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 چکیده 

 یولفه هاهند، مد یرخ م یبا نرخ سرسام آور یمیو اقل ی، فرهنگ یاسی،س یاجتماع ،یاقتصاد راتییتغ ایامروزه در سطح دن

مثل گذشته  گرید 19-دیکوو یپاندم طیامروز باالخص در شرا یبحران طیدر شرا دهیاتخاذ گرد یها یبازار و استراتژ دهیچیپ

 یمولفه ها ها و یاتژه استربد داشت. ادامه دادن خواه یادیهم با امروز تفاوت ز ندهیآ زنخواهند بود و چشم اندا نهیکارآمد و به

 زیه انگمخاطر راتیتاث یادار گریگرفتند د یبزرگ و مطرح تا به امروز از آن بهره م یکه سازمان ها یابیبازارو کالسیک  یتکرار

ر دازمان ها کرد سعمل زانیم شیافزا یبرا ییاالب سکیهم ر دیجد یآوردن به استراتژ یرو گرید یاست. از سو نیو چالش آفر

ن و آ یکاربرد یها یاستراتژ یسبز ، بررس یابیبازار یکاربرد یمولفه ها میبر مفاه قیعم یمقاله مرور نیخواهد داشت. ا یپ

 اتیادب ینیزبو با مجدد یمقاله، بررس نیفعال در حوزه سبز خواهد داشت. هدف ا یرانیا ینقش آن در عملکرد شرکت ها زانیم

 . با وجودباشد یم یرانیا یدو عامل موثر و اثربخش بر عملکرد شرکت ها لیو تحل هیسبز است و تجز یبایمربوط به بازار

قابل  نه چندان یالتیکماکان تما یرانیمصرف کنندگان ا شیو روند در حال افزا یو فرهنگ ساز رانیسبز در ا داتیتول لیپتانس

 یعات قبل، مطالتر خواهد بود قیدق یبررس ازمندید دارد که ناستفاده از محصوالت سبز وجو یبرا نهیمالحظه به صرف هز

ه شده ان مواجدر سطح جهجدی و قابل مالحظه ای چالش ها و موانع  یسبز همواره با برخ یابیاز آن است که بازار یحاک

ده استفا جیوز و تربس یابیبازار مولفه های پویا و استراتژیکحاصل از  یها ینوآور بر طبق نتایج حاصل از این تحقیقاست. 

 بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت. یمثبت و قابل توجه ریاز آن تاث یهمگان

 

 ارتقاء سبز ،یابیربازا یها ینوآور ،یریتداوم پذ ،عملکرد شرکت ها ،سبز یابیبازار کیاستراتژ یمولفه هاواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
 رداید شود و هددفش توسدعه پا   یم یستیز یو کمبودها یطیمح ستیاست که منجر به کاهش خطرات ز یاقتصاد سبز اقتصاد

رد امدا  دا یطد یمح سدت یبدا اقتصداد ز   یکد ینوع اقتصاد رابطه نزد نیاست. ا ستیز طیخلل در مح جادیبدون هرگونه خدشه و ا

 یرحد طسدبز   یابیرسبز است. بازا یابیکارآمد و موثر بازار یها یاتژو استفاده از استر یتیریمد یجنبه ها یرو شتریتمرکزش ب

 انجدددام  یعدددیطب طیبدددر محددد یابیدددبازار ریو بددده حدددداقل رسددداندن تددد ث یمشدددتر یازهددداین نیتددد م یاسدددت کددده بدددرا

 (. Polonsky and Jay, 2011)شود  یم

جده بده   تو تید اهم هید بدر پا  ههسدتند کد   یطد یمح سدت یو ز یاجتمداع  یابید از مفهوم ژرف بازار یسبز، تبلور یامروزه ، برندها

راس از  سده سدبز مندافع    یرندهاب یاند. شاکله اصلسازمان ها و شرکت ها شکل گرفته یطیمحستیو ز یاعاجتم یهاتیمسئول

ه بد  یترده اگسد  یو معندو  یمداد  قدات یآن ها توف یکنند و برا یم نیسازمان و جامعه را تام ان،ینفعان اعم از مشتر یمثلث ذ

 دید تول یبدرا  سدبز نحدوه اسدتفاده بنگداه هدا از مندابع محددود        یابیاظهار داشت که بازار 2011در سال یورتآورد. م یارمغان م

 (.Kinoti, 2011)به هدف شرکت ها است  یابیمحصوالت سبز و دست

کده   شدود یاز آنها متولد مد  دیجد یادارند و هر روز نمونه عتیخاص به پاسداشت از طب یو التزام تیسبز، حساس یبرندها نیا

طبق تحقیقدات پیشدین صدورت پذیرفتده     . شوندیدر کشور م یبرندساز گاهیجا یارتقاسازمان، موجب  یآن برا تیافزون بر مز

اشداره دارد.   یطد یمح یهدا  یژگیبا و تمحصوال غیتبل ای غیسبز فقط به تبل یابیباورند که بازار نیبر اداخل کشور مردم  شتریب

 یاز مدوارد  یبرخد  سدت یز طینه و سازگار با محد ، قابل شارژ مجدد ، اوزون دوستا افتیمانند فسفات آزاد ، قابل باز یاصطالحات

ات ید بر ادب یمقاله با مرور خالصه ا نیا(. Kinoti, 2011)کنند  یسبز همراه م یابیهستند که مصرف کنندگان معموالً با بازار

ت سدبز  صدنع  یها نهیسبز و به دنبال آن مسائل متداول در زم یصنعت جهان رامونیپ یکل دیآغاز خواهد شد و د یریتداوم پذ

و  رفتده یسبز صدورت پذ  یابیبازار میبر مفاه یمقاله مرور نیآورد. در ا یآن، فراهم م یاز جمله چشم اندازها و چالش ها ران،یا

سبز  یابیتوان گفت بازار یم جهیانجام گرفته است.در نت یسبز و ارتقاء سبز بررس یها ینوآوردر آن، به طور خاص در رابطه با 

و کاالها و خدمات  یمصرف یتواند در مورد کاالها یم ندهیکه درآ یمیباشد ، مفاه یم میپندار یآنچه ماز  یمفهوم گسترده تر

 (. Kinoti, 2011)استفاده شود  یصنعت

 
  هدف از پژوهش

(. Kinoti, 2011)است  یشرکت یابیاز بازار یناش یطیمح ستیز یها بیسبز به حداقل رساندن آس یابیاز بازار یهدف اصل

بر  یلیلو تح هیجزت قیرطشرکت ها از  ییعملکرد و کارا یسبز بر رو یابیبازار یاستراتژ راتیتاث یبررس یبرا یله مفهوممقا نیا

ا وجود هد بود. بخوا تایادب لیو تحل هیبر تجز یشده است. پاسخ مسئله پژوهش، مبتن رفتهسبز و ارتقاء سبز، در نظر گ ینوآور

نشان داده شده  (Peattie and Crane, 2005; Gordon et al., 2011)سبز،  یابیازارسبز و ب دیتول یایها و مزا لیپتانس

 . (Gleim et al., 2013)مواجه شده است  ییسبز با چالش ها یابیکه بازار

در مصرف  یسردرگم شینامفهوم و عملکرد نامنظم موجب افزا یبرچسب ها ن،یدروغ یگمراه کننده، وعده ها غاتیتبل

خوانده  "ییسبزشو"تحت عنوان  تیوضع نیگردد. ا یشده م یه باعث کاهش تعداد محصوالت سبز راه اندازکنندگان شده، ک

کند که محصوالت  یاست که در آن شرکت ادعا م یتیوضع "ییسبزشو"دادند که  گزارش( 2012) ل،یو پات یالیشود. پ یم

گانگادهارباتال و  ،یالزیعهداتش نخواهند بود. چنانچه نآن طبق ت داتیکند، اما در واقع تول یم دیتول ستیز طیسازگار با مح

سبز، نگرش آنها را نسبت به  دیبر تول یمبن یمصرف کننده به ادعاها دی( اذعان داشته اند، شک و ترد2013) نیپاالد

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

3 

حاضر  یهوممقاله مف نیشود. بنابرا یمصرف کنندگان م انیدر م یسردرگم جادیقرار داده و موجب ا ریمحصوالت سبز تحت تاث

فعال در  یرانیا یسبز اتخاذ شده توسط شرکت ها یابیگوناگون بازار یکاربرد یمولفه ها یقابل مالحظه است چرا که به بررس

 نیمحدود است، ا اریناقص و بس رانیسبز در ا یطرح ها رامونیهنوز هم دانش پ نکهیپردازد. با توجه به ا یمذکور م حوزه

عملکرد  شیو افزا تی. متعاقبا نرخ باالتر موفقدیافزایخود ب یابیبازار یاصالح استراتژ یبرا رانیتواند به درک مد یمطالعه م

نامه  یدارنده گواه یتعداد شرکت ها نیسبز خواهد نمود و بنابرا یبه اتخاذ طرح ها قیشورا ت گرید یشرکت ها، کسب و کارها

ISO 14001 EMS سبز استقبال خواهد شد. در پاره  یابیدر حوزه بازار یریوم پذاز دستور کار تدا تیو در نها افتهی شیافزا

خواهد که  یاز آنها از شما م یکیبا هم عمل کنند:  تضادتوانند در  یم ،یابیو بازار ستیز طیمسائل مربوط به مح میاز مفاه یا

آن را  یگریکند و د یحکوم مرا م ییمصرف گرا یکی د،یمصرفتان را باال ببر زانیخواهد که م یم یگریو د دیکمتر مصرف کن

 یبرا ییها دهیا وشتواند به فر یسبز م یابیکنند. بازار یحرکت نم گریکدیهم بر خالف  شهیدو، هم نی. اما ادینما یم دیتشد

 کمک کند. یزندگ دیجد یها وهیش

 
 مولفه های استراتژیک بازاریابی سبز

سته بتفاده از یست با اسکاالها و خدمات ایمن و سازگار با محیط ز ( بازاریابی سبز را تعهد یک شرکت برای توسعه2006کاتلر )

ید بر کرد. ت ک توصیف بندی های قابل بازیافت و قابل تجزیه ، روش های بهتر جلوگیری از آلودگی و استفاده بهینه از انرژی

فروش ،  ولید ،تخرید مواد ، بازاریابی سبز می تواند به کاهش ت ثیرات زیست محیطی یک محصول در طول عمر آن از جمله 

 (Wu and Lin, 2016).مصرف و دفع کمک کند 

ند از پنج منظر مورد می توا و (Peattie, 1992)بازاریابی سبز را می توان پاسخی به نگرانی ها در مورد محیط جهانی دانست 

،  یابیبازار اتیاس ادباس بر(Hart, 1995). بررسی قرار گیرد: خرید ، تولید ، بسته بندی ، حمل و نقل و توزیع و دفع زباله 

آنها در  (Jones and Suh, 1992 ). ایفا می نمایندنقش ها را در هر سازمان و بازار  نیرگذارتریاز ت ث یکی نفعانیذهمواره 

،  یبسته بند ،محصول  تیمحصول سبز ، ماه دیمانند خر ییها نهیدر زم نیسبز همچن کیاستراتژمولفه های  یهمه جنبه ها

،  "شود سبز"د خواه یشرکت خاص م کیکه  یدارند. هنگام ریاز سبز ت ث یآگاه یها هبرنام نیو همچن غاتی، تبل غاتیتبل

در  نفعانیذ 2007ال سدر  نویکام-ورایر مهیخطبق نظر سبز خود قرار دارند.  یابیبازار یسهامداران در صف مقدم استراتژ

 .(Jaime Rivera, 2007) می باشند ندهیآ یو نسل ها نباتاتمختلف ،  واناتیح جانوران و،  اناهیسبز شامل گ یابیبازار

 تداوم پذیری

 برمدددی گدددردد ، زمدددانی کددده چشدددم اندددداز اکولدددوژیکی بازاریدددابی توسدددعه     1970آغددداز بازاریدددابی سدددبز بددده دهددده  

ار سطح میکرو ، بده عندوان   و عمدتاً با پیشنهاد یک رویکرد اکولوژیکی کامالً هدفد (Henion and Kinnear, 1976)یافت  

یک رویکرد واکنشی ، به تئوری مصرف مسئوالنه و الزامات زیسدت محیطدی پرداخدت. پاسدخ مشداغل عالقده مندد بده اتصدال          

های زیسدت محیطدی ، چده توسدط مشدتریان بیدان شدود و چده بدا فشدارهای قدانونی.             ویژگیهای خاص محصوالت به نگرانی

(Polonsky et al., 1997)  شاهد ظهور بحث های فشدرده ای در مدورد نقدش بازاریدابی در جامعده ،       1990و  1980اواخر

، و یا بازاریابی پایددار نیدز    (Coddington, 1993)تولید مفهوم جدید بازاریابی سبز بود که از آن به عنوان بازاریابی محیطی 

 یازهدا ین نیتد م " دارید ( ، توسعه پا1978) ستیز طیتوسعه مح یجهان ونیسیکمبیانیه طبق  .(Fuller, 1999)یاد می شود 

 نید است. موضوع مشدترک در سرتاسدر ا   "خود یازهاین نیت م یبرا ندهیآ ینسل ها ییحال حاضر بدون به خطر انداختن توانا

 تیفیاست که ک ییها استیبا اتخاذ س یریگ میدر تصم یکیو اکولوژ یبه ادغام مالحظات اقتصاد ازی، ن داریتوسعه پا یاستراتژ

سبز ، حفاظت  یابیبازار ییاست که محصول نها یزیهمان چ نیکند. ا یرا حفظ م ستیز طیو حفاظت از مح یه کشاورزتوسع
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قابدل   ی، بسته بندد  ی، کنترل بهتر آلودگ یانرژ نهیبا مصرف به اتیاست. توسعه عمل ندهیو آ ینسل فعل یبرا ستیز طیاز مح

سبز است که منجدر بده توسدعه     یابیاز بازار یبخش ی، همگ ستیز طیظر محاز ن منی، محصوالت ا یکیولوژیب هیو تجز افتیباز

بازاریابی و تجارت است. این  یک مفهوم محبوب در ادبیات جدید« تداوم پذیر»اصطالح  (Basha, 2017). شود یم زین داریپا

ته های انسدان و در حدین حدال    مفهوم پیرامون این فرضیه اساسی که کسب و کارها مسئولیتی در قبال برآوردن نیازها و خواس

حفاظت از طبیعت دارند، بحث می کند. چالش های زیست محیطی حاضر نیازمند تدوین و فرموله سازی استراتژی هایی بدرای  

( اظهار داشته اند که هندوز هدم   2012کنترل آلودگی ها و حفاظت از منابع طبیعی توسط مدیران است. میالر، هیند، و ماگاال )

کل برای بسیاری از رهبران برای ادغام تداوم پذیری در سازمان وجود دارد، با ایدن حدال ساکسدنا و خانددلوال     یک چالش و مش

( گزارش داده اند که اقتصاد سبز یک بخش سودآور است که شامل تولید سبز، کشاورزی ارگانیک، انرژی هدای تجدیدد   2012)

باید این فرصت را بده منظدور دسدتیابی بده مزیدت رقدابتی، غنیمدت        پذیر، تکنولوژی پاک و منابع طبیعی می شود که بازاریاب 

شمارد. از این رو بسیاری از صنایع برای اطمینان از توسعه پایدار که از طریق آن، مشخصه سبز عملیات کسب و کار آنهدا را در  

اوطلبانه است، شدرکت هدای   بر می گیرد، در حال اتخاذ استراتژی کسب و کار سبز هستند. با وجود آن که اساس این موضوع د

بسیاری در ایران این ابتکار عمل را در نظر می گیرند و این موضوع در حال تبدیل به یک دستور کار اصلی و نگرانی استراتژیک 

 مهم در میان شرکت داخلی کشور شده است. 

ا بده موضدوع   ، عمددت  (Peattie and Crane, 2005)این مشارکت ها ، متعلق به مولفه های استراتژیک بازاریابی سبز پایدار 

 بلیغدات سدبز  سبز مخلوط بازاریابی نزدیک می شوند: محصوالت سبز ، بسته بندی سبز ، تدارکات سبز ، قیمت گذاری سبز و ت

(Charter and Polonsky, 2017) یی به چدالش  عالوه بر این ، تعداد زیادی از مطالعات بر نقش بازاریابی سبز در پاسخگو

ر کاوش که به عنوان یک راه حل برای شرکت ها د)  (Kinoti, 2011; Ottman, 2017ایدار متمرکز هستند های توسعه پ

ده ظر گرفتده شد  نو حفظ یک مزیت رقابتی و تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی سبز که شرکت ها در نظر گرفته اند ، در 

ی ندواع مختلفد  بت بازاریابان شده است. شواهدی وجود دارد که ااست. امروزه رشد قابل توجه صنایع سبز جدید موجب توجه مث

کت هدای  از شرکت ها به منظور اتخاذ فلسفه های سبز، چشم اندازها و استراتژی های خویش را عدو  کدرده اندد مانندد شدر     

شدی نیدز در   رو. بازار خدرده ف (Taylor al., 2013)تولیدی سنتی که پس از تبدیل به سیستم تولید سبز، سودآورتر شده اند 

رساندن به  صنایع کشاورزی نیز نسبت به تولید مواد غذایی بدون آسیب. (Yusof et al., 2012)حال ترویج تصویر سبز است

ری . صنایع هتدل دا (Pellegrini and Farinello, 2009)محیط زیست و سالمت مصرف کنندگان واکنش نشان می دهند 

 خددود بدده سددمت هتددل سددبز و گردشددگری سددازگار بددا محددیط زیسددت     و گردشددگری نیددز در حددال تغییددر کسددب و کددار   

 . ;Chan, 2013) (Graci and Dodds, 2008; Punitha and Mohd Rasdi, 2013می باشند 

عالوه بر این، مفهوم خرید محصوالت سبز با افزایش قابل توجه تعداد مصرف کنندگان مایل بده خریدد محصدوالت سدازگار بدا       

( گزارش داده اند که اندازه بازارهای سبز نیز در حال افزایش می 2010است. دانجلیکو و پوجاری )محیط زیست، محبوب شده 

باشد و این بازارها در آینده بزرگتر خواهند شد. در این راستا، روند صنعت سبز نیز مثبت و در حال ظهدور اسدت همدانطور کده     

القه بیشتری به محیط سبزتر دارند و در نتیجده در حدال تغییدر    ( نشان داده اند که مردم در هند ع2010ساکسنا و خاندلوال )

اولویت خود از محصوالت خاکستری به محصوالت سبز می باشند. در حالی که بسیاری از شرکت ها در حال مبارزه برای شکل 

صدراحت مدورد بحدث    دهی استراتژی های کسب و کار سبز می باشند، تاثیرات استراتژی بازاریابی سبز بر کارایی شرکت ها به 

( نشدان داده اندد، تحقیقدات بسدیار کمدی پیرامدون اسدتراتژی        2013قرار نگرفته است. همانطور که کومار، رحمان، و کاظمی )

بازاریابی پایدار انجام شده و می توان به پژوهش های بیشدتری در ایدن حدوزه پرداخدت. بده طدور مشدابه، تیدواری، تری داتهی،          

( ادعا می کنند که بازاریابی سبز هنوز در مرحله طفولیت خود است و تحقیقات بسیاری بایدد انجدام   2011سریواستاوا، و یاداو )
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( اذعان داشته اند که بازاریابی، نقش مهمی در پیشبرد کارایی شرکت هدا ایفدا   2011پادرون ) -شود. چابوسکی، منا، و گونزالس

ر مهم و اجتناب ناپذیر است. بنابراین این مقاله بده تجزیده و تحلیدل    می کند. از این رو، می بینیم که حضور بازاریابی سبز بسیا

 رابطه بین نوآوری سبز و ارتقاء سبز و تاثیرات آن بر کارایی شرکت ها می پردازد.

 صنعت سبز در ایران

شان داده است. ن یریرا در استقبال از دستور کار تداوم پذ یکشور در حال توسعه، اقدام و تعهد جد کیبه عنوان  رانیدولت ا

سبز پنج حوزه  یها یفناور استیشده اند. س قیشرکت در عمل سبز تشو یمختلف برا یاز شرکت ها از بخش ها یاریبس

کرده است. هدف  نییها تع یو نوآور قاتیتحق دیو تشد یعموم یآگاه شیزااف یبرا غاتیرا از جمله انجام تبل کیاستراتژ

. باشد حداقل هامواد خطرناک در آن دیاستفاده و تول زانیاست که م ییندهایرآمحصوالت و ف یصنعت سبز، طراح کردیرو

 ییایمیمواد ش یاز اثر منف متر،ک یعیدر مبدا و استفاده از منابع طب یاز آلودگ یریاست تا با جلوگ راهی دنبال به سبز صنعت

 یریجلوگ ،یرسمیکمتر خطرناک و غ ییایمیهمچون: سنتز مواد ش یاصول و ضوابط یبکاهد. صنعت سبز دارا ستیز طیبر مح

 یبهره ور یبرا یخطرتر طراح یب یاتم، حالل ها و مواد کمک یبهره ور ایتر، اقتصاد  منیا ییایمیمواد ش یزباله، طراح دیاز تول

که در  ایهبه گون ییایمیمحصوالت ش یطراح زورها،یکاهش مشتقات،  استفاده از کاتال ر،یدپذی، استفاده از مواد خام تجدیانرژ

و اشتغال  ینمانند. در اقتصاد سبز، رشد اقتصاد یباق طیشده و در مح بیضرر تخر یعملکرد شکسته شده و به مواد ب انیپا

مواد و آب(  ،یمنابع )انرژ شیافزا ،یگلخانه ا یوگازها یهدف کاهش آلودگ اب یو خصوص یدولت یها یگذار هیتوسط سرما

 ییایمزا یصنعت دارا نی. اشودیم تیبوم هدا ستیو خدمات ز یعیطب یها هیسرما از دست دادن یریو جلوگ یبهره ور

 ،یدرآمد و توانمندساز شیافزا شتر،یاشتغال ب ،یاجتماع یایتکاپو، مزا شیافزا شترویو رشد ب ینوآور ،یاقتصاد یایهمچون: مزا

است که افراد و گروه  یاجتماع یندیسبز فرا یابیرکمتر  است. بازا یاستفاده از منابع کارآمدتر و آلودگ ،یطیمح ستیز یایمزا

 طیبر مح یکه اثرات منف یروش اخالق کی قیو خواسته خود را از طر ازیمبادله محصوالت و ارزش آنها، ن ندیفرا قیها از طر

 لیو تسه جادیا یاست که برا ییها تیسبز شامل تمام فعال یابیبازار گرید یکنند. به عبارت یرا حداقل کند برآورده م ستیز

و خواسته ها با حداقل اثرات  ازهایارضاء ن نیکه ا یشود به طور یم یطراح یبشر یو خواسته ها ازهایمبادالت به منظور رفع ن

 یال 1395 یسال ها یدر ط یرانیمطرح ا یاز شرکتها و سازمان ها یفراوان یباشند. نمونه ها ستیز طیمح یمضر و مخرب رو

از  یکی. رندیخود را بکار گ یریپذ تیحداکثر مسئول عت،یو طب یطیش نمودند تا در مقابل عوامل محوجود دارند که تال 1399

 طیحوزه شاخص عملکرد مح نیا داریپا یتهایو فعال ستیز طیدر حوزه حفاظت از مح یابیمورد ارز یشاخص ها نیمهم تر

 یبر سالمت انسان و ارتقا یطیمحستیز یهااز جمله کاهش فشار یشاخص بر دو هدف اصل نیباشد که ا یم 1EPI  ستیز

کشورها و رده  ریو سا رانیا ستیز طیمح تیوضع یابیدارد، ارز دیت ک یعیمنابع طب حیصح تیریها و مدبوم ستیز تیوضع

 سهیمقا یگردد در حال حاضر مالک اصل یمنتشر م انهیبصورت گزارش سال یالملل نیشاخص ب نیبر اساس ا یجهان یبند

اقتصاد  یتوسط اجالس جهان بارکیآن هر دو سال  جهیآنان بوده و نت ستیز طیمح تیکشورها؛ وضع شرفتیتوسعه و پ

بار به طور  نیاول یبرا2021منتشر شده در سال  شگزار نیدر آخر شودیمنتشر م ایو کلمب Yaleدانشگاه  ی)داووس( با همکار

دانمارک، لوکزامبورگ و  یپرداخته شده که کشورها یاگلخانه یانتشار گازها زانیپسماند و م تیریبه موضوعات مد میمستق

، با  EPI 2020 یبند هدر رد رانیا، شاخص هستند  نیبرتر در ا یجز کشورها 81.5و EPI 82.5  ،82.3با  بیبه ترت س،یسوئ

در   EPIشاخص حاصل شده در  ازیداشته است اما امت صعودرتبه  زدهی، س 80با رتبه  2018نسبت به سال  67کسب رتبه 

 یدرصد 17 یرشد منف یعنیبوده است  58.16،  2018در سال  ازیامت نیباشد که متاسفانه ا یم ۴8 ازیامت 2020سال 

                                                             
1 Environmental Performance Index 
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 یم نییتع 100از صفر تا  EPIباشد، الزم به ذکر است مقدار شاخص  ینم یقبول بلکه نشانگر وضع قا 2020تا سال شاخص 

توانسته است  یبیبه طور تقر رانیباشد. که متاسفانه کماکان ا یم تیوضع نیر بدترو صف نینشانگر بهتر 100 ازیشود و امت

مورد قبول به  یو اعتنا  لتزامنشانگر عدم ا نیینرخ پا نیرا پوشش دهد و اخود  یجهان یطیمح ستیدرصد از اهداف ز50

 ستیز طیاز مح تیسبز و حما یابیبازاراثربخش در حوزه  یندهایو فرآ هایاز استراتژ یریباشد. بکارگ یم ستیز طیمح دهیپد

ضعف و چالش بزرگ و  انگری، ب ربطیذ یبه دستگاه ها یدولت یها هیکشور ،دستورالعمل ها و ابالغ نیبر طبق مفاد قوان

سطوح  یتمام ریگ بانیگر یحاصل از آن در سنوات آت ندیناخوشا یامدهایباشد که به طور حتم پ یحوزه م نیدر ا یمشهود

با  یرانیا یارتباط شرکت ها یچگونگ یبررس قیمقاله از طر نیا نیکشور خواهد شد. بنابرا یطیمح ستیو ز یاتیمل،ع ییاجرا

 یموثر از استراتژ یریبکارگ درداخل کشور  یو نهادها یشرکت ها درمضاعف  یا زهیبستر انگ جادیسبز  عالوه بر ا یابیبازار

 تیمقاله بر حما نیا ی. هدف اصل دینما یبه ذکر انیحوزه کمک شا نیا اتیبو اد یکوشد به متون علم یسبز م یابیبازار یها

در  تیباشد. نرخ باالتر موفق یحوزه م نیسبز و عملکرد شرکت ها در ا یابیبازار یکاربرد یها یاستراتژ نیرابطه ب شتریهرچه ب

 میمفاه ،یاستراتژ نیبهتر نیکند. بنابرا یم قیکسب سود تشو یراه برا نیرا به اتخاذ موثر تر گرید یکسب و کارها ،این حوزه

 .رندیشرکت ها مورد استفاده قرار گ ییبهبود کارا یبرا رانیو مد ابانیبازار گریتوانند توسط د یحاصل م جیو نتا

 

 چارچوب مفهومی

این مطالعه  د.ی دهچارچوب مفهومی، رابطه بین دو سازه پژوهشی نوآوری سبز و ارتقاء سبز با عملکرد شرکت ها را توضیح م

تحقیقات  ایه بررسیی بر پمی کوشد تا تاثیر نوآوری سبز و ارتقاء سبز را بر روی کارایی شرکت ها توضیح دهد. این مقاله مفهوم

ر بو تمرکز  ختارهاپیشین و داده های جمع آوری شده از ادبیات حاضر می باشد. این مقاله از طریق رابطه ساختاری بین سا

یح ضبه منظور تو رداخت.ری سبز و ارتقاء سبز به عنوان یک استراتژی بازاریابی، به تجزیه و تحلیل خواهد پروی اثربخشی نوآو

ت عنوان یات تحمفهوم توسعه و انتخاب ساختار پژوهش بهتر است ابتدا بازاریابی سبز درک شود. بازاریابی سبز در ادب

کی ود. پلونسشته می ی اکولوژیکی یا بازاریابی پایدار نیز شناخاصطالحات مختلفی مانند بازاریابی زیست محیطی، بازاریاب

ت الح تبلیغای و اص( اظهار داشت که بازاریابی سبز شامل اصالح محصول، تغییرات در فرآیند و روش تولید، بسته بند199۴)

ذاری گید بیشتر در نام وثر با(  توصیه نموده اند که استراتژی بازاریابی سبز م2012می باشد. جواهیر، پوداروث و نویاووکس )

( 1995ه پتتی )دیدگا تجاری، بسته بندی، برچسب گذاری و تبلیغات سبز برای ایجاد تقاضا برای محصوالت سبز توسعه یابد. از

صرف استه های م( ، بازاریابی سبز فرآیند مدیریتی است که شناسایی ، پیش بینی و ارضای نیازها و خو2013) و ولفورد

فه شرکت ین وظیاپوشش می دهد. چنین فعالیتهایی زیر سایه روشهای پایدار و سودآور در جریان خواهد بود.  کنندگان را

 ر ، تتجاری است که تغییرات سریع در محیط را به دلیل افزایش چالش ها ضمن تمرکز بر تولید محصوالت ایمن 

بزاری ی مربوط به ای ، بازاریابی سبز و استراتژی هابرای پایداری بنگاه های اقتصاد (Hasan and Ali, 2015 )تحمل کند 

 . (Papadas et al, 2017 )مهم برای دستیابی به عملکرد بهتر تجاری در حال تبدیل شدن هستند 

با این حال ، مفهوم بازاریابی سبز با رشد پایداری محیط زیست و تقسیم بندی مصرف کنندگان در طول زمان تکامل یافته 

بازاریابی سبز فرآیند تالش برای توسعه استراتژی های مختلف برای هدف قرار  .(Dangelico and Vocalelli, 2017 )است 

.چامورو و بانگیل  (Polonsky, 2008 )دادن آن دسته از مصرف کنندگان است که بیشتر به محیط زیست توجه دارند 

حیط زیست طبیعی در طول فرایند برنامه ریزی و پیاده ( اظهار داشتند که هدف از بازاریابی سبز، کاهش تاثیر بر م2006)

( اشاره می کنند که هدف بازاریابی سبز، ایجاد 2012سازی محصوالت یا خدمات، قیمت، مکان و ارتقاء است و مراد و احمد )

می دهند ( نشان 2011سود و برقراری مسئولیت پذیری اجتماعی است. جالب اینجاست که گوردون، کاریگان، و هیستینگز )
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که بازاریابی سبز از تولید تا خدمات پس از خرید را با هدف متعادل سازی سود شرکت و نیز حفاظت از محیط زیست شامل 

( نیز موافق است که بازاریابی سبز شامل طیف گسترده ای از فعالیت ها، از جمله اصالح محصول، 2012می شود. سرکار )

بندی، بازسازی و خاص سازی و همچنین اصالح تبلیغات است. به طور کلی، بازاریابی سبز تغییرات فرایند تولید، تغییرات بسته 

 می تواند به مفهوم بسیار گسترده تر کاالهای مصرفی و کاالها و خدمات صنعتی اتالق شود.

 ارتقاء سبز

 الم تجددارت ارتقددا سددبز ابددزاری بددرای محافظددت از محددیط زیسددت بددرای نسددل آینددده اسددت کدده منجددر بدده ایجدداد فضددای سدد

ه یندده دربدار  می شود. این یک ت ثیر مثبت بر ایمنی محیط زیست ، رضایت مشتری و ارتقا تجدارت دارد. بده دلیدل نگراندی فزا    

 (Basha, 2017).حفاظت از محیط زیست ، ظهوری مشخص در یک بازار جدید وجود دارد که آن بازار همان بازار سبز است 

هم  ومشتری است  بازار ، آنها باید در تمام جنبه های تجاری خود سبز شوند که هم به نفعبرای زنده ماندن شرکت ها در این 

 سدتند تطبیدق  هبه محیط پیرامون. مصرف کنندگان باید متقاعد شوند که خود را با شرکت هایی که سازگار با مولفه های سبز 

ه فدی کنندد. بد   از این طریق خدود را در جامعده معر   دهند و باید مایل به پرداخت حق بیمه برای سبک زندگی سبزتر باشند ، و

سدت  سیار مهدم ا همین ترتیب ، بازاریابی / تبلیغات سبز فقط یک ماده حفاظت از محیط زیست نیست بلکه یک الیه بازاریابی ب

(Basha, 2017) .که نیازمند ارتقا و تقویت از تمامی جهات خواهند داشت 

ت خود و ابتکارا حصوالت، خدمات، ایده ها و تالش های سازمان برای نشان دادن دغدغهتبلیغات سبز ابزار موثری برای ترویج م

 طالع رسدانی را برای حفظ و حراست از محیط زیست است. همچنین ابزار مورد استفاده شرکت ها برای به اشتراک گذاشتن و ا

مدایش داده  ناند و در جهت فهم و آگاهی  این نقش است که شرکت ها نیز به طور مستقیم با مسائل جهانی به هم فشرده شده

ت سدبز در جهد   شده توسط جوامع می باشند. عالوه بر این، دولت ها نیز باید از تبلیغات سبز برای ترویج مفهوم محیط زیسدت 

عبدد   وان، زایالندی،  . (Abd Rahim et al., 2012)افزایش سطح آگاهی نسبت به حفاظت از محیط زیست استفاده نمایندد 

ننده قابل ( توصیه می کنند که برچسب های زیست محیطی باید به منظور تحت تاثیر قرار دادن خرید مصرف ک2006)الواحد 

حصوالت و تباط بین ممشاهده و  آگاهی باقی بمانند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که تبلیغات سبز باید قادر به برقراری ار

ز ر سازمانی اکم ین برای ترویج شیوه زندگی سبز خدمت کرده و در نهایت تصوییا خدمات با محیط زیست بوده، به عنوان یک 

ر بده  کننده منجد  شرکت ها را ارتقا دهد. امروزه در سطح جهان رشد فوق العاده برند های سبز در بازار به دلیل تقاضای مصرف

ی در تبلیغدات  . بنابراین، افزایش مواز(Taghian, 2005)تشویق بازاریابی سبز برای ظهور در روشی استراتژیک تر شده است 

 زیست محیطی به منظور افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان به وجود خواهد آمد. 

اصطالحات مورد استفاده در تبلیغات مانند زیست تخریب پذیر، قابل بازیافت و اوزون ایمن در تبلیغات سبز محبوب شده اند. با 

ادعاهای تبلیغات سبز باعث سردرگمی در میان مصرف کنندگان می شدوند. برخدی    این حال برخی واکنش های شدید در مورد

اشاره می کنندد و برخدی بدر    « زیست تخریب پذیر»از منتقدان به معنای غیر واضح اصطالحات مورد استفاده در تبلیغات مانند 

زیسدت  »و « سدبز »، «اوم پدذیری تدد »این باوند که درک پیام مستلزم دانش فنی و علمی است. بده عندوان مثدال، اصدطالحات     

به برنامه های صدور گواهینامه و استراتژی های تبلیغاتی در محصوالت گردشگری متصل می باشدند و مقصدد بدرای    « محیطی

تبلیغات سبز باید قانونی و مطابق با مقررات محیط . (Graci and Dodds, 2008)مصرف کنندگان نامشخص و نامعلوم اند 

( خاطر نشان می کنند که تبلیغات/ بازاریابی سبز اخالقی منجر به نتایج خوب کسدب و  2013همکاران ) زیست باشد. نیالسی و

کار می گردد. بنابراین، بازاریابی که محصوالت سازگار با محیط زیست را معرفی مدی کندد بایدد اسدتراتژی پیرامدون چگدونگی       

ان بتوانند قدرت نوآوری محصول و روند جدید دغدغه عای کیفیت جذاب تر نمودن مراوده با محصوالت داشته باشد. اگر بازاریاب

 اجتناب خواهد شد.« سبزشویی»محصول، کارایی و سودی که با ویژگی های سبز همراه اند را نشان دهند، از فعالیت های 
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 نوآوری سبز

بحرانی  وی خطرناک وقعیتمابی سبز در برای عامه مردم ایران، مفهوم واقعی بازاریابی سبز کماکان ناشناخته است. امروزه بازاری

رهای ز سازو کااتفاده قرار دارد، بدین صورت که تمامی سیاستگذران و مسئولین دولت ایران بر این موضوع توافق دارند که اس

ی در ایستراتژی هاچه ه کبازاریابی سبز می تواند برای کشور بسیار مفید و مثمرثمر باشد ولی تمامی آن ها دقیقاً نمی دانند 

وآوری سبز را ( ن2006)چن، الی، و ون  گفته . با توجه بهچه خواهد بودمرتبط با آن را  اینخصوص اتخاذ نمایند و راهکارهای

ازیافت نرژی، و بی در امی توان به محصوالت و فرآیندهای سبز، از جمله نوآوری در فن آوری هایی که با استفاده از صرفه جوی

 الت سبز هستند و فن آوری های جلوگیری از آلودگی تقسیم نمود. زباله درگیر طراحی محصو

نوآوری سبز به دلیل افزایش فشار زیست محیطی، تبدیل به یکی از ابزارهای مهم استراتژیک برای کسب توسعه پایدار در تولید 

توسعه محصوالت  (، نوآوری سبز شامل2SMEs)برای سازمان های کوچک و متوسط  .( ,2011Chang(صنایع شده است 

نوآوری سبز  .((Oxborrow and Brindley, 2013جدید سازگار با محیط زیست و تغییر فرآیند یا روش تولید می شود 

ارتباط نزدیکی با توسعه محصوالت جدید دارد. شدت رقابت جهانی و تغییر ترجیحات مصرف کننده، نیاز به توسعه محصول 

( به توسعه محصول سبز تحت عنوان توسعه محصول جدید 2003وجاری، رایت، و پیتی )( را الزامی کرده است. پ3NPDجدید )

( ارجاع داده اند که مسائل زیست محیطی را در طراحی محصول تلفیق می کند. بنابراین طراحی ۴ENPDزیست محیطی )

ثیر بر محیط زیست نیز می تواند به مجدد محصوالت موجود با استفاده از منابع و مواد طبیعی، دفع و یا تولید با هدف کاهش تا

عنوان یک محصول سبز در نظر گرفته شود. از چند سال پیش ، اهمیت مدیریت نوآوریهای سبز در عمل و جوامع علمی نیز به 

طور مستمر در حال افزایش است. اگرچه رشته های اصلی مهندسی تحقیقات قابل توجهی را به راه حل های پایدار اختصاص 

اظهار داشت که  2008)به عنوان مثال برای انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی( ، آندرسن در سال داده اند 

تحقیقات نوآوری در محیط زیست هنوز در مرحله اولیه خود است و تعداد کمی از محققان واقعی نوآوری در سراسر جهان "

ویژه در زمینه مدیریت نوآوری ، ما فقط از تعداد اندکی دانشمند مطلع به  "هستند که با مسائل زیست محیطی کار می کنند.

هستیم که تحقیق اختصاصی در زمینه توسعه محصول / خدمات جدید از نوآوری های سبز را انجام می دهند. از سوی دیگر، 

سازی اثرات زیست  ( از اصطالح طراحی سازگار با محیط زیست استفاده کرده که منعکس کننده حداقل2002جوهانسون )

( نتیجه گرفت که تمام فن آوری 2012محیطی بدون به مخاطره انداختن معیارهای محصول مانند کیفیت و کارایی است. آر )

ها و نوآوری هایی که محصول یا خدمات جدیدی را توسعه داده اند که مزایای زیست محیطی مثبت را ارائه کرده اند، عامل 

شرکت ها می باشند. عالوه بر این، شرکت های بیشتری مایل به سرمایه گذاری و تالش بیشتر در کلیدی برای تداوم پذیری 

برد برای تناقض بین توسعه اقتصادی و  -توسعه نوآوری های سبز هستند. بنابراین توسعه نوآوری های سبز یک راه حل برد

 .((Chang, 2011حفاظت از محیط زیست است 

که شرکت ها باید در محصول و فرآیند نوآوری داشته باشند تا تاثیر کاال و خدماتشان بر محیط ( توصیه می کند 2002بنسل )

( نیز تالش های حفاظت محصول که تمامی جنبه های مدیریت، کارایی و تاثیر 2003زیست کاهش یابد. پوجاری و همکاران )

وآوری محصول سبز به طور کلی بر روی عملکرد محصوالت را پوشش می دهند را برجسته سازی کرده اند. ثابت گردید که ن

. در نتیجه، توسعه موثر محصوالت سبز در واقع شرکت ها را در (Ar, 2012)شرکت و توانایی رقابتی آن تاثیر مثبت دارد 

و پیو  افزایش کارایی و اثربخشی یاری می کند. با این حال باید توجه شود که با وجود ظهور محصول سبز در بازار، می، لینگ،
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( نشان داده اند که اشکاالتی در عمل بازاریابی سبز بوجود خواهد آمد که منجر به شکست آن می شود. بازاریابان باید 2012)

در قبال ادعاهایشان در مورد محصوالت و خدمات سبز مسئول باشند تا موجب گمراهی مصرف کنندگان نشوند. این موضوع 

کنندگان واقعا از ادعاهای فعاالن حوزه سبز بهره برده باشند. به منظور تعیین تاثیر برای اطمینان از این است که مصرف 

کارایی شرکت ها، اشاعه نظریه نوآوری برای حمایت از ارتباط بین نوآوری سبز و کارایی و عملکرد و نوآوری سبز بر روی 

ان نرخ استفاده از محصوالت، خدمات و عملکرد شرکت ها، قابل اجرا است. این نظریه توضیح می دهد که چگونه می تو

 .(Vaccaro, 2009)فرآیندهای سبز را باال برد تا به شرکت ها برای دریافت مزیت رقابتی کمک شود 

ر؛ برتری انتشا بنابراین، نوآوری سبز باید تحت عنوان ارزش ممتاز برای محصوالت موجود تلقی شود که شامل ویژگی های

ظریه دیدگاه مبتنی ن( 2008، پیچیدگی و آزمایش پذیری می باشد. با این وجود، گراسی و دادز )نسبی، رویت پذیری، سازگاری

ر منابع ب یدیدگاه مبتن بر منابع را برای حمایت از سازمان به تمایز شرکت از رقبای خود در بخش بازار سبز مرتبط می سازند.

رزش، و عویض، با اته و بیان می دارد که کسب منابع منحصر به فرد، نادر، غیر قابل تتوسعه یاف 1995توسط هارت در سال 

نوان عواند تحت ز می تک ی ناپذیر منجر به محصوالت، خدمات و فرآیندهای تولید کارآمد تر خواهد شد. از این رو، نوآوری سب

ر همزمان به طو ا قادر به کسب مزیت رقابتی ومنابع منحصر به فرد در اختیار کسب و کار در نظر گرفته شود که شرکت ر

 .خواهد شدبهبود کارایی آن 

ت یا وط به محصوالنوآوری سخت افزاری یا نرم افزاری تعریف می کند که مرب"نوآوری سبز را  2006چن و همکارانش در سال 

اله ، ازیافت زببدگی ، لوگیری از آلوفرآیندهای سبز است ، از جمله نوآوری در فن آوری هایی که در صرفه جویی در انرژی ، ج

 "طراحی محصوالت سبز یا محیط زیست شرکت ها نقش دارند.

ین ذیری در اداوم پبه طور خالصه ، تعاریف متفاوت از نوآوری های سبز بر اساس مفاهیم پایداری محیط زیست ومولفه های ت

ر سال دارانش بود. با این وجود ، شیدریگ و همک مقاله تسری بخش به کلیه شرکت های فعال در حوزه سبز جهانی خواهد

 Schiederig, 2011):)شش تعریف مهم از نوآوری های سبز را در تعاریف مختلف شناسایی نموده اند که عبارتند از  2011

 محصول ، فرآیند ، خدمات ، روش هدف نوآوری:. 1

 نیازها را برآورده کنید / در بازار رقابت کنید بازارگرایی:. 2

 کاهش ت ثیر منفی )بهینه = ت ثیر صفر( جنبه زیست محیطی:. 3

 چرخه حیات کامل باید در نظر گرفته شود )برای کاهش جریان مواد( فاز های اجرایی:. ۴

 هدف برای کاهش ممکن است اقتصادی یا اکولوژیکی باشد انگیزه: -5

 تنظیم یک استاندارد جدید نوآوری / سبز برای شرکت سطح:. 6

 شرکت های سبز  عملکرد

علیرغم ت ثیر مربوط به استراتژیهای پیشگیرانه زیست محیطی بر عملکرد شدرکتها ، متاسدفانه تحقیقدات تجربدی کدم و بسدیار       

. بیشدتر ادبیدات متمرکدز بدر ایدن      (Menguc & Ozanne, 2005)محدودی برای کشف چنین رابطه ای اختصاص یافته است 

های بزرگی است که با موفقیت اقدامات پیشگیرانه زیست محیطی را توسدعه داده اندد   پیوند ، براساس مطالعات موردی شرکت 

(Elkington, 1994; Shrivastava, 1995)       .و تعداد مطالعات کمی نیز کم است و یافته هدای غیرقطعدی را ارائده مدی دهدد

ی کالنی که اجدرای فدن آوری هدای    برخی از این مطالعات استدالل می کنند که اقدامات زیست محیطی به دلیل سرمایه گذار

. کدارایی شدرکت هدا از سدودهای     (Walley & Whitehead, 1994)پیشگیری به آن نیاز دارد ، مانع حداکثر سود مدی شدود   

مالحظه شده ای که از ادغام مدیریت زیست محیطی با عملیات کسب و کار آنها انتظار می رود، منعکس شده اسدت. همدانطور   

( اذعان داشته اند، شرکت ها می توانند کارایی زیست محیطی و بهره وری کسب 2011و کافتزوپولس ) که سوماس، فوتوپولس
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باال ببرند. در میان منافع قابل مالحظه موضوع مدورد بحدث در ادبیدات     ISO 14001 EMSو کار خود را با اجرا و پیاده سازی 

قل رساندن هزینه ها، افزایش رضایت مشتری، افدزایش بهدره   این تحقیق، بهبود تصویر جذاب سازمانی، کاهش ضایعات، به حدا

( معتقد اند که سرمایه گدذاری روی  2006وری، حسن نیت بهتر، افزایش سهم بازار، و البته سودآوری هستند. چن و همکاران )

(، موفقیت پروژه 2002نوآوری محصول سبز و نوآوری فرآیند سبز تاثیر مثبتی بر روی کسب و کار دارد. با توجه به جوهانسون )

( بده ایدن   2012توسعه محصول به وسیله سود،میزان فروش و سهم بازار اندازه گیری می شود. به همان شیوه، دوران و رایدان ) 

 Ann et)نتیجه رسیدند که نوآوری زیست محیطی، تاثیر مثبت و معناداری بر روی کارایی شرکت ها دارد. مطالعدات مختلدف   

al. 2006; Hwee Nga, 2009)   در این مورد بحث می کنند که آیا شرکت هایی که مولفه های استراتژیک زیست محیطدی و

را پیاده سازی و اجرا می کنند، ت ثیر مثبتی بر عملکرد و کارایی شرکت ها دارندد، امدا بدا وجدود      EMS 1۴001گواهینامه ایزو 

رتقاء سبز بر کارایی شرکتها بصورت جزیدی تاکیدد نکدرده اندد.     تعداد مطالعات در این زمینه، هیچ کدام بر تاثیر نوآوری سبز و ا

( بر فواید و مزایایی که شرکت ها با حضور در کسب و کار سبز به آن دست می یابند، بده عندوان   2013پونیثا و محمد رسدی )

فوایدد مدورد انتظدار، مانندد     مثال، کارایی مالی و بازاری برتر، تاکید کرده اند. متون علمی در ایران و جهان نشان می دهند کده  

صرفه جویی در هزینه، فرصت های بازاریابی و بازده مالی از فروش محصوالت سبز نشان دهنده محرک های مهدم بدرای طدرح    

( اذعدان داشدته اندد کده     200۴. به طور مشابه، آگبجوله، فرنانددز، و دی اسد ینی )  (Eltayeb et al., 2010)های سبز هستند 

خدمات سبز تبدیل به یک استراتژی کسب و کار مرکزی شده اند که توسط فشارهای رقابتی و نیازمنددی  محصوالت، فرآیند و 

دارای تداثیر مثبتدی بدر روی     1۴001( ادعا می کنند که گواهینامده ایدزو   2006های مشتری هدایت می شود. ان و همکاران )

محیطی قابل مالحظه و رضدایت قابدل مالحظده مشدتری     کارایی شرکت ها از جمله اثرات اقتصادی قابل مالحظه، اثرات زیست 

( به این نتیجه رسیدند که شرکت ها می توانند با حفظ موقعیت رقابتی و 2008بوده است. راجندران، پ.پادما و پاندراسخاران )

ت متغیر ( بر هش2008بهره مند شوند. راجندران و همکاران ) ISO 14001 EMSبهبود کارایی زیست محیطی خود، از اجرای 

برای اندازه گیری کارایی سازمانی تاکید داشته اند کده عبارتندد از شدامل رضدایت مشدتری، روحیده کارکندان، رشدد صدادرات،          

(، 2009سودآوری، بهره وری، کاهش هزینه کیفیت، کارایی مالی و کدارایی زیسدت محیطدی. طبدق گفتده لددویث و او.داویدر )       

لحاظ سطح بازار، معیارهای مالی، معیارهای پدذیرش مشدتری، معیارهدای سدطح      موفقیت توسعه محصول جدید را می توان به

( اظهدار داشدته اندد کده     2011محصول و معیارهای زمان بندی اندازه گیری نمود. مارتینز، رامیرز، کدرونین، گلدیم و اسدمیت )   

به عنوان یک استراتژی بازاریدابی،  « بزمولفه های س» رسیدن به انگیزه های مالی برای ایجاد انگیزه در شرکت برای استفاده از 

( بر اسدتفاده از کدارایی زیسدت محیطدی، کدارایی اقتصدادی و کدارایی        2013بسیار مهم است. الوزیریهونگثونگ، آدبانجو و تن )

 ( نیز در مطالعده خدود از سده   2011نامحسوس برای اندازه گیری عملکرد کلی سازمان تاکید کرده اند. فرج، مارتینز، و ماتوت )

بعد برای کارایی استفاده می کنند؛ کارایی زیست محیطی، کارایی اقتصادی و کارایی بازاریابی است. غالمی، سدلیمان، رامایداه و   

( کارایی زیست محیطی را تحت عنوان کارایی سازمان در یک عملیات کم هزینه، کاهش مصرف انرژی، اسدتفاده از  2013موال )

و حفاظت از محیط زیست تعریف می کنند. کارایی مالی، عملکرد کسب و کار یک شدرکت   بازیافت ضایعات به منظور نگهداری

(، نرخ بازده داخلی و سهم بازار نشان می دهد. کارایی عملیداتی بده عندوان یدک شداخص از      ROIرا از لحاظ بازگشت سرمایه )

د به طور موثر برای دسدتیابی بده اهددافش    عملکرد شرکت ها استفاده می شود که به این می پردازد که آیا شرکت از منابع خو

استفاده می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که کارایی اقتصادی و کارایی عملیاتی )جنبه های که مربوط به بهبود فرآیند یا 

 روش هستند( شایع ترین ابعاد مورد استفاده برای اندازه گیری کارایی کلی سازمان ها می باشند.
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 وهشیافته های پژ

متون علمی برای به دست آوردن بینش اضافی و افزودن دانش برای این مقاله مفهومی بسیار مفید هستند. متون علمدی مدا را   

قادر به ارائه نتایج پیرامون نقش نوآوری سبز و ارتقاء سبز به عنوان مولفه هدای اسدتراتژیک بازاریدابی مدی سدازند. پولونسدکی       

یابی سبز ابزاری برای ترویج محصوالت سبز به جهت بدرآوردن نیازمنددی هدا و خواسدته هدای      ( اظهار می دارد که بازار199۴)

مشتریان است. استراتژیهای زیست محیطی فعال به شرکتها کمک می کنند تا عملکرد عملیاتی خود را افزایش دهند. عملکدرد  

د کیفیدت محصدول ، زمدان و انعطداف پدذیری      عملیاتی نشان دهنده بهبود کارایی فرآیندها است ، از جمله شاخص هایی مانند 

. دستیابی به اهدداف کداهش آلدودگی    (Venkatraman and Ramanujam, 1986)فرآیندها ، ظرفیت نوآوری شرکت و غیره 

مستلزم تغییر در فرآورده ها و فرآیندهایی است که باعث کاهش مقدار زباله تولید شده و بهره وری برخی منابع )به عنوان مثال 

. در واقدع ،  (Gonza´lez, 2005; Hart, 1995)اده از مواد اولیه ارزان تر و تمیزتر یا کاهش مصرف انرژی و آب( می شود استف

 Hammer)اقدامات پیشگیری از آسیب های محیطی باعث کاهش چرخه های تولید ، حذف فرآینددهای ناکارآمدد مدی شدود     

and Champy, 1993 )ی از قوانین زیست محیطدی را بده حدداقل مدی رسداند      و هزینه های بالقوه مسئولیت ناش(Rooney, 

( نشان می دهد کده برنامده بدازار سدبز     2013در تحلیل نهایی، مطالعه جدیدی توسط لئونیدو، کاتسیکیس و مورگان ) (.1993

( گدزارش  2011) برای افزایش عملکرد و کارایی شرکت ها بسیار مفید است. در راستای مطالعه اخیر، فدرج، مدارتینز، و مداتوت   

داده اند که استراتژی بازاریابی سبز کمک می کند تا شرکت ها منابع خود را به نحدو احسدن مددیریت کنندد، تصدویر و اعتبدار       

سازمانی بهبود یابد و این منجر به بهبود سودآوری شرکت ها می شود. بر اساس متون علمی، مشخص شد کده غیدر از ندوآوری    

بی شامل فرآیندهای مبتنی به محصول، قیمت گذاری، توزیع و ترفیع است و آمیخته آنها نیز به عندوان  سبز و ارتقاء سبز، بازاریا

یک استراتژی بازاریابی سبز مورد استفاده قرار می گیرد. پس از بررسی جامع، می توان نتیجه گرفت که استراتژی بازاریابی سبز 

کننددگان را بده یدک الگدوی سدبزتر مصدرف تشدویق مدی کندد.          به سودآوری و مزیت رقابتی شرکت ها کمک کرده و مصدرف  

ساختارهای پژوهشی نوآوری سبز را می توان به محصوالت سبز و فرآیند سبز تفکیک نمود که شامل نوآوری در فن آوری هایی 

ر اسداس  پس بد  ((Chen et al., 2006است که درگیر بازیافت زباله، طراحی محصوالت سبز و صرفه جویی در انرژی می باشند

یافته های این پژوهش بازاریابی سبز شامل فعالیتهای پیشگویی است که منجر به مدیریت منطقی تری در مندابع شدرکت مدی    

به عنوان مثال ، طراحی و ساخت محصوالت سازگار با محیط زیست نیاز به استفاده از مواد بازیافتی یدا   ((Rivera, 2007شود 

ادغدام نگراندی هدای    . (Sharma et al., 2010)د که بتواند مصرف را بده حدداقل برسداند    پیاده سازی سیستم های تولیدی دار

زیست محیطی در توزیع همچنین به دستیابی به اهداف اقتصادی و زیست محیطی کمک می کند تا شرکت ها بتوانندد هزینده   

خاب کنند که باعدث کداهش مصدرف    های تولید را کاهش دهند. شرکت ها می توانند سیستم های حمل و نقل پاک تری را انت

همچنین ، سیستم های لجستیک معکوس . (Polonsky, 1995)کربن فسیلی یا نیاز به منابع انرژی جایگزین تمیزتر می شود 

به شرکت ها امکان می دهند محصوالت یا بسته بندی هایی را که می توانند در فرآیند های خود ادغام شدوند ، بازیدابی کنندد    

(Florida, 1996). 

نوآوری سبز نشان دهنده طراحی محصوالت با مفهوم حفاظت از محیط زیست می باشد. ساختار دوم، ارتقاء سبز است که تحت 

عنوان ارتباطاتی است که به ترویج محصول و خدمات اشاره دارند. ارتقاء سبز عالوه بر ترویج کم ین تبلیغاتی سبز، باید ویژگدی  

ی مسئولیت پذیری اجتماعی داشته باشد. بنابراین، موفقیت های حاصلی از نوآوری سبز و ارتقاء هایی جهت ارتقاء تصویر سازمان

سبز یک عامل اثر بخش و مؤثر بر کارایی و عملکرد شرکت ها است. در نهایت، کارایی شرکت ها بدر اسداس کدارایی اقتصدادی     

که مربوط به بهبود بهره وری فرآیند هستند مانند کیفیت  )بازده مالی، سهم بازار، و رشد فروش( و کارایی عملیاتی )جنبه هایی

محصول( اندازه گیری شد. عوامل مشخص شده در این مطالعه با استفاده از چارچوب توسعه یافته بدرای بررسدی رابطده مولفده     

 های استراتژیک بازاریابی سبز و عملکرد شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
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 نتیجه گیری

قب مورد عوا وال دروزه نگرانی های زیست محیطی از طرف دنیای تجارت بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند ، اما ساگرچه امر

در خصوص  گذشته رقابتی اجرای اقدامات پایدار فعال برای مدت طوالنی بی نتیجه مانده است. با این حال ، منابع علمی

یطی یست محزای بازاریابی شرکت ها سعی در داخلی سازی محیط اقدامات بازاریابی سبز در سناریوی رقابتی که بخش ه

 یشتری استحیطی بداشته اند ، توجه چندانی نکرده اند. ارزشهای موجود در استراتژی های خود ، پاسخگوی نگرانی زیست م

یه و ر روی تجزقاله بمکه جامعه و مشتریان طی دهه های اخیر ابراز داشته اند. برای پر کردن چنین شکافی در ادبیات ، این 

تحت این  بررسی تحلیل چگونگی کمک مولفه های استراتژیک بااریابی سبز در بهینه سازی ابعاد مختلف عملکرد سازمانی و

اریابی سبز اتژیک بازی استرشرایط ت ثیر مثبت متمرکز است.این یافته ها ما را قادر به نتیجه گیری در مورد رابطه بین مولفه ها

وری، ارایی نوآت که کسبز و ارتقاء سبز با عملکرد شرکت ها و توصیه هایی برای تحقیقات آینده نمود. روشن اس یعنی نوآوری

رآیند فند که چمحصول و فرآیند سبز ت ثیر مثبتی بر روی کارایی و افزایش عملکرد شرکت های ایرانی خواهد داشت، هر 

ه یرد چرا کگقرار  بسیار مهم است که این فرآیند مورد توجه ویژه نوآوری سبز به ندرت در ادبیات مورد بحث قرار گرفته،

به  ست چرا کهاالحظه تبعیت از محصول نهایی در مقایسه با این فرآیند بسیارآسان تر است. این مقاله دارای مفهومی قابل م

ایرانی می  ISO 14001 EMSبررسی استراتژی های بازاریابی سبز مختلف اتخاذ شده توسط شرکت های دارنده گواهی نامه 

ده وجود نیامبوز هم پردازد. با توجه به اینکه کماکان دانش و فرهنگ قابل توجهی در مورد وجود طرح های سبز در ایران هن

ح ود را اصالخریابی است، این مطالعه می تواند بر درک مدیران شرکت های دولتی و خصوصی اضافه کند تا استراتژی های بازا

عداد تنابراین، برده و ز آن رویت نرخ افزاینده موفقیت، کسب و کارهای دیگر را به اتخاذ طرح های سبز تشویق کنمایند. پس ا

بال قرار د استقشرکت های متعهد به فرامین سبز و محیط زیست افزایش می یابد و در نهایت دستور کار تداوم پذیری مور

 است و ری توسط دولت ایران چند سالی است که در حال رشدخواهد گرفت. به رسمیت شناخته شدن اهمیت تداوم پذی

ایند. تاکید نم ای سبزهبنابراین شرکت ها با رویکرد سبز در ایران باید بیشتر بر اجرای استراتژی های مختلف در انجام طرح 

ثر و کارآمد ی بومی مواه هاستگاین امر می تواند برای توسعه ، پیشرفت و آبادانی گسترده ایران بر پایه تداوم پذیری منابع و زی

ترین نحو اید به بهبم سبز باشد و منفعت متعالی برای نسل های آینده ایران و جهان به همراه آورد، شرکت ها با دیدگاه و اهتما

ریع د سوجه به رش. با تاز سوی دولت مورد تشویق واقع شوند و به طور گسترده تری به اعمال اقدامات سبز اشتیاق پیدا نمایند

بی سبز ی بازاریاستراتژاو فزاینده محصوالت سبز در سراسر جهان، بازاریابان باید فرصت را برای شناسایی و انتخاب موثرترین 

 در مرتفع نمودن نیازمندی ها و خواسته های مصرف کنندگان در ایران غنیمت شمارند.
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