواند بأر اثربخشأی زنجیأرۀ تأممی  سأبز بیفزایأد )رهأریش،  مشرریا  در زنجیرۀ تممی ، می

گراوال1095، 6هجم ، و اورلند (.419، 1095، 7؛ ویجایوارگی، تاکار، و آ
های نوآورانۀ سأبز بیشأرر در  تواند به ایجاد فعالی  نجیرۀ تممی  سبز میبنابرای ، مدیری  ز

راسرای توسعۀ محصوالت سبز بینجامد. نوآوری سبز، مفهوم دیگری در حوزۀ مدیری  محیط 
، 8شود )چ  و چانگ زیس  اس  که با هدف از بی  برد  مشکالت محیط زیس  تروی  می

ای ویأهه  گونه های خود به شد در آینده، در فعالی ها برای دسریابی به ر (. شرک 159، 1099
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کید دارند تا بروانند بازارهای هدیدی را ایجاد کنند )والز و آیشامر (. 1091، 1بر نوآوری سبز تم
ها و رویکردهأای هدیأد بأه تولیدکننأدگا ، اهأرای  تواند با ارائأۀ ایأده مفهوم نوآوری سبز می

( بیأا  1004) 2راسأرا، چأ ، لأی، و و  د. درهمی مدیری  زنجیرۀ تممی  سبز را ارتقأا بخشأ
ویهه مأدیری   به تواند سبب بهبود فرایند مدیری  محیط زیس  أأأ اند که نوآوری سبز می کرده

محیطی شرک  شود. همچنی ، نأوآوری  أأ در راسرای تحق  الزامات زیس  زنجیرۀ تممی  سبز
ها فراهم کند. همکأاری بأی   نندگا  آ ک ها و تممی  تواند بسرر همکاری را برای شرک  سبز می

توانأد سأبب نأوآوری بیشأرر در راسأرای بهبأود  کنندگا  و خریدارا  یا تولیدکنندگا  می تممی 
با توهه به موضوع پهوهش در ادامه  (.2، 1010، 3کیفی  محصوالت سبز شود )یانگ و لی 

 ایم: ارائه کرده توضیحات بیشرری درباره دو مفهوم زنجیرۀ تممی  سبز و نوآوری سبز
امروزه دانشگاهیا  و پهوهشأگرا  درحأال بررسأی موضأوع زنجیأرۀ  :زنجیرۀ تأمین سبز

حل بالقوه برای بهبود عملکأرد محیطأی هسأرند. اگرچأه مفهأوم  عنوا  یک راه تممی  سبز به
مطرح شأد، رونأد یأرح آ  در  9110بار در اوایل دهۀ  مدیری  زنجیرۀ تممی  سبز نخسری 

دس  آمده اسأ   به 1000دهد، ای  محبوبی  پ  از سال  دانشگاهی نشا  میهای  نشریه
توانس  از یری   (. در گذشره، یک شرک  می904، 1097، 4نیا، سرکی ، و داورزنی )فهیم

ها امروزه  حال، شرک  دس  آورد؛ باای  های زنجیرۀ تممی  سبز، مزی  رقابری به اهرای شیوه
ای دارند، بایأد زنجیأرۀ تأممی   محیطی فزاینده های زیس  نیدلیل فشار مشرریانی که نگرا به

تواننأد درصأورت  ها می ای ، سأازما  بر خود را با مدیری  محیط زیس  ادغام کنند. افزو 
های شغلی بیشرری نسأب  بأه رقبأای خأود  محیطی، فرص  های زیس  موفقی  در عرصه

(. 9490، 1094، 6زا؛ ویأأی، هأأو و آنکأأا1092، 5ایجأأاد کننأأد )چودهأأاری و سأأانگوا 
هأای  مأدیری  زنجیأرۀ تأممی  سأبز را در قالأب ادغأام نگرانی( »1099) 7سرکی ؛ زو، و لی
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 1انأد. سیرواسأراوا تعریأط کرده« های مأدیری  زنجیأرۀ تأممی  پایأدار محیطی با شیوه زیس 
محیطی و زنجیرۀ تممی  سأنری  مدیری  زنجیرۀ تممی  سبز را ترکیبی از تفکر زیس ( »1005)
هویی در مناب ، کاهش اسأرفاده از مأواد م،أر، و  شامل تهیه مواد، یراحی محصول، صرفه)

تأوا  گفأ ، مفهأوم مأدیری  زنجیأرۀ  رفرأه می هم آورد. روی شمار می به« بازیاف  محصول(
کأه  تممی  سبز گسررده اس  و هیچ توضیح کاملی برای توصیط آ  دردسررس نیسأ . ازآنجا

اند، ارائۀ توصأیط  های گوناگونی تعریط کرده ادشده را به شکلپهوهشگرا  مخرلط، مفهوم ی
 (.999، 1099، 2ای از مدیری  زنجیرۀ تممی  سبز، دشوار اس  )آهی و سرسی یگانه

ها، فراینأدها،  نوآوری سبز به نوآوری مأرتبط بأا محأیط زیسأ  در شأیوه نوآوری سبز:
  زنجیأرۀ تأممی  سأبز اسأ  و شود که نریجۀ اهأرای مأدیری مدیری ، و بازاریابی گفره می

، 3شأود )تسأنگ، وانأگ، چیأو، هنأگ و لأی  ها می باع  بهبود عملکرد محیطی سازما 
(. نأوآوری سأبز، یکأی دیگأر از مفأاهیم مربأو  بأه 57، 1095، 4؛ لی و همکارا 1099

های تولیأدی روا  یافرأه اسأ   ها اس  که در بی  سأازما  محیطی شرک  مدیری  زیس 
(. نوآوری سأبز، از یریأ  تقویأ  9995، 1097بی ، و هامدی،  نش، نیک)زیالنی، ایرانم

نامۀ حمای  از محیط  شده در آیی  محیطی با توهه به الزامات وض  عملکرد مدیری  زیس 
تنها  کنأد. نأوآوری سأبز، نأه زیس ، به بهبود عملکرد مدیری  زنجیره تممی  سبز کمک می

وری مناب  را نیأز  سرانداردهای محصوالت و بهرهدهد، بلکه ا های تولید را کاهش می هزینه
عنوا  یک پدیده تعریط کرد، زیرا شبیه  توا  به سخری می بخشد. نوآوری سبز را به بهبود می

 شوند. گیری نمی لحاظ تجربی، اندازه برخی مفاهیم دیگری اس  که به
سأ  کأه کار رفرأه ا های گوناگونی برای توصیط نوآوری سبز بأه گفرنی اس ، اصطالح

نأوآوری »، و «6محیطی نأوآوری زیسأ »، «5نوآوری یبیعی»اند از:  ها عبارت برخی از آ 
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( تعریفأی 1005) 3(. کمأ  و پیرسأو 191، 1092، 2)آرفی، هیکرو و اوسیهات« 1پایدار
ها، نأوآوری سأبز  گفرۀ آ  اند که دربردارندۀ چندی  هنبه از فرایند نوآوری اس . به ارائه داده

هأای  برداری از یک محصول، فراینأد تولیأد، روش تولید، هذب، یا بهره»معنای  تواند به می
خدمات، مدیری ، یا تجارت باشد که برای سازما ، هدید بوده )توسعه یأا پأذیرش آ ( و 

محیطی،  درنریجه، از آ  در تمام چرخۀ زندگی خود در راسأرای کأاهش خطرهأای زیسأ 
از مناب  )ازهمله اسرفاده از انرژی( در مقایسأه بأا آلودگی، و سایر پیامدهای منفی اسرفاده 

نفعا  درگیأر در  اساس، نوآوری سبز باید برای همۀ ذی برای «. های دیگر اسرفاده کند گزینه
سأهم پذیرش آ ، ارزش ایجاد کند. مقدار ارزش مرتبط با محصول یأا فراینأد هدیأد بایأد 

عنوا   داشره باشد تا برأوا  آ  را بأهمشخصی را در زمینۀ محیط زیس  و/یا اهرماعی  کامالا 
 (.577، 1094، 4عنصری سازگار با محیط زیس  توصیط کرد )ریسزکو

تأمثیر مأدیری  زنجیأرۀ تأممی  سأبز »در پهوهشأی بأا عنأوا  1094چاوز و همکأارا  
، ارتبا  بی  مدیری  زنجیرۀ سبز تممی  و نرای  «محور بر عملکرد و رضای  مشرری مشرری

 914هأا از  هأای پأهوهش آ  انأد. داده د و رضای  مشرری را بررسأی کردهآ  )یعنی عملکر
دس  آمده اس . نرای  ای  پهوهش حاکی از ایأ  اسأ  کأه  تولیدکنندۀ خودرو در چی  به

نوبۀ خأود، سأبب  فشار مشرری، تمثیر مثبری بر اهرای مدیری  زنجیرۀ تممی  سبز دارد که به
شأود.  پذیری، تحویل، کیفی ، و هزینأه( می طافبهبود عملکرد عملیاتی شرک  )یعنی انع

 تواند سبب افزایش رضای  مشرریا  شود. برای ، بهبود عملکرد شرک  می افزو 
تمثیر مدیری  زنجیرۀ تممی  سبز بر عملکأرد »( پهوهشی را با عنوا  1010یانگ و لی  )

. ای  مطالعه، روابأط اند انجام داده« ها در زمینۀ حمل کانرینر در تایوا  سبز و رقاب  شرک 
بی  اقدامات سبز داخلی، مشارک  سبز بیرونی، عملکرد سبز، و رقابأ  شأرک  در زمینأۀ 

نقأل  و شأرک  حمل 949هأای پأهوهش، از  نقل کانرینر را بررسی کأرده اسأ . داده و حمل
ها با اسرفاده از آزمو  معادالت ساخراری، انجام شأده  کانرینر در تایوا  گردآوری، و تحلیل
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دهد که اقدامات سبز داخلأی و مشأارک  سأبز بیرونأی،  آمده نشا  می دس  اس . نرای  به
کند.  نوبه خود، به افزایش رقاب  شرک  کمک می تمثیرات مثبری بر عملکرد سبز دارند که به

دهد که عملکرد سبز یک شرک  و مشارک  سأبز  های ای  پهوهش نشا  می همچنی ، یافره
کنند  ها عمل می رهای واسطه بی  اقدامات سبز داخلی و رقاب  شرک عنوا  مرغی بیرونی، به

 و بر رقاب  شرک ، تمثیر مثبری دارند.
تمثیر تجربۀ سبز بر رضای  مشرری: »( در پهوهش خود با عنوا  1095) 1یو، لی، و هی

تأمثیر اقأدامات سأبز هرلأداری را بأر رضأای  مشأرریا  « شواهدی از راهنمای گردشگری
هرل برتأر  90 دربارهخالصۀ  مورداقدام سبز  515های ای  مطالعه، از  اند. داده بررسی کرده

ها با اسرفاده از تحلیل محرأوا انجأام شأده اسأ .  سبز در ایاالت مرحده گردآوری و تحلیل
های مثبأ  و هأم  های سأبز، هأم تجربأه دهد که مهمانا  هرل نرای  ای  پهوهش نشا  می

 های منفی دارند. تجربه
ب نظری پأهوهش حاضأر، بأا توهأه بأه ادبیأات پأهوهش در زمینأۀ چگأونگی چارچو

تمثیرگذاری عوامأل گونأاگو ، ازهملأه اقأدامات سأبز داخلأی، مشأارک  سأبز بیرونأی، و 
همچنأأی ، نقأأش مرغیرهأأای میأأانجی نأأوآوری، عملکأأرد، و کأأارآفرینی سأأبز و نیأأز نقأأش 

 2اتسأ ، و ارفیالسأینرزپأذیری شأرک ، یراحأی و ارائأه شأده اسأ . م کنندۀ رقاب  تعدیل
های نوآور، عملکرد بهرری در زمینۀ افزایش میزا  اشرغال  اند که سازما  ( بیا  کرده1094)

( بأا تمرکأز بأر نأوآوری و 1095و هلب وفاداری مشرری دارند. ابراهیمی و میربأر  کأار )
و  3انأد. ویکهأام  های کوچک و مروسأط، الگأویی را ارائأه کرده کارآفرینی سبز در شرک 

ها  عنوا  یک کاتالیزور مهم اقرصادی برای بقا و رشد سازما  ( نوآوری را به1092همکارا )
( نیز در پهوهش خأود بأه ایأ  نریجأه رسأیده اسأ  کأه 1091اند. ویکهام  ) معرفی کرده

شأمار  محور به سأبب کأه مشأرری ای  برنأد، به های روز دنیا بهأره می صنایعی که از نوآوری
های رقابری ناشی از آ  توهه دارنأد، رضأای  مشأرریا   وری و کسب مزی آیند و به نوآ می

 دس  خواهند آورد. خود را به
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(، با ارائۀ الگویی مرمرکز بر زنجیرۀ تممی  سبز، بأر 1099) 1همچنی ، یانگ و همکارا 
کید داشره اند. در ای  الگو، عملکرد سأبز بأه  اقدامات سبز داخلی و مشارک  سبز بیرونی تم

کار و محیط زیس  اشاره دارد. معیارهای عملکرد سأبز  و گیری میزا  تعامل بی  کسب هانداز
بود. یانأگ و همکأارا   1004در سال  2ها مشابه مطالعات واگنر و شالگجر آ   در پهوهش

هأای  های پهوهش های گوناگو  را برپایۀ یافرأه گیری شاخص های اندازه در هدولی، مقیاس
لگوی پهوهش حاضر با تمرکز بر سه الگأوی یانأگ و همکأارا  اند. ا پیشی  مشخص کرده

( ارائه شده اس .1095( ، و ابراهیمی و میربر  کار )(، چاوز و همکارا  )1099)
(، بأا تمرکأز بأر زنجیأرۀ تأممی  سأبز 9الگوی مفهومی پهوهش در قالب شکل شماره )

 اند.   الگو تنظیم شدههای پهوهش با توهه به ای محصوالت لبنی، ارائه شده و فرضیه
 

 
 

 (. الگوی نهایی پژوهش2شکل شماره )
 (1095، 3؛ ابراهیمی و میربر  کار1094؛ چاوز، 1099یانگ، )منب : 
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 نوآوری سبز پذیری شرکترقابت

 اقدامات سبز داخلی

 رضایت مشتری عملکرد سبز

 مشارکت سبز بیرونی

 مشارکت سبز بیرونی
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(، اقدامات سأبز داخلأی )یکأی از دو هأزل اصألی مأدیری  1099یانگ و همکارا  )
هأا،  یأ  فعالی انأد. ا زنجیره تممی  سبز( را فعالی  های داخلی روزانه شرک  تعریط کرده

ها را در راسرای انجام اقدامات مربو  به حمای  از محیط زیس  نشا   های شرک  تصمیم
( مأدیری  زنجیأرۀ تأممی  سأبز را 1091) 1دهد. دیلهانی مالیکاراتنا و چاتهورانی سیلوا می

محیطی در فرایند مدیری  زنجیأرۀ تأممی ، ازهملأه یراحأی محصأول،  ادغام تفکر زیس 
کننده و  رخاب مأواد، فراینأدهای سأاخ ، تحویأل محصأول نهأایی بأه مصأرفمناب  و ان

انأد. ویکهأام   سرانجام، مدیری  چرخۀ عمر محصول پ  از عمر مفید آ ، تعریأط کرده
توانند در بسیاری از موارد، تمثیر مثبرأی  کند که می ها را عواملی معرفی می ( نوآوری1091)

ها را به مشرریانی وفادار تبدیل کنند. وی بر ایأ   آ بر راضی نگه داشر  مشرریا  بگذارند و 
محور  سبب که مشرری ای  برند، به های روز دنیا بهره می  نظر اس  که صنایعی که از نوآوری

های رقابری ناشأی از آ  توهأه دارنأد، رضأای   آیند و به نوآوری و کسب مزی  شمار می به
 دس  خواهند آورند. مشرریا  خود را به

( رابطۀ بی  کارآفرینی، نأوآوری، و عملکأرد )مقایسأۀ 1091) 2بیسی و ایفرخاراولیندو
ها حاکی از وهود رابطۀ  اند. نرای  پهوهش آ  های کوچک و مروسط( را بررسی کرده شرک 

یور خاص، سه بعأد  مسرقیم معنادار بی  کارآفرینی، نوآوری، و عملکرد باکیفی  اس . به
ای چشمگیر، با نوآوری  گونه  پذیری، و اسرقالل، به حریکپذیری، ت کارآفرینی، یعنی ریسک

یور مسرقیم با عملکأرد مأرتبط اسأ  و در پیونأد  و عملکرد کیفی مرتبط اس . نوآوری به
بنابرای :  ؛کند عملکرد، نوآوری نقش میانجی را ایفا می أ کارآفرینی

 .اقدامات سبز داخلی بر نوآوری سبز تمثیرگذار اس ،(9فرضیه شماره )
با یکپارچه کرد  مالحظات محیطی و مدیری  زنجیرۀ تممی ، یک رشرۀ بزر  و هداگانأه 

نیأا، و  تکامأل یافرأه اسأ  )بأی  داسأ ، عبأدالرحما ، گیالنی« زنجیأرۀ تأممی  سأبز»نام  به
. سبز کرد  زنجیرۀ تممی ، فرایند درنظأر گأرفر  معیارهأا یأا (110-991 ،1092، 3اسماعیل

در سرتاسر زنجیرۀ تممی  اسأ . ایأ  فراینأد، فرصأری اسأ  بأرای محیطی  مالحظات زیس 
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که نگرا  مصرف پایدار و عملکردهای تجأاری محیطأی هسأرند )گوینأدانز، آزودئأو،  کسانی
(. اقدامات سبز داخلی، یکی از عوامل مهأم  تمثیرگأذار 92، 1097، 1کاروالهو، و کروز ماکادو

(. دیلهأانی 7، 1099آید )یانگ و همکأارا ،  یشمار م ها به بر بهبود عملکرد و رقاب  شرک 
های مدیری   تمثیر روش»( در پهوهش خود با عنوا  1091) 2مالیک کاراتنا و چاتورانی سیلوا

اند کأه مأدیری  زنجیأرۀ  به ای  نریجه رسیده« زنجیرۀ تممی  سبز بر عملکرد و رضای  مشرری
پذیری، تحویل، کیفی ، و هزینأه(  تممی  سبز، سبب بهبود تمام ابعاد عملکرد)شامل انعطاف

ای چشأمگیر بهبأود  گونأه  پذیری تولید و تحویل، رضای  مشأرری را به شود و تنها انعطاف می
( بر ای  نظرند که اقدامات سبز داخلی و مشارک  سبز 1099بخشد. یانگ و همکارانش ) می

بۀ خأود، موهأب افأزایش نو بیرونی، تمثیرات مثبری بر عملکرد سبز دارند و عملکرد سبز نیز به
دهأد، عملکأرد سأبز یأک  ها نشأا  می های پهوهش آ  شود. یافره ها می پذیری شرک  رقاب 

عنوا  مرغیرهأای واسأطه بأی  مصأالح داخلأی و رقابأ   شرک  و مشارک  سبز خارهی، بأه
 بنابرای : گذارند. میکنند و بر رقاب  شرک  تمثیر  ها عمل می شرک 

 گذارد. ت سبز داخلی بر عملکرد سبز تمثیر میاقداما ،(1فرضیه شماره )
 ایأ  کأرد. تعریأط شأرک  روزانأه داخلی های فعالی  توا  می را داخلی سبز اقدامات

 نشأا  گرایانه زیسأ  محأیط اقأدامات انجام راسرای در را ها شرک  های تصمیم اقدامات،
 را خأام مأواد اییه هابأه و کأرد ، ذخیأره دریافأ ، بأه مربو  های  فعالی  تمام و دهد می

 روابأأط چگأأونگی کارآفرینانأأه، ادبیأأات در (.2 ،1099 همکأأارا ، و )یانأأگ گیأأرد دربرمی
 هأای مهارت کسأب و بیرونأی، اهرمأاعی های شبکه به وابسره فرایندهای فراگیری پیچیده،

 کار و کسأب حأوزۀ فعاال  (.1070 ،1092 ،3فانرازی و )تیپو  دارد فراوانی اهمی  خصصی،ت
 اصأطالح،  به یأا زیسأ  محأیط حأامی کأارآفری  بلکأه نیسأرند، سأنری کارآفرینأانی اتنه سبز،

 شأود. می مجسأم مأا ذهأ  در سأنری نگأاه در کأه هأایی5اینررپرنیأر تنها نأه هسأرند؛ 4اکوپرینر
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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 را روشأی هأر بأه آمده دسأ  به نهأایی سأود خأود، زیا  و سود ترازنامۀ در درواق ، اکوپرینرها،
 الزامأات برپایأۀ را خأود خأدمات و محصأوالت کنند، می تالش ها آ  کنند. نمی قلمداد درس 
 حمایأ  و کارگرا ، ای حرفه و ایمنی بهداش  قواعد المللی، بی  اسرانداردهای محیطی، زیس 

 بنابرای : (.910 ،1094 همکارا ، و )زیالنی کنند ایجاد کار و هدای ، ،1اتالف مدیری  از
 خلی بر کارآفرینی سبز تمثیرگذار اس .اقدامات سبز دا ،(9فرضیه شماره )

کنندگا  باالدسأری، شأرکای  مشارک  سبز بیرونی، درگیری و تعامل مسأرقیم بأا عرضأه
های  دسأأری در زنجیأأرۀ تأأممی ، در راسأأرای پیوسأأر  بأأه برنامأأه مسأأیر، و مشأأرریا  پایی  هم

د )یانگ شو محیطی تعریط می های زیس  حل منظور مدیری  و یافر  راه محیطی، به زیس 
(. نوآوری سبز را دربردارنأدۀ فنأاوری، نأوآوری سأازمانی، نأوآوری 4، 1099و همکارا ، 

اند. تسأأنگ، نأأوآوری فناورانأأه، نأأأوآوری در  محصأأول، و نأأوآوری سیسأأرمی سأأبز دانسأأره
عنوا  انواع نأوآوری سأبز مطأرح کأرده اسأ  )تسأنگ و  مأدیری ، محصول، و فرایند را به

های نوآور، عملکرد بهرری در زمینۀ افزایش میزا  اشرغال و  زما (. سا54، 1099همکارا ، 
، نأوآوری 2(. پریأأدکادز 910، 1094هلب وفاداری مشرری دارند )ماتس  و همکأارا ، 

سبز را در تمام زنجیرۀ تممی ، گسررش داده و انواع نأوآوری در محصأأول، فراینأد، بأازار، و 
(. ابرکارهأای زنجیأرۀ 175، 1097 کادز ،مناب  تممی  سبز را توصیط کأرده اسأ  )پریأد

هأا  ها و شأرکای  تجأاری آ  تممی  سبز، فلسفه ارزشمندی را ایجاد کرده اس  که به شرک 
هأا، ضأم  بهبأود کأارایی  محیطی و تأمثیر آ  کند تا با کاهش خطرهأای زیسأ  کمک می

و  3محیطی، به اهداف شأرک  و سأود سأهم خأود در بأازار دسأ  یابنأد )هوانأگ زیس 
 (. بنابرای :200، 1095همکارا ، 

 مشارک  سبز بیرونی بر نوآوری سبز تمثیرگذار اس . ،(4فرضیه شماره )
کنندگا  باالدسأری، شأرکای  مشارک  سبز بیرونی، درگیری و تعامأأل مسأرقیم بأا عرضأه

های  دسأأری در زنجیأأرۀ تأأممی ، در راسأأرای پیوسأأر  بأأه برنامأأه مسأأیر، و مشأأرریا  پایی  هم
شأود )یانأگ و  محیطی تعریأط می هأای زیسأ  حل ی برای مدیری  و ارائأۀ راهمحیط زیس 
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(. سبز کرد  زنجیرۀ تممی ، فرایند درنظأر گأرفر  معیارهأا یأا مالحظأات 4، 1099همکارا ، 
که نگرا  مصرف پایدار و  محیطی در سرتاسر زنجیرۀ تممی  و فرصری اس  برای کسانی زیس 

(. عملکأرد سأبز، 5190، 1097و همکارا ،  1ویندا هسرند )گ  عملکردهای تجاری محیطی
های  تأوا  بأا شأاخص به سنجش تعامل بی  تجارت و محیط اشاره دارد. عملکرد سأبز را می

یافرأه و درو    ها کأاهش موهب آ ، آسأیب هأای محیطأی شأرک  گوناگونی سأنجید کأه بأه
شود. ای  مرغیرهأا  می گیرد که هریک از یری  یک مرغیر هداگانه سنجیده هایی قرار می مؤلفه

دربردارندۀ کاهش اسرفاده از آب، انرژی، مناب  تجدیدناپذیر، مواد ورودی سأمی، ضأایعات 
های خاک، نشری های ناشی از فاضالب، وغیره هسرند و ایأ  احرمأال وهأود  هامد، آالینده

 (. بنابرای :91، 1091، 2دارد که سبب رخدادهای بسیار ناخوشایندی شوند )فاریاس
 مشارک  سبز بیرونی بر عملکرد سبز تمثیرگذار اس . ،(7یه شماره )فرض

های نأو و خالقانأه و شناسأایی  کارآفرینی، فرایندی اس  که در آ ، فأرد کأارآفری  بأا ایأده
های هدیأد و  های نو و سازما  کار و شرک  و های هدید و با بسی  مناب ، به ایجاد کسب فرص 

؛ ای  فرایند با پذیرش مخایره و خطرپذیری همراه اس  و منجأر کند نوآور و رشدیابنده اقدام می
شود. رفرار کارآفرینانه، یأک ویهگأی حیأاتی  به معرفی محصول یا خدم  هدیدی به هامعه می

هایی اس  که در پی تشکیل یک گروه رهبری مأدیری  تأممی  و عملیأات هسأرند،  برای شرک 
های کلیدی کارآفرینانه بأا  ترازی ویهگی نریجۀ هموکار،  توا  گف ، توسعۀ یک کسب بنابرای ، می

(. ابراهیمأأی و 1070، 1092اسأأ  )تیپأأو و فانرأأازی، کننأأدگا  آمیز تممی  عملکأأرد موفقیأأ 
( 3های کوچأک و مروسأط ( کارآفرینی سبز و نوآوری سبز برای توسعه )بنگاه1095کار ) میربر 

دهد که بی  نوآوری سبز و توسعۀ  ا نشا  میه اند. نرای  پهوهش آ  در تالیم بازار را بررسی کرده
ای کارآفرینی سبز، رابطأۀ معنأاداری وهأود  لحاظ نقش واسطه های کوچک و مروسط، به شرک 

های کوچک و مروسط، در شرایط تالیم بأازار،  دارد. همچنی ، بی  نوآوری سبز و توسعۀ شرک 
 وهود دارد. بنابرای :ای کارآفرینی سبز( رابطۀ معناداری  )با توهه به نقش واسطه

 مشارک  سبز بیرونی بر کارآفرینی سبز تمثیرگذار اس . ،(4فرضیه شماره )
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شک، رضای  و وفاداری مشرری، دو پیامد مهم رفراری هسرند که هأر سأازمانی بأرای  بی
کنند که ارائأۀ ارزشأارزش مأی  ها اشاره می کند. بسیاری از پهوهش ها تالش می دسریابی به آ 

ل کاال ،خدمات شایسره و ایجاد ح  مطلوب و رضای  خأایردر مصأرف کننأده تواند شام
کاال نیس  و وسی  تر از آ  اس  برتر به مشرری، یکی از مهم تری  ابزار  و..باشد بنابرای  صرفاا

هأا  (. نوآوری17، 1094، 1برای هلب رضای  و وفاداری مشرری اس  )کسأاری و آتولکأار
هأا را  ، تمثیر مثبری بر راضی نگه داشر  مشرریا  داشره باشند و آ توانند در بسیاری از موارد می

سأبب  ای  برنأد، به های روز دنیا بهره می به مشرریانی وفادار تبدیل کنند. صنایعی که از نوآوری
هأای رقأابری ناشأی از آ  توهأه  آیند و به نوآوری و کسأب مزی  شمار می محور به که مشرری

(. ، 1091، 2دسأ  خواهنأد آورد )ویکهأام  را به دارند، رضأای  مشأرریا  خأود
رضای  مشرری، یک معیار برهسأرۀ عملکأرد تجأاری اسأ  )هنأا ، هینأا، مونرأه دورو، و 

شأود و هأم  (. رضای  مشرری، موهب کأاهش ریأزش مشأرری می190، 1099، 3اسکاروزا
زبانی( دارد و هأم  ای در هذب مشرریا  هدید )از یری  تبلیغات مثب  4پیامدهایرشد یابنده

 (. بنابرای :910، 1092، 5شود )یی و ناتاراها  باع  مراهعۀ دوبارۀ مشرریا  راضی می
 نوآوری سبز بر رضای  مشرری تمثیرگذار اس . ،(5فرضیه شماره )

بر مقایسۀ انرظارات و عملکرد اسأ . اگأر عملکأرد،  رضای  مشرری تا حد زیادی، مبرنی
نرظارات باشد، احرمال رضای  مشرری )یا نارضایری( وهود دارد )یی و تر( از ا باالتر )یا پایی 

(. بسیاری از پهوهشگرا  بر ای  نظرند که رضای  مشرری به تعأدادی 919، 1092ناتاراها ، 
های محصول یأا خأدمات بسأرگی دارد و عملکأرد ایأ   شده در سطح ویهگی از عوامل تعیی 

« رضأای  سأبز»تر،  بیا  روش  مشرری دارد. بهگیری رضای   ها، نقش مهمی در شکل ویهگی
سطح لذت از تحق  مرتبط با مصأرف  »شمار آورد که در قالب  توا  یک مرغیر عایفی به را می

« محیطی مشرریا ، انرظارات پایداری، و نیازهأای سأبز های زیس  کاال برای برآورد  خواسره
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هأای تولیدکننأده، در راسأرای  (. بسأیاری از شأرک 10، 1099، 1تعریط شده اس  )مارتینز
حأداقل رسأاند  اسأرفاده از منأاب   کاهش آلودگی و پسماند، بازیافأ  و اسأرفاده دوبأاره، به

کننأد و  ها، از یری  مدیری  زنجیرۀ تأممی  سأبز فعالیأ  می یبیعی، و کاهش انرشار آلودگی
های کلی  و هزینههای لجسریک  های تولید، هزینه ها مزایایی از قبیل کاهش هزینه برای شرک 

محیطی )کأاهش پسأماندها، کأرب ،  تجاری، حداکثرسازی سود، کاهش پیامأدهای زیسأ 
هویی در انرژی، و...(، هلب رضای  مشرری، بهبأود تصأویر نأام تجأاری، درآمأد، و  صرفه

 (. بنابرای :9127، 1092، 2کند )کازانگلو و سگناک بهبود سهم بازار را فراهم می
لکرد سبز بر رضای  مشرری تمثیرگذار اس .عم ،(2فرضیه شماره )

ها بر رضای  مشرری داشره  توانند تمثیری مشابه نوآوری عملکرد و کارآفرینی سبز نیز می
(. رضای  مشرری، یک معیار برهسأرۀ عملکأرد تجأاری 159-124 ،1099باشند )چ ، 
سطح  ( و مشرریا ، درصورت رضای  از عملکرد،190، 1099و همکارا ،  3اس  )هنا 

عنوا  مثال: خرید و توصیه محصوالت و خدمات  وفاداری بیشرری به یک شرک  خاص )به
ها نیأز  تنها بر حفظ مشرریا ، بلکه بر خرید آ  آ ( خواهند داش . رضای ، تمثیر زیادی نه

(. مشخص شده اس  که رضای  مشرری برای بهبود 11، 1099دارد )مارتینز و همکارا ، 
ر اهمی  زیادی دارد. نحوۀ تعامأل کارمنأد و مشأرری بأرای تجربأۀ وکا سودآوری در کسب

(. رضأای  9405، 1095، 4مشرری و درنریجه، رضای  مشرری بسیار مهم اسأ  )تسأای
دلیل مزایأای بلندمأدت آ ، ماننأد  ها بأه ای اس  که سازما   مشرری، یکی از اهداف نهایی

پایأأدار، در پأأی آ  هسأأرند. اظهارنظرهأای مثبأأ  زبأأانی، وفأأاداری مشأرری، و سأأودآوری 
هایی را  کارآفرینی سبز، در پی تولید محصوالت یا خدمات سبز اس . همچنأی ، سأازما 

گأذاری، و توزیأ  محصأوالتی فعالیأ   گیرد که در حأوزۀ یراحأی، ارتقأا، قیم  دربر می
رسانند. ازآنجاکه منأاب ،  کنند که زیا  کمرری دارند یا هیچ آسیبی به محیط زیس  نمی می

ها بأه درکأی سأبز  های انسانی نامحدود هسرند، ضروری اس  که انسأا  محدود و خواسره
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(. براسأاس نرأای  پأهوهش چانأگ و فونأگ 41، 9919زاده،  زاده و شریط برسند )عبدالله
 شود. بنابرای : های سبز، باع  رضای  و وفاداری مشرری سبز می (، تصویر شرک 1090)

 ز بر رضای  مشرری تمثیرگذار اس .کارآفرینی سب ،(1فرضیه شماره )
معنای توانایی و عملکرد یک شرک ، یأک بخأش اقرصأادی، یأا یأک  پذیری، به  رقاب 

ها،  کشأأور، در فأأروش و عرضأأۀ کأأاال و خأأدمات در یأأک بأأازار، در مقایسأأه بأأا شأأرک 
پذیری، معیاری کلیأدی  ها، و کشورهای دیگر حاضر در هما  بازار اس . رقاب  زیربخش
های رقأابری سیاسأی،  هأا در میأدا  یابی درهۀ موفقی  کشأورها، صأنای ، و بنگاهبرای ارز

معنا که هر کشور، صنع ، یا بنگاهی که از تأوا   ای  آید؛ به شمار می اقرصادی، و تجاری به
پذیری باالتری برخوردار اسأ   رقابری باالیی در بازارهای رقابری برخوردار باشد، از رقاب 

(. ازآنجاکه رقاب  در درهأۀ نخسأ ، 9414، 1091، 1یری، و رمزی)بیرنی، هانسرو ، ه
گأأاهی محیط زیسأأری  میأأانجی بأأی  شأأرک  و بأأازار اسأأ  و در چنأأد سأأال گذشأأره، آ

محیطی درحال تبدیل  یورکلی، سیر صعودی داشره اس ، مباح  زیس  کنندگا  به مصرف
فراوا  بأرای بررسأی  های شده در پهوهش گرفره شد  به منب  رقاب  هسرند. اقدامات درنظر

ها، بهبأود خأدمات، افأزایش رضأای   پذیری شرک ، شامل بهبأود تصأویر شأرک  رقاب 
دهندۀ مزیأ   تنها نشأا  وری، و سود باالتر اس . ای  پأن  اقأدام، نأه مشرری، افزایش بهره

دهد )یانأگ و  رقابری موهود یک شرک  اس ، بلکه قابلی  توسعه آینده آ  را نیز نشا  می
کنندگا ، در راسأرای  دهد، فعالی  تممی  های اخیر نشا  می (. پهوهش7، 1099 ، همکارا
هأای هدیأد، و معرفأی ایأ   یابی ههانی، شناسأایی فناوری های منب  وهوی فرص  هس 

ها بسیار شأبیه  برداری، افزایش یافره اس . ای  ویهگی منظور اتخاذ و بهره بینش به سازما  به
های  ها، از ویهگی رآفرینی اس  و درواق ، بسیاری از ای  صف دیدگاه پهوهشگرا  حوزۀ کا

 (. بنابرای :91، 1090، 2مشررک کارآفرینا  اس  )وو، پارک، چینرا، و کانینگهام
کنندۀ تمثیر عملکرد سأبز بأر رضأای   پذیری شرک ، تعدیل رقاب  ،(90فرضیه شماره )

 مشرری اس .
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 . روش پژوهش2
بردی اس  و ازآنجاکه در پی بررسی رابطۀ میأا  مرغیرهأا لحاظ هدف، کار ای  پهوهش، به

دلیل اسأرفاده از ابأزار  آیأد. همچنأی ، بأه شأمار می همبسرگی به أ اس ، پهوهشی توصیفی
نشا  شرکری مشأغول  417نامه، پیمایشی اس . هامعۀ آماری پهوهش، دربردارندۀ  پرسش

افأزار  ینأۀ نمونأه، از نرمبه فعالی  در صنع  لبنیات کشأور اسأ . بأرای تعیأی  حجأم به
شأرک   112اسرفاده شده اس . حداقل حجم نمونه،  گیری  نمونه

شرک  بررسی شدند. با توهه به سأطح  907یابی بیشرر، تعداد  منظور ایمینا  برآورد، و به
عنوا  معدل کلی آ  شرک  درنظأر  های هر شرک ، به نامه تحلیل سازمانی، میانگی  پرسش

 کاررفره نیز روش غیراحرمالی دردسررس بوده اس . گیری به رفره شد. روش نمونهگ
روش میدانی و با اسرفاده  ماهه، به های موردنیاز پهوهش در یک فرایند زمانی هش  داده

گویه و مرغیر مشارک  سبز  7اند. مرغیر مشارک  سبز داخلی با  نامه گردآوری شده از پرسش
گیری شأدند.  ( اندازه1099ره از پهوهش پیشی  یانگ و همکارا  )گویه، برگرف 4خارهی با 

گویه برگرفره از پهوهش پیشی   4گویه و مرغیر کارآفرینی سبز نیز با  4مرغیر نوآوری سبز با 
پذیری شرک  نیز  گویه و رقاب  4(، و مرغیر عملکرد سبز با 1095ابراهیمی و میربر  کار )

اند. سرانجام، مرغیر  گیری شده ( اندازه1099گ و همکارا  )شده از سوی یان گویۀ ارائه 4با 
( سنجش شد.1094شده توسط چاوز و همکارا  ) گویۀ ارائه 9وابسرۀ رضای  مشرریا  با 

کید بأر همسأانی درونأی پرسأش برای تعیی  پایایی پرسش های  ها از شأاخص نامه و تم
افأزار  وسأیله نرم اسأ  کأه به اسرفاده شأده 1ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی

های مرتبط با هر مرغیأر محاسأبه شأده اسأ  )هأدول  برای مجموع پرسش 
های مناب  گوناگو ، برای پایا قلمداد کرد  یک ابأزار، حأداقل مقأدار  (. برپایۀ داده9شماره 

های  هه به دادهگیری با تو الزم اس ؛ بنابرای ، پایایی ابزار اندازه برای ضریب آلفا و  5/0
شود.  شود. برای محاسبۀ روایی همگرا از دو شاخص اسرفاده می ( تمیید می9هدول شماره )

آ   7/0اس  که مقادیر بیشأرر از  شده یا  شاخص نخس ، مروسط واریان  اسرخرا 
، 1095برای هر مرغیر، بر روایی همگرای مناسب دالل  دارد )ابراهیمأی و میربأر  کأار، 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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چنانچه روایأی ممیأز را بأا اشأکال  أأأ 4/0(. هرچند مقادیر بأاالی 9ل شماره ( )هدو107
بارهأای عأاملی در  4/0أأ نیز موردپذیرش اس . همچنی ، مقأادیر بأاالتر از  رو نکند روبه

تحلیل عاملی تمییدی، بر روایی همگرای مرغیرهای پهوهش داللأ  دارد )هیأر، سارسأرد، 
هأا، مقأادیری  ه در مورد ایأ  پأهوهش، تمأام معرف( ک1092،151، 1رینگل، و گاندرگا 

برای بررسی روایی ممیز از هدول فورنأل  (.9دهند )هدول شماره  را نشا  می 4/0بیشرر از 
( 1های هدول شماره ) ( اسرفاده شده اس . برپایۀ داده49، 9129، 2الرکر )فورنل و الرکر

ها از ضأرایب همبسأرگی آ  بأا شده برای تمام مرغیر مقدار هذر مروسط واریان  اسرخرا 
 دهندۀ روایی ممیز مناسب مرغیرها اس . مرغیرهای دیگر بیشرر اس  که نشا 

 
 برای بررسی روایی همگرا EVA(. مقادیر بارهای عاملی و 2جدول شماره )

نوع مدلآلفای کرونباخبارهای عاملیها معرف متغیر

اقدامات سبز داخلی

 544/0

انعکاسی722/0547/0270/0
271/0

579/0

599/0

مشارک  سبز بیرونی

555/0

انعکاسی475/0214/0224/0
529/0

290/0

251/0

نوآوری سبز

251/0

انعکاسی479/0219/0221/0
 214/0

 219/0

501/0

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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نوع مدلآلفای کرونباخبارهای عاملیها معرف متغیر

عملکرد سبز

241/0

 انعکاسی519/0251/0191/0
241/0

209/0

271/0

کارآفرینی سبز

202/0

انعکاسی444/0299/0222/0
279/0

290/0

545/0

پذیری شرک  رقاب 

510/0

نعکاسیا492/0299/0254/0
270/0

510/0

290/0

رضای  مشرری

244/0

انعکاسی440/0549/0279/0 570/0

295/0

 

 (. روایی ممیز براساس جدول فورنل الرکر1جدول شماره )

متغیرها
اقدامات سبز 

داخلی
رضایت 
مشتری

پذیری رقابت
عملکرد 

سبز
 مشارکت

سبز بیرونی
نوآوری 

سبز
ینی  کارآفر

سبز
-- -- --545/0اقدامات سبز داخلی

 - - - - -410/0291/0رضای  مشرری
- ---440/0417/0511/0پذیری رقاب 

 -- -414/0549/0424/0270/0عملکرد سبز
--475/0599/0494/0510/0299/0مشارک  سبز بیرونی

 -414/0544/0445/0419/0411/0202/0نوآوری سبز
409/0454/0500/0420/0509/0414/0297/0کارآفرینی سبز
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 ها تحلیل داده و . تجزیه3
اسرفاده شأده  2و مقادیر معناداری 1های پهوهش از مقادیر ضرایب مسیر برای بررسی فرضیه

کید بر شدت ضرایب  أ اس . الگوی ترکیبی مسیر ( نشأا  1در شکل شماره )معناداری با تم
های الگأوی سأاخراری، ازهملأه ضأریب  (، شاخص9داده شده اس . در هدول شماره )

گایسأر  همچنی ، شاخص اسرو ،و  شده  تعیی  و ضریب تعیی  تعدیل
، ارائأه شأده اسأ . 4و اشأرراک اعربأار مرقأای  3شامل افزونگأی اعربأار مرقأای  (،)

منظور ارزیابی کل الگو، شامل الگوی درونی سأاخراری و  به همچنی ، از شاخص 
برای ای  شأاخص،  02/0گیری اسرفاده شده اس  و مقادیر کمرر از  های بیرونی اندازه الگو

در خروهی الگوی  (. در ای  پهوهش، مقدار 1092، 5آید )هیر شمار می مطلوب به
شده اس  که برازش مناسب الگأوی  گزارش 054/0و الگوی اشباع،  054/0برآوردشده، 

 دهد. گیری و ساخراری را نشا  می اندازه

 های الگوی ساختاری (. شاخص9جدول شماره )

متغیر

914/0---اقدامات سبز داخلی

445/0919/0%9/59%7/59رضای  مشرری

911/0---پذیری رقاب 

791/0705/0%7/57 %2/57 عملکرد سبز

492/0---مشارک  سبز بیرونی

494/0494/0%7/50%5/50نوآوری سبز

411/0415/0%9/41%9/41کارآفرینی سبز

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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کید بر شدت ضرایب یافتهـ  (. الگوی ترکیبی مسیر1شکل شماره )  ها معناداری با تأ

 اثر تعاملی

28.445 

13.601 37.270 25.296 41.990 

 

IGP1 

IGP2 

IGP3 

 

IGP4 

 

 اقدامات سبز
 داخلی

19.539 

30.059 

20.160 

13.847 

رقابت 

پذیری 

 شرکت

G14 G11 G12 G13 

 نوآوری سبز

0.0350(4.906) 

]+] 
 

0.343(5.943) 

 

EGCI 

EGC2 

 

EGC3 

 

EGC4 

 

بیرونیاقدامات سبز   

21.651 

25.160 

29.576 

37.418 

 عملکرد سبز

0.161(2.4

02) 

 

GE4 

 کارآفرینی سبز

GE1 GE2 GE3 

15.994 35.957 40.516 27.710 

0.339(5.301) 

 

]+] 

 

رضایت 
 مشتری

-0.004(0.153) 

 

FC1 

FC2 
 

FC3 
 

FC4 

 

CS1 

 

CS2 
 

CS3 
 

19.539 

26.932 

34.073 

45.695 

33.404 

18.705 

0.217(3.582) 

0.162(1.987) 

0.194(2.808) 

0.528(9.477) 

0.440(7.629) 

0.274(3.338) 

0.424(7.461) 
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 های پژوهش . یافته4
اثأر  ،(1بأا توهأه بأه شأکل شأماره ) ، های نخس  تا نهأم پأهوهش فرضیهمنظور آزمو   به

مسرقیم، ارزیابی شد. در مورد فرضیه نخس  پهوهش، مقدار ضریب مسیر بأی  دو مرغیأر 
با توهه به شکل ، اس . همچنی ، مقدار آماره  949/0اقدامات سبز داخلی و نوآوری سبز 

شأود و  نخسأ  پأهوهش، پشأریبانی می توا  گف ، فرضیۀ اس  و می 149/7 ،(1شماره )
،  090/0اقدامات سبز داخلی بر نوآوری سبز تأمثیر مثبأ  دارد. در مأورد فرضأیۀ دوم )

=(، فرضأأیه 440/0،  411/5، 000/0( ، فرضأأیه سأأوم )151/0،   727/1
، 992/9، 009/0=(، فرضأأأیه پأأأنجم )712/0، 455/1، 000/0چهأأأارم )

، 007/0=(، فرضیه هفرم )414/0، 449/5، 000/0ششم ) =(، فرضیه154/0
( و فرضأأیه نهأأم =161/0، 125/9، 045/0=(، فرضأأیه هشأأرم )914/0، 202/1

دهندۀ تمییأأد ایأأ   ای مشأأابه، نشأأا  گونأأه ( نرأأای ، به195/0، 721/9، 000/0)
تری   ری سأبز( قأویها هسرند. فرضیۀ چهارم )تمثیر مشارک  سأبز بیرونأی بأر نأوآو فرضیه

پأذیری  کننأدۀ رقاب  فرضیۀ تمییدشدۀ پهوهش اس . در مأورد فرضأیۀ دهأم، نقأش تعدیل
و مقأدار  -004/0پذیری*عملکرد شأرک (  شرک ، بررسی شد. میزا  اثر تعاملی )رقاب 

گر معنأادار در  دهد و وهود اثر تعدیل اس  که اثر معناداری را نشا  نمی 979/0معناداری 
 شود. شود؛ درنریجه، فرضیه دهم رد می پشریبانی نمی ای  فرضیه،

 های پژوهش (. نتایج فرضیه4شماره ) جدول
یب مسیرها فرضیه نتیجهانحراف معیارضر

تمیید149/7072/0000/0*** 949/0نوآوری سبز( أ )اقدامات سبز داخلی 9فرضیه 
تمیید727/1072/0090/0** 979/0رد سبز(عملک أ )اقدامات سبز داخلی 1فرضیه 
تمیید411/5072/0000/0*** 440/0کارآفرینی سبز( أ )اقدامات سبز داخلی 9فرضیه 

تمیید455/1074/0000/0*** 712/0نوآوری سبز( أ )مشارک  سبز بیرونی 4فرضیه 
تمیید992/9021/0009/0*** 154/0عملکرد سبز( أ )مشارک  سبز بیرونی 7فرضیه 
تمیید449/5075/0000/0*** 414/0کارآفرینی سبز( أ )مشارک  سبز بیرونی 4فرضیه 

تمیید202/1041/0007/0** 914/0رضای  مشرری( أ )نوآوری سبز 5فرضیه 
تمیید125/9021/0045/0* 941/0رضای  مشرری( أ )عملکرد سبز 2فرضیه 
تمیید721/9040/0000/0*** 195/0رضای  مشرری( أ )کارآفرینی سبز 1فرضیه 

رد979/0015/0252/0-004/0)اثر تعاملی( 90فرضیه 

 * ** ***  
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 گیری بحث و نتیجه
 یأک روزانأه داخلأی های فعالی  توا  می را داخلی سبز اقدامات نخس ، فرضیۀ تمیید به توهه با

 زنجیأرۀ بأی » کأه انأد داده نشأا  (9914) ساسانیا  و نجفی مورد،  ای   در کرد. تعریطشرک 
 ضأم  نیأز (1091همکأارا ) و 1وارنو سوئه «.دارد وهود مثبری ارتبا  سبز نوآوری و سبز تممی 
 های شأیوه کأه اند کرده بیا  سبز، تممی  زنجیرۀ خارهی و داخلی اقدامات بی  ارتبا » داد  نشا 

 مفهأوم «.هسأرند سبز نوآوری های شیوه القای در اصلی های محرک سبز، تممی  زنجیرۀ مدیری 
 توسعۀ برای تولیدکنندگا  به هدید های فناوری یا رویکردها، ها، ایده ارائه با تواند می سبز نوآوری

 نیأز (1094) همکأارا  و زیالنأی .کند کمک سبز تممی  زنجیرۀ مدیری   به هدید، محصوالت
 محیطی زیسأ  مشکالت کاهش و رقابری مزی  به دسریابی برای سبز نوآوری» که اند کرده بیا 

 «.کنأد می فأراهم تأممی  زنجیأرۀ از مرحله هر در نوآوری برای را هایی روش همواره صنع ، در
 ها شأرک  رقاب  و عملکرد بهبود مهم واملع از یکی داخلی، سبز اقدامات دوم، فرضیۀ براساس

 سأبز اقأدامات» کأه اند داده نشا  فرضیه ای  تمیید در (.آنها71 ،1099 همکارا ، و )یانگ اس 
 رقاب  افزایش به خود نوبه به که دارند سبز عملکرد بر مثبری تمثیر بیرونی، سبز مشارک  و داخلی
 های شأیوه اهأرای یریأ  از» کننأد، می بیأا  (1005) همکارا  و 2ژو «.کند می کمک شرک 

 مشأرریا  و کننأدگا  تهیه با خود روابط تا شوند می تشوی  ها سازما  سبز، تممی  زنجیرۀ مدیری 
 ها سأازما  راسأرا، درای  «.بخشند تداوم و بهبود ، پیشرفره محیطی عملکرد به دسریابی منظور به را

 ارائأه ای گونأه به را زیس  محیط با سازگار مواد تا باشند داشره نظارت خود کنندگا  تممی  بر باید
 بایأد ها سازما  برای ، افزو  برسد. حداقل به تولید، فرایندهای در محیطی منفی تمثیرات که دهند

 و داده افأزایش را زیسأ  محیط با سازگار محصوالت به مشرری گرایش که کنند عمل ای گونه به
 کنند. برآورده

توا  گف ، کارآفرینی سبز، در پأی تولیأد محصأوالت یأا  یۀ سوم، میبا توهه به تمیید فرض
زنجیأرۀ »انأد کأه  ( نشا  داده1094) 3راسرا، نماگمبه و همکارا  خدمات سبز اس . درهمی 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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زاده و  هأای شأریط  همچنأی ، یافرأه«. تواند موهأب تقویأ  کأارآفرینی شأود سبز تممی  می
ها توهأأه بأأه کأأارآفرینی  شرک »دهند که  می( ضم  تمیید ای  یافره نشا  9919همکارا  )
وکأأار، درنظأر  حلأی بأرای تعأأدیل پیامأأدهای منفأأی توسأأعۀ کسأب عنأوا  راه سأبز را بأه

«. بار آورد ها مزی  رقابری به تواند برای آ  زیسری کارآفرینأا  می های محیط گیرند و تالش می
هأا و  برخأی کشأورهای اروپایی، برنامأه»که اند  ( نیز بیا  کرده1001و همکارا  ) 1هینرربرگر

منظور دسأریابی بأه  هایی را برای توسعۀ مشأاغل هدیأد بأا اولویأ  کأارآفرینی سأبز بأه یرح
عنأوا   ای  کشورها، دربارۀ توا  کارآفرینی سبز بأه«. اند نرخ باالی رشد اقرصادی درنظر گرفره

هأای چهأارم،  همچنأی ، تمییأد فرضأیه د.نظر دارنأ نیروی پیشرا  رشد اقرصادی هدید اتفأا 
دهأأد کأأه تعامأأأل مسأأرقیم بأأا  پأأنجم، و ششأأم در مأأورد مشأأارک  سأأبز بیرونأأی نشأأا  مأأی

هأأای  هأأا بأأه برنامأأه کننأأدگا ، شأأرکا، و مشأأرریا  در زنجیأأرۀ تأأممی  و پیوسأأر  آ  عرضأأه
 .محیطی، مهم و مؤثر اس های زیس  حل محیطی، در مدیری  ای  زنجیره و یافر  راه زیس 

( 1095( و ویجأایوارگی و همکأارا  )1095ای  یافره نیز توسط روهریش و همکارا  ) 
اقدامات بیرونی مدیری  زنجیرۀ تممی  سأبز »توا  گف :  اساس، می تمیید شده اس  و برای 

کنندگا  و  نفعا  یا شرکای بیرونی )مانند تممی  یور معمول، به همکاری و مشارک  با ذی به
«. زیسأری اسأ  هأای محیط داشره و نیازمند درک مرقابل ریسک و مسئولی مشرریا ( نیاز 

ها  گذاری مناب ، مهارت اشرراک محیطی، به گیری مشررک برای حل مشکالت زیس  تصمیم
همعأی در بأأی   صأورت دسأره و دانأش و دسأریابی بأه اهأداف مشأررک محأیط زیسأری به

تواند اثربخشی زنجیأرۀ تأممی  سأبز را  کنندگا ، شرکا، و مشرریا  در زنجیرۀ تممی  می تممی 
اقدامات سبز داخلی و »اند که  ( نشا  داده1099افزایش دهد. همچنی ، یانگ و همکارا  )
 «.خارهی بر عملکرد سبز، تمثیر مثبری دارند

همچنی ، تمثیر نوآوری سبز، کارآفرینی سبز، و عملکرد سبز بأر رضأای  مشأرریا ، در 
( حأاکی 1094یید شده اس . نرای  پهوهش چاوز و همکارا  )های هفرم تا نهم، تم فرضیه

فشار مشرری، تمثیر مثبری بر اهرای مدیری  زنجیأرۀ تأممی  سأبز دارد کأه »از ای  اس  که 
پذیری، تحویل، کیفیأ ، و هزینأه(  نوبه خود سبب بهبود عملکرد شرک  )یعنی انعطاف به

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 



 

 علوم انسانی ای در رشته مطالعات میان
 17 

 4،  شماره 21 دوره
 2911پاییز  

 44پیاپی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فزایش رضای  مشرریا  شأود. یأو و تواند موهب ا و بهبود عملکرد شرک  نیز می« شود می
،تجربه خرید از فروشگاههای داخأل انرژیاند که مصرف  ( نیز نشا  داده1095همکارا  )

های سأبز برخأی  ها هسرند. تجربه تری  اقدامات سبز در هرل هرل، آموزش و نوآوری، رای 
دامات پیشرفره ها تمثیرگذار اس . در مقایسه با اقدامات کلی سبز، اق مهمانا  بر رضای  آ 

( 1092همچنی ، لیو و همکارا  )«. گذارد و نوی  سبز بر رضای  مهمانا  تمثیر بیشرری می
یور مسأرقیم، عملکأرد  المللأی و کأارآفرینی سأبز بأه گذاری بی  سرمایه»اند که  نشا  داده

 «. بخشند شرک  را ارتقا می
کید مأدیرا  واحأدهای رسد که با وه نظر می با توهه به تمیید نشد  فرضیۀ دهم، به ود تم

هأا درعمأل و در شأرایط  صنعری بر اسرفاده از زنجیأرۀ تأممی  سأبز و مفیأد دانسأر  آ ، آ 
پذیری باال، بر اسرفاده از آ  اصرار ندارند. درواقأ ، نریجأۀ فرضأیۀ پایأانی، شأکاف  رقاب 

و  هأای سأبز بأر رضأای  کنأد و آ  اینکأه، اسأرفاده از روش پهوهشی هدیدی را ایجاد می
ها در  عملکرد تمثیرگذار اس  و ای  موضوع در پهوهش حاضر، تمیید شده اس ، اما شرک 

انأد؛  عنوا  عامل ایجادکنندۀ مزی  رقابری، معنادار ندانسره پذیری باال آ  را به شرایط رقاب 
 شود: رو، پیشنهادهای زیر ارائه می ازای 
لی چو  بازاریابی سأبز و قصأد شود در مورد چگونگی تمثیرگذاری عوام پیشنهاد می( 9

های مشابهی در صأنای  دیگأر، انجأام و نرأای  آ  بأا ایأ  پأهوهش  خرید سبز نیز پهوهش
منظور باال برد  سطح نوآوری سأبز،  ها، به شود، مدیرا  شرک  توصیه می( 1 مقایسه شود؛

ات و سازی کنند و با اسرفاده از امکانات و تجهیز محیطی خود را شفاف های زیس  سیاس 
های سازگار با محیط زیس ، در راسرای بهبود نوآوری سبز در شرک  گام بردارند؛ دسرگاه

ها با اصالح فرایندهای بازیاف  و کنررل ضایعات، عملکرد  شود، شرک  پیشنهاد می( 9
گاهی و ایالعأات  شود، شرک  پیشنهاد می( 4؛ سبز خود را ارتقا دهند ها با افزایش سطح آ

های پاک مورداسرفاده،  های سبز، انرژی های خود در زمینۀ فعالی  ی تالشمشرریا  و معرف
شده، سأطح دانأش و انرظأارات  محیطی انجام های زیس  شده، و مراقب  خدمات سبز ارائه

های ارتقأا و گسأررش سأطح  الزم را برای تقوی  زنجیرۀ تممی  سبز مرناسب کأرده و زمینأه
کارآفرینی سبز را فراهم کنند.
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