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 چکیده 

د رش نیوهم چن هاسازمانبه عامل بسیار مهمی برای دوام و بقای  امروزه داشتن دید استراتژیک به صادرات

ه این استراتژیک بنگاه خود  راستا با این جریاننیز هم تولیدمدیریت  .است شدهلیتبداقتصادی کشورها 

در رشته  و جدید ، موضوعی نوینصنعتیاز مدیریت  یاعنوان شاخهبهسبز  تولید. مدیریت موضوع دارد

. این تحقیق از حیث هدف کاربردی، تأکید دارد یطیمحستیاست که بر هدف پایداری ز صنعتیمدیریت 

 این تحقیق موردمطالعهو از حیث روش پیمایشی و با استفاده از الگوی مدل یابی معادله ساختاری است. 

ی بخش عنوانبه، اندداشتهی پنج سال گذشته صادرات در شهر مشهد، که ط صادرکنندهشرکت 571تعداد 

 مدهآدستبهو نتایج  هاافتهبر اساس ی تصادفی انتخاب گردید. صورتبه صادرکنندهی هاسازماناز گروه 

رقابتی تمایز و رهبری هزینه تاثیر مثبت و معنی داری دارد و نقش  استراتژیسبز بر  تولیداستراتژی 

سبز  ولیدت یاستراتژی هزینه در رابطه میان رهبررقابتی استراتژی و قابتی تمایز ر استراتژیی گریانجیم

  .قرار گرفت دییتأمورد  هاسازمانو عملکرد صادراتی 

 

 رهبری هزینه، عملکرد صادراتیاستراتژی تمایز، استراتژی سبز،  تولیداستراتژی واژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

هایی که بتوانند علاوه بر تولید در  بسیار گران تمام می شود و سازمان عملکرد صادراتی برای سازمان هاعدم توجه به امروزه 

داخل بازارهای خارجی را هم مد نظر داشته باشد پیروز میدان خواهند شد این در حالی است که ضرورت پرداختن به تولیداتی 

 ینترز مهما یکیو مشکلات مرتبط با آن به  محیطییست. مسائل زمایدکه متناسب با بازارهای صادراتی بیش از پیش مهم می ن

وکار بکس یاز مسائل در دانشگاه و فضا یلقب ینا یمطالعه و بررس کهیطوراست، به شدهیلتبد المللیندغدغه افراد و جهان ب

بر  یلیفس یهااستفاده از سوخت دیشد یرو تأث یلادیم 5771برخوردار هست. بعد از بحران نفت در سال  اییژهو یتاز اهم

 یارنکته بس ین(. توجه به اHartmann & Apaolaza  ،2012) یافت یشمردم افزا یندر ب محیطییستز لعوام زیست،یطمح

ر د زیستیطصرفه و دوستدار محبهمقرون ینهبا هز یداتدر جهت تول یرومندن یکار یفرهنگ یکاست که وجود  یتحائز اهم

 یشدن بازارها یو رقابت شدنی(. با توجه به جهانBhuto & Auranzeb, 2016)رسدیبه نظر م یضرور یاربس یامروز یایدن

دهه  در یرارو خواهند شد زبا مشکل در امر عملکرد صادرات روبه ینداتخاذ ننما سبز هاییکه استراتژ ییهاشرکت یالملل ینب

 یاریسب ییراتن رخداد باعث تغیکه ا یمابوده یامختلف دن یهاسمتدر ق محیطییستز هاییتگذشته شاهد اوج گرفتن حساس

شدت هب محیطییستعوامل ز یتمنظور رعاصنعتگران به یفشار بر رو یراخ یاست که در دهه یاگونهبه یندر صنعت شده است. ا

ها سازمان زیست،یطانفرادی مسئولانه در قبال مح هاییت(. فراتر از فعالBaker & Sinkula, 2005است) یافتهیشافزا

داشته باشند و نقش پررنگ انسان در سازمان اهمیت  محیطییستز یهاد نقش چشمگیرتری در افزایش یا کاهش چالشتواننیم

ا شامل جهان ر. کارکنانی که قشر کثیری از جمعیت کندیم یادآوریرا  تولیددر حوزه  زیستیطدوستدار مح هاییتتوجه به فعال

تأثیر چشمگیری بر پایداری آن دارد. وجود چنین تأثیری، لزوم اقدامی مهم در  زیستیطها در قبال محو رفتارهای آن شوندیم

نکته مهم است که در  ینکرده است. توجه به ا یرناپذاجتناب استراتژی یریتاین مسیر را برای فعلان و پژوهشگران حوزه مد

ز که هرگ یکنندگانسه برابر شده است و شمار مصرف دهندیسبز انجام م یدکه خر یکنندگانمصرف شمار یراخ  یقاتتحق

 و در جهت صادرات به شدهییکشورها شناسا ینا یداست. که با یداکردهاند به نصف کاهش پنکرده یداریمحصولات سبز را خر

 ییکه کشورها کندیمهم جلوه م یلبدان دل ین(. اLeonidou & Palihawadana, 2011)تولید سبز انجام داد کشورها  ینا

وکارها بکس یمحصولات در بهبود عملکرد صادرات ینا یشترسبز دارند با واردات ب یداتبه مصرف تول ییبالا یلکه مردم آن تما

ه در ک یداتیر جهت تولکارکنان د یتوانمندساز ینوعبه تولید سبز ی(. با اتخاذ استراتژmentel, 2006خواهند بود) یرگذارتأث

اده درست در استف یماتاتخاذ تصم یرکرد و در کنار آن به کارکنان در مس یمسازمان باشد حرکت خواه یبرا ینهکاهش هز یرمس

 ,Jabbour and Jabbourداشت ) یمبر خواه قدماز داشته سازمان باشد  یجزئ تواندیکه م یعیاز منابع سازمان و منابع طب

. یابدیست مد یها به بهبود عملکرد صادراتسازمان یگراز د یزمتما یمحصول یدسازمان با تول یز،تما یده از استراتژ(. با استفا2016

و  عییو با استفاده کمتر و کاراتر از منابع طب باشدیمدنظر م یزها به منابع نسازمان یدد ینههز یرهبر یاستراتژ یریکارگبا به

نکته حائز  ین(. توجه به اLeonidou & Leonidou, 2011خواهند داشت) ینهدر هز ییجوصرفه ینوعبه یطیمح یستز

واند رابطه که بت یقینادر است و تحق یاربس در حوزه تولید سبزو تاثیرش بر عملکرد صادراتیاست که در ایران تحقیقات  یتاهم

هند نخوا یرانیا یهابه این حوزه، سازمان توجهییمدنظر داشته باشد وجود ندارد. در صورت ب یرا با عملکرد صادرات تولید سبز

ها آن یرفته عملکرد صادراتاست که رفته یدر حال ینکشور انجام دهند ا محیطییستز یطتوانست نقش خود را در بهبود شرا

 خواهد کرد.  یداکاهش پ یزن

ر خواهد بهتری منج یصادرات دو عملکر محیطییستدر فضای سازمانی به عملکرد ز محیطییستو مدیریت ز تولیدارتباط بین 

هم در سطح استراتژیک و هم در سطح عملیاتی مطرح شود. در سطح استراتژیک، تصویر  تواندیشد. ارتباط بین این دو مفهوم م

مدیریت  یازسیادهبهتر سازمان را در پی دارد که در جذب استعدادها نقش مؤثری خواهد داشت و در سطح عملیاتی کمک در پ

  . (Wagner, 2013 )مطرح است محیطییستز

 ینینو  یشد که درواقع طرح استراتژ یمعرف 5771در سال  یشیگانم یالتیسبز توسط انجمن پژوهش دانشگاه ا یدتول یاستراتژ

 یراحط یهمواد اول ینمراحل تأم یسبز از منظر چرخه عمر کالا که شامل تمام یدتول یاست. استراتژ زیستیطحفاظت از مح یبرا
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 توانندیوکار ها مسبز کسب یدتول هاییاستراتژ یریکارگ. با بهباشدیکالا م یافتو باز نقلوحمل ی،بردارفروش، بهره ید،و تول

 یگردعبارتکنند. به یدادست پ یدتول ینددر فرا یرا کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژ محیطییستز یمنف یراتتأث

ر زمان د یتکالا و درنها یدو تول ینتأم ینددر فرا محیطییستز حظاتملا یا یارهاو در نظر گرفتن مع یدتول ینداسبز کردن فر

نظور کاهش مو محصولات به یصنعت یندهایپاک باهدف بهبود مستمر فرا یدتول یاسبز  ید. تولشودیم یفاز کالا تعر یبرداربهره

بر آن کاربرد  علاوه. گیردیشکل م حیوانات یرو به حداقل رساند خطرات آن به انسان و سا ینهوا، آب زم یاز آلودگ یریجلوگ یاو 

و  یشغل یمنیا ینهو کاهش هز یدتول یوربهره یشافزا یه،مواد اول ینهمنجر به کاهش هز تواندیسبز م یدتول یاستراتژ

منظور کاهش عوامل به بنابراین .ودخدمات پس از فروش ش هایینهاوقات باعث کاهش هز یگاه یو حت محیطییستز

 یتخود هدا یداتتول یندخود را به سمت سبز شدن فرا یدیتول یندهایها فرااست سازمان یکالا الزام محیطییستز

استفاده  ،یانرژ یگزینبا استفاده از منابع جا توانیسبز م یدتول یاستراتژ یقاز طر یزیربرنامه با ((Hervani et al,  2005کنند

 یارهایکه مع کنندگانیینبا تأم یو همکار یریکارگبه زیست،یطسازگاربامح یدیداشتن د یگر،د یهاشرکت یعاتاز ضا

ر با سازگا هاییبندبسته زیستیطسازگار با مح یهاول وادمشکوک با م یهمواد اول یگزینیرا مدنظر  دارند، جا محیطییستز

و  یالخانهگ یگازها یدکاهش تول یبرا یطشرا سازیینهکننده بهپاک یفناور یندهایاده از فرااستف یافت،و قابل باز زیستیطمح

وزش و آم زیستزگاربامحیطسا هاییو استفاده از فناور یصوت یدر جهت کاهش مصرف آب کم کردن آلودگ یندهافرا سازیینهبه

ه است ک یاریبس یتاهم یکه واردات کالا به کشور خود دارند دارا یموارد در کشورها ینبه کارکنان اشاره نمود. ا محیطییستز

که اشاره شد  طورهمان (Shen, et al 2013شود) یدترو جد یشترب یوکارها به کشورهاصادرات کسب یشباعث افزا تواندیم

شده تلف به کار گرفتهمخ یو در کشورها یریگشده است. در مراحل مختلف شکلشناخته یزپاک ن یدعنوان تولسبز به یدتول

 و یدراندمان تول یشیافزا یدگاهبا د یدر جهت کاهش آلودگ هایآن واحد است و شامل استفاده از استراتژ یاصل یاست و معنا

 (Niknejad., 2010است) محیطییستو ز نسانیکاهش مخاطرات ا

(. ماهیت رقابت در Porter, 1383تدوین استراتژی عبارت است از مـرتبط کـردن یـک شـرکت بـه محـیط اطـرافش ) ماهیت

رقـابتی توسـط شـرکت بستگی به نیروهـای رقـابتی موجـود در مبـادلات بـازاری  هایییک صنعت و چگـونگی تـدوین استراتژ

وهای رقابتی، اصولاً سه نوع استراتژی عمومی برای پیشی گرفتن بـر دیگـر نیر ا(. در مواجهـه بـPorter, 1997شـرکت دارد)

رقبـای یـک شرکت در صنعت وجود دارد که از میان سه استراتژی رهبری در هزینه، استراتژی تمرکـز، استراتژی تمایز، در این 

شرکت بر تهیه و ساخت محصول و یا خدمتی  یهایتشده است. در استراتژی تمایز فعالمقاله تنها به استراتژی تمایز پرداخته

فرد، منحصربه یتـا بـا ارائه محصولات کندی(. در این استراتژی شرکت تلاش مporter, 1987)گرددیفرد متمرکز ممنحصربه

ولید ( . نکته دیگر آنکه اعمال استراتژی تمایز در تporter, 1979قیمتی بالاتر از حد معمول را از مشتریان دریافت نماید)

ـه کـه ازجمله آنـان ب گرددیها متبلـور مشرکت یبندخاصی از بسته هاییژگیکالاها، در و یبندمحصولات و اثرات آن بر بسته

برانگیزاننده مشتریان در  هاییژگیعنوان وبه هایژگیو گونهیناشاره نمـود. ا توانیمـواردی هـمچـون طراحی، اندازه و رنگ م

و عرضه  یدشرکت اقدام به تول هاینههز ی( در رهبرStewart,1995به خرید محصولات بارزتر خواهد بود .) آنانترغیب و جذب 

 ابدییدارند کاهش م یتحساس یمتکه نسبت به ق یانیمشتر یشده هر واحد براتمام یکه بها کندیمحصولات استاندارد م

(Porter & van der Linde, 1995رهبر .)ساختن محصولات و خدمات  به کاربرد.  یزهمگام با  متما ایدرا ب هاینههز ی

ه ب ییجواند از: صرفهها عبارت. آنگذارندیاثر م یعموم هاییاستراتژ ینسب هاییتبر جذاب ینهاز عوامل مربوط به هز یاریبس

و  یهمواد اول گانکنندعرضه ینب یامورداستفاده و رابطه یت، درصد ظرف یآموزو تجربه یادگیری هاییمنحن یاس،مق

اند موردتوجه قرارداد ، عبارت یدبا هایرا که به هنگام انتخاب استراتژ یگرید هایینهشده . هزمحصولات ساخته کنندگانیعتوز

و توسعه مربوط به  یقتحق هایینهدانش موجود در درون سازمان ، هز یاها و مهارت هاینهشدن در هز یماز توان بالقوه در سه

ل ونقحمل هایینهو هز یانرژ ینه، هز یاتدستمزد ، نرخ مال هایینهاصلاح محصولات موجود ، هز یا یدجد یو عرضه محصول یدتول

 یبرا کهی: هنگامیدو عرضه نما یدشده کمتر تولتمام یرا با بها یصنعت ، محصولات یک، در  تواندیشرکت م یر.در موارد ز

 متیباشد که نسبت به ق یدارانیبازار متشکل از خر کهیجود نداشته باشد، هنگامو یادیچندان ز یمشتر یزمحصولات متما
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 شوندیمقائل ن یادیمختلف، تفاوت چندان ز یها و نشان تجارمحصولات با نام ینب یانمشتر کهیهنگام دهند،ینشان م یتحساس

 یمتاقب یاست که محصولات ینوجود داشته باشند. هدف ا اربالقوه چانه زدن در باز یهابا توان یدارخر یادیتعداد ز کهیهنگام یاو 

از بازار را به دست آورد و آنگاه با بالا بردن فروش  یشتریسهم ب یلهبه بازار عرضه کرد و بدان وس یبرق یهااز شرکت تریینپا

 از بازار خارج نمود. یکلرا به یبرق یهاتلاش کرد شرکت

 اییرهبازار و متغ یبندصادرات )انتخاب بازار ، بخش هاییاستراتژ یطی،عوامل مح یریتی،مد هاییژگیمانند و یاریبس عوامل

ه ب یلتعهد به صادرات، تما الملل،ینتجارت ب یارشد برا یرانمد یتاولو ی،سازمانفرهنگ ی،(، عوامل سازمانیابیبازار یزهآم

و  قیدر جهت تحق یزیربرنامه یابی،بازار یتقابل ی،ورسودآ یهابر صادرات، فرصت یدرک از رشد بالقوه مبتن پذیری،یسکر

(.  Dhanaraj, 2003 &Beamish؛  Diamantopoulos & Kakkos,2007)گذارندیاثر م یتوسعه بر عملکرد صادرات

 باریککه شرکت هرچند وقت  یردگیصورت م یهنگام یاست. صادرات مورد یورود به بازار خارج یراه برا ینترصادرات، ساده

 یبفروشد. صادرات فعال هنگام یکشور خارج یدارانها را به خرآن ی،داشتن محصول مازاد بر مصرف داخل یلبه دل یطور انفعالبه

محصولات خود را به کشور موردنظر صادر کند. در هر دو حالت شرکت ممکن است  یردبگ یمکه شرکت تصم گیردیصورت م

که در داخل کشور مصرف  یبه همان شکل یادهد و  ییربازار موردنظر تغ یها را براآن یاکند  یددر کشور خود تول رامحصولات 

محدود صورت  یاهداف شرکت در سطح یا گذارییهو نوع و مقدار سرما یدیدر خطوط تول ییرصادر کند. در صادرات تغ شود،یم

شرکت در  یک یو اقتصاد یداف راهبردکه اه یزانیبه م ی،صادرات لکرد(. عمDa Rocha & Christensen, 1994) گیردیم

 عملکرد شود،یصادرات حاصل م یابیراهبرد بازار یو اجرا یزیربرنامه یقاز طر یبازار خارج یکمحصول به  یکخصوص صادرات 

 یارهایمع شودیم گیریاندازهها از شاخص یامجموعه یقاز طر ی(. عملکرد صادراتCadogan Et al,2009) یگویندم یصادرات

 ییراتتغ وانندتیاز عملکرد هستند و م یتربهتر و کامل یرقادر به ارائه تصو یراشوند، ز یباکار گرفته م یتوجهطور قابلچندگانه به

  . (Beamish Et al, 1999 )مشخص را کاهش دهند یارمع یک یو تصادف یستماتیکس

 یداتشدن تول یزباعث متما تواندیم یاستراتژ ینا .شودیم ینبه گونه است که در داخل سازمان تدو تولید سبز هایاستراتژی

آوردن  ستوکار به ددر کسباستراتژی تولید سبزاتخاذ  یبرا یزانگو وسوسه ی(. عامل اصلBanerjee, 2001سازمان شود )

(. Arago´ n-Correa & Sharma, 2003)کندیم یجادبالقوه ا یرقابت یتمز یکدستاورد  ینبالقوه است، که ا یتمز

 نندگانیدکتول یگرآن در بازار وجود ندارد ختم شود که د یکه همتا یدمحصول جد یک یدبه تول تواندیماستراتژی تولید سبز

ممکن مثلًا کاهش استفاده  یهاسازمان را به روش هایینهخواهد بود که هز یریدر مس ینکها یارا نداشته باشند  نآ یدتوان تول

(. Polonsky & Rosenberger, 2001را به سازمان به ارمغان آورد. ) ینهدر هز یرهبر یختم کند و نوع یاز منابع و انرژ

و  یخارج یاز ارائه محصولات نوآورانه به بازارها تواندیم تولید سبز یکردرو یکاز  یدشدهدر محصول تول یزتما یرقابت یتمز

 یترقاب یتبودن خود مز یدجنبه از محصولات بنا به جد ینمند سازد. املموس و مشهود سازمان را بهره هاییشرفتاز پ  ینهمچن

 یدتر. علاوه بر آن اضافه نمودن ابعاد جدسازندیمند مبهره یتمز ینو سازمان را از ا آورندیسازمان به ارمغان م یرا برا یزتما

 یکات ارگانمحصول یدتول پذیر،تخریبیستز وسازیافت،ساختقابل باز یبندمثال، بستهعنوانبه کالاها به زیستیطدوستدار مح

 یداراندر چشم خر یزمتما یرتصو یککننده به سازمان در جهت ساخت کمک توانندیم یمیاییو بدون استفاده از مواد ش یکشاورز

  .خواهد شد یخارج یانمشتر یددر خر ییبالا یاربس یرتأث یزتما یرقابت یتشوند. پس مز یخارج

 ,Shrivastavaسازمان شود ) یبرا ینههز یرهبر یرقابت یتباعث به وجود آمدن مز تواندیماستراتژی تولید سبزاز  فادهاست

 استفاده از منابع ینبر اساس کمتر یاستراتژ ینشده از احاصل ینههز یرهبر یرقابت یتاست که مز یلبدان دل ین(. ا1995

 ریزییهاپ یستن زیستیطکه مضر بر مح یدتول یبرا یدجد هاییو با استفاده از تکنولوژ باشدیسازمان م مادیو منابع  یعیطب

مثل آب سوخت  یعیو منابع طب یسازمان را در کاهش استفاده از منابع سازمان هایفنّاور ین(. اShrivastava, 1995) شودیم

 یدتول ینهدر هز ییجوباعث صرفه یاً ثان شود،یم یطیمحیستز یطشرا بهبودنوبه خود اولاً باعث  ینکه ا کندیو ... کمک م

  ینهزهاستراتژی تولید سبز. با استفاده از آوردیسازمان به وجود م یرا برا ینههز یرهبر یرقابت یتمز ینوعمحصولات شده و به

در زاستراتژی تولید سب یکه وقت یاگونه. بهرودیم یناز ب یزن یستزطینکردن مسائل مربوط به مح یتحاصل از رعا هاییمهجر
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حالت سازمان از جهت  ینکه در ا شودیدر آن گنجانده م زیستیطعوامل دوستدار مح یتسازوکار رعا شودیسازمان اتخاذ م

 شودیسازمان محسوب م یبرا ینهکاهش هز یخود نوع ینکه ا ماندیدور م محیطییستنکردن مسائل ز یتدر قبال رعا یمهجر

 ینسازمان همچن هایینه(. کاهش هزMiles & Covin,2000) شودیسازمان محسوب م یبرا ینهدر هز یررهب یکه نوع

 هاولیمواد  تواندیکه هم م یافتباز یهااتخاذ برنامه یقحاصل شود که از طر یزن یهبه مواد اول یحیترج یاز دسترس تواندیم

 ینکهسازمان شود و هم ا یبرا ینههز یرهبر یرقابت یتسازمان قرار دهد که باعث به وجود آمدن مز یاررا در اخت یمتقارزان

سازمان  یانسان یروین  یی(. علاوه بر موارد ذکرشده آشناMiles & Covin, 2000) شودیم محیطییستمسائل ز یتباعث رعا

ان . تجربه نشیردصورت پذ یزن یتجرب یدموارد با د یدر برخ تواندیم یخارج یبازارها برایمواد سبز  یدتول یبا علوم مهندس

ه ب یدگیدر جهت رس یو آمادگ یزیربرنامه ید،تول یندهایبه فرا یقنظارت دق ی،متقابل کارکرد یتوجه به هماهنگ دهدیم

(. Judge & Douglas, 1998) یاوردسازمان به ارمغان ب یرا برا یتمز ینشده و ا ینهباعث کاهش هز یرمنتظرهمشکلات غ

 یخارج یکننده سبز از بازارهاتوسط بخش مصرف یژهوبه یاسبه اقتصاد مق یابیممکن است در دست ینههز یرهبر یرقابت یتمز

اد باعث یز یانمشتر یبرا یادز یدشدت در حال رشد کردن است و تولسبز به یاست که استفاده از کالا یلبدان دل ینبشود ا یزن

 یت(. درنهاMenon & Menon, 1997.) دهدیسبز را کاهش م یوکارهاکسب ینهشده و هز یاسز مقا یناش ییجوصرفه

 یگرو د کنندگانیعتوز کنندگان،ینمعمولاً شامل مشارکت با تأم زیستیطبا در نظر داشتن مح یک،استراتژ یدگاهد یکاتخاذ 

 اریو صادرات محصولات بس یدسازمان در جهت تول ینهدر کم کردن هز تواندیم نوعیکه به گیردیصورت م ینتأم یرهزنج یاعضا

 کارا باشد.

که  شودیها مآن یتو رضا یانمشتر یازن یباعث ارضااستراتژی تولید سبزدر محصولات بر اساس  یزتما یرقابت یتبه مز دستیابی

 یابترق یتبه مز ی. دستابشودیم یدجد یانترموجود و اضافه شدن مش یانمشتر یدبه وجود آمده باعث تکرار در خر یترضا ینا

 یانشتربه م یدیجد یشنهادیکه ارزش پ یاگونهشود به یانمشتر یدوکارها از جهت خرسود کسب یشتواند اولاً باعث افزایم یزتما

ارزش  ینوکار شود اکسب یتبع آن بهبود عملکرد صادراتها و بهآن یدخر یشباعث افزا شودیارائه م المللینب یموجود در بازارها

توجه  که باشدیسازمان م تولیدسبز یکردن محصول توسط استراتژ یو غن یفیتک زایشاف ی،حاصل نوآور یدجد یشنهادیپ

 یتصور خوب و شهرت خوب یجهسازمان شده و درنت یمطلوب برا یغاتتبل یجاد. دوما باعث اکندیرا به خود جلب م یانمشتر

د دار یتسازمان مطلوب یبرا یاربس المللیبینو  یخارج یشهرت در بازارها ینکه ا آوردیبه وجود موکار سازمان و کسب یبرا

(Orsato, 2006سوما به شهروندان و خر .)یتمسئول یدجد یداتتول یکه در راستا دهدینشان م یخارج یدر بازارها یداران 

 ,Christmann) کندیمسئولانه رفتار م یدارانو خر یستز یطبر عهده سازمان است و سازمان در رابطه با مح یزن یاجتماع

که  است. یضامن به وجود آمده عملکرد بهتر صادرات یزتما یرقابت یتبه مز یابیکه دست دهدی(. شواهد و مدارک نشان م2004

بهبود  ین(. اBharawaj &Varadarajan,1993. )شودیحاصل م یشترسود ب یجهدرنت یشتربهبود عملکرد از فروش ب ینا

 المللینیب یبنا به شواهد موجود، در بازارها ،استراتژی تولید سبزاستفاده از  با یزتما یرقابت یتحاصل از مز یعملکرد صادرات

 (. Martin et al, 2009است ) زیستیطو مح یدتوجه توأمان به محصول جد یلبه دل ینا کندیم یدانمود پ یشترب

ث باع یو انرژ یعیکاهش استفاده از منابع طب یاس،در مق ییجوهمچون صرفه یبا توجه به عوامل ینههز یرهبر یرقابت مزیت

ظر به ن ینههز یرهبر یرقابت یتامروز استفاده از مز محیطییستز یها. با توجه به بحرانشودیوکارها مبهبود عملکرد کسب

سازمان  یطشرا ییجوصرفه یقسازمان از طر هاینهی(. باکم شدن هزWalley & Whitehead, 1994) آیدیکارا م یاربس

بهبود  یزسازمان ن یتبع آن عملکرد صادراتبهتر شده و به یخارج یدر بازارها یدکنندهتول یرقبا یگرنسبت به د یازلحاظ اقتصاد

ود که به بهب شودیحاصل م یزن ینههز ریرهب یرقابت یتمز زیستیطدوستدار مح هاییاتخاذ استراتژ یر. پس در مسیابدیم

 هایینهکه باعث کاهش هز ینههز یرهبر یرقابت یت(. مزMiles & Covin, 2000)کندیم یانیعملکرد سازمان کمک شا

بع آن تبه یدتول هایینه. با توجه به کاهش هزباشدیم یرگذارتأث یاربس یزن یصادرات یکالاها گذارییمتدر ق شودیسازمان م

سازمان  هاینه. با کاهش هزشودیمحسوب م یتمز یکموضوع  ینو ا یابدیم یکاهش محسوس یزن یدشدهتول یت کالاهایمق

د و بپرداز یدترجد یانقدم برداشته و با حفظ وضع موجود به جذب مشتر تریینپا هاییمتق یردر جهت حرکت در مس تواندیم
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شد موجود در بازار با یهابهتر از نمونه یو حت یسهمقاکم قابل یمتباق شدهارائهکه محصول  شودیحاصل م یموضوع به شرط ینا

(Langerak et al, 1998ا .)ییداربه پا یمهم یرتأث تواندیماستراتژی تولید سبزاست که توجه به  یتنکته حائز اهم ین 

 Guerci etباشد) رگذاریسازمان تأث هایینهدر کاهش هز یطیست محیداشته باشد و با استفاده کمتر از منابع ز زیستیطمح

al, 2016.) آورده شده است. 5با توجه به موارد بیان شده مدل مفهومی پژوهش طبق شکل 

 
 

 یقتحق یمدل مفهوم -1 شکل

  با توجه به مدل مفهموی شش فرضیه پؤوهش به صورت زیر بیان می گردند: 

 دارد. دارییمثبت و معن یرتأث یزتما یرقابت یتبر مز استراتژی تولید سبز .5

 دارد. دارییمثبت و معن یرتأث ینههز یرهبر یرقابت یتبر مز استراتژی تولید سبز .2

 دارد. دارییمثبت و معن یرتأث یبر عملکرد صادرات یزتما یرقابت یتمز .3

 دارد  یمثبت و معنادار گرییانجینقش م یعملکرد صادرات و استراتژی تولید سبز یندر رابطه ب  یزتما یرقابت یتمز .4

 دارد. دارییمثبت و معن یرتأث یعملکرد صادرات برینههز یرهبر یرقابت یتمز .1

 یمعنادار مثبت و گرییانجینقش م یو عملکرد صادرات استراتژی تولید سبز یندر رابطه ب ینههز یرهبر یرقابت یتمز .1

 دارد.
 روش تحقیق 

شده استفاده یمعادلات ساختار یبای است از روش مدل یلیتحل -یشیمایو ازنظر روش، پ یپژوهش که ازنظر هدف، کاربرد نیدر ا

 یرقابت تیزوابسته و م ریشرکت متغ سازمانیمستقل، عملکرد  ریمثابه متغبه تولید سبز یپژوهش شامل استراتژ یرهایاست. متغ

 Leonidou)در مطالعه یشنهادیپ یهااز سنجه رهایسنجش متغ یبرا .باشندیم یانجیم ایواسط  ریمتغ نه،یهز یرو رهب زیتما

et al, 2015،) یرقابت تیمز ،تولید سبز یاستراتژ ریمتغ 4شد که درمجموع،  یطراح هیگو 57با  یانامهشده و پرسشاستفاده 

ر د یها با بستر تجارسازگار کردن پرسشنامه منظوره. بسنجدیرا م یو عملکرد صادرات نهیهز یرهبر یرقابت تیمز ز،یتما

 یبررس قیاز طر یینها ینامهپرسش ییو محتوا یصور ییحوزه استفاده شد و روا نینظرات شاغلان ااز نقطه ،یرانیا یهاسازمان

 لیحلت کیاز تکن فادهبا است زینامه نپرسش یهاسازه ییروا نکهیقرار گرفت. ضمن ا دییمورد تأ ت،یرینظران مدنظرات صاحب

قرار گرفت.  دییموردنظر، مورد تأ یهامربوطه به سازه یهاهیبار شدن گو یقرار گرفت و معنادار یابیمورد ارز یدییتأ یعامل

از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق  یانهیگز 1 یفیط یرو کرت،یل اسینامه با استفاده از مقپرسش یهاهیگو یاست که تمام ذکرانیشا

شد  یبایکرونباخ ارز یآلفا بیبا استفاده از ضر زیمورد استفاده ن یابزارها یانسجام درون نکهیسنجش قرار گرفت. ضمن ا وردم

سال  1که در  باشندیم شهر مشهدمستقر در  یهامطالعه شرکت نیا یآمار جامعه گزارش شده است. 5 یکه در جدول شماره

 نییتع یشرکت برآورد شده است. برا211ها حدوداًشرکت نیانجام پژوهش، شمار ا خیاند. که در تارگذشته حتماً صادرات داشته

 عملکرد سازمانی

 مزیت رقابتی تمایز

مزیت رقابتی 

 رهبری هزینه

استراتژی تولید 

 سبز
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نفر از جامعه  31به تعداد  یریگنمونه شیابتدا پ مولفر نی. در ادیجامعه معلوم استفاده گرد یحجم نمونه از فرمول کوکران برا

نامه . پرسشدیعدد مشخص گرد 573آمده حداقل حجم نمونه به تعداد دستبه اریانحراف مع یانجام شد و بر مبنا یآمار

 عیتوز(، ریمد کیشدند)از هر شرکت،  ییگوحاضر به پاسخ کهی یهاشرکت یعال رانیمد نیب ،یصورت حضورتصادف و بهبه

 نیبسنده شد. بد یآمار لیوتحلهیتجز یبرا طیواجد شرا ینامهپرسش 571و به  شدهیآورنامه جمعپرسش581 ت،یدرنها. دیگرد

 بوده است. 87% ،یینها ییگوو نرخ پاسخ 571مطالعه تعداد مشاهده شوندگان  نیدر ا ب،یترت

منظور اعتبار انجام گرفت و سپس به رسونیپ یهمبستگ لیپژوهش، تحل یرهایمتغ نیب یهمبستگ یمعنادار دییمنظور تأبه ابتدا

ه کار گرفتبه یمعادلات ساختار یابیروش مدل ره،یچندمتغ لیوتحلهیها در قالب تجزآن نیب یشیرآزمایغ یروابط عل یابی

 یمدل مفهوم ن،یپژوهش است. بنابرا یرهایمتغ یبسته بودن دو به دوهم ره،یچندمتغ یعل لیتحل یازهاینشیشد،چراکه از پ

 یمرحله وارد مدل معادلات ساختار کیطور همزمان و در به رهایشد، تمام متغ یسازمدل SPSS Amos v.20افزار پژوهش در نرم

 اتیرد فرض ای دییافزار، نسبت به تأنرم یروجخ یو اعداد معنادار یاستانداردشده، سطوح معنادار بیشدند وباتوجه به ضرا

 .دیاقدام گرد قیتحق یرهایمتغ نیب یونیبط رگرسشده در مورد روامطرح

  یافته ها
ی ساختاری وجود همبستگی یابی معادلهمدل یری رویکرد متغیّرهای مکنون در الگوی کارگبههای شرطیکی از پیش ازآنجاکه

، میزان همبستگی 5ی میان متغیّرهای پژوهش است، بدین منظور تحلیل همبستگی پیرسون به انجام رسید. در جدول شماره

 است. هدشارائهها شامل میانگین و انحراف معیار، های توصیفی آنهر متغیر با سایر متغیرها، آلفای کرونباخ هر متغیر و نیز آماره

 رهایمتغ یهمبستگ  و ییایپا ار،یمع انحراف ن،یانگیم. 1جدول 

 Mean SD 5 2 3 4 متغیرها
    (81/1) 72/1 31/3 تولید سبز. استراتژی 5

   (71/1) 41/1** 74/1 15/3 . تمایز2

  (85/1) 33/1** 51/1* 78/1 17/3 . رهبری هزینه3

 (87/1) 38/1** 43/1** 37/1** 17/1 33/3 یصادرات. عملکرد 4

 

مثابه به نهیهز یو رهبر یزمستقل با تما یرمثابه متغبه تولید سبز یاستراتژ ینرابطه ب گرددیمشاهده م 5گونه که در جدول همان

در  71/1 یناندر سطح اطم یدرصد و دوم 77/1 یناندر سطح اطم یکه اول باشدیم 51/1و  41/1برابر با  یبواسط به ترت یرمتغ

 یناندر سطح اطم یزن یبضر ینکه ا باشدیم 37/1برابر با  یزن یبا عملکرد صادرات تولید سبز یاستراتژ یناست. رابطه ب ادارمعن

 باشدیم 38/1و  43/1برابر با  یزن یبا عملکرد صادرات ینههز یو رهبر یزتما یدو استراتژ ینمثبت و معنادار است. رابطه ب 77/1

 که دهدینشان م یزمختلف ن یرهایبه دست آمده از متغ یانگین. مباشندیمثبت و معنادار م 77/1 یناندو در سطح اطم هرکه 

 انگینیاست که البته درمجموع م ینههز یرهبر یمقدار مربوط به استراتژ ینو کمتر یزتما یمقدار مربوط به استراتژ یشترینب

 است. یشترب 3عدد  ینیعنامه سشاز حد متوسط پر یرهاهمه متغ

 یعامل یلتحل یبا اجرا یریگاندازه یهاپژوهش، مدل یعنوان شد، قبل از برازش مدل معادلات ساختار تریشکه پ طورهمان

 یارنادافزار و معنرم یبرازش خروج یهابا استفاده از شاخص هایابیارز ینقرار گرفتند. ا یابیافزار آموس، مورد ارزدر نرم ییدیتأ

 یدر جدول شماره یکل یعامل یلمدل تحل یآن برا یرنامه صورت گرفت که مقادمختلف پرسش هایازهس هاییهگو یعامل یبارها

 یزن یکل یریگشدند و سپس مدل اندازه یطور جداگانه بررسبه یریگاندازه یهااز مدل یکشده است. در ابتدا هرارائه 2

ودند، معنادار ب هایهگو یتمام یبار عامل یافته،برازش  أییدیت یعامل یلدر مدل تحل ینکهقرار گرفت. با توجه به ا یموردبررس

 هاآن یراب یاست که سطح معنادار ینا هایهگو یمعنادار یکنار گذاشته نشدند. مبنا وتحلیلیهتجز ینداز فرا هایهاز گو یکیچه

عنادار م هاییهگو یبرا ییدیتأ یعامل حلیلت یجشد. نتا وتحلیلیهاز پرسشنامه، تجز یهگو 57 ت،یدرنها روینباشد. ازا 11/1 یرز

ها نشان از برازش مطلوب شاخص ینشده است. اارائه 3 ۀدر جدول شمار ییدیتأ یعامل یلبرازش مدل تحل یهابه همراه شاخص

 شد. ییدمکنون مربوطه، تأ یرشده به متغمشاهده یربار شدن هر متغ یداراساس معنا ینداشته و بر ا یریگاندازه یهامدل
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ارائه  2استفاده گردید که نتایج آن در ستون آخر جدول  یرنوفبودن متغیرها، از آزمون کولموگروف اسمبرای آزمون نرمال 

 یومی،و ق ی)مؤمن باشدیم 11/1از  یبودن سطح معنادار یشترآزمون ب این در هانرمال بودن داده یگردیده است. مقدار لازم برا

فرض نرمال بودن  یناست بنابرا 11/1از  یشترب یرهامتغ یتمام یمشخص است سطح معنادار 2گونه که در جدول (. همان5375

[ ی]بار عامل یونیوزن رگرس یشده، لازم است معنادارارائه یمدل ساختار یابیاز ارز یشپ همچنین است. تأیید مورد هاداده

بودن  قبولو قابل یریگاندازه یهامدل یتا از برازندگ شدهیمربوطه بررس هاییهگو بینییشنامه در پمختلف پرسش یهاهساز

( و CFA) ییدیتأ یعامل یلتحل یکمهم، با استفاده از تکن ین. اودحاصل ش ینانها اطمسازه یریگها در اندازهآن ینشانگرها

 بینییشدر پ یّرها،متغ یتمام یونیوزن رگرس یافته،برازش  CFAدر مدل  ینکهبا توجه به ا. یدبه انجام رس AMOSافزار نرم

کنار  وتحلیلیهتجز ینداز فرآ هاویهاز گ یکیچدار با صفر بود هتفاوت معنا ی/.، دارا77 یناننامه، در سطح اطمپرسش هاییهگو

از  یهگو 51 یت،/. باشد. لذا درنها11 یرها زآن یبرا یاداراست که سطح معن ینا هایهگو یمعنادار یگذاشته نشدند. مبنا

مدل  برازش یهامعنادار به همراه شاخص هاییهگو یبرا ییدیتأ یعامل یلتحل یجقرار گرفت. نتا وتحلیلیهنامه، مورد تجزپرسش

CFA بار  یدارداشته و معنا یریگاندازه یهاها نشان از برازش مطلوب مدلشاخص ینشده است. ا، ارائه2 یدر جدول شماره

 .قرار گرفت ییدمکنون مربوطه مورد تأ یّرشده به متغمشاهده یّرشدن هر متغ

 
 نامهپرسش یها هیگو یبرا( CFA) یدییتأ یعامل لیتحل جینتا. 2جدول 

 نتیجه سطح معناداری بار عاملی گویه نام متغیرها

 معنادار Q1 738/1 111/1 سبزتولید استراتژی 

Q2 847/1 111./ معنادار 

Q3 814/1 111./ معنادار 

Q4 712/1 111./ معنادار 

Q5 488/1 111./ معنادار 

Q6 418/1 111./ معنادار 

 معنادار /.Q7 727/1 111 مزیت رقابتی تمایز

Q8 811/1 111./ معنادار 

Q9 154/1 111./ معنادار 

رهبری  مزیت رقابتی

 هزینه

Q10 178/1 111./ معنادار 

Q11 813/1 111./ معنادار 

Q12 717/1 111./ معنادار 

Q13 727/1 111./ معنادار 

 معنادار /.Q14 711/1 111 عملکرد صادراتی

Q15 877/1 111./ معنادار 

Q16 875/1 111./ معنادار 

Q17 828/1 111./ معنادار 

 

د. اقدام ش یاترد فرض یا ییدقرار گرفت و نسبت به تأ یپژوهش، موردبررس یمدل ساختار یری،گاندازه یهامدل یابیپس از ارز

شده نشان داده 3 یپژوهش است که در جدول شماره یهااز برازش مطلوب آن به داده یبرازش مدل، حاک یهاشاخص

 دارد. یتمدل حکا بخشیتترند که از برازش کاملاً رضامطلوب گفتهیشبرش پ نقاطاز  یی،برازش نها یهاشاخص ییّهاست.کل
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 ی و مدل ساختاریریگاندازهی برازش مدل هاشاخص -3جدول 
 

قبولقابلمقدار  نماد نام شاخص  
مدل اندازه  مقدار ایده ال

 گیری 

 مدل ساختاری

 df - - 553 554 درجه آزادی 

χ2 2df ≤ χ2 ≤ 3df 0 ≤ χ2 ≤ 2df 875/218 کای اسکوئر   317/215  

کای اسکوئر بهینه 

  شده

df  / χ2 2 <χ2/df ≤ 3 0 ≤ χ2/df ≤ 2 275/2  214/2  

GFI .80 ≤ GFI<.95 .95 ≤ GFI ≤ 1.00 873/1 نیکوئی برازش   773/1  

ریشه میانگین 

مانده مربعات باقی   

RMR 0 <RMR ≤.10 0 ≤ RMR ≤.05 131/1  113/1  

شاخص برازش 

  تطبیقی

CFI .90 ≤ CFI<.97 .97 ≤ CFI ≤ 1.00 711/1  775/1  

ی میانگین ریشه

مربعات خطای 

 برآورد 

RMSEA .05 <RMSEA ≤.08 0 ≤ RMSEA ≤.05 115/1  115/1  

شاخص نیکویی 

 برازش ایجازی 

PGFI .50 ≤ PGFI<.60 .60 ≤ PGFI ≤ 1.00 175/1  171/1  

شاخص برازش 

 ایجازی هنجارشده 

PNFI .50 ≤ PNFI<.60 .60 ≤ PNFI ≤ 1.00 155/1  153/1  

 
 

 
 یساختار یمعادله ی. الگو2شکل 

 

 یبرا.  (p<0/05, t >1/96)مثبت و معنادارند  71/1تمام اثرهای مستقیم بین متغیرها در سطح اطمینان  افتهیبرازش در مدل 

 یاست که مقدار شاخص اول برا ینرابطه ا یکشده و شرط معنادار بودن استفاده t-valueو  p-valueدو شاخص  از یهآزمون فرض

مشاهده  2و همچنین شکل  4که در جدول  گونههمان باشد. ±71/5بازه از خارج  و مقدار شاخص دوم 11/1از  کمترمدنظر  ۀرابط

 22/1و  47/1بر مزیت رقابتی تمایز و مزیت رقابتی رهبری هزینه به ترتیب برابر با  تولید سبزشود ضریب اثر  استراتژی یم

 ±71/5کمتر و خارج از بازه  11/1که برای هر دو رابطه به ترتیب از  t-valueو  p-valueکه با توجه به دو شاخص  باشدیم

یز به عملکرد صادراتی ن بر نهیهز. همچنین اثر مزیت رقابتی تمایز و رهبری شودیمگفت این دو فرضیه تأیید  توانیم باشدیم

 بر این دارندکه مقدار دو شاخص مذکور برای این دو ضریب نیز در بازه مناسب و مطلوب قرار  باشدیم 33/1 38/1ترتیب برابر با 

 گفت که این دو فرضیه نیز تأیید می شوند.  توانیماساس 
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 بر عملکرد صادراتی از طریق تولید سبزیرمستقیم استراتژی غهای چهارم و ششم این پژوهش به بررسی اثر یهفرضهمچنین، 

ه در این شود کیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته با فرمول زیر محاسبه میغتمایز و رهبری هزینه پرداخته است، میزان اثر 

 اثر متغیر میانجی بر وابسته است. bاثر متغیر مستقل بر میانجی و  aفرمول 

𝑩𝒊𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 (5رابطۀ  = 𝒂 × 𝒃 

 یرمستقیم را نیز محاسبه کرد که روشغتوان با استفاده از آزمون سوبل، معناداری اثر یمیرمستقیم غعلاوه بر محاسبۀ میزان اثر 

 است: 2صورت رابطه آن به

𝒕 (2رابطۀ  − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 =
𝒂 ∗ 𝒃

√𝒃𝟐 ∗ 𝒔𝒂𝟐 + 𝒂𝟐 ∗ 𝒔𝒃𝟐
 

میزان اثر میانجی بر  b، میزان خطای استاندارد اثر مستقل بر میانجی sa، میزان اثر متغیر مستقل بر میانجی aدر این فرمول 

ی ررسبادامه فرضیات میانجی  در شدهارائهاست. با توجه به توضیحات  میزان خطای استاندارد اثر میانجی بر وابسته sbو  وابسته

 شود.می

 2کل که در ش گونههمانبر عملکرد صادراتی از طریق مزیت رقابتی،  تولید سبزاستراتژی  میرمستقیغدر خصوص ارزیابی اثر 

و برای رابطۀ  47/1و مزیت رقابتی برابر با  تولید سبزشود، مقدار ضریب مسیر برای رابطۀ بین دو متغیر استراتژی مشاهده می

ر  ب تولید سبزن اثر غیرمستقیم  استراتژی آمد. بنابراین، میزا به دست 38/1بین دو متغیر مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی برابر 

برای اثر  t-valueمقدار  2. با جایگزینی اعداد در رابطۀ است 581/1عملکرد صادراتی از طریق مزیت رقابتی تمایز برابر با 

 د صادراتیبر عملکر تولید سبزیرمستقیم استراتژی غاثر  رونیازا، است ±71/5محاسبه شد که خارج از بازۀ  177/3یرمستقیم غ

تواند از طریق بهبود مزیت رقابتی شرکت، عملکرد صادراتی را می تولید سبز، استراتژی گریدانیببه. استاز طریق تمایز معنادار 

 گونهانهمبر عملکرد صادراتی از طریق رهبری هزینه،  تولیدمستقیم استراتژی همچنین در خصوص ارزیابی اثر غیر .افزایش دهد

 22/1و رهبری هزینه برابر با تولید سبز شود، مقدار ضریب مسیر برای رابطۀ بین دو متغیر استراتژی شاهده میم 2که در شکل 

تولید محاسبه شد. بنابراین، میزان اثر غیرمستقیم استراتژی 33/1و برای رابطۀ بین دو متغیر رهبری هزینه و عملکرد صادراتی

برای اثر  t-value، مقدار 2اعداد در رابطۀ  . با جایگزینیاست 172/1برابر است با بر عملکرد صادراتی از طریق رهبری هزینه سبز

بر عملکرد سبز تولید یرمستقیم استراتژی غاثر  رونیازا، است ±71/5آمد که خارج از بازۀ  به دست 273/2یرمستقیم برابر با غ

رد تواند از طریق افزایش مزیت رقابتی عملکمیتولید سبز، استراتژی گریدانیببه. استصادراتی از طریق مزیت رقابتی معنادار 

است. به ترتیب برای  شدهدادهنشان  3طور خلاصه در جدول پژوهش، به 7تا  5های نتیجۀ آزمون فرضیه .صادراتی را افزایش دهد

 17/4ه برابر دو رابطه به ترتیب برابر با ک t-valueباشد و همچنین شاخص یم 11/1و کمتر از  111/1و  111/1دو رابطه برابر با 

گردد. یمتوان گفت این دو ضریب معنادار و فرضیه سوم و چهارم تأیید یمباشد یم ±71/5شده است و خارج از بازه  15/1و 

است و   β= 71/1ترین ضریب اثر، مربوط به ضریب اثر نپرانی محیطی بر یادگیری ارادی و به میزان همچنین در این مدل قوی

. (β=58/1)شودمحیطی مربوط مییستز محصولات خرید به ترین ضریب نیز به ضریب اثر یادگیری ارادی بر تمایلضعیف

یرهای یادگیری ارادی و اتفاقی متغدرصد از واریانس  48و   11همچنین، ضرایب مدل حاکی از آن است که به ترتیب حدود 

یله وسبهمحیطی  نیز یستز محصولات خرید به درصد از واریانس متغیر تمایل 77محیطی و یستزهای ینگرانتحت تأثیر 

 بینی است. یادگیری ارادی و یادگیری اتفاقی قابل پیش

 گیریبحث و نتیجه

بود.  ینههز یو رهبر یزتما یرقابت یتواسطه مزبه یبر عملکرد صادرات تولید سبز یاستراتژ یرتأث یهدف اصلی این پژوهش بررس

که در پنج سال گذشته در  ییوکارهااز کسب شدهیآورجمع یهادر ایـن پژوهش شش فرضیه تدوین شد و از داده ی،رکلطوبه

. دکنیاند استفاده شد. این پژوهش از دو طریق به بسط ادبیات ایـن حـوزه از مـدیریت کمک مانجام داده دراتصا یزشهر تبر

نگاه  هینک. دوم اشودیم یوکارهاکسب یموجب بهبود عملکرد صادرات تولید سبز یاستراتژ ینتدو دهدینخست اینکه نشان م

 یبازارها ها را دررقابت سازمان یطشرا ی،رقابت یتمز یجادواسطه ابه تولید سبز یجهت اتخاذ استراتژ در یجهان یبه بازارها یرقابت

 یرأثت یزتما یرقابت یتبر مز تولید سبز ید استراتژشد آزمون نخست پژوهش نشان دا یدهطور که د. همانکندیم یامح یجهان
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(، مطابقت دارد که ادعا داشتند (Banerjee,2001مطالعههاییافتهبا یجهنت ینقرار گرفت. ا یدمورد تائ کهدارد  دارییمثبت و معن

ادعا  توانیآمده از تحقیق مدستبه ایجخواهد شد.  بنـابراین، بـا توجه به نت یزمتما یداتباعث تول تولید سبز یاتخاذ استراتژ

 یزمتما اتیدسازمان باعث تول تولید سبز یاتخاذ استراتژ یراند در مسکه صادرات داشته ییوکارهاارشد کسب یرانکرد، اقدامات مد

 ینکها بر یدوم مبن یه.  همچنین، بر اساس نتایج آزمون فرضباشدیها مسازمان یمهم برا یاربس یرقابت یتمز یکخواهد شد که 

 توانیقرار گرفت. بنابراین، م یدمورد تائ یزدارد ن دارییمثبت و معن یرتأث ینههز یرهبر یرقابت یتبر مز تولید سبز یاستراتژ

باشد که به نوع خود باعث به دست آوردن  یو سازمان یعیدر منابع طب ییجوباعث صرفه تولید سبز یادعـا کـرد اتخاذ استراتژ

 ی،هاراستا با پژوهشهم توانیآمده در این پژوهش را مدستبه هاییافتهسازمان شود.   یبرا ینههز یرهبر یرقابت یتمز

Shrivastava, 1995) ،(Menon & Menon, 1997 ( وMiles & Covin, 2000دانست. در آزمون فرض ،)ثرسوم و چهارم ا هاییه 

شد  یدهسنج یو عملکرد صادرات تولید سبز یاستراتژ یندر رابطه ب یزتما یانجیو نقش م یبر عملکرد صادرات یزتما یرقابت یتمز

(، مطابقت Martin et al, 2009و ) Orsato 2006) ،(Christmann,2004 یقاتتحق یجبا نتا یجهنت ینقرار گرفت. ا یدکه مورد تائ

ر گذار اث یبه شدت بر عملکرد صادرات یزمات یرقابت یتشود که مز یم یدهد یشده و مطالعات آمار یاندارد. با توجه به مطالب ب

د نحو ممکن در بهتر کردن عملکر ینباشد به بهتر یزتما یرقابت یتمز یجادا یکه در راستا تولید سبز یباشد و استراتژ یم

ملکرد رابر ع یرتاث یشترینب یخارج یدر بازارها یزمحصول متما یجادا یگذار خواهد بود. به طور کل یکارها تاث وکسب  یصادرات

شود و از  زیمحصولات متما یدکه باعث تول یها یبا استفاده از استراتژ یرانگرفت مد یجهتوان نت یگذاشته است که م یصادرات

 سازمان یباعث بهبود عملکرد صادرات یزمتما یداتها در با قدم نهادن به تول زماناستخدام افراد خلاق و آموزش افراد سا یقطر

 یرهبر و نقش واسط یبر عملکرد صادرات ینههز یرهبر یرقابت یتمز یربر تأث یکه مبن یزپنجم و ششم ن یهاشوند. فرض یها م

 Walley) هایهیافتبر  هاییهفرض یجقرار گرفت. نتا یدبود مورد تائ یصادرات کردبا عمل استراتژی تولید سبز یندر رابطه ب ینههز

& Whitehead, 1994) ،Miles & Covin, 2000 ،Orsato, 2006 ،(Guerci et al, 2016 تریشپ هطور کصحه گذاشتند.. همان 

 ینت. ااس یرقابت یتمز ییبا دارا یداتمستلزم تول یامروز  یجهان یبازارها یایپو یطو مح یرقابت ینیز اشاره شد، بقا در بازارها

ص بنابراین تشخی خواهد شد. یدعا یگرد یهاسازمانسازمان نسبت به  هایینهکاهش در هز یا بدیلینو و ب یداتبا تول یا یتمز

. با است یاییمهم و ح یارها در عرصه صادرات به منصه ظهور رساند بسسازمان یرا برا یتمز ینکه بتواند ا ییهایشرانعوامل و پ

مل کنند ع یاگونهبه یددارند با یتدر عرصه صادرات فعال ییوکارهاگفت مدیران ارشد کسب توانیآمده مدستتوجه بـه نتایج به

سازمان  شود یتمز یجادکه باعث ا هاییاستراتژطور مثال با اتخاذ ها باشد بهنگر سازمایدر مقابل د یرقابت یتمز یجادکه باعث ا

توانند قرار دهند تا بعمل کنند که افراد نوآور و خلاق را در سازمان  یاگونهبه تولید هاییاستراتژ یندر تدو ینکها یاکنند  یاریرا 

 یو عرضه آن محصولات به بازارها یستز یطدوستدار مح یداتتا با تول یابنددست  یزتما یرقابت یتبه کسب مز یقطر یناز ا

 یطیحم یستو ز یعیدر جهت استفاده کمتر از منابع طب یدهداز افراد آموزش ینکها یاخود را بهبود دهند  یعملکرد صادرات یجهان

 یم یقتحق ینقدم بردارند. مطالعات آتی در حوزه ا ینههز یرهبر یرسازمان در مس هایینهسازمان استفاده کنند تا با کاهش هز

مانند  شرانیتوجه به عوامل پ یاباشد.  یقتحق یندر ا یبه عملکرد بهتر صادرات یابیدست  یها، برا یاستراتژ یگرد یرتواند تاث

ازمان ها س راتیو به تبع آن بهبود عملکرد صاد یستز یطدوستدار مح یها یگذار بر استراتژ یراثکه بتواند ت یفرهنگ سازمان

 یقتحق نیا پذیرییمتوان به عدم قابلیت تعم یم یقتحق یها یتباشد. از محدود یندهآ یقاتدر جهت تحق یتواند مطالب یشود م

 که صادرات ندارند باشد. ییبه سازمان ها
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Abstract  
Today, having a strategic vision for exports has become a very important factor for the survival of organizations 

and the economic growth of countries. Production management, along with this course, has a strategic look at it. 

Green production management as a branch of industrial management is a new and new topic in industrial 

management that emphasizes the goal of environmental sustainability. This research is a practical purpose, and is 

a survey method using a structural equation modeling model. A study of 175 exporters in the city of Mashhad, 

which exported in the past five years, was selected randomly as part of a group of exporting companies. Based 

on the findings and the results of the green production strategy, competitive pricing and cost leadership have a 

positive and significant effect, and the role of mediation of competitive strategy and competitive strategy of cost 

leadership in the relationship between green production strategy and export performance of organizations have 

been confirmed. 


