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 -5دانشیار گروه مدیریت ،دانشگاه الزهرا
 -0استادیار گروه مدیریت ،پردیس فارابی قم
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چکيده
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر دو متغیر حمایت مددیریت ارشدد از اقددامات زیسدت محیطدی و فرهند

زیسدت

محیطی بر استراتژي بازاریابی سبز و همچنین تأثیر استراتژي بازاریابی سبز بر عملکرد زیست محیطی و عملکدرد اقتصدادي
در کسبوکارهاي صنعتی در ایران میباشد .پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي و براساس روش گدردووري دادههدا،
از نوع توصیفی-پیمایشی است .جامعة وماري این پژوهش ،مدیران عالی ،میانی و عملیاتی کسبوکارهداي صدنعتی عضدو
وزارت صنعت ،معدن ،تجارت و سازمان گسدترش و نوسدازي صدنایع ایدران هسدتند کده بدا اسدتفاده از روش نموندهگیدري
تصادفی ساده  82شرکت از میان کسب وکارهاي صنعتی ،به عنوان نمونه ،تعیین شدند .سپس دادهها بدا روش مددلسدازي
معادالت ساختاري و با استفاده از نرمافزارهاي  SPSSو  LISRELمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافتهها نشان میدهد
که فرهن

زیست محیطی در درون کسب وکارهاي صنعتی بر اتخاذ استراتژي بازاریابی سبز تأثیر مثبت و معنداداري دارد

و حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی موجب تقویت فرهن

زیست محیطی در کسب وکارهاي صنعتی در

ایران میشود .اتخاذ استراتژي بازاریابی سبز در کسب وکارهاي ایرانی ،عملکرد اقتصادي را بهبود میبخشد اما با توجه بده
اینکه موضوع محیط زیست به عنوان یک موضوع استراتژیک در کشور ما در نظدر گرفتده نمدیشدود و کسدب وکارهدا از
استانداردهاي به روز استفاده نمیکنند ،عملکرد زیست محیطی وضعیت نامناسبی دارد.
واژههاي کليدي :استراتژي بازاریابی سبز ،فرهن

زیست محیطی ،حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیست محیطی،

عملکرد اقتصادي و عملکرد زیست محیطی.

* نویسنده مسؤول

mhaghighinasab@alzahra.ac.ir
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-1مقدمه

در سبک زندگی خدود در نظدر گرفتندد(اوتمن.)0250 ،

دنیاي امروز مملو از تغییرات و دگرگدونیهدا اسدت.

مطالعاتی که در سالهاي اخیر در میان مصرفکننددگان

تغییر در فناوري ،اطالعات ،خواستههاي مردم و تغییر در

ایرانی انجام شدده اسدت ،نشدان مدیدهدد کده مصدرف-

بازارهاي جهانی از جمله تحدوالت دنیداي امدروز اسدت.

کنندگان ایرانی ،جویاي کاالهاي سبز هسدتند و همدواره

یکی از مهمترین تغییراتی کده در دهدههداي اخیدر توجده

به دنبال خرید محصوالتی میباشند که کمتدرین وسدیب

محافل علمی و سیاسی را بده خدود جلدب نمدوده اسدت،

را به محیط زیست و سالمتی افراد جامعه وارد کند.

تغییر در محیط زیست است.

بددا وجددود تغیی در در رفتددار مصددرفکنندددگان حددامی

یکی از بخشهاي سازمانی که در سالهاي اخیدر بده

محیط زیست و مقررات سخت دولتها در جهت حفظ

موضوع پایداري محیط زیست اهمیت مدیدهدد ،بخدش

محیط زیست و منابع طبیعی ،شدرکتهدا مجبدور هسدتند

بازاریابی است .شاید کسی تصدور نمدیکدرد کده روزي

که براي بقا و کسب مزیت رقدابتی ،کاالهداي دوسدتدار

بازاریابی عالوه بر سودووري و فروش ،نگدران سدالمت

مح دیط زیسددت را تولی دد کنن دد و برنامددههدداي بازاری دابی

مصرفکننده نیدز باشدد ،امدا پویدایی و رقابدت شددید و

متناسب با ایدن محصدوالت را اجدرا نمایند(امیرشداهی و

افددزایش نگران دی نسددبت بدده مح دیط زیسددت و همچن دین

دیگران .)5930،بدین جهت شرکتها باید در سیاسدت-

مقددررات دولتدی و افددزایش وگدداهی مصددرفکنندددگان،

ها و استراتژيهاي بازاریابی خدود ،تجدیدد نظدر کنندد و

شرکتها را بر ون داشته است که در سالمت جسمانی،

مسائل زیست محیطی را در تمامی فعالیتهاي سدازمانی

رواندی و پدداکیزگی محدیط مصددرفکنندددگان نیدز تأمددل

ادغام کنند و با پیوستن به جریان تولید محصدوالت سدبز

کنند(امیرشاهی و دیگران.)5930،

در کنار کمک بده حدل مشدکالت زیسدت محیطدی ،بده

مطالعات نشان میدهد که  %88از مصدرفکننددگان

مقبولیت اجتماعی دست یابند.

ومریکایی بده سدمت سدبز شددن روي ووردندد ،ونهدا از

با توجه به اینکده کسدب وکارهداي صدنعتی یکدی از

سددبکی از زندددگی کدده در ون گزینددههدداي مددرتبط بددا

منابع ایجاد ولدودگی در جهدان هسدتند ،در نظدر گدرفتن

پایداري ،قابل دسترس ،جذاب و قابل انتظار است ،لذت

مسائل زیست محیطی در شدرکتهداي صدنعتی)B2B(5

مدیبرنددد و از سددال  0223تقریبداً تمددام ومریکدداییهددا بدده

همچددون شددرکت پتروش دیمی ،شددرکت نفددت ،شددرکت

گونهاي در انواع فعالیدتهداي زیسدت محیطدی ،اگرچده

سیمان ،بخش خودرو و ...یک امر مهم تلقی میشود .بدا

خیلی ساده ،شرکت کردهاند و انجام فعالیتهاي زیست

وجود اهمیت بازاریابی سدبز در میدان کسدب وکارهداي

محیطی را از خانههایشان وغاز نمدودهاندد .فعالیدتهدایی

صنعتی ،پژوهشهاي محدودي در این زمینه انجام شدده

همچون قرار دادن زبالدههدا در سدطل بازیافدت(در حدال

است و بیشتر مطالعات ،اثرات مثبت رقابتی حاصل از بده

حاضددر  %88از ومریکدداییهددا بدده بازیافددت مددواد مشددغول

کددددارگیري بازاریدددابی سددددبز را در میدددان بازارهدددداي

هستند) ،جایگزین کردن المپهاي رشتهاي کم مصرف

مصرفی )B2C(0نشان میدهند .در نتیجه ایدن پدژوهش،

به جاي المپهاي فلورسنت فشرده( )CFLیا اسدتفاده از

که بر گرفتده از پایدان نامده کارشناسدی ارشدد اسدت ،بدا

دیود  LEDبراي ساطع کردن نور ،خاموش کردن المپ
اضافی و . ...ونها رفتار سبز را به عنوان یک امر ضروري

1 Business- to- Business
2 Business- to- Consumer
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هدف پرکردن شکاف کاربرد مفهوم بازاریدابی سدبز در

تعاری

زمینددة  B2Bبدده بررس دی تددأثیر بکددارگی دري اسددتراتژي

از جامعتدرین تعداری

بازاریابی سبز بدر عملکدرد کسدب وکارهداي صدنعتی در

شده که به شر زیر می باشد:

ایران میپردازد و عالوه بر ون درصدد اسدت تدا بده ایدن
پرسش پاسخ دهدد کده ویدا دو متغیدر حمایدت مددیریت
ارشددد از اقدددامات زیسددت محیط دی و فرهن د

متعددي از بازاریابی سبز ارائه شده است ،یکدی
توسدط پوالنسدکی( )5334ارائده

«بازاریدابی سدبز یدا زیسدت محیطدی شدامل تمدامی
فعالیتهاي طراحی شده است که براي ایجاد و تسهیل

زیسددت

مبادالت درنظر گرفته شده براي بدرووردن نیازهدا و

محیطی ،بده عندوان مندابع شدرکت ،بدر اتخداذ اسدتراتژي

خواستههاي بشر میباشدد ،بطدوريکده تدأمین رضدایت،

بازاریابی سبز توسط کسب وکارهداي صدنعتی در ایدران

نیازها و خواستهها با کمترین اثرات مضر بر روي محیط

مؤثر است؟

طبیعی اتفاق بیفتد».
بدین جهت شرکتهایی که به محیط زیست اهمیت

-2مباني نظري و فرضيههاي پژوهش

م دیدهنددد ،بای دد طددر هدداي عملی داتی جدی ددي جهددت

 -1-2بازاريابي سبز

همدداهنگی و سددازماندهی اقدددامات در راسددتاي هدددف

متأسفانه اکثر مردم بر این باورند که «بازاریابی سبز»

سازمان تدوین نمایند ،به عبارت دیگر ،باید بدا توجده بده

تنهدا بده تدروی یدا تبلید محصدوالتی بدا ویژگدیهداي

هدددف حفددظ محدیط زیسددت ،پایدداري محدیط زیسددت،

زیسددتمحیطددی اشدداره دارد .واژههددایی مانن دد :ب ددون

رضایت ذینفعان و ...استراتژيهاي سبز را اتخاذ نمایند.

فسفات ،قابدل بازیافدت ،سدازگار بدا ازون و سدازگار بدا

دیدددگاه سددنتی مدددیریت اسددتراتژیک ،اسددتراتژي

محدیط زیسدت ،مدواردي هسدتند کده اغلدب مصدرف-

سازمانی را به عنوان ابزاري جهت واکنش مناسب نسبت

کننددگان ونهدا را بدا بازاریدابی سدبز مدرتبط مدیدانندد.

به فشارهاي زیست محیطی در نظر میگیرد و بنا بده نظدر

استفادة گسترده از واژههدایی مانندد طبیعدی ،ارگانیدک،

هدددارت( ،)5333فشدددارهاي زیسدددتمحیطد دی یکد دی از

سازگار با زمدین ،زیسدت محیطدی ،غیدر سدمی ،تجزیده

برجستهترین عوامل بدراي توسدعة قابلیدتهداي سدازمانی

پذیر ،گیاهی و بدون کلر باعث شده است تدا مصدرف-

اسددت .ازی دن رو شددرکتهددا بددراي بهبددود قابلی دتهدداي

کنندگان ونها را مترادف بدا «سدبز» در نظدر بگیرندد ،در

سازمانی و تبدیل تهدیددات احتمدالی محدیط طبیعدی بده

حالی کده ایدن واژههدا فقدط عالئمدی از بازاریدابی سدبز

فرصدتهدا ،بایدد مسدائل زیسدتمحیطدی را بدا مدددیریت

گسدتردهتدري از

استراتژیک ادغام کنندد .بده عبدارتی ،افدزایش فشدارهاي

فعالیتها است؛ فعالیدتهدایی مانندد :اصدال محصدول،

زیستمحیطی ،شرکتها را مجبور میکند تا استراتژي-

تغییر در فرایندد تولیدد ،تغییدر در بسدتهبنددي و همچندین

هاي خالقانة جدیدي را انتخاب کنند و به مزیت رقدابتی

تغییر در تبلیغدات کده مدیتواندد در کاالهداي مصدرفی،

برسند .یکی از این استراتژيهاي جدیدد ،کده بده درجدة

صنعتی و یا حتی خدمات اعمال شود.

همدداهنگی اهددداف سددازمانی و اهددداف زیسددتمحیط دی

هسدتند و بازاریدابی سدبز شدامل طید

بازاریابی سبز اولین بار در اواخر سدال  5382توسدط
انجمن بازاریابی ومریکا ،)AMA(5معرفی شدد .تداکنون
1 American Marketing Association

مددرتبط اسددت ،اسددتراتژي بازاریددابی سددبز اسددت .ایددن
استراتژي عالوه بر اینکه به دنبال پاسخ به نیازهداي بدازار
براي محصوالت و خددمات سدازگار بدا محدیط زیسدت
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است ،باید جنیههاي سبز را در فرایندهاي تولید ،قیمدت-

توسعة ظرفیتهاي سدازمانی کده معمدوالً پیچیدده ،فندی،

گددذاري ،ارتباطددات ،بسددتهبندددي و ...لحددان نمایدد و بدده

کمیاب و غیر قابدل تقلیدد هسدتند ،منجدر مدیشدود و در

نگرانی و حساسیت ذینفعان مختل

پاسخ مناسب دهد.

وگانویس و توپالویس بیان میکنندد کده پدن عامدل
کلیدي در استراتژي بازاریابی سبز وجدود دارد :وضدو
اهداف ،همکاري با اشدخا

نهایت از طریق تولید متمایز و صرفهجویی در هزینه ،بدر
عملکرد تأثیر میگذارد.
تاکنون پژوهشهداي زیدادي در زمیندة ظرفیدتهداي

ثالدث مانندد سدازمانهداي

سازمانی انجام شده است که بیشدتر مربدو بده ندوووري

دولتی ،انجمنهاي زیستمحیطی و مشابه ون و سازمان-

مداوم ،ایجاد دیدگاه مشترک در میان اعضاي سدازمان،

هاي غیر انتفاعی «سبز» دیگدر ،ارتباطدات ،ایجداد انگیدزه

فشددددارهاي سددددهامداران و منددددابع فیزیکدددی سددددازمان

براي مصرفکنندگان به منظور خرید محصوالت سبز و

اسددت(کریسددتمن .)0222 ،امددا مطالعددات محدددودي از

بی دان ای دن نکتدده کدده کددل شددرکت سددبز است(ماسددوم و

دیدگاه مبتنی بر مندابع ،بده اخدالق مددیریت ،بده عندوان

همکاران .)1،0250،در صورتی میتوان ادعدا کدرد کدل

یکی از منابع مهم سازمانی ،اشاره کرده است.

شرکت سبز اسدت ،کده همدة سدطو  ،دوایدر و اعضداي

تحقیقات نشان داده است که ویژگیهاي شخصدیتی

سازمانی ،توجه به محیط زیست و مصرفکننددة سدبز را

مدیران ارشد ،به عنوان یکی از اعضداي تصدمیمگیرندده

به عنوان هدف اصلی در نظر بگیرند ،به عبارتی فرهند

در درون سازمان ،بر رفتار حرفهاي ونها تأثیر مدیگدذارد

زیسددتمحیطدی را در جدداي جدداي شددرکت رواج دهنددد.

و موجب میشود تا ارزشهداي شخصدی بده ارزشهداي

سدازمانی

سازمانی تبدیل شود و به دنبال ون سدازمانهدا بده مزیدت

را تقویت کندد ،نقدش مؤسدس یدا مددیر ارشدد شدرکت

سددازمانی و رهبددري زیسددتمحیطددی در درون صددنعت

است .در واقع میتوان براساس دیدگاه مبتنی بدر مندابع،5

برسددند .تعهدددات فددردي مدددیران ،تأس دیسکنندددگان ی دا

که بر کل منابع شرکت در راستاي کسب مزیت رقدابتی

صاحبان شرکتها به محیط زیست ،بده طدور مسدتقیم بدا

تمرکز میکند ،بیان کرد که اخدالق مددیریت ارشدد در

اقدامات زیست محیطی ونها در ارتبا است .براي مثال

راستاي حمایدت از اقددامات زیسدتمحیطدی و فرهند

میتوان از مدیریت زنجیرة تأمین سبز نام برد .رامدوس و

زیسدددتمحیطدددی ،همچدددون منبعدددی درون سدددازمانی

اسددتگر( )0222بیدان مدیکننددد کدده حمایدت مدددیریت از

است(همانند منابع مدالی ،فیزیکدی ،تجربدی و )...کده بده

اقدامات زیستمحیطی ،به طور مثبت ،با تمایل کارکنان

توسعة ظرفیتهاي سازمانی کمک میکند.

براي ایفداي نقدش در ندوووريهداي متناسدب بدا محدیط

یکی از مهمترین عواملی که میتواند فرهند

زیست ارتبا دارد(فراج و همکداران .)0259 ،ایدادت و
 -2-2حمايت مديريت ارشد از محيط زيست
اسدداس دیدددگاه مبتنددی بددر منددابع را ،نظریددة منددابع
بارنی( )5335بیان مدیکندد .براسداس ایدن نظریده ،مندابع

همکدداران( )0228و منگدداک و همکدداران( )0252نشددان
دادند که نگرانی مدیران نسبت به مسائل زیستمحیطدی
بر اتخاذ استراتژي زیستمحیطی تأثیر مثبتی دارد.

ناهمگن در درون سازمانها ،موجب پدیدار شدن اندواع

بدددا ایدددن حدددال یافتدددههددداي تحقیقدددات فدددراج و

عملکرد سازمانی میشود .بده عبدارتی مندابع سدازمان بده

همکاران( 0223و  ،)0255حاکی از ون است کده تعهدد

1 Resource Based View

مدیریت نسبت به حفظ محیط زیست ،بر استراتژيهداي
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بازاریابی سبز تأثیري ندارد .بنابراین فرضیة اول به شدر

رفتار کند ،انسدان در برابدر خداوندد و تمدامی وفدرینش

زیر ارائه میشود:

مسئول است(محمد شفیعی.)5932 ،

 :H1حمای دت مدددیریت ارشددد از اقدددامات زیسددت-

محصول طي ب 2در براب ر ببي ث :3در قدرون

محیطی تأثیر مثبدت و معنداداري بدر اسدتراتژي بازاریدابی

کریم 58 ،بار به کلمدة طیدب اشداره شدده اسدت .از نظدر

سبز در کسب وکارهاي صنعتی ایران دارد.

محققدان اسددالمی ،طیدب نشددان دهندددة زیبددایی ،پدداکی و
خلو  ،جذابیت و وثار خوب مادي و معنوي است .در

-3-2فرهنگ زيستمحيطي

این صورت ،زمین زمانی طیب میشود که کشت و زرع

زیسددتمحیط دی 5مجموعددهاي از هنجارهددا،

خوبی داشته باشد .غذا زمانی طیب است که حالل باشدد

باورها و ارزشهداي حفدظ محدیط زیسدت اسدت .قدرون

و یک شهر زمانی طیب است که ایمن و پیروز باشد .در

کریم ارزشهایی را از جانب خداوند براي ما مخلوقدات

صورتی که چنین صفات خوبی را دارا نباشند ،خبیث بده

به ارمغان وورده است .یکی از ارزشهایی کده در قدرون

حسددداب مد دیویندددد ،در نتیجددده ،مصدددرفکننددددگان و

بر ون تأکید فدراوان شدده اسدت ،حفدظ محدیط زیسدت،

تولیدکنندگان اسالمی اجازه ندارندد محصدوالتی کده از

بقاي ون براي نسلهاي ویندده و حدالل بدودن تولیددات

طیبددات نیسددت را تولیدد یدا مصددرف کننددد ،در غیدر ایدن

است .با نگاهی به ویات و روایات و سیرة اهل بیدت(ع)

صورت از قوانین دینداري تخطی کدردهاندد .زمدانی کده

روشن میشود که هیچ مکتبی مانند اسالم بده طبیعدت و

تولی دد ی دک محصددول ،وثددار بدددي بددر مح دیط زیسددت و

محیط زیست اهمیت نداده است .با در نظر گدرفتن ایدن

سالمتی افراد داشته باشد ،جزء طیبات نیست و تولیدد ون

نکتده کده بده حکدم قدرون کدریم همده چیدز در جهدان

از نظر اسالم حرام است.

فرهن د

وفرینش ،بر پایة نظم و عدالت استوار است و هر چیزي

محصول خبیث مصرف شدنی نیست و باید:

به اندازة الزم وفریده شده است(سورة قمدر ،ویدة ،)43

 -از بازار اسالمی خارج شود؛

این نتیجه به دست میوید که نابسامانیهاي موجدود در

 -نمیتواندد قیمدتگدذاري شدود چدون بدی اهمیدت

طبیعت و ولدودگیهداي زیسدت محیطدی ،از بهدرهوري
نادرست از طبیعت و منابع ون ناشی میشود.
در قدرون کدریم از ندابود کدردن و تخریدب محدیط

است؛
 براي یک فرد مسلمان نمدیتواندد بده عندوان یدکدارایی محسوب شود(بیکر.)0255،4

زیست به عنوان اعتداء (تجاوز) نام برده شده اسدت  .بدر

هارت )5331(1بیان میکند که منابع زیسدتمحیطدی

این اسداس کسدانی کده نسدبت بده محدیط زیسدت رفتدار

در توسدعة اسدتراتژيهداي موفددق زیسدتمحیطدی ،نقددش

نامناسدب داشدته باشدند ،از رحمدت و محبدت خداوندد

محوري دارند .یکی از ایدن مندابع کده ممکدن اسدت بده

محددروم خواهنددد بود(مائددده .)81 ،درسددت اسددت کدده

ایجاد عملکرد عالی کسب وکار کمدک کندد ،فرهند

خداوند طبیعت را مقهدور انسدان وفریدده و انسدان را بده

زیستمحیطی است .فرهن

به مجموعهاي از هنجارهدا،

عنوان جانشین خود در زمین قرار داده است ،اما ایدن بده
ون معنا نیست که او وزاد باشد تا هرگونه که مایل است
1 Environmental Culture

2 Tayyib
3 Khabeeth
4 Baker
5 Hart
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ارزشها و مفروضاتی اشداره دارد کده در میدان اعضداي
سازمان شکل گرفتده اسدت و مخصدو
دورة خا

است .فرهند

یدک زمدان یدا

مدیتواندد توسدط یدک تدیم

مدیریتی به وجود وید ،پذیرفته شود ،کش

شود تا طدی

محیطی درون سازمانی میشود(فراج و همکاران0223 ،
و .)0259
بر این اساس ،فرضیة سوم چنین مطر میشود:
 :H3حمای دت مدددیریت ارشددد از اقدددامات زیسددت-

یک تالش وگاهانده ،مجموعدهاي از ارزشهداي مطدر

محیطی تأثیر مثبت و معناداري بر فرهن

بدددراي هددددایت رفتدددار کارکندددان و شدددرکت انتشدددار

در کسب وکارهاي صنعتی ایران دارد.

زیستمحیطی

یابد(اشنایدر.)5388 ،5
تحقیقات نشان داده که فرهن

زیست محیطی می-

-4-2استراتژي بازاريابي سبز
0

تواند به عنوان یدک دارایدی اسدتراتژیک در نظدر گرفتده

«اسددتراتژي بازاریددابی سددبز » بدده معنددی ارزشهددا و

شود که به شرکتها اجدازه مدیدهدد تدا اسدتراتژيهداي

ورمانهاي حفظ محدیط طبیعدی اسدت کده بدا اسدتراتژي

زیسدتمحیطدی را بدده عملکددرد بهتدر تبدددیل کنندد و بدده

اصلی بازاریابی یک شرکت ،ادغام شده است.
9

مزایاي رقابتی دسدت یابندد .نتدای پدژوهشهداي متعددد

مایلز و اسنو استراتژيها را در چهار نوع طبقهبنددي

زیستمحیطی بر اسدتراتژي

کددردهانددد :اسددتراتژي اکتشددافی ،تحلیلددی ،مدددافعی و

بازاریابی سبز است( فدراج و همکداران 0228 ،و .)0259

واکنشی .استراتژي بیشفعال سبز ،جزء دسدتة اسدتراتژي

بنابراین فرضیة دوم به شر زیر ارائه میشود:

اکتشافی است و به تمایل شرکت بدراي ایجداد تغییدرات

حاکی از تأثیر مثبت فرهن

زیستمحیطی تأثیر مثبدت و معنداداري

در سیاستهاي استراتژیکی ،بده جداي واکدنش در برابدر

بر اتخاذ اسدتراتژي بازاریدابی سدبز در کسدب وکارهداي

حوادث ،اشاره دارد .بر همدین اسداس ،اسدتراتژي بدیش-

صنعتی ایران دارد.

فعددال ،شددرکتهددا را قددادر مدیسددازد تددا از فرصددتهدداي

 :H2فرهن

بانرجی( ،)0220بیان میکند که یکی از ابعداد رفتدار
زیستمحیطی ،تالش سازمان بدراي ایجداد یدک فضداي

محیطی استفاده کنند و در برابدر تغییدرات سدریع محدیط
خارجی پاسخگو باشند(یان

و همکاران.)0259 ،4

داخلی است که به موجب ون اعضاي سدازمان ارزشهدا

استراتژي بازاریابی سدبز ،بدا تحقیقدات بدازار دربدارة

و اعتقادات مشدترک و مدرتبط بدا حفدظ محدیط زیسدت

خواستهها ،نیازها ،طرز تلقدی ،باورهدا و داندش مشدتریان

زیسدتمحیطدی در درون

وغدداز مددیشود(پورسددلیمانی و همکدداران .)5981 ،ایددن

سازمان ،از طریدق حمایدت مددیریت ارشدد از اقددامات

استراتژي ،سودمنديکسب وکارهداي صدنعتی( )B2Bرا

زیستمحیطی وشکار میشود .برخدی از پدژوهشهدا بده

بهبددود م دیبخشددد ،زی درا بکددارگیري فرایندددهایی ماننددد

بررسی رابطة میان حمایت مدیریت از اقدامات زیسدت-

طراحی محیط زیستگرا ،لجستیک معکوس یا اسدتفاده

زیست محیطی پرداختهاند .نتای ایدن

از مواد تمیزتر در محصوالت و بستهبندي ونهدا ،موجدب

پژوهشها نشان میدهد کده حمایدت مددیریت ارشدد از

کاهش هزینه و بهبود کارایی میشود(فراج و همکداران،

داشته باشند .ازین رو فرهند

محیطی و فرهن

اقدامات زیستمحیطی موجب تقویت فرهن

زیسدت-

1 Schneider

.)0255
2 Green Marketing Strategy
3 Miles and Snow
4 Yang & et al
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در واقع شناسایی خطرات زیستمحیطی و پیشگیري

شرکت بر محدیط زیسدت اسدت .اعمدالی چدون کداهش

از ونها ،توسط کسب وکارهاي صنعتی ،بدراي ونهدا ایدن

زبالة جامد و مدایع ،کداهش تولیدد گازهداي گلخاندهاي،

فرصت را ایجاد مدیکندد تدا بده دنبدال روشهداي ندوین

کاهش استفاده از منابع تجدید ناپدذیر ،کداهش مصدرف

جهت کاهش هزینههاي عملیاتی ،کاهش مصدرف مدواد

مواد سمی(خطرناک) ،کداهش تکدرار حدوادث زیسدت

اولیه ،استفادة مجدد از محصدوالت و مدواد و یدا متمدایز

محیطی و افزایش تطابق با استانداردهاي زیستمحیطدی،

ساختن تصویر شرکت در میان رقبدا شدود ،در نتیجده بدر

نمونههایی از این نوع عملکرد به شدمار مدیروندد(گیر و

عملکددرد اقتصددادي سددازمان تددأثیر مدیگددذارد .ایدادت و

جکسون ،0224 ،5به نقل از زایالنی.)0252،0

همکدددداران( ،)0228لئونیدددددو و همکدددداران( )0259و

بر این اساس ،فرضیة پنجم و ششم مطر میشود:

سامباسد دیوان و همکددداران( )0259نشدددان دادهاندددد کددده

 :H5اتخدداذ اسددتراتژي بازاریدابی سددبز تددأثیر مثبددت و

استراتژي بازاریابی سبز ،بر عملکرد اقتصادي شرکتهدا

معناداري بر عملکدرد زیسدتمحیطدی کسدب وکارهداي

تأثیر مثبتی دارد.

صنعتی در ایران دارد.

بنابراین فرضیة چهارم به صورت زیر بیان میشود:
 :H4اتخاذ اسدتراتژي بازاریدابی سدبز ،تدأثیر مثبدت و
معناداري بر عملکرد اقتصادي کسب وکارهداي صدنعتی

 :H6عملکرد زیستمحیطی تأثیر مثبدت و معنداداري
بر عملکرد اقتصادي کسب وکارهداي صدنعتی در ایدران
دارد.

در ایران دارد.
عملکرد زیسدتمحیطدی ،بدارزترین نتیجدة مددیریت

-5-2پيشينة تجربي پژوهش

زیستمحیطی اسدت .بده طدوري کده مددیریت زیسدت-

در پژوهش حاضر ،براي بررسی پژوهشهاي مرتبط

محیطی ،ماهیت فعالیتهاي فنی و سازمانی را تغییر می-

و دستیابی به مدل مفهدومی جدامع ،از روش فراتحلیدل

دهد و در پی نوووري و به کارگیري فناوريهایی اسدت

استفاده شده است و یافتدههداي حاصدل از ایدن روش در

تا میزان ولودگی محیط زیست را کاهش دهد.

قالددب مطالعددة اکتشددافی بددا عنددوان «ارائددة ی دک الگددوي

بهینهسازي عملکرد زیسدتمحیطدی در میدان کسدب

مفهومی عملکرد بازاریدابی سدبز بدا رویکدرد فراتحلیدل»

وکارهدداي صددنعتی ،تددأثیر مثبتدی بددر شدداخصهدداي مددالی

(حقیقی نسب و داورپناه )5934 ،ارائه شده است کده بده

شرکت اعمال مدیکندد .اجدراي فعالیدتهداي مدرتبط بدا

طددور خالصدده بدده ون اشدداره م دیشددود .بدده طددور کل دی،

حفظ محدیط زیسدت ،عدالوه بدر اینکده تدأثیر فدوري بدر

فراتحلیل ،نوعی مطالعة کمی است که اطالعات و یافته-

عملکرد زیستمحیطی دارد ،موجب کاهش هزیندههداي

هدداي اسددتخراج شددده از مطالعددات کم دی دیگددر را ،کدده

استخراج و بدهکاري شرکت میشود و مزایایی را براي

موضوع مرتبط و مشابه دارند ،بررسی میکند.

شرکت فراهم میکند(فراج و همکاران.)0259 ،

براي انجام پژوهش با روش فراتحلیل ،ابتدا واژههاي

نتددای پددژوهشهدداي متعدددد ،حدداکی از تددأثیر مثبددت

کلیدددي تخصصددی بددراي جسددتجوي مقدداالت انتخدداب

اسددتراتژي بازاری دابی سددبز بددر عملکددرد زیسددتمحیط دی

شدند ،سدپس ،مقداالت بدهروز(بدین سدالهداي  0228تدا

است(فراج و همکاران0259 ،؛ سامباسیوان و همکداران،
 .)0259عملکرد زیستمحیطی نشان دهندة اثرات مثبت

1 Geyer & Jackson
2 Zailani
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 ،)0251از پایگدداههدداي داده ،ژورنددالهددا و موتورهدداي

سامباسیوان و همکداران( ،)0259در پژوهشدی تحدت

مدورد جسدتجو قدرار گرفدت .پدس از

عنوان «مطالعة موردي براي عامل سبز :تأثیر فعالیتهداي

جستجو ،حدود  42مقالده پیددا شدد کده پدس از بررسدی

زیستمحیطی بر یافتدههدا و عملکدرد چندگاندة شدرکت

معیارهدداي مددرتبط بددا روش فراتحلی دل 59 ،مقالدده مددورد

مددالزي» ،نشددان دادنددد کدده اسددتراتژي بازاریدابی سددبز بددر

بررسی قرار گرفتند که به طور خالصه برخی از ونها در

عملکردهاي مالی ،سازمانی ،عملیاتی ،زیسدتمحیطدی و

جدول  5نمایش داده شده است.

رضایت ذینفعان شرکت اثري مثبت و معنادار دارد.

جستجوي مختل

از ونجایی که موضوع بازاریابی سبز در ایران مبحث

منگداک و همکدداران( )0252در پژوهشدی بددا عنددوان

جدیدددي اسددت ،پژوهشددی در زمینددة تددأثیر اسددتراتژي

«اثر متقابل عوامل داخلی و خدارجی بدر یدک اسدتراتژي

بازاریابی سدبز بدر عملکدرد سدازمانهداي ایراندی وجدود

زیستمحیطی بیشفعال و تأثیرش بر عملکدرد شدرکت»

ندارد .تنها چند پژوهش در زمینة رفتدار مصدرف کننددة

نشددان دادنددد کدده گددرایش مؤسددس سددازمان در اتخدداذ

سبز انجام شده است که به دو مورد از ون اشاره خواهدد

استراتژي بازاریابی سدبز مدؤثر اسدت و اتخداذ اسدتراتژي

شد .پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر ابزارهداي بازاریدابی

بازاریابی سبز ،موجدب بهبدود عملکدرد شدرکت خواهدد

سبز بر رفتار مصرفکنندگان عضو شبکههاي اجتمداعی

شد .از طرفی ،یافتهها نشان مدیدهدد کده قدوانین دولتدی

در ایران» ،توسط امیرشاهی ،یزدانی و عالیپور( )5930و

میتواند رابطة میان گرایش مؤسدس و اتخداذ اسدتراتژي

پژوهش دیگري با عنوان «بررسی رفتدار مصدرف کنندده

بازاریابی سبز را تعدیل نماید.

در رابطه با تصمیم خرید کاالهاي سبز» توسدط حسدین-
زاده( )5983انجام شده است.
جدول:1بالصة پيشينة پژوهش
متغیر

نویسنده
امیر شاهی و عالی پور،

ابزار بازاریابی سبز(تبلی محیط زیستی ،برچسب محیط زیستی ،برند محیط زیستی) ،وگاهی،

5930

نگرش ،قصد خرید و وضعیت طرفدار محیط زیست بودن(سبزهاي متعصب و جوانههاي سبز)

فراج 5و همکاران0228 ،

گرایش زیستمحیطی ،بازاریابی زیستمحیطی ،عملکرد تجاري ،عملیاتی ،اقتصادي.

فراج و همکاران0223 ،

نگرانی اجتماعی ،مقررات زیستمحیطی ،مزایاي رقابتی ،تعهد مدیریت ،گرایش زیستمحیطی
داخلی،گرایش زیستمحیطی خارجی ،استراتژي زیستمحیطی سازمان ،استراتژي بازاریابی
زیستمحیطی.

فراج ،مارتینز و متیوت،0

بازاریابی زیستمحیطی ،عملکردعملیاتی ،عملکرد بازاریابی ،عملکرد اقتصادي ،گرایش

0255

زیستمحیطی.

فراج و همکاران0259،

پشتیبانی مدیریت از اقدامات زیستمحیطی ،فرهن

زیستمحیطی ،استراتژي بازاریابی سبز،

عملکرد زیستمحیطی ،عملکرد اقتصادي.
1 Fraj
2 Fraj, Martnez & Matute
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ایادت ،کلی و روچ،5

پا فشاري سهامداران ،نگرانی زیستمحیطی مدیران ،قوانین دولتی ،استراتژي خالقانة زیست-

0228

محیطی ،عملکرد تجاري سازمان.

منگاک ،ایوه و

مقررات دولتی ،حساسیت زیستمحیطی مشتریان ،گرایش مؤسس سازمان ،استراتژي زیست-

اوزان0252،0

محیطی بیشفعال ،عملکرد سازمان ،نوع صنعت ،پویایی محیط.

سامباسیوان و همکاران،

بیش فعالی زیستمحیطی ،نوع تکنولوژي ،عملکرد عملیاتی ،زیستمحیطی و یادگیري

0259

سازمانی ،رضایت ذینفعان و عملکرد مالی.

لئونیدو 9و همکاران،

ظرفیت سازمان ،منابع سازمانی ،استراتژي بازاریابی زیستمحیطی ،شدت رقابت ،پویایی بازار،

0259

مزایاي رقابتی ،عملکرد بازار و عملکرد مالی.

چن 4و همکاران0254 ،

گرایش بازار ،تعهد زیستمحیطی ،استراتژي زیستمحیطی ،کیفیت محصوالت زیستمحیطی،
درگیري زیستمحیطی کارکنان و عملکرد زیستمحیطی.

-6-2مدل مفهومي پژوهش
پددس از بررس دی چددارچوب مفهددومی پددژوهشهدداي
متعدددد و شناسددایی برخدی از متغیرهدداي مددؤثر و متددأثر از

 -مقوله فرهن

زیست محیطی از جمله مقولدههداي

مهم در زمینه بازاریابی سبز است که در این مدل وجدود
دارد و

بازاریدابی سددبز ،در نهایدت ،مددل و چددارچوب مفهددومی

 -اکثر مدلهاي مفهدومی عملکدرد مدالی ،اقتصدادي،

فدراج ،متیدوت و مدارتینز ( )0259کدده در شدکل  5نشددان

عملکرد بازار ،عملکرد تجاري را به عنوان نتای حاصدل

داده شده است ،براي وزمون و بررسدی در میدان کسدب

از به کارگیري اسدتراتژي بازاریدابی سدبز مدد نظدر قدرار

وکارهاي صنعتی در ایران انتخاب شد.

دادند در حالی که در مددل مفهدومی فدراج و همکداران

دالیل انتخاب مدل به شر زیر است:

( )0259نوع دیگري از عملکرد به ندام عملکدرد زیسدت

 -نسبت به مدلهاي دیگر جامعتر است،

محیطی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 بهروز است،4905

1 Eiadat, Kelly & Roche
2 Menguc, Auh & Ozanne
3 Leonidou
4 Chen
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شکل  :1چارچوب مفهومي پژوهش
منبع :النا فراج و همکاران0259 ،

 -3روششناسي پژوهش

همکدددددداران( ،)0229بددددددانرجی( ،)0220فدددددددراج و

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کداربردي و بده لحدان

همکاران( ،)0259کالسن و مک الفدین( ،)5331لدوپز و

نحوة گدردووري دادههدا ،توصدیفی از ندوع همبسدتگی

همکدداران( ،)0223شددارما و وردنبددر ( ،)5338گنزالددز

است.

بنیتو و گنزالز بنیتدو( )0221برگرفتده شدده اسدت .جهدت

جامعدة ومدداري پدژوهش را مدددیران عددالی ،میدانی و

اطمیندان کامدل از روایدی محتدواي پرسشدنامه ،از نظدر

عملیاتی کسب وکارهاي صنعتی عضدو وزارت صدنعت،

اساتید صداحبنظدر در ایدن زمینده ،و بده منظدور تعیدین

معددن ،تجدارت و سدازمان گسدترش و نوسدازي صدنایع

روایی سازه ،از تجزیه وتحلیل عاملی -تأییددي اسدتفاده

ایران تشدکیل مدیدهدد .از ونجدایی کده ومدار دقیقدی از

شده است .نتای به دسدت ومدده ،بیدانگر تحقدق روایدی

تعداد مدیران کسب وکارهاي صنعتی در دسترس نبدود،

کامل سدؤاالت پرسشدنامه اسدت .پایدایی پرسشدنامه نیدز

جامعة وماري این پژوهش ،نامحدود در نظر گرفته شده

ازطریق ولفاي کرونباخ بررسی شد .براي کل پرسشنامه

است .براي محاسبة حجم نمونده در پدژوهش حاضدر از

و هر یک از متغیرها ،ولفاي کرونباخ مورد محاسبه قرار

رابطة زیر استفاده میکنیم:

گرفت که مقدار ون براي کل پرسشنامه  2/32به دست
ومد و ولفاي کرونباخ متغیدرهداي پدژوهش نیدز ،بداالي

از این رو بدا روش نموندهگیدري تصدادفی سداده ،از
کسب وکارهاي صدنعتی 012 ،پرسشدنامه بدین اعضداي-
جامعه توزیع شد که با حذف پرسشدنامههداي نداقص و
برگشدت داده نشدده 82،پرسشدنامه در تجزیده و تحلیدل
مورد استفاده قرار گرفت.
در این پرسشدنامه ،از مقیداس  8گزیندهاي لیکدرت از
«کامالً موافقم» تا «کامالً مخالفم» اسدتفاده شدده اسدت و
 91سدددؤال دارد کددده از مقددداالت بدددانرجی و

 2/12به دست ومد که نشاندهندة پایایی باال و مناسدب
پرسشنامه است.
-4تجزيه و تحليل دادهها و نتايج
دادههاي جمعووري شده ،ابتدا با نرمافزار SPSS 20

و سددپس بددا نددرمافددزار  LISREL 8.8مددورد تحلی دل و
بررسددی قددرار گرفددت .اطالعددات مشخصددات جمعیددت
شناختی پاسخگویان در جدول  0ارائه شده است.
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جدول-2مشخصات جمعيتشنابتي نمونه
طبقه بندي

فراوانی

درصد فراوانی

نوع استاندارد

خصوصیت

مدیر عالی

99

45/9

-

مدیر میانی

90

42

-

مدیر عملیاتی

51

85/8

-

سیستم مدیریت کیفیت دارد.

14

82

ISO 9001
ISO TS 16949
HACCP

سیستم مدیریت کیفیت ندارد.

51

02

-

استاندارد زیست محیطی دارد.

40

10/1

ISO 14001

استاندارد زیست محیطی ندارد.

98

48/1

-

98

41/9

OHSAS 18001

49

19/8

-

استاندارد دیگري دارد.

58

05/9

IEC, ISO 22000,
DIN, ISO 10002, ISO
29002

استاندارد دیگري ندارد.

19

88/8

-

سمت پاسخ دهنده

اتخاذ سیستم مدیریت کیفیت

اتخاذ استاندارد زیست محیطی

استاندارد ایمنی و بهداشت
اتخاذ استاندارد ایمنی و بهداشت

دارد.

حرفهاي

استاندارد ایمنی و بهداشت
ندارد.

اتخاذ سایر استانداردها

-1-4برآورد و آزمون مدلهاي اندازهگيري

گرفته شدهاند ،به خوبی میتوانند ونها را بسنجند .پدس

اعتبدار مددلهداي انددازهگیدري متغیرهداي مکندون

از بررسددی و تأییددد الگوهدداي اندددازهگیددري ،فرضددیات

برونزا و درونزاي مدل تحقیق ،توسط تحلیدل عداملی

پژوهش مورد وزمون قدرار گرفتده اسدت .بدراي وزمدون

تأییدي مورد سنجش قدرار گرفتده اسدت .الزم بده ذکدر

فرضیات پژوهش ،از مدل معادالت ساختاري ( )SEMو

است براي اینکه اعتبار سؤاالت پرسشنامه تأییدد شدود،

نرمافزار لیزرل استفاده شده است .در خروجدی نمدودار

اوالً  ،باید شاخصهاي ون برازش مناسبی داشته باشند،

معناداري تمام ضرایب و پارامترهاي مدل مورد وزمون

ثانیاً ،مقدار ضرایب استاندارد و  Tvalueمعنیدار باشند.

قرار میگیرد .براي وزمودن یک ضریب ،معناداري باید

با توجه به شر زیر ،بین متغیرهداي مددل و عامدلهداي

از  5/31بزرگتر یا از  -5/31کوچکتر باشد.

مربو به ونها ،برازش مناسبی وجود دارد:

نتای حاصل از وزمون فرضیهها نشدان مدیدهدد کده
فرضیة دوم ،سوم و چهارم تأیید شدده و بداقی فرضدیههدا

با توجه به نتای تحلیل عاملی تأییدي ،میتوان نتیجه
گرفت که سؤاالتی که براي متغیرهاي پدژوهش در نظدر

تأییددد نشددده اسددت .جدددول  ،9خالصددة نتددای وزمددون
فرضیهها را نشان میدهد:
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جدول:3نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش
آمارهt

فرضيههاي پژوهش

نتيجة فرضيههاي
تحقيق

-5حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیستمحیطی←استراتژي بازاریابی سبز

-2/11

رد شد

0/53

تأیید شد

0/81

تأیید شد

-4استراتژي بازاریابی سبز ← عملکرد اقتصادي

4/18

تأیید شد

-1استراتژي بازاریابی سبز← عملکرد زیستمحیطی

2/35

رد شد

-1عملکرد زیستمحیطی ← عملکرد اقتصادي

5/14

رد شد

 -0فرهن

زیستمحیطی← استراتژي بازاریابی سبز

-9حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیستمحیطی← فرهن

-5نتيجهگيري

زیستمحیطی

فعالیتهاي کسب وکارها را زیر نظر داشته باشند و تنهدا

از ونجا که مشکالت زیسدتمحیطدی و اثدرات سدوء

بدده داشددتن اسددتاندارد بسددنده نکننددد .از طرف دی ،حمای دت

ون ،رفتار مصرفکننددگان را تغییدر داده اسدت ،تولیدد-

مدیریت ارشد ،به طور مستقیم نمیتواند اسدتراتژيهداي

کنندگان موفدق کسدانی هسدتند کده ایدن تغییدرات را در

بازاریابی سبزِ فرایند محور و بازار محدور را تعیدین کندد.

فرایند تولید محصول ،توزیع محصول ،تبلیغات محصول

به عبارت دیگدر ،مددیران ارشدد مدیتوانندد بدر فرهند

و ...لحان نمایندد .در ایدن پدژوهش ،اثدر دو متغیدر مهدم

زیستمحیطی تأثیر مثبت و معنادار داشته باشند؛ امدا ،بده

حمای دت مدددیریت ارشددد از اقدددامات زیسددتمحیط دی و

طور مسدتقیم درگیدر فعالیدتهدایی همچدون طراحدی یدا

زیستمحیطی ،بر اتخاذ استراتژي بازاریابی سبز

توسعة اقددامات عملیداتی زیسدتمحیطدی نیسدتند و ایدن

و همچنین تأثیر بکارگیري اسدتراتژي بازاریدابی سدبز بدر

بخش از فعالیتها توسط مدیران میانی پشتیبانی میشود.

عملکددرد زیسددتمحیط دی و عملکددرد اقتصددادي کسددب

این به ایدن معندی نیسدت کده مددیران ارشدد حمایدت از

وکارهاي صنعتی در ایران بررسدی شدده اسدت .یافتدههدا

اقدددامات زیسددتمحیطدی را در چشددمانددداز و مأموریدت

نشان میدهدد کده حمایدت مددیریت ارشدد از اقددامات

خود مدنعکس نمدیکنندد .ارزشهداي مددیران ارشدد در

زیستمحیطی در میان کسب وکارهاي صنعتی وضدعیت

مورد محیط زیست ،توسط کل سازمان فیلتدر مدیشدود،

مناسددبی دارد؛ امددا ،بددر اتخدداذ اسددتراتژي بازاری دابی سددبز

ازین رو ،نقش این مددیران در اقددامات زیسدتمحیطدی

توسط کسب وکارها تأثیري ندارد .ایدن نتیجده بدا نتدای

کمتر است.

فرهن

مطالعات فراج و همکاران( )0259نیز همخوانی دارد .رد

یافتهها نشان میدهد که فرهن

زیسدتمحیطدی بدر

این فرضیه نشان مدیدهدد کده اگرچده اکثدر شدرکتهدا

اتخاذ استراتژي بازاریابی سبز توسدط کسدب وکدارهداي

استانداردهاي زیستمحیطی ،سیستم مدیریت کیفیدت و

صنعتی تأثیر مثبت و معناداري دارد که با یافتههاي فدراج

سددایر اسددتانداردها را دارنددد ،امددا بدده درسددتی ون را اجددرا

و همکدددداران( )0228منگدددداک و همکدددداران( )0252و

نمیکنند .عواملی مانند فشار دولت ،وجود رقبا و ...می-

تحقیقات فراج و همکداران( )0259نیدز همخدوانی دارد.

تواند شدرکتهدا را مجداب کندد تدا ایدن اسدتانداردها را

وجود یک فرهند

زیسدتمحیطدی در کسدب وکارهدا

داشددته باشددند .دولددت و سددازمان اسددتاندارد بایددد همددة

موجب میگردد که اطالعات مفید و با ارزش از محدیط
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اطراف جمعووري شود و دانش قابل توجه و مفیدي در

یافتهها نشان میدهد کده اتخداذ اسدتراتژي بازاریدابی

زیسدت-

سبز ،بر عملکرد اقتصادي کسب وکارهداي صدنعتی اثدر

محیطی به تصمیمگیرندگان کمک میکند تدا در مدورد

مثبت و معناداري دارد .ایدن نتیجده ،یافتدة پدژوهشهداي

استراتژيهاي بازاریدابی سدبز اطالعدات بیشدتري کسدب

سامباسددیوان و همکددارا ( ،)0259فددراج و همکدداران

زیسدت -

( ،)0259لئونی ددو همکدداران( ،)0259فددراج و همکدداران

محیطی حفظ محیط زیست نسبت به دیگر شاخصهدا از

( )0255و فراج و همکاران( )0228را تأیید مدیکندد .بدا

اهمیت بیشتري برخوردار است ،بندابراین امدروزه کسدب

توسعة فعالیتهاي زیستمحیطی ،میتوان میزان فدروش

وکارهاي صنعتی باید اولویت حفدظ محدیط زیسدت بده

را افزایش داد .از ونجا کده مصدرفکننددگان نسدبت بده

عنوان یک فعالیت درون سازمانی در نظر داشته باشند.

مزایاي محصوالت سازگار با محیط زیست وگاه هسدتند

سراسر سدطو سدازمانی انتشدار یابدد .فرهند

کنند .از میان شاخصهاي مربدو بده فرهند

کسب وکارهاي صنعتی ،یکدی از اصدلیتدرین مندابع

و حاضرند مبل بیشتري را بابدت محصدوالتی بدا کیفیدت

ایجاد ولدودگی در کشدورها هسدتند .موضدوع بازاریدابی

بیشتر بپردازند ،کسب وکارها میتوانندد از ایدن فرصدت

سبز ،به تازگی در میان کسب وکارهاي صنعتی در ایران

اسددتفاده کننددد و عملکددرد اقتصددادي را افددزایش دهنددد.

رواج یافته است .عواملی همچون قوانین دولتی ،افزایش

عملکرد زیستمحیطی در میان کسب وکارهاي صدنعتی

وگاهی مصدرفکننددگان ،رقابدت میدان شدرکتهدا و...

ایرانی وضدعیت مناسدبی نددارد ،ازیدن رو نمدیتواندد بدر

موجب شده تا بیشتر کسب وکارهدا بده سدبز شددن روي

عملکرد اقتصادي تأثیر مثبت و معنادار داشته باشدد .ایدن

بیاورند ،اما متأسفانه این اقدامات سدطحی اسدت و هندوز

نتیجه با یافتههاي فراج و همکاران( )0259و سامباسدیوان

هم کسب وکارهایی وجود دارند که از تکنولوژيهداي

و همکاران( )0259مغایرت دارد .در این پژوهش بدراي

فرسوده استفاده میکنند .شاید بتدوان چرایدی فقددان اثدر

تجزیه و تحلیل شاخصها و عاملهدا از روش تجزیده و

استراتژي بازاریابی سدبز بدر عملکدرد زیسدت محیطدی را

تحلیل اهمیت  -عملکرد استفاده شده است .این روش،

اینگونه بیان نمود که باید همة بخشهداي سدازمانی اعدم

ابزار مدیریتی مشهوري است که در سالهداي اخیدر بده

از بخش تولید ،بستهبندي ،لجسدتیک ،فنداوري ،قیمدت-

برندها،

طور گسترده براي شناسایی نقا قوت وضع

اسدتفاده مدی-

گذاري ،حمل و نقل و ...سبز شوند و مسدائل مربدو بده

محصوالت و خدمات ،در صنایع مختل

پایداري را در تمام فعالیتهاي خدود در نظدر بگیرندد تدا

شدود .از ترکیدب دو مؤلفدة عملکدرد شدرکت از نظدر

بتوانند موجب افزایش عملکرد زیستمحیطی شوند.

مشتري(کم ،زیداد) و اهمیدت شداخص بدراي وي(کدم،

کسب وکارهاي صنعتی بر چرخدة اقتصدادي کشدور

زیاد) ،یک ماتریس چهار بعدي تشکیل مدیشدود :ربدع

تأثیرگذارند .در سالهاي اخیر ،تحریمها موجب شدد تدا

اول ،ناحیة توجه حیاتی؛ ربع دوم ،ناحیة تداوم وضعیت

شرکتهاي صنعتی ایران ،بدون در نظدر گدرفتن مسدایل

عالی؛ ربع سوم ،ناحیة بیاهمیت؛ ربع چهارم ،ناحیة قابل

زیستمحیطی ،به تولید محصوالت بپردازندد تدا اقتصداد

کاهش(ریموند کی اس و تات چوي .)0222 ،بدا توجده

داخلی کشور را بهبود بخشند .ایدن عامدل هدم مدیتواندد

به جایگاه هریدک از شداخصهدا در مداتریس اهمیدت –

باعث شود کده عملکدرد زیسدتمحیطدی در شدرکتهدا

عملکرد ،در ادامه(در قالب پیشنهاد) بیدان مدیکندیم کده

وضعیت مناسبی نداشته باشد.
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کدددام شدداخص بای دد تقوی دت شددود و کدددام ی دک بای دد

استفاده از مدواد قابدل بازیافدت در محصدوالت مهدم امدا

وضعیت موجود خود را حفظ کند:

نامناسب ،از جمله مسائلی است که کسدب وکارهدا بایدد

-حفظ محیط زیست به عنوان یدک ارزش سدازمانی

ونها را مورد توجه قرار دهند .کسب وکارها میتوانند بدا

و یک فعالیت مهم در شدرکتهدا ،در وضدعیت مناسدبی

بکارگیري یک تدیم تحقیقدات بازاریدابی قدوي نیازهداي

قرار دارد و از اهمیت باالیی برخوردار اسدت ،ازیدن رو،

بددازار را شناسددایی نماینددد و سددعی کننددد از مددواد قابددل

کسب وکارهاي صنعتی باید تدابیري بکار گیرند تا ایدن

بازیافت در تولید و بستهبندي محصوالت استفاده کنند.

وضعیت حفظ شود .شداخص تدالش سدازمان در ارتبدا

-یافتهها نشان میدهد که کسب وکارهاي صنعتی از

با وموزش مسائل زیستمحیطی ،مهم تلقی میشود ،امدا

نظددر تولی دد گازهدداي گلخانددهاي و تددأثیر فعالی دتهددا بددر

وضعیت مناسبی ندارد.

اکوسیستم ،وضعیت مناسبی دارند ،در حدالی کده میدزان

کسب وکارهاي ایراندی بایدد تدالش کنندد تدا حفدظ

تولید سدموم شدیمیایی در میدان ونهدا وضدعیت نامناسدبی

محیط زیست را به عنوان یک هددف اصدلی در برنامده-

دارد .به همین جهت ،شرکتها باید راهکارهایی مانندد:

ریزي تمام واحددهاي سدازمانی در نظدر بگیرندد و بدراي

انجام عملیات به طور صحیح و اصولی ،بهبدود فنداوري،

وگاهی اعضاي سازمان ،بیانیهاي روشن از حفدظ محدیط

تغییر در مواد اولیة مصرفی ،ایجاد تغییدرات در محصدول

زیست داشته باشند .عالوه بر این ،ونهدا بایدد کدارگروه-

نهایی یا جانبی ،استفادة مجدد از ضدایعات و بکدارگیري

هاي ویژه را براي وموزش مسائل زیسدتمحیطدی و راه-

دوبارة ونها بده عندوان مدواد اولیده ،جلدوگیري از اتدالف

هاي حفظ محیط زیست به کارکنان ،تعیین کنند.

انرژي و تصفیه و دفع را بکار گیرند.

-شدداخصهدداي بکددارگیري تکنولددوژي سددازگار بددا

-یافتهها نشان میدهد که وضعیت عملکرد اقتصادي

محدیط زیسدت ،جدایگزینی تکنولددوژيهداي سدازگار بددا

کسددب وکارهدداي صددنعتی در ایدران ،مناسددب نیسددت .بددا

محیط زیست به جاي تکنولدوژيهداي والیندده ،عرضدة

توجه به اینکه بهبدود عملکدرد اقتصدادي متدأثر از بهبدود

محصددوالت سددبز بدده بددازار ،مددد نظددر قددرار دادن مسددائل

عملکرد زیستمحیطی است ،به شرکتها توصدیه مدی-

زیستمحیطی در سیستم توزیع و لجسدتیک معکدوس و

شود که در راستاي بهبود عملکرد زیستمحیطدی کوشدا

استفاده از نمادهاي سبز در تبلیغات و ابزارهاي ترفیدع در

باشند.

کسب وکارهاي صنعتی ایران ،وضعیت مناسبی دارندد و
از اهمی دت بدداالیی برخددوردار هسددتند .بدده هم دین خدداطر،
کسب وکارهاي صنعتی باید بدراي حفدظ ایدن وضدعیت
اقداماتی انجام دهند .مد نظر قرار دادن موارد تأثیرگدذار
زیستمحیطدی در سیاسدتهداي قیمدتگدذاري ،فدراهم
کردن اطالعات الزم در مورد مددیریت زیسدتمحیطدی
براي مصرفکنندگان و سازمانها ،استفاده از مواد پاک
و سازگار با محدیط زیسدت در بسدتهبنددي محصدوالت،
شناسددایی نیازهدداي بددازار در مددورد محصددوالت سددبز و

-2-5پيشنهادهايي براي ساير پژوهشگران
انجام این پدژوهش بده شدکل مطالعدة مدوردي و درقالب مطالعات طدولی ،مدیتواندد نتدای بسدیار خدوبی را
براي شرکت فراهم نماید.
مددیتددوان از طریددق روشهدداي کیفددی ،متغیرهددايکلیدي دیگري همچون قوانین دولتدی و مندابع سدازمانی
و ...را شناسایی نمود و بده مددل مفهدومی اضدافه کدرد و
طر مفهومی جدید را وزمود.
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 -در راستاي رسیدن به یافتههداي جدامعتدر در زمیندة

سبز بدر رفتدار مصدرفکننددگان عضدو شدبکههداي

بازاریابی سبز ،میتوان مدل مفهومی را در سایر صنایعی

اجتمددداعی در ایددران .فصدددلنامة علمددی-پژوهشددی

که در این پدژوهش در نظدر گرفتده نشدده اسدت ،مدورد

تحقیقات بازاریابی نوین ،سال سوم ،شمارة چهدارم:

وزمون قرار داد.
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