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 سبز یسازمان تیهو یانجیها با نقش مسبز سازمان یرقابت تیسبز بر مز یفرهنگ سازمان ریتاث

 صائب خوشرو

 دانشگاه آزاد اصفهان کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

 سمیه قجری

 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد

 

 چکیده

 میاانیی نقش با هاسازمان سبز رقابتی مزیت بر سبز سازمانی فرهنگ تاثیر "هدف از این پایان نامه بررسی 

نفار  131باشاد  اامهاه آمااری ایان پا  هش در شرکت تقویت فشار گااز رشات می "سبز سازمانی هویت

 داناش یاا درک آ ردن دسات به آن انیام از هدف زیرا است، کاربردی هدف نظر از حاضر پ  هشباشد  می

 شایوه نظار از  گاردد برطرف شده شناخته   مشخص نیازی  آن  سیله به که است ابزاری تهیین برای الزم

 یاا شارای  باه   کندمی تفسیر   توصیف هست که را آنچه زیرا  است توصیفی تحقیقی اطالعات، گردآ ری

  دارد توااه گساتر  حاال در ر نادهای یاا مشاوود آثاار ااری، فرآیندهای متدا ل، عقاید مواود، ر اب 

 هایمولفاه که باشدمی استاندارد پرسشنامه است، گرفته قرار استفاده مورد تحقیق این در که ایپرسشنامه

 باشادمای ساوال 29 شامل پرسشنامه این  است شده طراحی   گرفته نظر در را تحقیق این در رفته کار به

 اان،، سان، عمومی، سؤاالت بخش  است شده تشكیل اختصاصی   عمومی سؤاالت بخش د  از همچنین

 متغیرهاای با مرتب  سؤاالت شامل نیز تخصصی سؤاالت بخش  گیردمی بر در را تاهل  ضهیت   تحصیالت

 استاندارد پرسشنامه از رقابتی مزیت متغیر سنیش اوت  است شده ارائه زیر اد ل در که باشدمی تحقیق

 سنیش اوت نوایتا  ( 1983) چنی از سبز سازمانی هویت متغیر سنیش برای پورتر رقابتی مزیت  عوامل

 ایان طراحای در  اسات شاده اساتفاده ،(2003)  چاویی لی استاندارد پرسشنامه از سازمانی فرهنگ متغیر

نتاایج   اسات شاده اساتفاده( مخاالفم کاامال تاا موافقم کامال از) لیكرت امتیازی پنج مقیاس از پرسشنامه

 مزیات   سابز ساازمانی هویات بر( زیست محی ) محیطی سازمانی فرهنگدهد که بین تحیقات نشان می

 ساازمانی فرهناگ    ساازمان سابز رقاابتی مزیات   سابز ساازمانی هویت  همچنین  سازمان سبز رقابتی

  دارد ی  اودمهنادار   رابطه مستقیم  سازمان رقابتی مزیت بر سازمانی هویتاز طریق  محیطی

 سبز یسازمان تیهو، هاسازمان سبز رقابتی مزیت، سبز یفرهنگ سازمان واژگان کلیدی:
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Abstract 

The impact of organizational culture on the competitive advantage of green green 

green organizations Mediating Role of Corporate Identity 

The aim of this thesis "The impact of organizational culture on the competitive 

advantage of green green green organizations mediator corporate identity" in the 

company is strengthening pressure Rasht. The study population is 131 people. The 

method of data collection is descriptive. Because that is what describes and interprets 

the conditions or relations, common beliefs, ongoing processes, clear effects or trends 

in development is concerned. The questionnaire contains 29 questions is also 

composed of two parts: general and specific questions. The general questions, such as 

age, sex, education and marital status in the cover. The specialized questions, 

including questions related to variables that are presented in the table below. To 

assess the competitive advantage of variable factors Porter's competitive advantage 

questionnaire to measure the variables green corporate identity from Cheney (1983) 

and finally to measure organizational culture questionnaire Lee Choi (2003), is used . 

The design of the questionnaire five point Likert scale (from strongly agree to 

strongly disagree) was used. The results show that the corporate culture of 

environmental Thyqat (Environment) on corporate identity Green and Green 

Competitive Advantage and organizations the green corporate identity and corporate 

culture of environmental green competitive advantage through corporate identity on 

the direct relationship and there is a significant competitive advantage  

 

Keywords: Green corporate culture, Green Competitive Advantage organizations . Green 

corporate identity 
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 مقدمه

 مورد استراتژیک بازاریابی و مدیریت ادبیات در اخیر هایسال در که است مهمی موضوعات از رقابتی مزیت

 شده ارائه مؤثر و کنندهتعیین عوامل به نسبت متفاوتی اندازهای چشم رابطه، این در. است گرفته قرار تأکید

 رقابتیمزیت کنندهتعیین و مسلط عوامل را محیطی عوامل ، صنعتی سازمان هایتئوریسین که جایی است؛

 این با. داشت بیان را خود نظریه 1968 سال در که است 1بین پردازان نظریه  این میان از شخص اولین. دانندمی

 و تجزیه برای اصلی واحد پورتر، مدل طبق. شودمی محسوب 2پورتر مایکل گروه این معروف پرداز نظریه حال

 نسبی موقعیت و صنعت جذابیت به هاشرکت سودآوری که دارد اعتقاد وی راستا این در. است صنعت تحلیل

 و متفاوت را هافعالیت سازمان که شود باعث استراتژی چهچنان مدل، این طبق. دارد بستگی صنعت در شرکت

 کنندمی تسهیل را تمایز و تنوع انتخاب امکان محوری هایشایستگی صورت، آن در دهد انجام رقبا از متمایز

 مشتریان نظر جذب در ها¬شرکت توانایی رقابتی¬مزیت شوند .می برای سازمان رقابتیمزیت کسب باعث و

 ارائه قابل های¬ارزش رقابتی¬مزیت. است سازمانی های¬ظرفیت و ها¬قابلیت بر تکیه با رقبا، به نسبت

 و سپهوند) است باالتر مشتری های هزینه از ها¬ارزش این که نحوی به است مشتریان برای شرکت

 زمینه در هاییموفقیت هاسازمان که است موقعیتی عنوان به سبز، رقابتی¬مزیت(. 182ص:1395همکاران،

 برای هاموفقیت این کردن کپی به قادر ها¬آن رقبای که اندکرده کسب سبز نوآوری یا و محیطی مدیریت

 این از را ثباتی با منابع توانندمی هاشرکت نیز و نیستند محیطی زیست مهم هایاستراتژی به رسیدن

 سبز، حسابداری مثل محیطی، مدیریت مفاهیم با سبز رقابتی مزیت. کنند کسب موفق، محیطی هایاستراتژی

 محیط شناخت محبوبیت از ناشی چالش بر تا اندیافته توسعه...  و سبز نوآوری سبز، بازاریابی سبز، طراحی

 هایاستراتژی از استفاده با تواندمی رقابتی¬مزیت یک(.92 ص: 1392 نیکزاد، و نیارحیم) آیند غالب زیست

 رقابتی، غیر عامل یک عنوان به سبز¬بازاریابی هایاستراتژی نکردن اجرا و آید دست به سبز¬بازاریابی

 نیازمندند هایاستراتژی با هاشرکت. آمد خواهد حساب به جهانی بازارهای در اصول از خارج و غیرمسئوالنه

 سرمایه بازگشت باعث رقابتی، هایمزیت منبع عنوان به زیست محیط دوستدار گذارهایسرمایه جلب با که

 از فراتر هاییماموریت و هانقش هاسازمان حاضر عصر در (. 16ص: 1388 احمدی، و ایمانی) شود ها¬آن

 تحول و اقتصاد شدن¬جهانی به تمایل منابع، کمبود فزاینده، رقابت. اندگرفته عهده بر خود سنتی هاینقش

 و هادانش به را خود و نکرده اکتفا فنی و تخصصی هایمهارت کسب به فقط هاسازمان تا شده سبب فرهنگی

 جهان، صنعتی کشورهای با خود فاصله کاهش برای سوم جهان کشورهای. سازند آراسته دیگری هایمهارت

                                                           
1 Bain 
2 Micheal Porter 
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 مورد را مساله این باید حال. اندداده قرار خود اجرایی و عملیاتی هایبرنامه صدر در را توسعه به رسیدن

 قلمداد توسعه حال در کشورهای اصلی هدف عنوان به توسعه به رسیدن که این به توجه با که داد قرار مطالعه

 مانند مواردی نظران صاحب سوال این به پاسخ در چیست؟ آن تحقق در موثر عامل ترینمهم شود،می

 بالندگی و رشد و کیفیت با محصول تولید ناپذیر، تجدید منابع ویژه به طبیعی، منابع از بهینه برداریبهره

 زیست عمده فشار دو هاشرکت در امروزه (. 92 ص: 1392 نیکزاد، و نیارحیم) اندکرده مطرح را وریبهره

 رقابت الگوهای که کننده مصرف زیست محیط دیگری و محیطی زیست مقررات یکی: دارد وجود محیطی

 استراتژی اتخاذ منظور به هاشرکت  برای تنها نه که دهدمی قرار تاثیر تحت را جهان سراسر در صنعتی

 و کسب مدل تغییر منظور به ها¬آن برای همچنین بلکه است الزم محیطی زیست مدیریت انجام برای مبتکرانه

 عدم(. 67ص: 2013 چانگ، و چن) است اهمیت حائز محیطی زیست عصر در مدیریتی باورهای و خود کار

 است شده محیطی زیست هایآلودگی گسترش به منجر...  و راهها فاضالب، دفع هایسیستم یافتگی توسعه

 تا شده منجر که است زیستی هایسوخت مصرف از ناشی هایآلودگی همچنین. دارد ضرورت آنها به توجه که

 . دهدمی قرار تاثیر تحت نیز را افراد سالمت که گردد آلوده هاسکونت محل و خانه داخل زیست محیط

 تواندنمی دیگر اقتصادی رشد بود، نخواهد پذیر امکان زیست محیط به توجه بدون پایدار توسعه به رسیدن

 در و زیست محیط بر مصرف و تولید نحوه اقتصادی، فعالیت که خطراتی و ضایعات ها، آلودگی به توجه بدون

 به توجه بدون پایدار توسعه معتقدیم که است دلیل همین به و یابد  تداوم آورد می وارد انسان خود بر نهایت

 پتانسیل و ها توان تمامی کارگیری به مستلزم مهم، این به رسیدن برای . بود نخواهد پذیر امکان زیست محیط

 هستیم، منابع از منطقی وری بهره برای عملیاتی مناطق در ویژه به زیست محیط آلودگی از جلوگیری برای ها

 نظر در محیطی زیست مسایل نظر از توسعه جوانب باید ای ناحیه و ملی توسعه های برنامه تمامی در رو این از

  .شود گرفته

 

 اهداف تحقیق

 هدف اصلی

 سبز رقابتی مزیت بر سبز سازمانی تاثیرگذاریفرهنگ میزان سنجش 

 فرعی اهداف

 سازمانی هویت بر( زیست محیط) محیطی سازمانی فرهنگ تاثیرگذاری میزان سنجش 

  سازمان سبز رقابتی مزیت بر محیطی سازمانی فرهنگ تاثیرگذاری میزان سنجش 

 سازمان سبز رقابتی مزیت بر سبز سازمانی سنجش میزان تاثیرگذاری هویت    

 سازمان رقابتی مزیت بر سازمانی هویت طریق از محیطی سازمانی فرهنگ تاثیرگذاری میزان سنجش 
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سببز ی سازمان فرهنگ یرگذاریتاث زانیم یبررسلذا با توجه به موارد ذکر شده در فوق، محقق برآن شد تا به    

 میگردد.، مدل مفهومی در شکل زیر رسم هاسبز سازمانی رقابتتیبر مز یطیمح یو رهبر

، هویت پورتر رقابتی مزیت  عوامل استاندارد پرسشنامه از: مدل مفهومی برگرفته از پژوهش )1شماره شکل 

 (.2003)  چویی لی سازمانی فرهنگو  1983مانی سبز چنی زسا

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

مزیت رقابتی  فرهنگ سازمانی

 سبز

 هویت سازمانی سبز

 ساختار

 فرهنگ

 نیروی انسانی

 فناوری

 

ورود 

گذاران سرمایه

 جدید

جایگزینی تهدید  

زنی قدرت چانه

 خریداران

 زنیچانه قدرت

کنندگانتامین  

رقابت در بین  

 رقبای موجود
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 باشند.رشت می گاز فشار کارکنان شرکت تقویت :تحقیق مکانی قلمروی 

 است شده انجام 1395 سال ی اولنیمه در پژوهش این: زمانی قلمروی. 

 باشدمی انسانی منابع حوزه در موضوعی لحاظ از تحقیق این: پژوهش موضوعی قلمروی. 

 مزیت رقابتی

 آدام مطلق نظریه مزیت در توانمی را آن سابقة که هستند اقتصادی مفاهیم از رقابتیمزیت و رقابت مفهوم

 مشتریان نظر جذب در هاتوانایی شرکت رقابتیمزیت نمود. جستجو ریکاردو نسبی مزیت نظریه و اسمیت

 شرکت ارائه قابل هایارزش رقابتیاست. مزیت سازمانی هایظرفیت و هاقابلیت بر تکیه با رقبا، به نسبت

 ارائه هایتعریف است. بررسی باالتر مشتری هایهزینه از ها این ارزش که نحوی به است مشتریان برای

 داشتن بر رقابتیمزیت اصلی سازه تمرکز که دهدمی رقابتی نشانمزیت برای نظرانصاحب شده توسط

 دو رقابتیمزیت ایجاد مسیر مشتری است. در موردنظر عوامل از عامل چند یا یک در رقبا به نسبت برتری

 پذیریرقابت و عالی عملکرد به که است داریدنباله فرایند مسیر، این کهاین است: اول اهمیت حائز نکته

 رقابتیمزیت خود، هایشایستگی واسطه به سازمان بتواند که درصورتی یعنی شود؛می منجر سازمان

 شایسته عملکردی درواقع باشد، رقبا از برتر همواره و ارزشمند بوده مشتریان برای که نماید خلق پایداری

 هایپیچیدگی افزایش خاطر به کهاین است. دوم آورده ارمغان به پذیری رارقابت و گذاشته جای بر خود از

 زودی به مشتریان نظر از یا شودمی تقلید رقبا توسط راحتی به یا رقابتیمزیت رقابت، شدت و محیطی

-مزیت یافتن فکر به باید سازمان اساس شود. براین جایگزین جدیدی هایبا مزیت بایستی و بازدمی رنگ

 بحث مرکز در رقابتی مزیت اخیر، هایسال طی(. 182:ص1395همکاران،باشد )سپهوند و  پایدار رقابتی

 ارایه وجود، این است. با مطرح شده رقابتیمزیت درباره زیادی هایبحث و گرفته قرار رقابتی هایاستراتژی

 از حد بیش بازده معنای به رقابتی مزیت طرف، یک باشد. ازمی مشکل رقابتی مزیت از دقیق تعریف یک

 ولی است. شده مرتبط انتظارات و سرمایه بازار عملکرد به رقابتیمزیت دیگر، طرف از و شده تلقی معمول

 گردد موجب چهآن هر ارزش، خلق چارچوب در و رقابت استراتژی ادبیات در رقابتیتعریف مزیت ترینرایج

 فرایندی پذیریرقابت (.10:ص1389لهرمی،کند )ذبیحیمی تجلی پیدا یابد، افزایش هزینه از بیش درآمد

-توانمندی کسب. گیرد پیشی وی از عمل کرده، دیگری از بهتر طریق این از تا کوشدمی نهادی هر که است

 شده تبدیل المللیبین سطح در مختلف کشورهای های اساسیچالش از یکی به امروز جهان در رقابتی های

-مزیت شود:می اشاره آن مورد چند به زیر در که است و تعاریف متعددی مفاهیم دارای رقابتیاست. مزیت
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مشتریان  به رقبا از بهتر خدمات ارائه به قادر را آن که است شرکتی هر ابعاد یا هادر ویژگی تمایز رقابتی،

-دست است برای مشتریان نظر از رقبا با در مقایسه شرکت پیشنهادهای جذابیت فزونی میزان کند. یامی

 هایتوانمندی هم و کند توجه خود خارجی موقعیت به هم باید یک سازمان سازمان رقابتی،مزیت به یابی

 مورد رقابتی استراتژی چارچوب در را رقابتیپورتر مزیت دیگر طرف از. دهد توجه قرار مورد را داخلی

 کند.می دادقلم رقابتی محیط در بنگاه موقعیت تعیین به عنوان را رقابتی استراتژی دهد. وی،می قرار توجه

 سایر رفتار ویژه به اقتصادی بینی عواملپیش و درك طریق از بازار تدبیر رقابتی، استراتژی از هدف

 باشد.نمی قابل تولید رقبا توسط که کند تولید را محصولی بنگاه گرددمی موجب رقابتی، رقباست. استراتژی

 رقابتی پورتر، مزیت عقیده ناقص به رقابت بازار خلق برای است استراتژی رقابتی، استراتژی ترتیب، بدین

 بنگاه ارایه قابل هایارزش رقابتی مزیت که کند می مطرح وی دارد. قرار رقابتی بنگاه عملکرد مرکزیت در

-باالتر باشند )ذبیحی مشتری هایهزینه از شده ایجاد هایارزش که نحوی به باشد می برای مشتریان

  (.10:ص1389لهرمی،

 کیفیت

 نتعیی عامل تریناصلی را مشتری انتظارات و ادراکات و کنند می تعریف مشتری خواسته را کیفیت امروزه

 یگر،د عبارت ندارد. به خواهدمی واقعا مشتری چهآن از غیر مفهومی دانند. کیفیت هیچ معنا ومی آن کننده

آبادی باشد )رضایی دولت داشته انطباق مشتری نیازهای و هاباخواسته که است با کیفیت زمانی محصول یک

 احیطر آن برای که را کاری که معنا این به اطمینانند قابل کیفیت با (. محصوالت225: ص 1390و همکاران، 

-اد مبیایج مشتری نزد در ارزش بردن باال برای را متمایزی هایویژگی و دهندمی انجام به خوبی را اندشده

  (.144:ص1393بود )حسینی و همکاران، خواهد صورت بدین رقابتیمزیت بر کیفیت اثر اما کنند

 بباالی درك دهند. ایبنمی افزایش و متمایز مشتریان نظر در را محصوالت ارزش باال، کیفیت با محصوالت

 ترپایین و قیمت باالتر نظر بگیرد. کارایی در محصوالتش برای باالتری قیمت دهدمی اجازه شرکت به ارزش

 (.300:ص3،2015آید )ویکتوری مسیمی بدست کیفیت با محصوالت با

 نوآوری سبز

باشد که وابسته به محصوالت یا آوری میافزاری یاسخت افزاری، در فن( نوآوری سبز، نوآوری نرم2013چن )

 جویی در مصرف انرژی، ضایعات، طراحی محصول سبز و مدیریت محیطی سازمانفرآیندهای سبز مانند صرفه

توانند نوآوری سبز را برای افزایش عملکرد زیست محیطی خود، جهت اجرای الزامات ها میاست. شرکت

 (. 1165:ص4،2013محیطی به کار گیرند )چنن و چنحفاظت زیست
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تواند فرآیندی جدید برای تولید محصول یا ارائه خدمت، یک روش یا سیاست کمپ و پیرسون، نوآوری سبز می

محیطی، آلودگی و تاثیرات کاری جدید برای کسب و کار باشد که کاهش خطرات زیستیا راهجدید مدیریتی و 

گزینه: انتخاب مواد  8منفی مصرف انرژی را در پی دارد. معیارهای سنجش نوآوری سبز با رجوع به چن شامل 

بهینه از مواد اوله  با کمترین میزان آلودگی برای محیط زیست، انتخاب موادی با حداقل مصرف انرژی، استفاده

در تولید محصوالت جدید، طراحی و توسعه محصوالت قابل بازیافت، جلوگیری از انتشار مواد ذاید و خطرناك 

های برای محیط زیست، تاثیر گذاری فرآیند تولید در بازیافت و انتشار مجدد آن، کاهش استفاده از سوخت

 محیطی زیست دانش امروزه، (.28:ص1394دی و همکاران،باشد )دوروفسیلی، کاهش استفاده از مواد خام می

 کنندهمصرف بررفتار که شودمی محسوب بازار رقابت در مهمی مسئله است بلکه ایدئولوژی یک تنها نه

 طبیعی روابط محیط و مفاهیم حقایق، مورد در عمومی دانش عنوان محیطی بهزیست دانش است. تاثیرگذار

 شناسایی دانش سنجش برای عمده رویکرد (. دو555:ص5،2009شود )مصطفیمی تعریف هایشاکوسیستم و

 میزان از فرد شخصی ارزیابی -2و عینی( )دانش داندمی چقدر واقعا فرد یک که این -1است:  شده

 و دانش چه سنجش اگر ذهنی(. )دانش داندمی چقدر کندمی فکر که شخص معنی بدین دانشش،

و  6باشد )بابرمی محیطی زیست اعتقادات برای ایپایه دانش، است؛ اما مشکل محیطی زیست هایآگاهی

 سرتاسر در محیطی زیستهایآگاهی میزان در گیریچشم رشد شاهد گذشته هایدهه (.2009همکاران،

 عالوه دهد. بهو رفتار می دانش میان مثبت رابطه یک وجود از خبر ادبیات رفتاری و است بوده جهان

محیطی مستقیما با بسیاری از رفتارهای مصرف دهند که آگاهی و دانش زیستاز تحقیقات نشان می بسیاری

کننده و گسترش بازار محصوالت محیطی تاثیر عمیقی بر رفتار مصرفکننده رابطه دارد. افزایش آگاهی زیست

 محیطی، زیست مسائل به نسبت هوشیار کنندهمصرف رفتار مهم مولفه (. 35:ص1393سبز دارد )یکتا،

 در مسائل سبز به نسبت هوشیاری افزایش این است. زیست و محیط سبزمحصوالت  مورد در دانش افزایش

 افزایش مشتریان، از زیادی شمار (.2009و همکاران، 7است )بابر مشهود کنندهمصرف خرید تصمیمات

 پرداخت و سبز خرید به شانبا تمایل را سبز هایشرکت محصوالت ترجیح و خود محیطیزیست هایآگاهی

های موجود در دهند. عالوه برآن تئوریمی نشان زیست محیط دوستدار برای محصوالت/ خدمات بیشتر مبلغ

محیطی مطلع هستند بیشتر به کنندگانی که نسبت به مشکالت زیستدهند، مصرفاین رابطه نیز نشان می

-محیط سازمان، کنندهپیچیده عامل ترینمهم  (35:ص1393)یکتا،دهند سمت خرید سبز تمایل نشان می

 شناخت و تحلیل و برای تجزیه اساس این بر است. سازمان محیطی فرهنگ به خصوص و سازمان

 قرار در محیطی سازمانی هر نیست. گریزی آن بر حاکم فرهنگ و شناخت محیط از سازمان هایپیچیدگی

 در را چیزی هر به نمو و رشد اجازه که شودمی و موجب است افکنده سایه آن بر خاصی فرهنگ که دارد
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 بر حاکم فرهنگ شناخت ها مستلزمسازمان نمو و رشد و حیات دیگر بیان به ندهد. خود درون پیرامون و

-فرهنگ آن که به باشدمی سازمان در حاکم غیررسمی سیستم همان این فرهنگ است، سازمان محیط

 بر که است سازمان مشخص غیر ساختار و درونی همان شالوده سازمانیکنیم. فرهنگمی اطالق سازمانی

 آشکارترین و یافتهتجلی محصوالت سازمان و عملکردها و هاسیاست ساختار، آوری،فن اساس اهداف،

 به را تمدن و فرهنگ انگلیسی شناستایلر مردم ادوارد. کرد مشاهده رفتار کارکنان در توانمی را نمودش

 قوانین، اخالقیات، عقاید، معرفت، از ای پیچیدهمجموعه را تمدن یا فرهنگ برده، کار به مفهوم و یک معنا

 که طوری پذیرد. بهمی از جامعه عضوی عنوان به انسان که دانسته عاداتی و هاقابلیت و همه رسوم و آداب

 و مغزی مکانیکی، برگ فنی، و ساز تمامی فرهنگ

شبود. شبامل مبی رسند،می خود خاص هایهدف به هاآن به کارگرفتن با خاص ایدوره مردم که را اخالقی

 سیاسبی و اقتصادی اهداف تغییر توان و کنندمی را خلق متفاوتی اقتصادی هایمنظا متفاوت، هایفرهنگ

 اصبول و پایبه دانسبتن بدون نظام اقتصادی یک و ساخت یک کامل درك که جاآن دارند. از را یک جامعه

-قابلیت به وسعت بخشیدن فرهنگی توسعه که معتقدند نظرانصاحب میسر نیست. برخی نظام آن فرهنگی

-نف فرایند با که زندگی استانداردهای افزایش در بهره کسب بهترین و فرهنگی هایزمینه در انسانی، های

 . شودمی مطرح است، شده ترکیب آورانه

 

 خارجیشده داخلی و  انجام تحقیقات

برد نوین کسب مزیبتبه تحقیقی تحت عنوان، مدیریت زنجیره تامین سبز راه 1388ایمانی و احمدی در سال 

گذاری در زمینه بهببود عملکبرد رقابتی پرداختند. ایشان در مقاله خود بیان کردند که اتخاذ استراتژی سرمایه

ها، حذف جویی در منابع انرژی، کاهش آالیندههزیست محیطی زنجیره تامین مزایا و منافع زیادی را مانند صرف

ها ببه ها و سبازمانوری را ببرای شبرکتیا کاهش ضایعات، ایجاد ارزش برای مشتریان و در نهایت ارتقای بهره

ها آغباز ها و شبرکتببرای سبازمان 8سبامانه جهبانی ارتباطبات همراه خواهد داشت. این مقاله با بیان اهمیت

سبامانه جهبانی  های انطبباق و پبذیرشها یا محركبررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر شرکتشود، سپس به می

 . شودپرداخته می ارتباطات

های کوچک و ای باعنوان بررسی تاثیر فناوری اطالعات بر چابکی شرکت(، در مقاله1390فتحیان و همکاران)

بینی در عرصه کسب و کار، یرات غیرقابل پیشمتوسط به این نتیجه رسیدند که امروزه با افزایش رقابت و تغی

ها به منظور کسب مزایای رقابتی در دستیابی به اهداف سازمانی و موفقیت در کسب و کار، باید چابک سازمان

 به بینی را به منظور دستیابیقابل پیشکند تا تغییرات غیرها کمک میعمل نماید. این قابلیت به سازمان

 پاسخ آن به و کرده کشف مدیریتی، هایدر فعالیت زمانی چرخه بهبود و رقابتی بازار در بهتر موقعیت
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ها دهد که فناوری اطالعات نقش مهمی را در چابک نمودن این شرکتتحقیق نشان می این هایدهند. یافتده

 کند.ایفا می

 غذایی صنایع در رقابتیمزیت بر مؤثر عوامل بررسی به دیگر پژوهشی در نیز (1391همکاران) و چیرانی

 نو خدمات و محصوالت )ارائه 9های نوآوریقابلیت که دهدمی نشان هاآن پژوهش هاییافته اند.پرداخته

 الزم هایفعالیت )مجموعه 10کارآفرینی شرکت(، کاری های مختلف زمینه در خالقیت کارگیریهب از حاصل

 منابع و مهارت دانش، به کارگیری 11بازاریابی هایقابلیت باالخره و نوآوری( رقابتیمزایای از گیریبهره جهت

 جمله عوامل از مشتریان( نیازهای به پاسخگویی و خدمات و کاالها در افزوده ارزش ایجاد سازمانی جهت

 هستند. پایدار رقابتی مزیت ایجاد در تأثیرگذار

 کی در رقابتیمزیت کسب بازاریابی در در نوآوری نقش بررسی به خود تحقیق ( در2010همکاران ) و رن

 به که است چینی هایشرکت برای باز یک رویکرد کردن فراهم تحقیق این پرداختند. هدف چینی شرکت

 عنوان به را نوآوری تحقیق کنند. این شناسایی را طریق نوآوری از رقابتی مزیت منابع تا نماید کمک هاآن

 بکس باعث نوآوری که دهدمی نشان تحقیق این نتیجه. گیردمی در نظر شرکت رقابتی مزیت اصلی منبع

تحت  به تحقیقی 2011یوشان چن در سال . گرددمی سازمان عملکرد بهبود و هابرای سازمان رقابتیمزیت

-ویتهعنوان، هویت سبز سازمانی: منابع و نتایج، پرداخت. هدف از این تحقیق توسعه چهارچوبی مبتنی بر 

بز با است تا تاثیرات مثبت فرهنگ سازمانی محیطی و رهبری محیطی را بر روی مزیت رقابتی سسازمانی سبز 

شان دهند. نتایج نشان دادند که فرهنگ سازمانی نسازمانی سبز با نام هویت -ای جزئیکنندهکمک معتدل

ت دارند. هوی ای مثبت با هویت سازمانی سبز و مزیت رقابتی سبزمحیطی و رهبری محیطی تاثیر و رابطه

ی و فرهنگ سازمانی محیط –سازمانی سبز تاثیر معتدل کننده جزئی بر روی روابط مثبت میان پیش نیازها 

تی سبز دارد. شرکت ها باید بتوانند به فرهنگ سازمانی محیطی و رهبری و مزیت رقاب -رهبری محیطی

مچنین، هرقابتی سبزشان گردند. ن مزیتمحیطی برسند تا قادر به ارتقاء هویت سازمانی سبز و سپس باال برد

در  رقابتی سبزسازمانی سبز و مزیتمحیطی، هویتاین تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی محیطی، رهبری

 موسسات کوچک تا متوسط همگی کمتر از موارد مشابه در موسسات بزرگ در صنعت ساخت تایوان هستند.

 

 روش تحقیق

 برای الزم دانش یا درك آوردن دست به آن انجام از هدف زیرا است، کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 برای آن نتایج دیگر، سویی از. گردد برطرف شده شناخته و مشخص نیازی  آن وسیله به که است ابزاری تعیین

رقابتی مزیت  چون و است استفاده قابل  گیالن استان هایسازمان مدیران و ریزان برنامه مختلف هایگروه
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 تحقیق لذا شد، خواهد هااین سازمان در ضعف و قوت نقاط با آشنایی سبب و سنجدمی را هاسبز سازمان

 هست که را آنچه زیرا. است توصیفی تحقیقی اطالعات، گردآوری شیوه نظر شود. ازمی محسوب کاربردی

 روندهای یا مشهود آثار جاری، فرآیندهای متداول، عقاید موجود، روابط یا شرایط به و کندمی تفسیر و توصیف

 (.1391 همکاران، و سرمد)دارد توجه گسترش حال در

چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد، پژوهشگر با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه تعداد 

صفات جامعه را مطالعه کرده، ها و مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگی

(.   1380نیا، گویند )حافظهای آماری آن را محاسبه کند. به این جامعه محدود، نمونه میها و اندازهشاخص

 . بدست آمد 0.48نمونه مقدماتی گرفته شد و واریانس نمونه مقدماتی برابر 

 :فرمول کوکران طبق رابطه زیر استفاده گردیدبرای نمونه گیری از 

 

  n= 

𝑁 𝑧∝
2

2𝑠𝑥 
2

𝑑2 (𝑁−1)+ 𝑧∝/2
2 𝑠𝑥

2 =  112 

N=158 ،05/0 d= ،=1.96 𝑧∝ 2⁄ 

𝑠𝑥=0.48 

 

 روش جمع آوری اطالعات

ها و اطالعاتی وجود برای حل هر مشکلی و پاسخ دادن به مسائل موجود در هر پژوهشی، نیاز است تا داده

های مطرح شده در آن تحقیق را به عنوان پاسخی ها فرضیهها و تحلیل آنداشته باشد تا بتوان با کمک آن

ی متفاوتی برای بدست آوردن آن ممکن برای آن مسائل مطرح کرد و آن را آزمود. محققان مختلف از ابزارها

ای( استفاده کتابخانه –ها از جمله مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارك )آرشیو داده

های مطرح شده، یک یا چند ابزار را کنند. در هر پژوهشی، محقق با در نظر گرفتن ماهیت مساله و فرضیهمی

مورد نظر باید روایی و اعتبار را مورد بررسی قرار دهد تا در صورت کند. بعد از طراحی ابزارهای انتخاب می

ها بپردازد. در پژوهش حاضر از ابزار کتابخانه و بررسی اسناد و مدارك و وجود شرایط الزم به جمع آوری داده

از جمله ای و بررسی اسناد و مدارك: با بررسی اسناد و مدارك مطالعات کتابخانه پرسشنامه استفاده شده است.

های داخلی و خارجی انجام گرفته در راستای موضوع تحقیق، در ادبیات های تخصصی، مقاالت و پژوهشکتاب

 و پیشینه تحقیق استفاده شده است.
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باشد که ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، پرسشنامه استاندارد میپرسشنامه: پرسشنامه

سوال  29این پرسشنامه شامل این تحقیق را در نظر گرفته و طراحی شده است. های به کار رفته در مولفه

باشد همچنین از دو بخش سؤاالت عمومی و اختصاصی تشکیل شده است. بخش سؤاالت عمومی، سن، می

گیرد. بخش سؤاالت تخصصی نیز شامل سؤاالت مرتبط با جنس، تحصیالت و وضعیت تاهل را در بر می

 باشد که در جدول زیر ارائه شده است. جهت سنجش متغیر مزیت رقابتی از پرسشنامهمیمتغیرهای تحقیق 

، برای سنجش متغیر هویت سازمانی سبز از پرسشنامه (1392 قهرمانی،) پورتر رقابتی مزیت  عوامل استاندارد

، (2003)  چویی لی استاندارد پرسشنامه ( و نهایتا جهت سنجش متغیر فرهنگ سازمانی از1983چنی )

استفاده شده است. در طراحی این پرسشنامه از مقیاس پنج امتیازی لیکرت )از کامال موافقم تا کامال مخالفم( 

 . استفاده شده است

 

 سؤاالت تخصصی شامل سؤاالت مرتب  با متغیرهای تحقیق

 سواالت مربوطه مولفه ها

 16-1 فرهنگ سازمانی محیطی

 22-17 هویت سازمانی سبز

 29-23 رقابتی سبزمزیت 

 

 

 روش های تجزیه و تحلیل آماری

اند خالصه، کدبندی، آوری شدههایی که جمعای است که طی آن دادهها فرایند چندمرحلهتجزیه و تحلیل داده

ها منظور آزمون فرضیهشوند تا امکان تحلیل و ارتباط بین این دادها به بندی، و درنهایت پردازش میدسته

های ها و آزمونها، سؤاالت پژوهش، مقیاس و طیف متغیرها آمارهبرای این امر باتوجه به نوع داده فراهم آید.

 شوند.های یک متغیره، دو متغیره و چند متغیره انتخاب میمناسب و مربوط برای تحلیل

قرینگبی های مرکبزی، پراکنبدگی و انحبراف از در پژوهش حاضر از تجزیه و تحلیل یک متغیره برای شباخص

های چند متغیبره از دست آید. در نهایت برای تحلیلشود تا تصویری کلی از جامعه مورد بررسی بهمحاسبه می

به کار گرفته خواهبد  8.8های آماری مربوط به مدل معادالت ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل نسخه تکنیک

 .العه جاری مشخص شودشد تا روابط ساختاری میان متغیرها در مدل مفهومی تحقیق مط
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  فرهنگ سازمانی محیطی 

شود. مقیاس سنجش تمام سؤال سنجیده می 16در پرسشنامه پژوهش با « محیطی سازمانی فرهنگ »متغیر 

 ست  بندی از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم بوده اای لیکرت با درجهگزینه 5سؤاالت طیف 

 محیطی سازمانی فرهنگتوصیفی متغیر  هایآماره  

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین آماره    متغیر

 -0.24 -0.29 0.64 3.22 محیطی سازمانی فرهنگ

 

 

 

 متغیر هویت سازمانی

شود. مقیاس سنجش تمام سؤاالت طیف سؤال سنجیده می 6در پرسشنامه پژوهش با « سازمانی هویت» متغیر 

   مخالفم تا کامالً موافقم بوده استبندی از کاماًل ای لیکرت با درجهگزینه 5

 

 سازمانی هویتتوصیفی متغیر  هایآماره

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین آماره    متغیر

 -0.38 0.21 0.69 2.73 سازمانی هویت

 

 متغیر مزیت رقابتی سبز

سنجش تمام سؤاالت شود. مقیاس سؤال سنجیده می 7در پرسشنامه پژوهش با « سبز  رقابتی مزیت» متغیر 

  بندی از کامالً مخالفم تا کاماًل موافقم بوده است.ای لیکرت با درجهگزینه 5طیف 

 سبز رقابتی مزیتتوصیفی متغیر  های:  آماره

 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین آماره    متغیر

 -0.16 -0.30 0.78 3.29 سبز رقابتی مزیت

 

هاآزمون نرمال بودن داده 8  
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 اسمیرنوف-کولموگر ف سازه آزمون

 سطح مهناداری Zآماره 

 0.08 3.27 کیفیت رابطه

 0.20 3.02 عملكرد مالی

 0.05 3.51 عملكرد استرات یک

 0.11 3.61 رضایت صادر کننده

 0.09 3.01 انتظار تدا م

 تحلیل عاملی تاییدی

ها اسبتفاده همان طور که در فصل سوم توضیح داده شد، در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده

های تحقیق مورد روائی سبنجی شده است. بنابراین با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ساختار کلی پرسشنامه

عبادالت سباختاری بارعباملی اسبتاندارد و یابی ممحتوائی قرار گرفته است. برای تحلیل عاملی تأییدی و مدل

 محاسبه شده است. بطور کلی قاعده زیر حاکم است: tآماره 

شود. بار عباملی قدرت رابطه بین عامل )متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می    

نظر باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرف 3/0مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 

 باشد خیلی مطلوب است.  6/0رگتر از قابل قبول است و اگر بز 6/0تا  3/0شود. بارعاملی بین می

زمانی که همبستگی متغیرها شناسائی گردید باید آزمون معناداری صورت گیرد. جهت بررسی معنبادار ببودن  

 05/0شود. چون معناداری در سطح خطبای استفاده می t-valueیا همان  tرابطه بین متغیرها از آماره آزمون 

کبوچکتر محاسببه  96/1از  t-valueبارهای عاملی مشاهده شده با آزمون  شود بنابراین اگر میزانبررسی می

 (.2011شود، رابطه معنادار نیست و در نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد )کالین، 

پیش از آزمون مدل ساختاری و اندازه گیری برای تحلیل مسیر مدل مفهومی به وسیله نرم افزار لیبزرل، بایبد 

الت به کار رفته در پرسشنامه به تفکیک متغیرهای پژوهش از نظر قابلیت برازش مبدل مبورد سبنجش و سوا

 ارزیابی قرار گیرد. 

در این بخش با استفاده از مدل های اندازه گیری مدل معادالت ساختاری، صحت سبنجش سبازه هبا، توسبط 

فاده از تحلیل عاملی تائیدی مرحلبه اول شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد. در این قسمت با است

مشخص می شود که آیا سواالت طراحی شده در هر سازه واقعا می تواند سازه مورد نظر را بسنجد. ببه عببارت 

دیگر آیا سواالت و شاخص های در نظر گرفته شده از روایی الزم برخوردارند یا خیر؟ در جدول زیر، مفباهیم و 

عادل آنها نشان داده شده است که در هنگام مشاهده مسیرهای تحلیل عاملی که عامل های پژوهش به همراه م

 . از معادل آنها استفاده شده است، ما را یاری می نماید
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 نیکویی برازش مدل 

که مقدار مطلوبی است  همچنین مقدار اذر برآ رد  اریان، خطای  3.98در مدل پ  هش، مقدار کای د  به دراه آزادی 

(، IFI(، شاخص برازندگی افزایشی )CFIاست  همچنین شاخص برازندگی تطبیقی ) 0.09( برابر با RMSEAتقریب )

بیشتر هستند، پ، مدل  0.9(  همگی از NNFI(   شاخص برازندگی هنیارنیافته )NFIشاخص برازندگی هنیار یافته )

 براز  عالی را نشان داده   مورد تایید است 

 

 RMSEA NFI NNFI IFI CFI شاخص برازندگی

 9 .0< 1 - 0 9 .0< 9 .0< 0.08≥ مقادیر قابل قبول

مقادیرمحاسبه 

 شده

0.09 0.93 0.94 0.94 0.94 

 تحلیل مسیر تائیدی مدل 

ها به وسیله مدل معادالت ساختاری استفاده آزمون مدل مفهومی پژوهش و فرضیات مدل از تحلیل داده برای

هایی درباره روابط بین یابی معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیهشده است. مدل

های یم قابل قبول بدن مدلتوانباشد. از طریق این رویکرد میمتغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون می

های همبستگی، غیرآزمایشی و آزمایشی آزمون نمود. بدین منظور، نظری را در جامعه خاص با استفاده از داده

استفاده شده است. جهت بررسی مدل  8،80برای برآورد از روش حداکثر درست نمایی در نرم افزار لیزرل 

بر فروش اخالقی( و سه متغیر وابسته )اعتماد مشتری به  پژوهش که شامل یک متغیر مستقل )رفتار مبتنی

باشد. قبل از تائید روابط ساختاری باید از مناسب فروشنده، اعتماد مشتری به شرکت و وفاداری مشتری( می

که  3.74بودن مدل و برازش مطلوب اطمینان حاصل نمود. در مدل پژوهش مقدار کای دو به درجه آزادی 

است.  0.08( برابر RMSEAاشد. همچنین مقدار جذر برآورد واریانس خطای تقریب )بمقداری مطلوب می

(، شاخص برازندگی هنجار یافته IFI(، شاخص برازندگی افزایشی )CFIهمچنین شاخص برازندگی تطبیقی )

(NFI( و شاخص برازندگی هنجارنیافته )NNFI همگی از  )بیشتر هستند، پس مدل برازش عالی را  0.9

 اده و مورد تایید است.نشان د

 RMSEA NFI NNFI IFI CFI شاخص برازندگی

 9 .0< 1 - 0 9 .0< 9 .0< 0.08≥ مقادیر قابل قبول

مقادیرمحاسبه 

 شده

0.09 0.93 0.94 0.94 0.94 
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های زیر، اعداد معناداری و تخمین استاندارد شده مدل معادالت ساختاری، برای مدل مفهومی تحقیق ببر شکل

 .دهندرابطه متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته را نشان میاساس 

 

 .دارد معنادار  و مثبت تاثیر سبز سازمانی هویت بر( زیست محیط) محیطی سازمانی فرضیه اول: فرهنگ 1

سبز معادل  سازمانی هویت بر( زیست محیط) محیطی سازمانی بر اساس اطالعات جدول فوق، اثر  فرهنگ 

گردد. از این (. لذا این فرضیه تایید می9.66است )یعنی  1.96باالی   tتخمین زده شده که دارای مقدار  0.73

 نیز افزایش خواهد یافت.  سبز سازمانی بیشتر باشد، هویت( زیست محیط) محیطی سازمانی رو، هرچه فرهنگ

 

 

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر سازمان سبز رقابتی مزیت بر محیطی سازمانی فرضیه دوم: فرهنگ

تخمین زده شده  0.68معادل  سبز رقابتی مزیت بر محیطی سازمانی بر اساس اطالعات جدول فوق، اثر فرهنگ

 بر محیطی سازمانی گردد. از این رو، فرهنگ(. لذا این فرضیه تایید می7.40است ) 1.96باالی   tکه دارای مقدار

 تاثیرگذار است.   سازمان سبز رقابتی مزیت

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر سازمان سبز رقابتی مزیت بر سبز سازمانی فرضیه سوم: هویت

تخمین زده شده که دارای  0.22معادل  سبز رقابتی مزیت بر سبز سازمانی بر اساس اطالعات جدول فوق، هویت

بیشبتر  سببز سازمانی گردد. از این رو، هرچه هویت(. لذا این فرضیه تایید می3.05است ) 1.96باالی   tمقدار 

 بیشتری خواهد داشت.   رقابتی باشد، سازمان از مزیت

 

 معنادار و مثبت تاثیر سازمان رقابتی مزیت بر سازمانی هویت طریق از محیطی سازمانی فرضیه چهارم: فرهنگ

 .دارد

 سبازمان رقبابتی مزیت بر سازمانی هویت طریق از محیطی سازمانی اطالعات جدول فوق، اثر فرهنگبر اساس 

 .گردداست. لذا این فرضیه تایید می 1.96باالی   tتخمین زده شده که دارای مقدار  0.22*0.68معادل 
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 های جمعیت شناختی توصیف ویژگی

نفر نیز  4نفر زن    44نفر مرد،  64ها، پاسخ دهنده به پرسشنامه 112در اد ل باال نشان داده شده است که از  جنسیت :

 اند  درصد( مرد بوده 57.1اند  بنابراین درصد بیشتری از پاسخ دهندگان )انسیت خود را مشخص نكرده

نفر متاهل    56نفر میرد،  52ها، نده به پرسشنامهپاسخ ده 112: در اد ل باال نشان داده شده است که از وضعیت تاهل

 اند  دهندگان متاهل بودهشود که درصد بیشتری از پاسخاند  مشاهده مینفر نیز  ضهیت تاهل خود را مشخص نكرده 4

 دهندگان دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستنداز پاسخ 9: همانطوریكه در اد ل باال نشان داده شده است مدرك تحصیلی

دهند  بیشتر پاسخ دهندگان دارای مدرک لیسان، بودند که تهداد آنوا به درصد از کل پاسخ دهندگان را تشكیل می 8که 

 اند  درصد پاسخ دهندگان را به خود اختصاص داده 66.1دهندگان بودند که نفر از کل پاسخ 74

درصد را  8.9دهنده  اود دارد که پاسخ 10سال   25 -18چنانچه در اد ل باال نشان داده شده است  در رده سنی  سن:

در صد از کل که بیشترین پاسخ  33نفر پاسخ دهنده  اود دارد که  37سال  45 -36شود  در رده سنی شامل می

 باشند  سایر اطالعات در اد ل فوق ارائه شده است  دهندگان می

 توصیف متغیرهای تحقیق 5-2-2

  فرهنگ سازمانی محیطی 

 3.22 محیطی سازمانی میانگین پاسخ به متغیر فرهنگشود  سؤال سنییده می 16این متغیر در پرسشنامه پ  هش با 

دهد  از نظر چولگی  کشیدگی است که در مقایسه با مقیاس سنیش، امتیاز باالتر از حد متوس  را به خود اختصاص می

   توان نرمال دانستمتغیر مذکور را می

 سازمانیمتغیر هویت 

است  از نظر  2.73سازمانی  شود  میانگین پاسخ به متغیر هویتسؤال سنییده می 6این متغیر در پرسشنامه پ  هش با 

 توان نرمال دانست  چولگی   کشیدگی متغیر مذکور را می

 متغیر مزیت رقابتی سبز

است که در  3.29 سبز رقابتی متغیر مزیتشود  میانگین پاسخ به سؤال سنییده می 7این متغیر در پرسشنامه پ  هش با 

دهد  از نظر چولگی   کشیدگی متغیر مذکور مقایسه با مقیاس سنیش، امتیاز باالتر از حد متوس  را به خود اختصاص می

 را می توان نرمال دانست  
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 های تحقیق نتایج آزمون فرضیه

 .دارد معنادار  و مثبت تاثیر سبز سازمانی هویت بر( زیست محیط) محیطی سازمانی فرضیه اول: فرهنگ

سبز معادل  سازمانی هویت بر( زیست محیط) محیطی سازمانی بر اساس اطالعات جدول فوق، اثر  فرهنگ 

گردد. از این (. لذا این فرضیه تایید می9.66است )یعنی  1.96باالی   tتخمین زده شده که دارای مقدار  0.73

   نیز افزایش خواهد یافت سبز سازمانی بیشتر باشد، هویت( زیست محیط) محیطی سازمانی رو، هرچه فرهنگ

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر سازمان سبز رقابتی مزیت بر محیطی سازمانی فرضیه دوم: فرهنگ

تخمین زده شده  0.68معادل  سبز رقابتی مزیت بر محیطی سازمانی بر اساس اطالعات جدول فوق، اثر فرهنگ

 بر محیطی سازمانی گردد. از این رو، فرهنگ(. لذا این فرضیه تایید می7.40است ) 1.96باالی   tکه دارای مقدار

 تاثیرگذار است.   سازمان سبز رقابتی مزیت

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر سازمان سبز رقابتی مزیت بر سبز سازمانی فرضیه سوم: هویت

تخمین زده شده که دارای  0.22معادل  سبز رقابتی مزیت بر سبز سازمانی بر اساس اطالعات جدول فوق، هویت

بیشتر  سبز سازمانی گردد. از این رو، هرچه هویت(. لذا این فرضیه تایید می3.05است ) 1.96باالی   tمقدار 

 بیشتری خواهد داشت.   رقابتی باشد، سازمان از مزیت

 معنادار و مثبت تاثیر سازمان رقابتی مزیت بر سازمانی هویت طریق از محیطی سازمانی فرضیه چهارم: فرهنگ

 .دارد

 سبازمان رقبابتی مزیت بر سازمانی هویت طریق از محیطی سازمانی بر اساس اطالعات جدول فوق، اثر فرهنگ

 گردد.است. لذا این فرضیه تایید می 1.96باالی   tتخمین زده شده که دارای مقدار  0.22*0.73معادل 

 پیشنهادهای کاربردی

 .دارد معنادار  و مثبت تاثیر سبز سازمانی هویت بر( زیست محیط) محیطی سازمانی فرهنگ

های کسب دانش و مهارت در طرز تفکر و نحوه نگرش های آموزشی در زمینهشود با برگزاری کالسپیشنهاد می

محیطی مدیران و کارکنان برای ترویج یک فرهنگ سازمانی، جهت اجرای موفق یک سیستم مدیریت زیست 

  برقرار گردد

ها باید با جهت جلوگیری از بحران های زیست محیطی به وجود آمده در کشور و باالخص استان گیالن، سازمان

 .های موثرتری بردارندتر برای به وجود آوردن فرهنگ غنی سازمانی گامتر و منسجمهای دقیقریزی برنامه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

594 
 

به کار گیرند تا با باال بردن فرهنگ سازمانی باعث ارتقای  مسئوالن سازمان بکوشند ابزارها و روشهایی را

   هویت سازمانی کارکنان شوند

 .دارد معنادار و مثبت تاثیر سازمان سبز رقابتی مزیت بر محیطی سازمانی فرهنگ

گردد واحدهای صنعتی فعال محیط زیست جهت افزایش مزیت رقابتی سبز، فرهنگ سازمانی پیشنهاد می

محیطی را در تمامی کارکنان نهادینه نموده، و این امر محقق نخواهد شد در صورتیکه این امر بدرستی در 

کلیه کارکنان قرار  ها  در اختیاررسالت و خط و مشی شرکت مشخص گردیده باشد، و از طریق دستورالعمل

 گیرد. 

برداری بهینه از منابع طبیعی به ویژه منابع تجدیدناپذیر، تولید محصول با کیفیت و رشد و همچنین بهره

دهد و برای ایجاد روشی فراگیر و جامع جهت مدیریت محیط زیست و وری را افزایش میبالندگی بهره

ها و های مدیریتی، ممیزیای زیست محیطی، بازنگریهاستاندارد کردن ابزارهای مهم، همچون خط و مشی

تر برای دستیابی به مدیریت محیط زیست از باشد که به سازمانها ساختاری سازگارتر و مطمئنبرچسب زنی می

دهد. به طور کلی، به کارگیری استاندارد بین المللی تر میهای فرهنگی و فرآیندهای کارا و مطمئننظر جنبه

 تواند دو هدف مشخص زیر را به انجام رساند: یمحیط زیستی م

 اوال: ترغیب و تقویت دیدگاه عمومی برای مدیریت محیط زیست. 

 گیری عملکرد محیطی آن. های یک شرکت برای بهبود و اندازهانیا: تقویت تواناییث

ایجاد یک روش  بنابراین دستیابی یک سازمان به عملکرد مناسب زیست محیطی، مستلزم تعهد آن سازمان به

های مبدیریت باشد. بدین منظور طبرح سیسبتمسیستماتیک مدیریت زیست محیطی و بهبود مستمر آن می

تواند راهگشای خوبی برای دستیابی به اهداف زیست محیطی مبورد نظبر زیست محیطی با نگرش فرهنگی می

ها از اهمیت به سبزایی در ای سازمانسازی و نحوه گنجانیدن مفاهیم استانداردها و کیفیت برباشد، لذا فرهنگ

 جهت رشد و موفقیت آنها برخوردار است. 

ای برای تولید کاال و خدماتشان انتخاب از مواد اولیهها باید با باال بردن فرهنگ کارکنان، باعث شوند تا سازمان

بررسبی، مطالعبه و  بایست، بباکند که حداقل آلودگی زیست محیطی را به همراه داشته باشد، بدین منظور می

نماید جلوگیری ببه عمبل تحقیق و ایجاد تیم کنترل مواد اولیه که استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی

 آورد.
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 محدودیت های تحقیق

توانند مورد توجه و موضوع هایی وجود دارند که میکنیم که در این تحقیق محدودیتما کامال اذعان می

 های آینده قرار گیرند. پژوهش

 ها باعث عدم تجانس پاسخگویی در عدم آشنایی و یکدست نبودن اطالعات زیست محیطی در شرکت

 گردد. های مختلف شرکت میبخش

  مورد متغیرهای تحقیق در منابع داخلی و خارجی، باعث گردید روند انجام نبودن اطالعات کافی در

 تحقیق بسیار طوالنی باشد

  در نظر نگرفتن عوامل کلیدی در مدل اصلی تحقیق، نظیر وفاداری و رضایت مندی به عنوان میانجی و

سب ها از نظر ساختار سازمانی، طراحی سازمانی و رهبری سازمانی و بر حطبقه بندی شرکت

 گیری تحقیق تاثیرگذار بود. تکنولوژی مورد استفاده در روند نتیجه

 های استان گیالن مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این تحقیق فقط شرکت 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتی  5-7

 بررسی تاثیرگذاری ساختار سازمانی بر مزیت رقابتی 

 ابتیبررسی تاثیرگذاری رهبری سازمانی بر مزیت رق 

 در  سبز یسازمان تیهو یانجیها با نقش مسبز سازمان یرقابت تیسبز بر مز یسازمان نوآوری ریتاث

 استان های دیگر 

 در  سبز یسازمان تیهو یانجیها با نقش مسبز سازمان یرقابت تیسبز بر مز یسازمان نوآوری ریتاث

 .بخش های مختلف اقتصادی
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