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 چکیده
یکی  به زیست محیط از حفاظت بر تأکید با محیطی عملکرد امروزه،

 تبدیل های کسب و کار مهم و اساسی در بنگاه مسائل ترین مهم از
 محرک ریتأثاست. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی  شده

 عملکرد و سبز نیتأم رهیزنج تیریمد بر نهیهز و یترمش یها
است. جامعه  النیگ استان فوالد صنعت در فعال یهاشرکت یطیمح

روش بوده و  رشت یصنعت شهر در مستقر یهاشرکتآماری تحقیق 
است. شیوه نمونه تحقیق حاضر توصیفی  و از نظر هدف، کاربردی 

نفر با توجه به  141گیری دراین تحقیق به صورت تصادفی است که 
فرمول کوکران در حالت جامعه محدود  به عنوان نمونه، از جامعه 
آماری تحقیق حاضرانتخاب شد. روش جمع آوری اطالعات در این 

باشد. جهت بررسی تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه استاندارد می
روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی، روایی همگرا، روایی واگرا 

جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ وپایایی ترکیبی  و
های تحقیق از روش  مدل سازی استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه

معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده 
درصد  59های تحقیق در سطح شد. نتایج نشان داد که کلیه فرضیه

 یگر یانجیم به توجه با محرک هزینه ی ومشتر محرکتائید و  
درصد از متغیر عملکرد محیطی را 4/95 سبز نیتأم تیریمد اقدامات

 کند.تبیین می

 کلیدي هايواژه

 سبز، مدیریت عملکرد،  هزینه های محرک،  مشتری محرک های
 محیطی عملکرد
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Abstract 
Today, environmental performance with its emphasis 
on environmental protection has become one of the 
most important and fundamental issues in business 
enterprises. In this regard, the present study seeks to 
investigate the effect of customer incentives and costs 
on green supply chain management and environmental 
performance of companies operating in the steel 
industry of Guilan province. The statistical population 
of the study is companies located in the industrial city 
of Rasht and the method of the present study is 
descriptive and applied in terms of purpose. The 
sampling method in this study is random that 141 
people were selected from the statistical population of 
the present study according to Cochran's formula in a 
limited community as a sample. The method of data 
collection in this field research and its tool is a standard 
questionnaire. Content validity, convergent validity, 
divergent validity were used to evaluate the validity of 
the questionnaire and Cronbach's alpha coefficient and 
combined reliability were used to determine the 
reliability. To test the research hypotheses, the 
structural equation modeling method was used using 
Smart PLS software. The results showed that all the 
research hypotheses at the level of 95% confirmation 
and customer motivation and cost motivation due to the 
mediation of green supply management measures 
explain 50.4% of the environmental performance 
variable. 
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 مقدمه

 یدوره زماان کیاست که در  یسازمان با عملکرد برتر، سازمان

و واکان   راتییاانطباق مناسا  باا ت  ییبلندمدت از راه توانا

منساج  و  تیریسااتتار ماد جاادیا رات،ییات  نیاباه ا عیسر

و رفتاار مناسا  باا  ديیکل هايتیهدفمند، بهبود مستمر قابل

بهتار از  یجیباه نتاا ،یایرادا نیتار یکارکنان به عنوان اصال

و  يدیاع ،ي)بخا  نناار ابدییسازمان هاي همتراز دست م

(. همراه با 154، 1911(. )الفت و همکاران، 15، 1914 ،یعباس

و  یطیمح ستیمسائل ز ،یجهان دیتول يویدر سنار عیسر رییت 

 يهار کسا  و کاار تیریباعث شده است کاه ماد یاجتماع

 ,Jayant & Azharبااه  ن دهنااد ) يشااتریب تیاااهم

 یدر ماورد مساهله جهاان ی گاه  ی(. با افزا2157 ,2014

محافظت از مناابع  يسبز برا لیتحل ست،یز طیحفاظت از مح

از گذشته مورد توجه قارار گرفتاه   یب ستیز طیو مح ینیزم

ها داوطلبانه باید (. شرکتBurma, 2014, 85-94است. )

 تیسااهولتوساهه م ،یاجتمااع ،ياقتصاااد يباه یکاارناه سااز

)و مساائل زیسات  یو اجتماع ي( ه  از نظر اقتصاديشهروند

و روابااط تااود بااا نینفهااان( کارکنااان،  هاااتیدر فهال یطایمح

 يسااازمان هااا ،یکننادگان، ماامااات محلا نیمشاتریان، تاا م

زیساات گسااترده تاار و ...( توجااه کننااد.  طیمحاا ،یردولتاایغ

(Wang et al., 2018, 682عملکرد زیسات مح .)یطای 

 طیکه همراستا و سازگار با مح رکتش اتیجموعه عملشامل م

 يها اسیو ما ارهایزیست بوده و این عملکرد غالباً بواسطه مه

و  یمسهول، اع  از ملا يشده توسط نهادها و  ژانس ها نییته

 ,Medarevic, 2012گردد. ) یم يریاندازه گ یالملل نیب

 یطایمدیریت زیست مح ست ی(. یک سازمان با یک س6-10

تاود را در ماایساه باا تاط  یطایمح ستعملکرد زی ییستبا

و ساایر  یطایاهداف کالن و اهاداف تارد زیسات مح ،یمش

یاک  یکند. وقت یاش ارزیاب یطیعملکرد زیست مح يارهایمه

 باشد(. یطیمدیریت زیست مح ست یس يسازمان دارا

 تیریماد نیرابطاه با ی(، باه بررسا1911) يو نااظر یغالم

 لگریلکرد سازمان با توجه به نا  تهدسبز و عم نیت م رهیزنج

 ریتا   یپرداتتند. هدف پژوه  حاضر بررسا زوینامه ا یگواه

سابز بار  نیتا م رهیازنج تیریماد یو تاارج یاقدامات داتلا

 ناماهیگواه لگریعملکرد سازمان با در نظر گارفتن ناا  تهاد

 . باشدیم زویاستاندارد ا

(، به بررسای 1911دهاقانی، شاهوردیانی و موسی پور ) توکلی

رابطه بین مدیریت زنجیره تاامین پایادار باا عملکارد زیسات 

محیطاای و عملکاارد مااالی پرداتتنااد. هاادف پااژوه  حاضاار 

هاي زنجیره تامین پایدار باا شناسایی و تبیین رابطه بین مولفه

 لیادهاي توعملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی در شارکت

ت. نتایج حاصال از کننده کودهاي شیمیایی در استان البرز اس

هاي  زمون فرضیات این پژوه  نشان می دهد میاان مولفاه

زنجیره تامین پایدار و عملکرد زیست محیطی رابطه مهنااداري 

 وجود دارد. 

 نیرابطاه با ی(، باه بررسا1911) يپور یو ول ییرزایم بازوند،

 يو عملکارد ساازمانم مطالهاه ماورد نیتاام رهیزنج تیریمد

شهرساتان تارآ  بااد پرداتتناد.  یصنهت و يدیتول يسازمانها

 رهیازنج تیریماد نیکاه با دهادیپژوه  نشان م يهاافتهی

 يدر ساازمان هاا ی ن با عملکارد ساازمان يهاو مولفه نیتام

 يشهرستان ترآ  باد رابطه مثبت و مهناادار یو صنهت يدیتول

تنها بهد  نیتام رهیزنج تیریمد يهامولفه نیوجود دارد. و در ب

 یکننادگ ینیب  یپ تیاز قابل یداتل داریکس  و کار پا ندیفرا

 انیو رمضان يشاهرود ،یفیبرتوردار است.شر یعملکرد سازمان

بار بهباود  نیتا م رهیانجز تیریماد ریتا   ی(، به بررس1912)

 نیاپرداتتند. هادف ا یرقابت تیمز قیاز طر یعملکرد سازمان

 ریتا   یو بررسا نیت م رهیزنج يعملکردها ییپژوه  شناسا

 نیاااسات. در ا یو عملکارد سااازمان یرقااابت تیاهاابر مز ص

 یمطالهه، شرکت پارس تزر همراه با نهار عرضه کنناده اصال

نفار از  122 يهاا دگاهیادانتخاا  و  يبه عنوان جامهه  ماار

در نهار شرکت فوق  کیو صاح  نظران مبحث لجست رانیمد

 قرار گرفت یابیمورد ارز

 نیرابطاه با ی، باه بررسا(1912ناژاد ) کیاو ن ينور ياحمد

محور و عملکارد ساازمان  يسبز مشتر نیتام رهیزنج تیریمد

و  ساتیز طیمح تیریمد یکاارنگی يمااله برا نیپرداتتند. ا

 لهیدر نرتاه عمار محصاول باه وسا نیتا م رهیزنج تیریمد
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 رهیازنج يتماآ اعضا يو همکار یاطالعات و هماهنگ  یتسه

سابز  نیتاام رهیزنج تیریمد نیرابطه ب یبا هدف بررس نیت م

 يفلاز عیصنا يهامحور و عملکرد سازمان در شرکت يمشتر

 رانباانیو ا یمیکاوه صاورت گرفتاه اسات.کر یشهرک صنهت

سابز باا  نیتا م رهیارابطاه زنج لیاو تحل ی(، به بررس1912)

رابطاه  لیاپاژوه  تحل نیعملکرد سازمان پرداتتند. مس له ا

 نیان اسات. همنناسبز باا عملکارد ساازم نیت م رهیزنج نیب

رابطه عملکرد ساازمان باا  لیپژوه  تحل نیدر ا یهدف اصل

 زیان قیاتحا نیاا جی. نتااباشدیسبز م نیت م رهیزنج تیریمد

سابز  نیتا م يرهیازنج تیریمطل  است که مد نیاز ا یحاک

کاه   قیسازمان به سود و سه  بازار از طر یابیمنجر به دست

ای نسا ، یزدانای و .حایشاودیما یطیمح راتیو ت   تتطرا

حمایات مادیریت  ریتا   یابی(، به ارز1912داورپناه کیاسرایی )

ارشد از اقدامات زیست محیطی بر استراتژي بازاریاابی سابز و 

عملکرد زیست محیطای کسا  وکارهااي صانهتی در ایاران 

ها نشان می دهد که فرهنگ زیسات محیطای پرداتتند. یافته

ان اساتراتژي بازاریاابی کس  وکارهاي صنهتی بر اتخ روندر د

مثبت و مهناداري دارد و حمایات مادیریت ارشاد از  ریسبز ت  

اقدامات زیست محیطی موج  تاویت فرهنگ زیست محیطی 

و  یفیحن یخیدر کس  وکارهاي صنهتی در ایران می شود. ش

 کردرا بر عمل نیت م رهیزنج تیریمد ری(، ت  1919محمود زاده )

تاودرو( ماورد  رانیا یه صنهت)گرو یمادر تخصص يهاشرکت

کاه در  دهدینشان م نیپژوه  همنن نیمطالهه قرار دادند. ا

با عملکارد  نیت م رهیزنج تیریرابطه مد نگیهولد يهاشرکت

  یتر از رابطاه مساتا يقو یسازمان ينو ور قیاز طر یسازمان

 نیاو ا اسات یو عملکارد ساازمان نیت م رهیزنج تیریمد نیب

و  نیت م رهیزنج تیریمد ریمت  نیرتباط با ينشانگر شدت باال

 است. نگیهولد يهادر شرکت یسازمان ينو ور

 نیتاام رهیازنج تیریمد نیارتباط ب ی(، به بررس1919) يجبار

 ییغاذا عیدر صنا يسبز و عملکرد سازمان پرداتت. مطالهه و

و  ینی. حسارفتیانجاآ پاذ ياستان البرز به عنوان جامهه  مار

و عملکرد  نیت م رهیزنج ییکاارنگ نیطه ب(، راب1915) یخیش

قرار دادناد.  الههایران را مورد مط یشرکت در صنهت مواد غذای

نارآ  قیها از طرداده لیو تحل هیحاصل از تجز جیبا توجه با نتا

در  ییماواد غاذا يدیاتول يهاشارکت یدر بررسا زرلیافزار ل

 نیتا م رهیازنج یکااارنگیمحااان عنوان نمودند کاه  ران،یا

 نیاابلکااه ا ساات،یباار عملکاارد شاارکت ن  یا اار مسااتا يدارا

 اتیاعمل یانجیم ریمت  قیطراز   ،یرمستایبه طور غ يا رگذار

. واناگ و همکااران ردیپاذیصورت م ن،یت م رهیزنج تیریمد

در  ناهیو هز يمشاتر يا رات محرک ها یابی( ، به ارز5112)

 سااتیساابز و عملکاارد ز نیتاا م رهیاازنج تیریمااد يهاوهیشاا

ال  یو نرآ افازار پا يپرداتتند مدل مهادالت ساتتار یطیمح

به طاور  يو مشتر نهیکه هر دو محرک هز دهدیاس نشان م

 ریتا   یو تاارج یسبز داتلا تیریبر اقدامات مد یقابل توجه

سابز باه  نیتا م رهیزنج تیریمد يهاوهیکه تود ش گذارندیم

 لاویو پتر ی.ممتاز، علاکنادیکمک ما یطیمح ستیعملکرد ز

سابز و  نیت م رهیزنج تیریمد انیرابطه م ی( ، به بررس5112)

 کیامنظاور، از  نیا. باه ااتتنادپرد یصانهت یعملکرد سازمان

 تیریماد يرگاذاریت   یابیاارز يبارا یتط ونیرگرس کردیرو

اساتفاده شاد.  یصانهت یسبز بر عملکرد سازمان نیت م رهیزنج

 انیارابطاه م ی( ، باه بررسا5111و  کتاس ) يجنگ، منصور

ها پرداتتناد. سابز و عملکارد شارکت نیتا م رهیزنج تیریمد

 رهیازنج تیریمد اتیعمل نیمطالهه شناتت رابطه ب نیهدف ا

 يدر اقتصاادها دیاسبز و عملکرد شرکت در بخا  تول نیت م

اسات. مساهومیک،  یبر اساس شاواهد تجربا ییاینوظهور  س

باه  يبارا ی( ، به ارائه مدل5114عبدالرشید و اودونسی اولگو )

 نیتا م رهیازنج تیریماد قیااز طر یرقابت تیدست  وردن مز

ارائه شده به صورت همبستگی  دلپرداتتند. م کیسبز استراتژ

ال اس  یو مدل ساازي مهاادالت سااتتاري در نارآ افازار پا

صورت گرفت. نتایج این پژوه  نشان داد، ساازمان هاابراي 

ه مزیت رسیدن به توانایی هاي ارزشمند بالاوة تود و رسیدن ب

رقابتی از طریق اقادامات مادیریت زنجیارة تا مین سابز، باه 

دادن تههد نسبت به پیاده ساازي ایان  نرویکرد فهاالنه و نشا

( 5114جابور و جاابور ) ،یننین سیست  هایی نیاز دارند.استفانل

 ستیسبز بر عملکرد ز نیت م رهیزنج تیریمد ریت   یابی، به ارز

پرداتتناد.  لیدر برز یستیز يبخ  انرژ يهاشرکت یطیمح
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. رفتیصاورت پاذ یاکتشااف یبررسا کیدر قال   قیتحا نیا

 یحاصل از نظرسانج جیارائه نتا ق،یتحا نین هدف از ایبنابرا

شرکت کونک و متوسط است کاه ناا   21 انیانجاآ شده م

 فااای)اتااانول( ا لیاادر برز يکننااده را در بخاا  اناارژ نیتاا م

ئه شاده نشاان دهناده وجاود ارا يهاافتهی. شواهد و ندینمایم

سابز و عملکارد  نیتا م رهیازنج تیریماد نیرابطه مثبات با

 ی( ، باه بررسا5114و  گاراول ) یوارگا يجای.وستهاشرکت

 ن بار  ریسابز و تا   نیتا م رهیازنج تیریاقدامات مد یتجرب

پرداتتند. عملکرد ها به نوباه تاود عملکارد  یعملکرد سازمان

 تواندیم قیتحا نیا يهاافتهی. دهدیم  یسازمان را افزا یکل

 تیریماد يهاتیاتخان فهال يبرا يهند يهاشرکت  یدر ترغ

 نیها مؤ ر باشاد.زسبز جهت بهبود عملکرد  ن  نیت م رهیزنج

 تیریماد انیارابطاه م یابیا( ، به ارز5114و همکاران ) نیالد

در صنهت بهداشت و درماان  یطیو عملکرد مح نیتام رهیزنج

 پرداتتند.  يمالز

 تیریماد انیارابطاه م ی( ، باه بررسا5115) يو نو  یک ،یل

 نیاها پرداتتند. هدف از اسبز و عملکرد شرکت نیت م رهیزنج

سابز و  نیتا م رهیازنج تیریماد يهااتیفهال یمطالهه بررسا

 ي ماار لیو تحل هیاست. تجز یهابا عملکرد سازمانارتباط  ص

 يهاهپرسشانام قیاشاده از طر يجمع  ور يهابر اساس داده

شاارکت کونااک و متوسااط در صاانهت  559از  ،ینظرساانج

 نیشده تر ینیب  ی. پرفتیانجاآ پذ یدر کره جنوب کیالکترون

 يهااتیفهال ياجارا نیبا  یارتباط مستا ق،یتحا نیدر ا افتهی

سبز و عملکرد کسا  و کاار بود.ناو و  نیت م رهیزنج تیریمد

ه و ( ، ارتباااط بااین ساابزکردن تاا مین کننااد5111همکاااران )

نو وري سبز بر عملکرد زیسات محیطای و مزیات رقاابتی در 

صنهت تایوان را با استفاده از مدل سازي مهاادالت سااتتاري 

بررسی کردند. نتاایج  ناان نشاان داد کاه سابزکردن عرضاه 

کنندگان، به نو وري سبز و مزیت رقاابتی منجار مای شاود و 

ی می مداتله کنندة نو وري سبز، موج  مزیت رقابت يمت یرها

 شوند.

 تحقیق  روش

 جینتاا رایاست ز يپژوه  حاضر براساس هدف کاربرد روش

بکاار بارد.  توانیبه دست  مده را بالفاصله پس از اتماآ  ن م

 يهااساات و جنبااه يکاااربرد جینتااا يدارا گااریبااه عبااارت د

دارد.  یرگاای ن ن يپااژوه  باار جنبااه نظاار نیااا يکاااربرد

 یشایمایپ وهیبه ش یلیتحل -یفیروش پژوه ، توص نیهمنن

 فیو توصا یپژوه  باه بررسا نیا رایاست. ز یکرد علیبا رو

شرکت پرداتتاه اسات و باه دنباال  یطیعملکرد مح تیوضه

بار  یانجیامساتال وم ریامت  يبا عدآ ا رگذار يعلت ا رگذار

از  يعباارت اسات تهاداد ي ماار باشادجامههیوابسته م ریمت 

صفت مشخصه  کی يعناصر مطلو  مورد نظر که حداقل دارا

 عیبه کل گروه افراد ، وقا ي، جامهه  مار گرید بارتباشند. به ع

درباره  ن  قیبه تحا تواهدیاشاره دارد که محاق م يزهایو ن

 يهاحاضار کارشناساان شارکت قیتحا يباردازد. جامهه  مار

 ر،یاکب ریااسات)فوالد ام النیفهال در صنهت فوالد استان گا

 ردرفک شمال، نو   هن تاز نو   هن الن،یمجتمع فوالد گ

  باشاندیکارشناس ما  911 ي( که مجموعاً داراتایو فوالد  ناه

محادود اسات ، باا توجاه  يلذا  از  نجا که تهداد جامهه  ماار

حج  نمونه کوکران( اقداآ به نموناه  نیی)فرمول تهریفرمول ز

نفاار  141  ازیاا.حااداقل حجاا  نمونااه مااورد نگرددیماا يریااگ

که  احتمال عدآ بازگشت پرسشنامه وجود  ی.  از  نجائباشدیم

  141  تیا، که در نها دیگرد عیپرسشنامه توز 511دارد ، تهداد 

 استفاده شد.  یینها لیو در تحل افتیپرسشنامه سال  در

 یدانیام قیاتحا نیاها و اطالعاات در اداده يجمع  ور روش

و نگرش  دگاهیحاضر به منظور استفاده از د قی. در تحاباشدیم

پاسخ دهندگان از پرسشنامه استفاده شد که پرسشنامه به  ياه

پاژوه   نیاشده است. پرسشنامه ا  یها طراح ریمت  کیتفک

اعتبار  یجهت بررس جهیشده توسط محاق است و در نت یبوم

اساتفاده شاد.  یاکتشاف یعامل لیسازه پرسشنامه از روش تحل

 گویاه 51هاي اصالی بار روي تحلیل عاملی باه روش مولفاه

اجرا شد. نرت  صورت گرفته از نوع متهامد و به «پرسشنامه 

شاات   ایا KMOروش واریماکس انجاآ شد. مادار  زمون

 ریتاا  تحاترا که  رهایمت  انسیمادار وار ،يرینمونه گ تیکفا

 1تاا  1 نی ماره ب نی. دامنه اسنجدیاست م یپنهان يعامل ها
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 یاشاد همبساتگ/. ب11از  شتری ماره ب نیاست. نناننه مادار ا

مناس  اند.  اریبس یعامل لیتحل يبرا یموجود به طور کل يها

به تار   يادیدقت ز دی/. باشد با11/. تا 21 نیب KMOاگر 

 دارد 

 ها و اطالعاتداده لیو تحل هیتجز روش

پژوه  حاضر به دو روش توصیفی  و استنباطی  به تجزیه  در

ست. در ساط  هاي به دست  مده پرداتته شده او تحلیل داده

هاي  مااري نظیار فراوانای ، توصیفی با اساتفاده از مشخصاه

میانگین ، انحراف استاندارد  و ضری  ت ییارات  باه تحلیال و 

 ساتنباطیتوصیف ویژگی هاي جامهه پرداتته ای . در ساط  ا

 يمحرک ها ریت   یبررس  يها براه  به منظور  زمون فرضیه

سابز و عملکارد  نیمتا  رهیازنج تیریبر ماد نهیو هز يمشتر

از  النیفهال در صنهت فاوالد اساتان گا يهاشرکت یطیمح

  یاایو روش مربهااات جز  يمهااادالت ساااتتار یابیااماادل 

(PLSجهت  زمون فرض ،)مدل استفاده شاده  یو برازندگ اتی

با  سهیاست که در ماا انسیبر وار یمبتن ی، نگرشPLSاست. 

و  ماوس،  رلزیامانند ل يمشابه مهادالت ساتتار يها کیتکن

شامل هار بخا  مادل  یدارد. مدل کل يبه شروط کمتر ازین

 یبرازش  ن، بررسا دییو با ت  شودیم يو ساتتار يریاندازه گ

 plsشکاه در رو یکلا اری. مهشودیمدل کامل م یبرازش کل

توسط تننهااوس   گرددیم هیمدل ارا یبرازش کل یبررس يبرا

 ن منظااور از    در  کااهشااده اساات  هیاا( ارا5112و همکاااران )

مکناون  يرهاایمت   یاشاتراک ریمااد نیانگیعبارت است از م

 نیاایته  یضاارا نیانگیااعبااارت از م زیاان   نیماادل وهمنناا

 است. قیمکنون تحا يرهایمت 

 جینتا

 قیتحق يرهایمتغ فیتوص

 ياطالعاات ضارور لیاو تحل هیتجز ياز ورود به مرحله قبل

 نیاشاوند. در ا فیتوصا قیتحا يرهایمت  یکه تمام باشدیم

 نیاارائه شده که ا قیتحا يرهایاز مت  یفیتوص یراستا گزارش

 . شودینشان داده م رینوع اطالعات در قال  جداول به شرح ز

 يمشتر يمحرک ها ریمتغ فیتوص

 يمشاتر يمحارک هاا رمت یا( 2–4جدول و نمودار ) مطابق

 نیانگیا، م 2ماادار  نیتار  ی، ب 52/1 ازیامت نیک  تر يدارا

است. با  211/1 انسیو وار 11151/1 اری، انحراف مه 2111/9

 ينظار نیانگیبدست  مده باالتر از م نیانگیکه م نیتوجه به ا

سط   دردر جامهه هدف  يمشتر يلذا محرک ها باشدی( م9)

 مناس  قرار دارد. 

 يمشتر يمحرک ها ریمتغ فیتوص .1 جدول

ک   تهداد یرمت 
 ترین

بی  
 ترین

انحراف  میانگین
 مهیار

 واریانس

 محرک
 يها

 يمشتر

41 2/1 2 2111/9 11151/
1 

211/1 

 نهیهز يمحرک ها ریمتغ فیتوص

 يدارا نهیهز يمحرک ها رمت ی( 1–4جدول و نمودار ) مطابق

،  455/9 نیانگیا، م 2ماادار  نیتار  ی، با 1 ازیامت نیک  تر

است. با توجاه باه  255/1 انسیو وار 11121/1 اریانحراف مه

( 9) ينظار نیانگیابدسات  ماده بااالتر از م نیانگیکه م نیا

 ط در جامهاه هادف در سا ناهیهز يلذا محرک هاا باشدیم

 مناس  قرار دارد.

 نهیهز يمحرک ها ریمتغ فیتوص .2جدول  

انحراف  نیانگیم نیتر  یب نیک  تر تهداد ریمت 

 انسیوار اریمه

455/9 2 1 141 نهیهز يها محرک

 11121/1 255/1 

 یاقدامات سبز خارج ریمتغ فیتوص

 یاقادامات سابز تاارج رمت یا( 1–4جدول و نماودار ) مطابق

 نیانگیا، م 2ماادار  نیتار  ی، ب 52/1 ازیامت نیک  تر يدارا

اسات. باا  192/1 انسیو وار 1122/1 اری، انحراف مه 2111/9

 ينظار نیانگیبدست  مده باالتر از م نیانگیکه م نیتوجه به ا

در جامهه هدف در ساط   یت سبز تارجلذا اقداما باشدی( م9)

 مناس  قرار دارد. 

 یاقدامات سبز خارج ریمتغ فیتوص .4 جدول

انحراف  نیانگیم نیتر  یب نیک  تر تهداد ریمت 

 انسیوار اریمه



 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (94-25) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4،  شماره 1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2021, (34-52) 

 

2 52/1 141 یسبز تارج اقدامات

 2111/9 1122/1 192/1 

 یاقدامات سبز داخل ریمتغ فیتوص

کا   يدارا یدامات سبز داتلاق ریمت  2جدول و نمودار  مطابق

،  1122/9 نیانگیا، م 2ماادار  نیتر  ی، ب 99/1 ازیامت نیتر

است. با توجاه باه  119/1 انسیو وار 21912/1 اریانحراف مه

( 9) ينظار نیانگیابدسات  ماده بااالتر از م نیانگیکه م نیا

در ساط   فدر جامهاه هاد یلذا اقدامات سابز داتلا باشدیم

 مناس  قرار دارد.

 یاقدامات سبز داخل ریمتغ فیتوص .3 جدول

انحراف  نیانگیم نیتر  یب نیک  تر تهداد ریمت 

 انسیوار اریمه

2 99/1 141 یسبز داتل اقدامات

 1122/9 21912/1 119/1 

 یطیعملکرد مح ریمتغ فیتوص

کا   يدارا یطایعملکرد مح ری( مت 2جدول و نمودار ) مطابق

،  2142/9 نیانگیاا، م 2مااادار  نیتاار  ی، باا 1 ازیااامت نیتاار

 نیاست. با توجه به ا 21/1 انسیو وار 14251/1 اریانحراف مه

 باشادی( م9) ينظر نیانگیبدست  مده باالتر از م نیانگیکه م

 قرار دارد.  س در جامهه هدف در سط  منا یطیلذا عملکرد مح

 یطیعملکرد مح ریمتغ فیتوص .5 جدول

حراف ان نیانگیم نیتر  یب نیک  تر تهداد ریمت 

 انسیوار اریمه

2 1 141 یطیمح عملکرد

 2142/9 14251/1 21/1 

  قیتحق يرهاینرمال بودن متغ یبررس

 تاهیاز  زمون نرمال قیتحا يرهاینرمال بودن مت  یبررس يبرا

 ينرمال باشند بارا عیتوز يها داراکه اگر داده شودیاستفاده م

 نیاا ریو در غ کیمورد نظر از  زمون پارمتر يانجاآ  زمون ها

منظاور  نیاستفاده گردد. به ا کیاز  زمون ناپارمتر دیصورت با

و  رنفیاسام -لماوگروفحاال حاضار از  زماون کو قیدر تحا

 همزمان استفاده شده است.  لکیو - رویشاپ

 ریممتغ ياسممیرنف بمرا -آزمون کولموگروف .3 جدول 

  قیتحق يها

آمااره  زماونکلیو - روی زمون شاپ رنفیاسم - زمون کلوموگروف 

 يداریسط  مهن  ماره  زمون يداریسط  مهن 

 111/1 119/1 111/1 149/1 يمشتر يها محرک

 111/1 14/1 111/1 121/1 نهیهز يها محرک

 111/1 141/1 111/1 11/1 یسبز تارج اقدامات

 111/1 191/1 111/1 111/1 یسبز داتل اقدامات

 111/1 192/1 111/1 151/1 یطیمح عملکرد

بدست  يداریکه سط  مهن شودیمشاهده متوجه به جدول  با 

 تااهیدر دو  زمااون نرمال قیااتحا يهااا ریاامت  ي مااده باارا

 12/1کمتاار از  لااکیو - رویاساامیرنف و شاااپ -کولمااوگروف

از  یمورد نظر در نمونه مورد بررس يرهایمت  جهیدر نت باشدیم

 يوش هااتاوان از ر یباشند و نما ینرمال برتوردار نم عیتوز

 استفاده نمود.  کیپارامتر

 پژوهش گیري اندازه هايبرازش مدل بررسی

 پایاایی مهیاار ساه گیاري¬بررسی برازش مادل انادازه جهت

 قارار اساتفاده ماورد واگارا روایای و همگارا روایای شات ،

 .گیردمی

 شاخص پایایی

شات  توسط سه مهیار ضرای  بارهاي عاملی،  لفااي  پایایی

 گیرد.ی ترکیبی مورد سنج  قرار میکرونباخ و پایای

 ( ضرای  بارهاي عاملیالف

عااااملی از طریاااق محاسااابه ماااادار همبساااتگی  بارهااااي

 کاه شاوند¬مای محاسبه سازه  ن با سازه یک هاي¬شات 

 واریانس که است مطل  این مؤید ضرای  این براي 2/1 مادار

-انادازه تطااي واریاانس از  ن هاي¬شات  و سازه  ن بین

 ورد قبول است. م مدل  ن پایایی و بوده بیشتر سازه  ن گیري

  (  لفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی 

 مربهاات حاداقل روش در هاا¬با الگوریت  تحلیل داده مطابق

(، اکنون نوبت بررسی ضرای   لفااي کرونبااخ و PLS) جزئی

پایایی ترکیبی است. ضرای   لفاي کرونباخ و پایاایی ترکیبای 

 و سااازه هاار بااین واریااانس ساابتن بیااانگر هااا¬سااازه

 پایایی ضری . باشد ی  به واریانس کل سازه میها¬شات 

 . است شده شناتته قبول قابل میزان عنوانبه 1/1 از باالتر



34 

 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (94-25) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4،  شماره 1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2021, (34-52) 

 

 روایی همگرا 

منظور بررسی روایای همگارا از شاات   پژوه  حاضر به در

( استفاده شده اسات. AVEشده ) میانگین واریانس استخرا 

AVE را  تاود هااي¬ن همبستگی یک سازه با شات میزا

 باراي را مهیاار ایان ،(1121) الرکار و فورنل. دهد¬نشان می

 ماادار کاه داشتند اظهار و کرده مهرفی همگرا روایی سنج 

 بااالي ماادار که مهنا بدان. باشد¬می 2/1این مادار  نیبحرا

 AVE ماادار. دهد¬می نشان را قبولقابل همگرا روایی 2/1

 1.2برابار  حاداقل ماالک ماادار مدل هاي امی سازهبراي تم

بدست  مده است، در نتیجه روایای همگاراي مادل و بارازش 

 .شود¬می ت یید گیري اندازه هاي مدل

 روایی واگرا 

نشااان دادن مسااتال بااودن مفاااهی  مااورد اسااتفاده در  بااراي

پژوه ، از روایی واگرا به روش فورنل و الرکراستفاده گردیاد 

)اعداد روي قطر اصلی( تماامی مت یرهااي  AVEمادار جذر 

هاا  ریااز مادار همبستگی میان  نها باا ساایر ت  قیپنهان تحا

 يهاا¬بیشتر است که این امر روایای واگاراي مناسا  مادل

 دهد می نشان را گیري¬اندازه

 R Squares معیار

  R2 باه گیاري¬مهیاري براي متصل کاردن بخا  انادازه 

 یاک کاه دارد تا  یري از ننشاا و است مدل ساتتاري بخ 

 ،1.11 مااادیر. گاذارد می زا درون مت یر یک بر زا برون مت یر

 و متوساط ضاهیف، مااادیر عناوان به ترتی  به 1.11 و 1.99

با توجاه   R2 مده دستشده است مادار بهمهرفی  R2 قوي

سه مادار ماالک، حااکی از بارازش نسابتا مناسا  مادل  هب

 ساتتاري است. 

 Q2 اریمع 

شده است که  ی( مهرف1112)  زریتوسط استون و ک Q2 اریمه

 هاا . به اعتاااد  نسازد یمدل را مشخ  م ینیب یقدرت پ

 دیاقبول هستند، باقابل يبرازش ساتتار يکه دارا هایی¬مدل

 يزادرون هااي مربوط به سازه هاي شات  ینیب یپ تیقابل

 ينازادرو يرهاایمت  يبارا Q2 ریمدل را داشته باشند. ماااد

و ساه ماادار  Q2 ي مده بارادساتبه ریمدل با توجه به مااد

 ف،یضاه ریعنوان ماادبه  یبه ترت 1.91و  1.12، 1.15مالک 

کاه توساط  ینابی¬ یدر مورد شدت قدرت پ يمتوسط و قو

شااده اساات، قاادرت  نیاای( ته5111هنساالر و همکاااران )

 ینابی¬ یمدل حاضر،  قادرت پا يرهایمت  يبرا ینبی¬ یپ

و بارازش مناسا  مادل  دهادیقبول را نشان م وقابلمناس  

 .شود یم دییت  يساتتار

 مدل کلی برازش

 GOFاین بخ ، بارازش مادل کلای بار اسااس مهیاار  در

 اشاتراکی مااادیر میاانگین باه توجاه باا. شاود¬بررسی مای

 میاانگین و( اول مرتباه هااي سازه اشتراکی ماادیر) ها¬سازه

R2 ماادار مادل، زاي ندرو هااي مربوط باه تماامی ساازه 

GOF  براي برازش کلی مدل پژوه  حاضر برابر است بام 

 1.91و  1.52، 1.11شده با توجه به سه مادار مالک مهرفی   

عنوان ماادیر ضهیف، متوسط و قوي، حاصال شادن ماادار به

نشان از برازش کلی قوي مدل پژوه    GOFبراي  241/1

 دارد. 

کاه  یشاتصا نیمهتبرتار کنار شات  فوق در حال حاضر در

 شاودیاساتفاده ما plsبارازش مادل در روش  یابیاارز يبرا

مادل اساتفاده  یبرازش کل ياست که برا  SRMRشات  

( ارائاه 5119شات  توساط هنسالر و سارساتد ) نی. اشودیم

ماادار  زیاحاضر ن قیباشد. در تحا 12/1 ریز دیشده است و با

از بارازش  یکبدست  ماده اسات کاه حاا 111/1 با ن برابر  

 . باشدیم قیمناس  مدل تحا

 يمهناادار  یتوجه به مدل ساتتاري تحایق در حالت ضارا با

 ریبین دو مت   یمستا ریشود که میزان  ماره تی غمشاهده می

 &11/1تاار  از باازه ) یطایبا  عملکارد مح يمحرک مشتر

 ریتااا  زانیاشاود. م( اسات و لاذا فرضایه پذیرفتااه می-11/1

 تیریاقادامات ماد يگار یانجیابا توجه به م يمحرک مشتر

است. باا توجاه  942/1برابر با  یطیسبز بر عملکرد مح نی مت

مشااهده  يمهناادار  یبه مدل ساتتاري تحایق در حالت ضرا

محرک  ریبین دو مت   یمستا ریشود که میزان  ماره تی  غمی



 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (94-25) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4،  شماره 1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2021, (34-52) 

 

( -11/1 &11/1تاار  از باازه ) یطایباا  عملکارد مح نهیهز

 ناهیهز کمحر ریتا  زانیشود. مفرضیه پذیرفته می است و لذا

سابز بار  نیتا م تیریاقادامات ماد يگار یانجیبا توجه به م

اسات. باا توجاه باه مادل  521/1برابار باا  یطایعملکرد مح

شاود مشاهده می يمهنادار  یساتتاري تحایق در حالت ضرا

و  اقادامات  يمحرک مشاتر ریکه میزان  ماره تی بین دو مت 

( است و -11/1 &11/1تار  بازه ) یسبز داتل نی مت تیریمد

 499/1برابار باا  زیان ریتاا  زانیشود. ملذا فرضیه پذیرفته می

  یاست.با توجه باه مادل سااتتاري تحایاق در حالات ضارا

 ریاشود که میزان  ماره تای باین دو مت مشاهده می يمهنادار

تاار   یسبز تارج نیت م تیریو  اقدامات مد يمحرک مشتر

شاود. می ه( است و لاذا فرضایه پذیرفتا-11/1 &11/1ه )باز

است.با توجه به مادل سااتتاري 421/1برابر با  زین ریتا  زانیم

شود که میازان مشاهده می يمهنادار  یتحایق در حالت ضرا

 تیریو  اقادامات ماد ناهیمحارک هز ریا ماره تی بین دو مت 

ا ( اسات و لاذ-11/1 &11/1تاار  باازه ) یسبز داتلا نیت م

است.با  941/1ز برابر با ین ریتا  زانیشود. مفرضیه پذیرفته می

 يمهناادار  یتوجه به مدل ساتتاري تحایاق در حالات ضارا

محارک  ریاشود که میزان  مااره تای باین دو مت مشاهده می

تاار  باازه  یسابز تاارج نیتا م تیریو  اقدامات ماد نهیهز

 زانیام شاود.( است و لذا فرضیه پذیرفته می-11/1 &11/1)

 است. 911/1برابر با  زین ریتا 

 

 يریگ جهینت

 یفیآمار توص جینتا

 يهاا یاز ویژگا يابخ  به صورت تالصاه باه پااره نیدرا

و در اداماه  شاودیپاسخ دهندگان پرداتته ما یشناتت تیجمه

( و نیانگیا)م يمرکاز يهاها به لحاظ شاات  ریمت  تیوضه

نفار از  141 نیب.ازگارددیما ی( بررساری)انحراف مه یپراکندگ

درصد از پاسخ دهندگان مارد و  1/22 تیپاسخ دهندگان جنس

 91درصد از پاسخ دهندگان زیار  4/1درصد زن و  سن  1/14

 21تاا  41درصاد  1/44ساال ،  41تا  91درصد  4/41سال ، 

تحصایالت  نیسال است. همننا 21درصد باالي  2/2سال و 

درصد فوق دیال   2/15درصد از پاسخ دهندگان تا دیال  ،  4/1

درصاد فاوق لیساانس باوده و  2/52درصد لیسانس و  9/11، 

ساال ،  2تا  1درصد از پاسخ دهندگان بین  4/1تدمت   باهسا

 12تاا  11درصاد باین  9/49سال ،  11تا  2درصد بین  9/11

 51درصد باین  2/19سال ،  51تا  12درصد بین  1/11سال ، 

ال اسات. در جهات سا 91تا  52درصد بین  2/5سال و  52تا 

و  هیاو تجز فیو بار اسااس توصا قیابه اهداف تحا یابیدست

 ریاشاده مشااهده شاد کاهم مت  يجماع  ور يهااداده لیلتح

 نیتر  ی، ب 52/1 ازیامت نیک  تر يدارا يمشتر يمحرک ها

و  11151/1 اریاا، انحااراف مه 2111/9 نیانگیاا، م 2مااادار 

بدست  مده  نیانگیکه م نیاست. با توجه به ا 211/1 انسیوار

 يمشاتر يلذا محرک ها باشدی( م9) ينظر نیانگیباالتر از م

 يمحرک ها ریدر جامهه هدف در سط  مناس  قرار دارد. مت 

 نیانگی، م 2مادار  نیتر  ی، ب 1 ازیامت نیک  تر يدارا نهیهز

اسات. باا  255/1 انسیو وار 11121/1 اری، انحراف مه 455/9

 ينظار نیانگیت  مده باالتر از مبدس نیانگیکه م نیتوجه به ا

هادف در ساط   مههدر جا نهیهز يلذا محرک ها باشدی( م9)

 نیکا  تار يدارا یاقدامات سبز تارج ریمناس  قرار دارد. مت 

، انحراف  2111/9 نیانگی، م 2مادار  نیتر  ی، ب 52/1 ازیامت

کاه  نیااست. با توجاه باه ا 192/1 انسیو وار 1122/1 اریمه

لاذا  باشادی( م9) ينظر نیانگیت  مده باالتر از مبدس نیانگیم

در جامهه هادف در ساط  مناسا  قارار  یاقدامات سبز تارج

،  99/1 ازیاامت نیک  تار يدارا یاقدامات سبز داتل ریدارد. مت 

 اریاا، انحااراف مه 1122/9 نیانگیاا، م 2مااادار  نیتاار  یباا

 نیانگیکه م نیاست. با توجه به ا 119/1 انسیو وار 21912/1

لاذا اقادامات  باشدی( م9) ينظر نیانگیبدست  مده باالتر از م

 ریادر جامهه هدف در سط  مناس  قارار دارد. مت  یسبز داتل

 2مادار  نیتر  ی، ب 1 ازیامت نیک  تر يدارا یطیعملکرد مح

 21/1 انسیو وار 14251/1 اری، انحراف مه 2142/9 نیانگی، م

 نیانگیبدست  مده باالتر از م نیانگیکه م نیاست. با توجه به ا

در جامهاه هادف در  یطایلذا عملکارد مح باشدی( م9) ينظر

 سط  مناس  قرار دارد. 
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 قمماتیآن باتحق سممهیو مقا یآمممار اسممتنباط جینتمما

 گذشته

با  يمحرک مشتر ریتا  یبه بررس قیاول تحا یاصل هیدرفرض

سبز بر عملکارد  نیت م تیریاقدامات مد يگر یانجیتوجه به م

 يمحرک مشاتر رینشان داد که تا  جیپرداتته شد. نتا یطیحم

 تیریاقدامات ماد يگر یانجیبا توجه به م یطیبر عملکرد مح

. باشدیدار م یمادار مهن نیاست و ا 942/1سبز برابر با  نیت م

سبز در  نیت م تیریاقدامات مد يگر یانجینا  م توانیلذا م

. رفتیرا پاذ یطایبر عملکرد مح يمحرک مشتر يگذار ریتا 

بدست  مده توسط وانگ و  جینتا يبدست  مده در راستا جهینت

 (است.5112همکاران )

اقادامات  يگار یانجیبا توجه به م نهیمحرک هز ریتا  یبررس

 جیپرداتتاه شاد. نتاا یطایسبز بر عملکرد مح نیت م تیریمد

باا توجاه  یطیبر عملکرد مح نهیمحرک هز رینشان داد که تا 

 521/1سبز برابار باا  نیت م تیریاقدامات مد يگر یانجیبه م

 یانجینا  م توانی. لذا مباشدیدار م یمادار مهن نیاست و ا

محارک  يگاذار ریسابز در تاا  نیتا م تیریاقدامات مد يگر

بدسات  ماده در  جاهی. نترفتیرا پذ یطیبر عملکرد مح نهیهز

بدساات  مااده توسااط وانااگ و همکاااران  جینتااا يراسااتا

 (است.5112)

سابز  نیتا م تیریبر اقدامات مد يمحرک مشتر  ریتا  یسبرر

حاصل از  زمون مدل نشاان داد کاه  جیپرداتته شد، نتا یداتل

باه  یسابز داتلا نیتا م تیریبر اقدامات ماد يمحرک مشتر

 يبدست  مده در راستا جهیمثبت دارد. نت ریتا   499/1  زانیم

(اسات. 5112بدسات  ماده توساط واناگ و همکااران ) جینتا

سابز  نیتا م تیریبر اقدامات مد يمحرک مشتر  ریتا  یررسب

حاصل از  زمون مدل نشان داد کاه  جیپرداتته شد، نتا یتارج

باه  یسابز تاارج نیتا م تیریبر اقدامات مد يمحرک مشتر

 يبدست  مده در راستا جهیمثبت دارد. نت ریتا   421/1  زانیم

  .ست(ا5112بدست  مده توسط وانگ و همکاران ) جینتا

 منابع

 نی(. رابطاه با1912ناژاد. ) کیان یحمازه و علا ،ينور ياحمد

محاور و عملکارد  يسابز مشاتر نیتام رهیزنج تیریمد

و  يحساابدار یالمللا نیکنفارانس با نیسازمان، پنجما

باز،  يها يو نو ور ینیکنفرانس کار فر نیو دوم تیریمد

 تهران.

. رابطاه باین (1915اتوان فومنی، سمانه و نیرانای، اباراهی . )

هاي تولیادي مدیریت دان  بازاریابی و عملکرد شارکت

 91استان گیالن، پژوهشگر )مدیریت(، سال ده ، شماره 

 .94، ص

نژاد،   یمحّمدرضا؛ ابراه ،يزاده جورشر یپور، رضا؛ تا لیاسماع

 يبار ساود ور ناناهیکار فر  یگرا ری(. ت  1915. )يمهد

 يناو ور تیاو موفا ییم ناا  باازارگرامهیب يهاشرکت

(. النیاسااتان گاا مااهیب يهام شاارکتي)مطالهااه مااورد

صانهت دانا  محاور،  ن؛یدانشگاه کار فر یکنفرانس مل

 .يشده در بخ  پوستر رفتهی. مااله پذزندراندانشگاه ما

(، 1914و براتی، مساهود )  یمر ان،یفراز؛ اتوان تراز ان،یاعتزاز

 تیریسازي ماد ادهیپ ریدر مس کییبررسی موانع تکنولوژ

)مطالهاه  رانینفت ا  یپاال عیسبز در صنا نیتام رهیزنج

 نینفاات شااهر اصاافهان(، اولاا  یمااوردي صاانهت پاااال

 .2-1تدمات، ص   يراهبرد تیریمد یکنفرانس مل

(. رابطه 1915. )سهینف دهیو جهفري کناري، س یحسنهل ،ی قاجان

هاي دانا  و عملکارد شارکت یساازمان ريیادگیا نیب

 نیدوماا ،ینااا  واسااطه اي نااو وري سااازمانم انیاابن

 هیو ساارما یمااال تیریحسااابداري. مااد یکنفاارانس ملاا

 .1-1استان گلستان، گرگان، ص  -گذاري

 ي(. رتبه بند1914ناصر. ) ،یزدانیاحمد؛  ،يرضا؛ سردار دوار،یام

سابز باا اساتفاده از روش  نیتا م رهیازنج تیریموانع مد

درو. فصالنامه م شرکت پاارس تاويمطالهه مورد متلید

 .14-1، ص  5، شماره 2دوره  ن،ینو یابیبازار ااتیتحا

بار  ناناهیکار فر  یابهاد گرا ریت   یابی(. ارز1912. )ریام ،يریام

)ماورد  يسارعت ناو ور یانجیام ناا  میعملکرد ماال

 انیاهاي کونک و متوسط کرمانشااه(. پامطالههم شرکت



 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (94-25) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4،  شماره 1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2021, (34-52) 

 

ه  زاد ارشاد، دانشاگا ینامه جهت اتاذ درجاه کارشناسا

 واحد تلخال. یاسالم

(، مادیریت زنجیاره 1922افسانه ) ،يمحمد و احمد نید ،یمانیا

سبز راهبرد نوین کسا  مزیات رقاابتی، ماهناماه  نیت م

، 11وابسته، ساال اول، شاماره  عیتودرو و صنا یمهندس

 .11-14ص  

(. 1911شاهراآ. ) ،يپاور یولا  ؛یاحب ،یایرزایبازوند، افشار؛ م

و عملکارد  نیتاام رهیازنج تیریماد نیطه باراب یبررس

 یو صانهت يدیاتول يسازمان ها يسازمانم مطالهه مورد

کس   ت،یریمد یالملل نیشهرستان ترآ  باد، کنفرانس ب

 تهران. ،يو کار و حسابدار

. ونیهماا ،یعباسا ن؛یحسا ،يدیارضاا؛ ع نیام ،يبخ  ننار

 یو نااابک یسااازمان یارتباااط فراموشاا لیاا(. تحل1914)

م وزارت يماورد ي)مطالهاه یبا عملکرد ساازمان یزمانسا

در  یرفتاار ساازمان تیریورزش و جوانان(، مطالهات ماد

 .11-11، ص  2ورزش، دوره دوآ، شماره 

اتااالق  یمطالهااات جهااان ی(. بررساا1911پارساااپور، زهاارا. )

مشااترک  ن.  یو لاازوآ  مااوزش مبااان یطاایمحسااتیز

وآ انسااانی و پژوهشاانامع علاا  و دیاان، پژوهشااگاه علاا

 .49-52، ص  1، شماره 9مطالهات فرهنگی، دوره 

 ن؛یعمادالاد ،یپاور، حجات؛ پورصافر طبالونادان یحااج نهیپود

سابز بار  یابیابازار عختی م ری(. ت  1911. )وسفی ،يباقر

 انی)مورد مطالههم مشتر یمحصوالت ورزش دیتر  یتصم

شاهر تهاران(.  یمحصوالت ورزشا ععرض يهافروشگاه

 .212-212، 9، شماره 1دوره  ،یورزش تیریمد هینشر

توکلی دهاقانی، محمدرضا؛ شااهوردیانی، شاادي؛ موسای پاور، 

(. بررسی رابطه بین مادیریت زنجیاره 1911حجت اله. )

تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکارد ماالی. 

-114، صا 22، شاماره 55پژوهشنامه بازرگانی، دوره 

111. 

اقانی، محمدرضا؛ شااهوردیانی، شاادي؛ موسای پاور، توکلی ده

(. بررسی رابطه بین مادیریت زنجیاره 1911حجت اله. )

تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکارد ماالی. 

-114، صا 22، شاماره 55پژوهشنامه بازرگانی، دوره 

111. 

 رهیازنج تیریماد نیارتبااط با ی(. بررس1919. )الیدان ،يجبار

اساتان  ییغاذا عیز و عملکرد ساازمان در صاناسب نیتام

 یارشد، دانشاگاه  زاد اساالم ینامه کارشناس انیالبرز. پا

 .يو حسابدار تیریدانشکده مد ،يواحد تهران مرکز

سابک  ری(. تا  1911. )باهیحب ،یجهفري هرندي، رضاا و نجفا

ساکوت  گريیانجیاباا م یرهبري بر عملکرد منابع انسان

)بهباود و تحاول(،  تیریطالهات ماد. فصلنامه میسازمان

 .21-22، ص 22، شماره 51سال 

در  ساکیر تیری(، ماد1911اوا، ) ،یحساآ زند و ساوج ،یحسام

توسهه و تحول،  تیریفصلنامه مد ن،یت م رهیزنج تیریمد

 .44-91، ص  1شماره 

 ی(. یکااارنگ1915نارگس. ) ،یخیمحماود و شا دیس ،ینیحس

 یشرکت در صنهت ماواد غاذای و عملکرد نیت م رهیزنج

، صا  21شاماره  ،یایران. نش  انداز مدیریت بازرگاان

152-11. 

حایای نس ، منیاژه؛ یزدانای، حمیدرضاا؛ داورپنااه کیاسارایی، 

(. تا یر حمایت مدیریت ارشاد از اقادامات 1912فاطمه. )

زیست محیطی بر اساتراتژي بازاریاابی سابز و عملکارد 

صاانهتی در ایااران.  زیساات محیطاای کساا  وکارهاااي

 .59-92، ص 1، شماره1تحایاات بازاریابی نوین، دوره 

(. 1915. )دیافر ،ینهمت یبابائ ؛یعبدالهل ،یفرزانه؛ جالل درپور،یح

 یباترکی روش از اساتفاده باا هاا¬عملکارد باان یابیارز

FAHP –TOPSISیو حسابرسا یمال ي، حسابدار، 

 .122-129، ص 11سال پنج ، شماره 

 روزي،یااف ؛یمهصااوآ، مجتباا ريیقااد رضااا؛یان  سااتانه، علدرباا

 یعملکرد سازمان نیارتباط ب ی(. بررس1911. )یمحمدعل

)مطالهه  ییروستا یمحل رانیمد ینیهاي کار فرو مهارت

 ،یی(. پژوه  هااي روساتانیاستان قزو ارانیموردي ده

 .21-51. ص  ک یسال سوآ. شماره 

، حسن و باقري قلهه سلیمی، دلوي اصفهانی، محمدرضا؛ قربانی

(. بررسی تا یر همسویی اساتراتژي هااي 1919مرضیه. )
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بازاریابی بر زنجیره تاامین و عملکارد ساازمان )مطالهاه 

مورديم گروه صنهتی انتخا (، مادیریت بازاریاابی، دوره 

 .111، ص59، شماره 1

(. ناا  1914زاده جورشاري، محّمدرضاا. ) یراه حق،  تنا و تا

م ی( در بهبود عملکرد ماالTQMجامع ) تیفیک تیریمد

)ماورد  تیافیو عملکرد ک يعملکرد نو ور یانجینا  م

کنفرانس  نی(، دومالنیاستان گ مهیب يهامطالههم شرکت

شاده  رفتاهیماالاه پذ ت،یریو ماد يحسابدار یالملل نیب

 و در  در مجموعه مااالت، تهران. یسخنران هجهت ارائ

(. 1914احمد. ) ،یبوزنجان ياریاهلل؛ اله  یحب ،یکردشول ییرعنا

و ا ار  ن بار  یطایمح ستیشرکت به اتالق ز يبندیپا

ساال  ،یساتی. فصالنامه اتاالق زانیمشتر يرفتار اتین

 .151-141پنج ، شماره هجده ، ص 

(. 1911رهنماي رودپشتی، فریدون؛ غالمای جمکرانای، رضاا. )

ها و الزاماات. مدیریت هزینه بین سازمانیم مفاهی ، رویه

 .111، ص1، شماره 4حسابداري مدیریت، دوره 

  ار  ی(. بررس1914. )هیفرجاد، حاج یو رجب یاحمدعل ،یروح اله

باار عملکاارد  یمنااابع انساان تیریمااد يهاا یتاط مشاا

ساال  ،یمناابع انساان تیریماد يپژوه  هاا ،یسازمان

 .191-112(، ص  51 یاپی)پ 9هفت ، شماره 

محمد  ،يکجور یسران اهیس ن؛یزاده، حس یفارس  ؛یعظ ،یزارع

هاوش  ری(. تا  1914. )يمهاد ،یسالطان یدهااان ؛یعل

 يهااتیاز ظرف يریگبر عملکرد سازمان با بهره یسازمان

، شاماره 1دوره  ،یایاجرا تیری. پژوهشانامه مادیابیبازار

 .14-91، ص  19

 لیا(، تحل1911) نیمحماد حسا ،یو کبگان دیشاهبندرزاده، حم

سابز  نیت م رهیزنج تیریموجود در مد يها سکیر یکمّ

فصالنامه پژوهشانامه   ،یاضایر يبا اساتفاده از مدلسااز

 .95-1، ص  25شماره  ،یبازرگان

.  یمحماادرح ان،یرمضاان ز؛یکاامب ،يمحماد؛ شااهرود ،یفیشار

بار بهباود  نیتاام رهیزنج تیریمد ریتا  ی(. بررس1912)

 نیسااوم ،یقااابتر تیاامز قیاااز طر یعملکاارد سااازمان

 ه،یادریو اقتصااد، تربات ح تیریمد یالملل نیکنفرانس ب

 .هیدریح تیدانشگاه ترب

 يناادهایفرا ری(. تااا 1919تارمساات، پگاااه. ) ؛یمرتضاا ،یهیشااف

و عملکاارد  یرقااابت تیااباار مز نیتااام رهیاازنج تیریمااد

 یم شرکت ساپکو(، مطالهات کماي)مطالهه موردیسازمان

 .154-112، ص  5، شماره 2سال  ت،یریدر مد

(. 1919. )یمجتبا دیفرهاد؛ محمودزاده، س ،یفیرضا؛ حن ،یخیش

ماادر  يبر عملکارد شارکتها نیتام رهیزنج تیریمد ریتا 

تودرو(. پژوهشنامه اقتصاد  رانیا ی)گروه صنهت یتخصص

 .21-11، ص  1، شماره 2و کس  و کار، دوره 

والفضال و اب ،ياکبار؛ محماد یعل ،يساره؛ گل محمد ،يصمد

عملکارد  یابیاارز يالگاو ی(. طراحا1911رضاپور، تارا. )

 ،ینامه طا  انتظاامناجا، فصل يها مارستانیب یسازمان

 .41-92، ص  1، شماره1دوره

(. 1912. )یعلا ،يجماال؛ غفاار ،یغالمرضا؛ عبدالملک ،یطالاان

بر بهبود عملکرد  یمنابع انسان تیریابزار مد ریت   یبررس

 تیریکارکنان دانشگاه تهران. فصلنامه مد نایم یسازمان

 .14-1، ص  1، شماره 2دوره  ،یدولت

(. بررسای تا  یر 1912طالاانی، محمد و مهادي زاده، مهاران. )

مت یاار تهاادیلگر بازاریااابی الکترونیااک باار رابطااع بااین 

 تیریها، ماادهاااي بازاریااابی و عملکاارد شاارکتقابلیت

 .914-922، ص  5، شمارة 2دورة  ،یبازرگان

عاطفت دوست، علیرضا؛ تائف الهی، احمدعلی؛ فانی، علی اص ر 

(. بررسای تا  یر بازاریاابی 1915و دانایی فارد، حسان. )

داتلی بر عملکرد سازمان با در نظار گارفتن مت یرهااي 

میانجی تههد ساازمانی و کاار فرینی ساازمانی )مطالهاع 

 تیریمااورديم شاارکت فااوالد مبارکااع اصاافهان(، مااد

 .45-51، ص  4، شمارة 2 ورةد ،یگانبازر

 نیتاام رهیازنج تیری(. مد1911. )یعل ،يسودابه؛ ناظر ،یغالم

. زویانامه ا یگواه لگریسبز و عملکرد سازمان؛ نا  تهد

سال هشت ، شاماره  ت،یفیاستاندارد و ک تیریفصلنامه مد

 .1-52، ص 1
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اهلل  روح ،يو تاداورد یعلا ،ي بااد روزیاف یتااتم ا؛یاالفت، له

 نیتا م ي¬رهیازنج تیریتحااق ماد اتی(، ماتض1911)

 تیریفصلنامه علوآ مد ران،یا يسبز درصنهت تودروساز

 .141-159، ص  51سال شش ، شماره  ران،یا

الفت، لهیا؛ تاتمی فیروز باادي، سایدعلی؛ تاداوردي، روح الاه. 

(. ماتضیات تحاق مدیریت زنجیاره تاامین سابز 1911)

ایاران. فصالنامه علاوآ مادیریت  درصنهت تودروساازي

 .159-141، ص 51، شماره 1ایران، دوره 

(. 1912کاغااذیان، سااهیال؛ نااادي، یاازدان؛ ساااهري، یهاااو . )

 ینیوامکاان جانشاا دیاعوامال تول ناهیساه  هز یبررسا

 ،یباناک رفااه. پژوهشانامه بازرگاان نهیهادر تابع هز ص

 .121، ص11شماره 

(. 1919زهارا. ) ،ياصا ر؛ مساهود یعلا ،یاسداله؛ فان ج،یکردنائ

و  یسااازمان تیشاافاف ةمفاااود عحلااا یفرهنااگ سااازمان

، 15دوره  ،یفرهناگ ساازمان تیریعملکرد سازمان، ماد

 .119-121، ص  5شماره 

دلخواه،  ؛يمحمد هاد ،یاص ر؛ ساسان ،یاسداله؛ مشبک ج،یکردنائ

باار  ییایااپو يهاااتیقابل ریتاا   ی(. بررساا1919. )لیااجل

متاوازن.  يازیاکاارت امت کاردیباا رو ید ساازمانعملکر

، صا  15، شاماره 1دوره  ،ییاجرا تیریپژوهشنامه مد

112-151. 

و  ی(. بررساا1912جااواد. ) دیساا رانبااان،یمحمدرضااا؛ ا ،یماایکر

سابز باا عملکارد ساازمان.  نیتا م رهیرابطه زنج لیتحل

در  نیناو يپاژوه  هاا یالمللا نیکنفرانس با نیسوم

 تهران. ت،یریمد

(. رابطه بین 1912محتش ، سیدسجاد و کبري  ارالهی، صدیاه. )

هاي زنجیره تامین سبز و بهره وري در سازمان ها. مولفه

 کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت.

 ي(. الگو1911اکبر. ) یعل دیو افجه، س یمجتب دیمحمودزاده، س

باار عملکاارد سااازمانم  یاجتماااع هیساارما يا رگااذار

تاودرو، پاژوه   رانیاا یع گروه صانهتتاب يهاشرکت

، صا  5سال اول، شماره  ،یمنابع سازمان تیریمد يها

1-55. 

(. 1914فاطمااه. ) ،یماادن خساارو؛یک ده،یاااکیمحمااود؛  ،يمااراد

 یاتیادوساوتوان و عملکاردم ناا  ح یفرهنگ ساازمان

، 19سال  ،یفرهنگ سازمان تیری. مدیسازمان یدوسوتوان

 .1511 -1542(، ص 92 یاپی)پ 4شماره 

 تیاو اولو ییشناسا"(1914محمود رضا  و همکاران) ،یمیمستا

 نیتا م رةیاعملکارد زنج یابیاارز يبرا ییارهایمه يبند

 .121-114.ص  1، شماره 1دوره  "تدمات

(. 1911مشاابکی، اصاا ر؛ بسااتاآ، هااادي؛ ده یادگاااري، سااهید. )

ارتااي عملکرد ساازمانی از طریاق فراموشای ساازمانی 

، صا  42، شاماره 12ند. مدیریت سالمت، دوره  هدفم

19-112. 

 ،یو رباان یرعلایم ،ينااو دیمحماود؛ سا ،ینادر؛ زمان ،یمظلوم

بهبود مستمر و  ،یسازمان يریادگی(. رابطه 1919عارفه. )

 يها)شارکت یبا عملکارد ساازمان یسازمان انیاعتماد م

 ستیسال ب مه،یب ع(. پژوهشناميا مهیتدمات ب یندگینما

 .125-119، ص  5و نه ، شماره 

(. توساهه مادل مادیریت 1912مهزز، هاش  و عزیازي، جاواد. )

زنجیره تامین سابز یاناگ در شارکت ساینره. فصالنامه 

 .911-995، ص 5، شماره 2مدیریت صنهتی، دوره 

(. ماادیریت هزینااه و 1911. )یموساا دیساا ،یگنجاا یرقربااانیم

نهت هوشامند، شناسایی عوامل قابل کاه  هزیناه. صا

 .52، ص2، شماره12سال 

 ریتااا  ی(. بررسا1911. )ماهیفه ،یرزائایپاور، محماد؛ م ينظار

بار  دیاباا تاک یبر عملکرد مال کیاستراتژ نهیهز تیریمد

 تیری. فصالنامه مطالهاات مادیطیمح ستیز يهانهیهز

 .511-594، ص  12سال شانزده ، شماره  ،یصنهت

 تیابهاد مساهول ریت   یابی(. ارز1911. )سیپرند ،یصالح ینهمت

م ناا  ی( بار عملکارد ماالCSRها )شارکت یاجتماع

 یشهر صانهت يها)مورد مطالههم شرکت ينو ور یانجیم

 - یبازرگان تیریارشد، رشته مد یرشت(. رساله کارشناس

 . جانیواحد اله یدانشگاه  زاد اسالم ،یمال  یگرا

 تیابهاد مساهول ریت   یابی(. ارز1911. )سیپرند ،یصالح ینهمت

باا ناا   ی( بر عملکارد ماالCSRها )شرکت یاجتماع
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 انیرشت. پا یشهر صنهت يهادر شرکت ينو ور یانجیم

 تیریارشد، رشته ماد ینامه براي دریافت درجه کارشناس

واحاد  یدانشاگاه  زاد اساالم ،یماال  یگارا - یبازرگان

. نوع پسند اصایل، سایدمحمد؛ ملاک اتاالق، جانیاله

(. 1919ماعیل؛ عاشااق حسااینی مهرواناای، مجیااد. )اساا

بررسی رابطه بین مدیریت استهداد و عملکارد ساازمانی. 

فصلنامه پژوه  هاي مدیریت منابع انسانی، سال شش ، 
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