
مطالعات مدیریت راهبردی

1۰۴1ـ پاییز  ۱1شماره  
۳۶-۱1ص ص

وهشیژپمقاله 

 خدمات فرآیندهای و گراییمحیط سازمانی با نقش پایدار ارزش خلق

سبز

** حیدر احمدی ،** هادی بالوئی جامخانه، * پوراحمد قربان

چکیده
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 مقدمه .1

از  آندستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار و حفظ  ،دیجیتال امروزیعصر در  وکارکسب رقابتیبه شدت در فضای 
به وکارها ش خلق شده توسط کسبارز .است هاسازمانمبنای اصلی موفقیت  ،ه ارزش مورد انتظار ذی نفعانئارا حیث

و در گذر زمان و تحت تاثیر گیرد مینفعان شکل و تجربیات ذی دانش، احساسات اساس برعنوان یک مفهوم ادراکی 
 ی از قبیلیهاتوجه به حوزهدر شرایط کنونی که  [.۷۶] یابدجدید ظهور می هایمختلف در قالب پارادایمعوامل 

 هویت برای به یکی از اجزای اصلیبرای کاهش فقر، ارتقای سالمتی و مسایلی از این دست  شزیست، تالمحیط

یک سرمایه گذاری  مثل تواندو نهادینه کردن آن در ارزش سازمانی می پایداری ،تبدیل شده استها وکارکسب
 [.۶۴] پذیری آینده یک شرکت تلقی شودبلندمدت در رقابت

ی از منابع، افزایش مصرف انرژی و منابع و نیز تولید رویههایی همچون استفاده بیپدیده بروزبا  در عصر حاضر
ای و آلودگی گلخانه بوم و انتشار فراوان گازهایکه پیامدهایی چون تخریب شدید زیست های صنعتی و پسماندپساب

 تاثیرات منفی بر های سبز جهت کاهشها معطوف به انجام فعالیتسازمان تمام تالش منابع آبی را به همراه دارند،
سازی روابط بین محیط و مدیریت تاکید دارد و شامل مدیریت سبز بر یکپارچه [.۷۴و1۲] شده است ستمیاکوس

انداز سازمان آغاز و با تنیده است که با رعایت اصول سبز در رسالت و چشمهای محیطی و مدیریتی در هم فرایند
 یابدهمراستا نمودن و تاکید یکسان بر اهداف سازمانی و محیطی جهت دستیابی به توسعه پایدار در درازمدت ادامه می

میلیارد  1۲1۱ل ادهزار مگاوات ساعت مع ۶۰۶۳ همچون ینتایجها ر سازماننظام مدیریت سبز د سازیپیاده [.۶1]
میلیارد ریال صرفه جویی در مصرف کاعذ،  ۱۴تن معادل هزار ۲/۳جویی ساالنه در بخش انرژی روشنایی، ریال صرفه

های های ارگاندرصد کاهش مصرف بنزین در خودرو ۶۴جویی ساالنه در مصرف آب و هزار متر مکعب صرفه 1۴۰۰۱
 شوند و ایناز طرفی، منابع طبیعی با سرعتی در حدود دو برابر تولیدشان، مصرف می [.1] دارد ه همراهمورد مطالعه را ب
 ۱/۱میلیارد نفر به حدود  ۱/۲با رشد نمایی جمعیت جهان از  سه برابر خواهد شد. ، در حدود۷۴۱۴میزان تا سال 

بین را نیز از  منابع امکان تجدیدبر منابع،  ، تقاضای موجود بر مصرف و فشار بیش از حد۷۴۶۴میلیارد نفر تا سال
ها باعث ایجاد عدم اطمینان در خواهد برد. رقابت در استفاده از منابع و نیز رکود و ایجاد اختالل در تأمین آن

ها برای تفکر و اقدام محیطی در مشاغل باعث تشویق شرکتگردد. بهبودهای زیستها میمدت و افزایش هزینهکوتاه
د نتوانسبز میهای فرایندطراحی . [1۰] زیست شده استکاهش اثرات منفی ناشی از عملکرد نامناسب محیط در جهت

 .را ایجاد نمایدمنابع  کاراییبهبود  یبرا الزم لیپتانس د ونداشته باش هاسازمانعملکرد محیطی بهبود بر  یادیز ریتأث
 هافراینداین  که ددانشان  منابع سازییکپارچه درسبز  خدمات فرایند نقشبررسی  ابو همکاران  1گایداری مطالعه

  .نماید جادیا ستیزطیمح یبرا یمنافع مثبت به طوری که ،منابع عمل کندتواند فراتر از کاهش استفاده از یم
 پایداراکوسیستم و خلق ارزش  منبع قدرت افزایش سمت به رساندن حداقل به دیدگاه از را تمرکز، باید بنابراین

 درک و شودمی سبز فرایند مفهوم وضوح بهبود باعث هافرایندشناسایی و تاکید بر اهمیت برای این منظور،  .داد تغییر
خلق ارزش سبز با هدف  خدمات فرایند، عبارتیه ب .کندمی تقویت را پایداری و سبز خدمات فرایند بین هرابط بیشتر
 ازهاینه تنها بر برآورده کردن نکه  گرددیم فیتعر ندهیحال و آ یهاسلن یزندگ تیفیبه منظور بهتر شدن ک پایدار

از  کپارچهیامکان استفاده  داریارزش پاخلق  [.۷1] نمایدنیز تاکید می یطیمحستیبلکه بر بهبود منافع ز ،تمرکز دارد

توانند ارزش پایدار میهایی به عبارتی، سازمانکند. یرا فراهم م یو اجتماع یطیمحستی، زیمنابع مختلف اقتصاد
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 تالش معتقدند و همکاران لگیب نمایند.های خود لحاظ را در تصمیماجتماعی -محیطیهای که سرمایهایجاد کنند 

 هاسازمان [.۳] را تقویت نماید داریارزش پا جادیبه ا یابیدستتواند یم یو اجتماع یطمحیستیز ،یمنافع اقتصاد یبرا
به موضوعی ارزش پایدار ایجاد نمایند که  ،عاننفمحیطی در تعامل با ذیهای زیستبا لحاظ نمودن نگرانی توانندمی

های تواند ریسکمیارزش پایدار  خلقدر کل دنیا تبدیل شده است.  وکارکسبحیاتی در جهان امروز و به بخشی از 
 وکارکسبهای تواند ارزش اقتصادی استراتژیعبارتی، میوری گردد. به عملیاتی را کاهش دهد و باعث افزایش بهره

 .[۶۱] پایدار را در درازمدت تحقق بخشد
ینده توسعه صنعتی است. با نگاهی بر روند توسعه صنایع اهای محیطی، نرخ فزبحران یامروزه یکی از دالیل اصل

نایع پیشتاز و روبه رشد در سطح جهانی شود که صنایع این حوزه از دسته صپتروشیمی و واحدهای وابسته مالحظه می
چیزی  صنعت پتروشیمیدر آینده نزدیک  ،با طی روند کنونی بیان داشتندای و همکاران در طی مطالعه 1راوث .هستند

 باالی حجم دیتول لیبه دل عیصنا نیااز طرفی، . شدخواهد مواجه در حدود پنجاه و دو میلیون کمبود ظرفیت 
 یگزاف هاینهیهز انهیحادث شده، سال یشغل ایهمارییآن ب تبع و به یطیمحستیز هایندهیو آال یهای صنعتپساب
با  صنایعاین . را برای شهرها در بر داشته است هایو آلودگ یطیمحستیز هایبیو آس یدرمان هاینهیهز لیاز قب

تکدستان  [.1۳] دارند ناپذیریجبران سوء آثار زیستبر محیطای گلخانهو ایجاد گازهای  هاپساب ،تولید زباله، فاضالب

در  هاکارخانهاین درصد مواد آالینده  ۲۴ بیش از که کردندای در صنایع پالستیک بیان با انجام مطالعهو همکاران 
های فرایندتأسیسات صنایع تولید پالستیک مقدار زیادی فاضالب در طی همچنین، . خواهند شداتمسفر پخش 

صنایع حاوی  این نمایند. پساب خارج شده ازهای کنترل آلودگی هوا تولید میسازی، نگهداری و سیستمعملیات خنک
از پسماندهای حاصل  استشایان توجه  [.۰۴] تواند چرخه حیات آبی را مختل نمایندهای سمی باشند که میآالینده

  ند. نظور استحصال انرژی برخورداربه م بسیار مناسباز قابلیت و  بازیافت دارند امکان صنایع پالستیک
تاثیرات خطرناک  همراستا با کاهش بتوانندبر این صنایع وجود داشته تا  زیادی فشار گذشته، دهه طول در

 هایفرایندو  یگرایمحیط، مساله اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر رواز این ، ارزش پایدار ایجاد نمایند.محیطیزیست
 است. در استان بوشهر پتروشیمی هایشرکت داریپا ارزش خلق برسبز  خدماتی
 
 پژوهش پیشینه ونظری  مبانی .2

 به تغییر را سازمان جمعیت، افزایش محدود و گذشته، منابع از بیش امروزه. گراییخلق ارزش پایدار و محیط

-اکثر شرکت دهدها نشان میبررسی. دندهمی سوق پایدارتر سیستم سمت یک حرکت به و فعالیت در انجام روش

ها خود را این شرکترسانند. نفعان آسیب نمیکنند، به سایر ذیهایی که برای ذی نفعان خود ارزش بلندمدت خلق می
یان ب ۷سنگه .نمایندمی ایجادبرای افراد جامعه اردهای زندگی باالتر و رفاه بهتر کنند و استاندآفرینی میوقف ارزش

 است ممکن. دارد ارتباط سیستم جامع یک به آن دیدن ناتوانی با مستقیم غیر طور به امروز جهان بودن ناسالم کندمی
 موجود وکارکسب هایمدل امروزه بیشتر .باشند نداشته آگاهی ارزش احتمالی نتایج از ایگسترده طیف از هاشرکت
در . وجود دارداجتماعی  و محیطیزیست هایارزش راست و توجه بسیار کمی ب اقتصادی ارزش ایجاد بر مبتنی

 و نیز دیدگاه سبز هاشرکت اجتماعی هایمسئولیت بر تأکید ،منابع هایمحدودیت، وکارکسب فضای تغییرکه، صورتی
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 به را پایدار نوآوریهمکاران،  و 1آدامز [.1۳] سازدمیپایدار را بسیار با اهمیت و ضروری  ارزش ایجاد به نیاز ،ذینفعان

 هایارزش، اقتصادی بازده بر تا عالوه نمایندمی توصیف سازمانی هایارزش و فلسفه در اساسی تغییرات ایجاد عنوان
و  ییک ابزار کارآمد جهت دستیابی به پایدار ،گراییمحیط [.۷] نمایند ایجاد و محقق را محیطیزیست و اجتماعی

بار در زمینه کاهش نشر آلودگی، ضایعات و مصرف انرژی نخستین که باشدمی هابهبود عملکرد محیطی سازمان
 محیطی و اصالح محصوالت و خدماتتارزیابی زیس ها رویکردی را برای، سازمان0۴در اوایل دهه[. ۷۱] شد مطرح

تا امروز، مطالعات  [.۰1] نمودتصویب و اجرا را مدیریت ضایعات  مقرراتاتحادیه اروپا  ۷۴۴۶ در سال. ارائه دادند
عملکرد  ی به منظور بهبودگرایهای محیطاقدامتجربی چندی در این خصوص انجام گرفته است که تاکید بر اجرای 

مدیریت محیطی داخلی سازمان، خرید سبز،  ،گراییمحیطهای فصل مشترک اقدام هاآندر اکثر [. 1۱] دارند یسازمان
، مدیریت محیط داخلیمنظور از [. ۰۷ و۲] پسماند و تکنولوژی سبز استانرژی و منابع، مدیریت  مدیریت مصرف

بهبود عملکرد  که است یسازمانهای فرایندهای سبز در ده از شیوهسازمان و استفا کلدر  یکپارچه و هماهنگتالش 
نیز خرید سبز [. ۶۷ و1۱] داردکنندگان به همراه کنندگان و عرضهدر تمامی سطوح مدیریت و تأمین را محیطیزیست

زیست و دار محیطدوست ، تجهیزاتسبز مواد از طریق خرید تواندمی کهاشاره دارد سبز در خرید  اصولکارگیری ه بر ب
درست هایی ها و سیاستکارگیری روشه مصرف انرژی، انتخاب الگوها و اتخاذ و ب مدیریت [.1۱] غیره حاصل گردد

از هدر رفت ذخایر با ، پیشگیری تضمین استمرار وجود و دوام انرژیعالوه بر مصرف انرژی است که و منطقی در 
 گذشته در هارشد تکنولوژی پیامد ،هاآالیندگی ای ازبخش عمده [.0] گرددباعث میآلودگی را و کاهش  ارزش انرژی

محصوالت، تجهیزات و توسعه و کاربرد ، تکنولوژی سبزمنظور از [. ۷۳] است و الگوهای زندگی حاصل از آن
تعامل و همکاری با [. ۶۶] دهدکاهش میرا  منفی روی آن اثراتو  نمودهزیست را حفظ که محیط است ییهاسیستم

 سازمانمحیطی دستاوردهای انتشار  انرژی و مصرف مدیریت، سبز تولید جهت نظرهای ذینفعان در دریافتمشتریان 
گرایی، تنها عدم استفاده از مواد شیمیایی سمـّی و خطرناک یا مورد محیطدر گذشته بحث در  [.۶۳] به آنان است

باشند. نمود. هر چند که این موارد نیز بسیار مهم میمیمتبادر به ذهن  را ها به محیط زیستکاهش انتشار آالینده
 محیط با سازگار محصوالت عرضه طریق از جدید بازار حاشیه به دستیابی ها درشرکتبه تواند گرایی میمحیط

 سودآوری افزایش ،کمک نموده محیطیزیست مسائل به نسبت مطلع مشتریان باالی محصوالت به فروش زیست و

محصوالت شرکت و ارضای بهتر  به نسبت را مشتریان وفاداری و مندیرضایت وری، افزایشبهره شرکت، بهبود
 [. 1۲] را موجب شود خلق ارزشنیازهای اجتماعی، ارئه تصویر بهتر، و 

مورد  یهایستگیشا شرفتیپ یبرا یالهیوس فرایند،نوآوری . و خلق ارزش پایدار سبزخدمات  هایفرایند

منابع  سبز، فرایند سازد. نوآوریمیفراهم منافعی را  نفعانیذ سایر یو هم برا خود شرکت یهم برا که استاستفاده 
 جادیبا هدف به حداکثر رساندن اافراد ، ستمیاکوس کیکند. در یم جادیا هاارزش شتریب خلق یرا برا یدیبالقوه جد

به شکلی مشترک به اهداف بر منبع  یشبکه ارزش مبتن کی جادیا قیاز طر کنند تامی سازییکپارچه را منابع ،ارزش
بر فعل و  یمبتن ،منابع سازییکپارچه یهافرایند داشتبیان  ترزیپدر یک مطالعه  و موقعیت مورد انتظار دست یابند.

 سازییکپارچهدر سبز  یهافرایند ییشناسا شوند.ینم خلق ارزشتعامالت منجر به  این همه که است ایپو یانفعاالت
مدیریت در  فرایندسه ، و همکاران ۷گروو [.۶۱] شودمیآغاز  یطیمحزیستمنابع  کارایی یبررس قیمنابع از طر

به طور معمول  [.10] مطرح کردند ستیزطیمحافظت مح یبرارا  افتیکاهش، استفاده مجدد و باز یعنی ضایعات
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و به کاهش استفاده از منابع در مرحله پیش از تولید،  تمرکز داردسه مرحله اول از چرخه عمر محصول  رکاهش ب

 یکاهش به معنا استفاده اشاره دارد.اد خام در مرحله تولید و کاهش ضایعات در مرحله وکاهش استفاده از انرژی و م
ارائه  یبه معنا اغلبکه  منابع استبرداری از بهره یبرا هافرایندمجدد  یمهندس ای زیاددر منابع با کاهش  ییجوصرفه

 یهافراینددر  یطیمحستیبا هدف کاهش اثرات ز و در این راستا [.۱] باشدمی متراستفاده از منابع ک با همان کارکرد
مطرح  سبز لجستیکمفهوم  ،نیتأم رهیدر زنج انیکنندگان و مشتر نیمنابع در شبکه تأم یوربهره قیاز طر یکیلجست

از محصول یا اجزای آن پس از اولین مرحله از چرخه  دوبارهاستفاده مجدد به استفاده  ،از طرف دیگر[. ۷۱و۱] شد
جدید برای تولید چنین محصوالت و اجزایی اشاره کاهش مصرف مواد اولیه  زندگی و در چرخه زندگی بعدی به منظور

از قطعات  یبرخ ای) شده و دست دوم ختهیدور ر لیاستفاده از وسا یبه معنا طور سادهبه ، استفاده مجدد دارد. مفهوم
صورت زباله محسوب تبدیل موادی که در غیر این فرایندبازیافت شامل . ها استآن ینوساز و میترم یاها( آن
 محصوالت سازگار با طراحیبر محصوالت  مجدد طراحی عملیات[. ۶۲] به مواد یا محصوالت جدید است شدندمی

. تولید مجدد شامل پردازش مجدد محصول در حال استفاده برای بازگرداندن آن به حالت اصلی خود تاکید داردمحیط 
برخی از در  هاست.بدون از دست دادن عملکرد آن ،یا یک شکل جدید از طریق استفاده مجدد از بسیاری از قطعات

 اثرات کاهش مشتریان و نیازهای پاسخگویی به سبز عالوه بر هایفرایندبیان گردید  [۷۱و11] تحقیقات

سبز  هایسبز را در قالب فعالیت یهافرایند مطالعات دیگربرخی از . تاکید دارندنیز ارائه ارزش پایدار  بر ،محیطیزیست
را برای  سازمان تواندیمیندهای سبز افر ایجاد در تالش( معتقدند ۷۴1۳) و همکاران لگیب [.1۷] کنندسازی میمفهوم

  [.۳] تقویت نماید داریبه ارزش پا یابیدست
در پی بهبود  همواره های گذشته سازماندر طول یک دهه. های خدمات سبزفرایندگرایی و محیط

محیطی جامعه های زیستها برای دفاع از ارزششرکت. اندبودهمحیطی از طریق رعایت الزامات زیست شانعملکرد
ها و زیست برای جذب ضایعات، زبالهظرفیت محیط منابع و بودن محدود فرض برکه در آن نیاز به پاردایم نوینی دارند 

و  ابزاری بسیار کارآمد در این خصوص باشدتواند های سبز میفرایندنوآوری  .استهای محیط زیستی آلودگی
بیان و همکاران  1عاریف[. ۰۶و  ۰] کمک نماید بازار سهم شیافزا و ی پایداررقابت تیمز به یابیستدر د را هاسازمان
  کاهش عملکرد سازمانی را به همراه خواهد داشت. ،هافراینددر  توجه به بهبودعدم  داشتند

 پیشینه پژوهش

خلق  دستیابی به اهداف درسازمان حمایت مدیریت عالی نقش به بررسی با انجام پژوهشی و همکاران  ۷الحداده

تکنولوژی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد حمایت مدیریت عالی -سازمان-چارچوب محیط پایدار بر اساس ارزش
  [. 1۶] داردتوسعه پایدار اهداف  بهها ای را در دستیابی سازمانسازمان و تکنولوژی نوین اثر برجسته

. در این ندهای خلق ارزش پرداختاساس شاخص زنجیره تامین پایدار بر در یک مطالعه به طراحی و همکاران ۶پاوا
پژوهش از یک مدلی ریاضی جهت دستیابی به هدف طراحی زنجیره تامین پایدار استفاده شده است. تابع هدف این 

ها و مراکز ارزش افزوده بازار در بعد اقتصادی و تقویت نیروی انسانی در کارخانهسازی شاخص دنبال بیشینهه مدل ب
 [.۶۰] باشداکسید کربن در حمل و نقل کاال در بعد محیطی میتوزیع در بعد اجتماعی و نیز کاهش انتشار دی
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آنها انداز پایدار سه جانبه پرداختند. شیاهارداد و همکاران در پژوهشی به بررسی خلق ارزش سازمانی از منظر چشم

 یستیزطیمحبر ابعاد  است کهبلندمدت  کردیرو کی داریپا یهاستمیسهای سبز در فرایندبیان داشتند که 
های فرایندتوجه و بر )درآمد، آموزش، بهداشت و سالمت(  ی، رشد( و اجتماعیکاری)تورم، ب ی(، اقتصادی)انتشارآلودگ

 [. ۶0] بازیافت و بازطراحی تاکید دارند فرایندی و کاهش مصرف منابع طبیع
 ها پرداختند.در تولید و مصرف پایدار سازمان وکارکسبای به بررسی جایگاه و ارزش و همکاران در مطالعه 1چارتر

. هستند نگرآینده و منظم فرایند و محصول فرایند هاینوآوری از فراتر پایدار هاینوآوری این محققان معتقدند که
 و توسعه و تحقیق تا ایده تولید از جهت ایجاد ارزش مالحظات محیطی را است که یفرایند پایدار نوآوری

اجتماعی را -های محیطیتوانند ارزش پایدار را ایجاد کنند که سرمایههایی مینماید و سازمانلحاظ می سازیتجاری
 [.1۴] هایشان لحاظ نمایندفراینددر 

هدف پرداختند.  سازی رویکرد راهبردی و بازاریابی خلق ارزش پایداریکپارچهالجوردی و همکاران در پژوهشی به 
فاده از برقراری ارتباط میان دیدگاه راهبردی )ارزش مشتری ارائه دیدگاه یکپارچه مفهوم ارزش مشتری با است، پژوهش

های خلق ارزش پایدار بر اساس تعیین اولویت واز منظر شرکت( و دیدگاه بازاریابی )ارزش مشتری از منظر مشتری( 
با اتکا  ،بر اساس مطالعه مبانی نظری ابتدا. بوده استسیستم اطالعات هوشمند بازاریابی بر اساس نظریه نمودارسازی 

مدل یکپارچگی خلق ارزش پایدار بر اساس  ،رقابتیها در زمینه بازاریابی، راهبرد و کسب مزیت به سه گروه از پژوهش
های مدل بازاریابی، شاخص . سپس بر اساس مشارکت متخصصان حوزهشدسیستم اطالعات هوشمند بازاریابی تدوین 

بررسی  مورد نظریهصورت ماتریسی و تحلیل های اجرای سیستم اطالعات هوشمند بازاریابی بهتدوین شد و گزینه
مدل ترین شاخص شاخص انتظارات مشتریان، بیان ارزش بر اساس دیدگاه بازاریابی مهمنتایج نشان داد قرار گرفت. 

اطالعات هوشمند عنوان اولویت اول در تسهیل اجرای سیستم بازاریابی تحقیقات بازاریابی بهباید  ،است. همچنین
  [.۷0] دنقرار گیر مورد توجهخلق ارزش پایدار  جهت

)مطالعه  خلق ارزش مشترک فراتر از مسئولیت اجتماعی شرکتآقازاده و همکاران در یک مطالعه به بررسی 
هبود وجهه بهای ایرانی از چهار مسیر که شرکت دادآمده نشان دستنتایج به پرداختند. های ایرانی(گاهبن تجارب

زیست، افزایش ها از طریق اقدامات محافظت از محیطها و هزینهعمومی از طریق اقدامات اجتماعی، کاهش ریسک
ی و از طریق افزایش درآمد از طریق وکاری ناشی از حل مشکالت اجتماعهای کسبدرآمد از طریق خلق فرصت

 .[۶] بپردازندنفعان به انجام اقدامات خلق ارزش مشترک یافته به یک گروه از ذیبهبود منافع انتقال

ولیت اجتماعی منبع اصلی در خلق ارزش مشترک پایدار توسط ئمس با عنوانپژوهشی نیا و حجازیحجتی 
تواند از طریق جلب اعتماد اجتماعی می ولیتئتعهد و تحقق مس نشان داداین مطالعه انجام دادند. نتایج  هاشرکت

در جذب منابع مختلف به ایجاد  هاوکارکسبسرمایه گذاران، ارتقای وفاداری مشتریان، بهبود شهرت و ارتقای توانایی 
 [.۷۶] ها منجر شودمزیت رقابتی و خلق ارزش مشترک پایدار توسط شرکت

 ،یشرکت یاجتماع تینقش مسئول نییتب ی از طریقشرکت داریپا ۀمدل توسع یاحطرشراعی و همکاران در 
پذیری اجتماعی شرکتی و خلق ارزش مشترک بر مسئولیت اظهار داشتند که و خلق ارزش مشترک یشرکت تیحاکم

باعث بهبود رابطۀ  به طور مستقیم و حاکمیت شرکتی نیزدارند  یمعنادارمثبت و  ها تأثیرتوسعۀ پایداری شرکت
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پایدار بر توسعۀ نیز به صورت غیرمستقیم و  شده نفعانپذیری شرکتی و خلق ارزش مشترک برای ذیمسئولیت

 [.۶۱] دارد یمعنادارمثبت و  ها تأثیرشرکت
مبانی نظری و پیشینه تجربی نشان داد در عصر پررقابت کنونی تمرکز بر پارادایم خلق ارزش پایدار  بررسی 

است. ولی، قالب  های اخیر مؤید این موضوعالمللی در این حوزه در سالضرورتی انکارناپذیر است. انجام مطالعات بین
های مؤثر بر آن مقولهبر شناسایی و تحلیل اند و های این حوزه بر تبیین مفهوم خلق ارزش پایدار تمرکز داشتهمطالعه

های داخلی به این موضوع بسیار پراهمیت است. لی معدود مطالعهنکته دیگر، توجه خی نشده است. توجه چندانی
 خدمات سبز فرایندگرایی و زیستمحیط مقولهدو  همزمان اثریعنی تحلیل  هاپژوهش حاضر با پوشش دادن این خالء

مبانی بخش طف به مطالب ع .باشددارای نوآوری می بر خلق ارزش پایدار و کابردی سازی آن در صنایع پتروشیمی
 .گرددمیترسیم  1 شکل در قالب پژوهشاین چارچوب مفهومی  ،پیشین تجربی اتهای مطالعیافتهمداقه  نیز نظری و
 

 
 ساخته(محققمآخذ: )مدل مفهومی پژوهش. 1شکل

 

 دارد یمعنادار ریتاث یمیفعال پتروش عیصنا داریبر خلق ارزش پا گرایییط: محاول هیفرض. 

 دارد یمعنادار ریتاث یمیفعال پتروش عیصنا داریخدمات سبز بر خلق ارزش پا یهافرایند: دوم هیفرض. 

 دارد. معنادارمثبت و  ریتاث یمیفعال پتروش عیسبز صنا یهافرایندبر  گراییطی: محسوم هیفرض 

 

 شناسی پژوهشروش .3

ابتدا با روش  دراز بعد روش و ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است.  از نظر هدف کاربردی و حاضر پژوهش
شناسایی  هاها و گویهسازه، پژوهش تجربی نظری و مبانی و تحلیل محتوای یاساس مطالعه ای و برکتابخانه
آماری این پژوهش را صنایع فعال پتروشیمی جامعه دهد.را نشان میشان ها و منابع استخراجگویه، 1 جدول .گردیدند

حداقل  .استفاده شد و همکاران 1بارکالیتعیین حداقل حجم نمونه از قواعد  منظوربه اند. داده در استان بوشهر تشکیل

های مدل ( ده ضرب در تعداد شاخص1 های:ترین مقدار حاصل از قاعدهحجم نمونه الزم از طریق محاسبه بزرگ
بدست مدل اصلی از بخش ساختاری در روابط موجود  تعداد ( ده ضرب در بیشترین۷بیشترین گویه و  با یگیراندازه

ابزار . گرددمیعیین تواحد  ۱۴پژوهش تعداد  حداقل حجم نمونه جهت برازش مدلبراساس قاعده فوق، . [۷۷] آیدمی
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های واحد در بین پرسشنامه 0۴تعداد ساخته است. برای این منظور، پرسشنامه محقق ،تحقیقدر این ها اوری دادهجمع

تحلیل از هر واحد در این مطالعه  آوری شد.جمع پرسشنامه با اطالعات کامل ۱۰که تعداد پخش گردید  در دسترس
های گویهمربوط به ، بخش اول شده است.از دو بخش تشکیل آن بدنه  آوری گردید.یک پرسشنامه جمع

اصلی پرسشنامه بدین  سوالشود میرا شامل ها سازهو ها مؤلفه های سنجشگویهنیز  شناختی و بخش دومجمعیت
. «ها تا چه میزان در شرکت شما پاسخگوی محترم مورد توجه و تاکید قرار دارد؟هر یک از گویه» صورت طراحی شد:

( را در ۱و خیلی زیاد= ۰، زیاد=۶، متوسط=۷، کم=1)خیلی کم= ایهای طیف پنج نقطهپاسخگویان یکی از گزینه
د. پس از ساخت پرسشنامه، روایی آن با روش محتوا و از طریق نظرات اساتید نمایپاسخ به سوال هر گویه انتخاب می

سازی ها از رویکرد مدلدر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده رشته مدیریت دانشگاه خلیج فارس تایید گردید.
پژوهشگر امکان معادالت ساختاری استفاده شده است که یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند است که به 

ساختاری یک  تمعادال سازیای همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدلعه از معادالت رگرسیون را بگونهدهد مجمومی
این پژوهش از ر دباشد. هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون میرویکرد جامع برای آزمون فرضیه

  ۷افزار اسمارت پی ال اسگیری از نرمو بهره 1حداقل مربعات جزئیسازی معادالت ساختاری با رویکرد روش مدل
 استفاده شده است.

 
 ها()سنجههاگویهها و ، مولفههاسازه. 1جدول 

 مآخذ گویه مولفه سازه

اقدامات مدیریت 

 سبز

 مشتری سبز
 انینظرات مشتر افتیدر

 (1۶0۷رزمی و نصرالهی)
 مشتریان حمایت

 خرید سبز

 مواد اولیه سازگار با محیط زیستخرید 

 خرید تجهیزات و ماشین آالت برای تولید پاک (۷۴1۰قازیال و همکاران)

 تقابل بازیافی مواد خریدار

 مدیریت پسماند
 پسماند کاهش تولید

 (1۶0۳پور و همکاران)قربان
 تصفیه و کاهش سموم پسماند

 مدیریت محیط داخلی

اقدامات  ینسبت به اجراتعهد مدیریت عالی سازمان 

 سبز
 (۷۴1۶ازگن و همکاران)

 (۷۴1۱گویندان و همکاران)
 استخدام نیروی انسانی کارآمد و شایسته

 1۰۴۴1  زویا هنامیاخذ گواه

 ی سبزاجتماع تیمسئول

مدیریت مصرف انرژی و 
 منابع

 دیتول فراینددر  ریپذدیتجد یهایاستفاده از انرژ

 )آب، برق، و..(مصرف انرژى کاهش (۷۴1۶چانگ و همکاران)

 کاهش اتالف منابع سازمان

 خلق ارزش پایدار
 وکارکسبارزش 

 دسترسی به بازار و مشتریان جدید

 (۷۴10نوب هولز و همکاران)
آچتن هاگن و 

 (۷۴1۶مکاران)ه

 کاهش هزینه

 فراگیر)ترند( اجتماعیپاسخ به تغییرات سریع و 

 پاسخ به تغییرات سریع و فراگیر)ترند( صنعت

 ایجاد تصویر سبز رهبری سبز

                                                                                                                                           
1
 Partial Least Square(PLS) 

2
 Smart PLS 
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 مآخذ گویه مولفه سازه

 ارتقائ جایگاه سبز شرکت

 بازاریابی سبز

 عملکرد محصول و ذی نفعان

 بهبود طراحی محصول

 ارتقائ انگیزه کارکنان

 تعامل با ذی نفعان

 رضایت مشتریان

 سبز فرایندنوآوری 

 کاهش بازیافت

 (۷۴1۲کیچر)
 (۷۴1۱ماسی و همکاران)

 استفاده مجدد

 توزیع مجدد

 کاهش ضایعات

 

)صنعتی و  اساتید رشته مدیریتنفر از  ۲ و از طریق نظرات محتوابا روش  آنروایی پس از ساخت پرسشنامه، 
 هایدر حوزهشان مالک انتخاب اساتید، تخصص، بخش از تحقیقدر این تایید گردید. دانشگاه خلیج فارس  بازرگانی(

سپس، به منظور سنجش پایایی با روش آلفای . بوده استارزش آفرینی سازمانی  مدیریت پایدار و ،گراییمحیط
، هامؤلفه به ازاء آن رامقدار ۷ جدولآوری گردید. پرسشنامه در بین اعضای نمونه پخش و جمع ۶۴کرونباخ، تعداد 

  دهد.نشان میپرسشنامه  و هاسازه

 
 هاپایایی مؤلفه مقدار. ۷جدول

 آلفای کرونباخ تعداد گویه نماد هامؤلفه نماد سازه

 GM گراییمحیط

 GC ۷ ۲۶/۴ مشتری سبز

۱۱/۴ 

 GP ۶ ۲۰/۴ خرید سبز

 WM ۷ ۲1/۴ مدیریت پسماند

 IEM ۰ ۲۷/۴ مدیریت محیط داخلی

 ECM ۶ ۲۱/۴ و منابع مدیریت مصرف انرژی

 هایفرایند

 سبز خدمات
GPI 

 RC کاهش بازیافت

1 

1 

۱۶/۴ 
 RU 1 استفاده مجدد

 RD 1 توزیع مجدد

 RW 1 کاهش ضایعات

خلق ارزش 

 پایدار
SP 

 BV ۰ ۲/۴ وکارکسبارزش 

 GL ۶ ۳0/۴ رهبری سبز ۱1/۴

 IPP ۰ ۱۷/۴ عملکرد محصول داخلی و ذی نفعان

 0۶/۴ ۷0 کل پرسشنامه

 

در این پژوهش از  برخوردار است. در تمامی ابعاد پایایی مطلوبپرسشنامه پژوهش از ۷جدول  مقادیربه عطف 
  ۷افزار اسمارت پی ال اسگیری از نرمو بهره 1سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئیروش مدل

 است. ها استفاده شدهجهت تجزیه و تحلیل داده

                                                                                                                                           
1
 Partial Least Square(PLS) 

2
 Smart PLS 



 1۰۴1ـ پاییز   ۱1مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۲۷

 

 

 پژوهش هاییافتهها و تحلیل داده .4

  دهد.نشان می ۶ جدول را در قالبشناختی پاسخگویان های جمعیتدادهتحلیل  این بخش از پژوهش
 

 شناختیاطالعات متغیرهای جمعیت .۶ جدول

 درصد تعداد  درصد تعداد 

 سابقه کاری جنسیت

 ۱/۶۰ ۷0 سال 1۴کمتر از  ۱/1۱ 1۶ زن

 ۱۳ ۰۲ سال ۷۴تا 1۴ ۱/۱۰ ۲1 مرد

 ۱/0 ۱ سال ۷۴بیشتر از  تحصیالت

 سن ۷/۷۴ 1۲ دیپلم

 ۲/1۳ 1۰ سال ۶۴کمتر از  0/11 1۴ فوق دیپلم

 ۳/۰۲ ۰۴ سال ۰۴تا  ۶1 ۱/۱۰ ۰۳ کارشناسی

 ۲/۶۱ ۶۴ سال ۰۴بیشتر از  1/1۶ 11 کارشناسی ارشد

 

 سابقهو  یکارشناس مدرک، مرد تیجنسدارای بیشتر پرسشنامه گویان به پاسخ دهدنشان می ۶جدول اطالعات 
 ،یگرایهای محیطدر ادامه، اقدام. قرار دارند سال ۰۴تا  ۶1بین گروه سنی  سال بوده و در ۷۴تا  1۴بین یکار

ای لیکرت مورد تحلیل آمار توصیفی قرار نقطهبا مقیاس پنج ،سازمان پایدار ارزشخلق و سبز های خدمات فرایند
 دهد. را نشان می این تحلیل نتایج، ۰ جدولگرفتند. 

 
 پایدار ارزشخلق و سبز  خدمات هایفرایند ،گراییمحیط هایتوصیف داده .۰ جدول

 میانگین حداکثر حداقل هامولفه سازه
وضعیت 

 موجود

انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 گراییمحیط

 سبز یمشتر

1 ۱ 

۱1/۶ 

 متوسط

۱۳/۴ ۴۱0/1- ۷۱/1 

 ۱۰/۴ -۱۱/۴ ۱1/۴ ۲۳/۶ سبز دیخر

 ۴۲/۴ -۱۶/۴ 0۱/۴ 01/۶ پسماند تیریمد

 ۳۷/۴ -۲1/۴ ۱/۴ ۲۱/۶ یداخل طیمح تیریمد

 یمصرف انرژ تیریمد

 و منابع
۰۶/۶ 0۳/۴ ۱1/۴- ۷۳/۴- 

ی هافرایند

 سبز خدمات

 -۳۱/۴ ۳۱/۴ ۷۱/1 ۱۰/۶ افتیباز کاهش

 -۴۱/1 -1۰/۴ ۷۰/1 ضعیف 0/۷ مجدد استفاده

 1۱/۶ مجدد عیتوز

 متوسط

۷۱/1 ۶۶/۴ 0۱/۴- 

 -۱1/۴ 1۷/۴ ۷۷/1 ۱۶/۷ عاتیضا کاهش

خلق ارزش 

 پایدار

 ۶۰/1 -0۷/۴ ۲۰/۴ 01/۶ وکارکسب ارزش

 ۴۱/۴ -۰۱/۴ 0۰/۴ ۱۰/۶ سبز یرهبر

محصول  عملکرد

 نفعان یو ذ یداخل
۱۱/۶ 0۶/۴ ۴1۶/1- ۳1/۴ 
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 -۷در بازه  های چولگی و کشیدگیدلیل قرار گرفتن شاخصه آوری شده بجمع هایداده ۰جدول  نتایجبه  عطف

های خدمات سبز و خلق ارزش فرایندگرایی، سازه محیطی سه هامولفه موجود همچنین، عملکرد .نرمال هستند+ ۷تا 
به  ۰عملکرد متوسط و  ۰تا  ۶یعنی عملکرد ضعیف،  ۶)کمتر از  مورد برازش قرار گرفتبراساس مقدار میانگین  پایدار

)بازه  ۰تا  ۶ی در بازه دعدها توجه شرکت ها میانگینبه ازاء اکثریت مولفه کهییاز آنجاباال عملکرد خوب است(. 
ش پایدار ایجاد ارز مناسب جهت بستردر قلمرو مکانی تحقیق، توان بیان نمود می ،متوسط عملکرد( محاسبه شده است

، برازش مدل مرحله بعد درهای خدمات سبز وجود دارد. فرایند نیز بهبود و طراحی در گرایی ومحیط حیث توجه بهاز 
 ، متغیرهای پنهاندر محیط نرم افزار است. با نرم افزار صورت گرفته ساختاریگیری و اندازه هایبخشدر  پژوهش

-نیز با مستطیل ها()گویه پذیرو متغیرهای مشاهدههای آبی رنگ با دایره مدل ساختاریبخش ها( یا ها یا مؤلفه)سازه

 کرونباخ آلفای پایایی ترکیبی و ضریب هایشاخص با گیریمدل اندازه سنجش پایایی .داده شد های زرد رنگ نمایش
، ۱ است. جدول شده انجام (۱/۴بیش از مقداری حد مطلوب ) و بارهای عاملی( ۲/۴حد مطلوب مقداری بیش از )

 دهد. را نشان می این سه شاخصمقدار 
 

 گیریپایایی مدل اندازه .۱ دولج

 پایایی مرکب آلفای کرونباخ بار عاملی گویه متغیرهای پنهان مرتبه اول متغیرهای پنهان مرتبه دوم

 گراییمحیط

 مشتری سبز
Q1 ۱۱/۴ 

۲۶/۴ 

۱۱/۴ 

۱۱/۴ 

01/۴ 

Q۷ ۱0/۴ 

 خرید سبز

Q۶ ۲۱/۴ 

۲۰/۴ ۱۱/۴ Q۰ ۱۱/۴ 

Q۱ ۱/۴ 

 مدیریت پسماند
Q۳ ۱۲/۴ 

۲1/۴ ۱۲/۴ 
Q۲ ۱0/۴ 

 مدیریت محیط داخلی

Q۱ ۱1/۴ 

۲۷/۴ ۱۷/۴ 
Q0 ۳۰/۴ 

Q1۴ ۳0/۴ 

Q11 ۲۱/۴ 

 مدیریت مصرف انرژی و منابع

Q1۷ ۳۱/۴ 

۲۱/۴ ۱۳/۴ Q1۶ ۱۲/۴ 

Q1۰ 01/۴ 

 سبزخدمات  یهافرایند

 Q1۱ 1 کاهش بازیافت

۱۶/۴ ۱0/۴ 
 Q1۳ 1 استفاده مجدد

 Q1۲ 1 توزیع مجدد

 Q1۱ 1 کاهش ضایعات

 خلق ارزش پایدار

 وکارکسبارزش 

Q10 ۲۳/۴ 

۳0/۴ 

۱1/۴ 

۱1/۴ 

۱۰/۴ 

Q۷۴ ۲۷/۴ 

Q۷1 ۲1/۴ 

Q۷۷ ۳۲/۴ 

 رهبری سبز

Q۷۶ ۱۱/۴ 

۲/۴ ۱۶/۴ Q۷۰ ۱۶/۴ 

Q۷۱ ۳۲/۴ 



 1۰۴1ـ پاییز   ۱1مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۲۰

 

 پایایی مرکب آلفای کرونباخ بار عاملی گویه متغیرهای پنهان مرتبه اول متغیرهای پنهان مرتبه دوم

 عملکرد محصول و ذی نفعان

Q۷۳ ۱/۴ 

۱۷/۴ ۱۱/۴ 
Q۷۲ ۱۳/۴ 

Q۷۱ ۲۱/۴ 

Q۷0 ۲۰/۴ 

 

روایی در ادامه،  برخوردار هستند. از پایایی درونی مطلوب این پژوهشگیری های اندازهمدل نشان داد که ۱ جدول
حد مطلوب ) ۷مقدار میانگین واریانس استخراج شده شاخصبا  1روایی همگرا نیز به روش گیریهای اندازهمدل

 ، مقدار میانگین واریانس استخراج شده را به ازاء متغیرهای مرتبه اول۳ جدول .( بررسی شد۱/۴مقداری بیش از 
به طور مستقیم از نرم افزار استخراج  برای متغیرهای مرتبه اول شاخصدهد. این نشان می)سازه( و دومها( )مؤلفه

 چرا .گرددمیمحاسبه  ۰اساس میانگین مقادیر اشتراکی به صورت دستی و بر ۶مرتبه دوم متغیرهای برایولی  ،شودمی
 افزار خطا دارد. که مقدار بدست آمده از نرم

 
 روایی همگرا برای متغیرها .۳ جدول

 مقادیر اشتراکی بار عاملی شدهمیانگین واریانس استخراج  هامولفه سازه

 گراییمحیط

 ۱۶/۴ ۲۶/۴ ۲۱/۴ سبز یمشتر

۳1/۴ 

 ۳۰/۴ ۱/۴ ۳۳/۴ سبز دیخر

 ۳1/۴ ۲۱/۴ ۲۲/۴ پسماند تیریمد

 ۲1/۴ ۱۰/۴ ۱۰/۴ یداخل طیمح تیریمد

 ۱۱/۴ ۲۰/۴ ۳۲/۴ و منابع یمصرف انرژ تیریمد

های فرایند

 خدمات

 سبز

 ۰۱/۴ ۳۲/۴ 1 افتیباز کاهش

۳۳/۴ 
 ۳۱/۴ ۱۶/۴ 1 مجدد استفاده

 ۲۲/۴ ۱۱/۴ 1 مجدد عیتوز

 ۲۰/۴ ۱۳/۴ 1 عاتیضا کاهش

خلق ارزش 

 پایدار

 ۱۶/۴ ۲۶/۴ ۱1/۴ وکارکسب ارزش

 ۳۱/۴ ۱1/۴ ۳۷/۴ سبز یرهبر ۱۲/۴

 ۱۰/۴ ۲۰/۴ ۳۱/۴ نفعان یو ذ یمحصول داخل عملکرد

 

در . هستندی مناسب برخوردار روایی همگرا گیری ازاندازه هایمدل نشان داد که ۳در جدول  هاشاخص مقادیر
 محاسبه شد. الکر -فورنل معیــاربا گیری های اندازهمدل یروایی واگرا، ۲ در قالب جدول، ادامه
 

                                                                                                                                           
1
 Convergent Validity 

2
 Average Variance Extracted (AVE) 

3
 Second Order Constructs 

4
 Communalities 
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 الکر -ماتریس روایی واگرا فورنل . ۲ جدول

 

 

 یمشتر

 سبز

 دیخر

 سبز

 تیریمد

 پسماند

 تیریمد

 یداخل محیط

 تیریمد

 یمصرف انرژ

 و منابع

 کاهش

 افتیباز

 استفاده

 مجدد

 عیتوز

 مجدد

 کاهش

 عاتیضا

 ارزش

 وکارکسب

 یرهبر

 سبز

 عملکرد

 یمحصول داخل

 نفعان یو ذ

            ۱۱/۴ سبز یمشتر

           ۱1/۴ ۳/۴ سبز دیخر

 تیریمد

 پسماند
۰۱/۴ ۱1/۴ ۱۲/۴          

 محیط تیریمد

 یداخل
۰۳/۴ ۱۳/۴ ۳۳/۴ ۲۰/۴         

 مصرف تیریمد

 انرژی و منابع
۰۶/۴ ۰۳/۴ ۰۳/۴ ۲۷/۴ ۱1/۴        

       1 ۱۲/۴ ۲0/۴ ۲۶/۴ ۶۳/۴ ۶۲/۴ افتیباز کاهش

      1 ۶۱/۴ ۰۰/۴ ۳۳/۴ ۷1/۴ ۶۶/۴ ۶0/۴ مجدد استفاده

     1 ۳۱/۴ ۰۳/۴ ۰۲/۴ ۶0/۴ ۷۲/۴ ۶0/۴ ۷۲/۴ مجدد عیتوز

    1 ۲/۴ ۱۲/۴ ۰۲/۴ ۰۱/۴ ۱۲/۴ ۷0/۴ ۰1/۴ ۶۱/۴ عاتیضا کاهش

 ارزش

 وکارکسب
۱۷/۴ ۱۳/۴ ۳۷/۴ ۶۱/۴ ۱۳/۴ ۶0/۴ ۶0/۴ ۱۳/۴ ۰1/۴ ۲1/۴   

  ۲۱/۴ ۱۷/۴ ۰0/۴ ۱۲/۴ ۰۶/۴ ۱۳/۴ ۱۱/۴ ۶۱/۴ ۰1/۴ ۷۱/۴ ۷۳/۴ سبز یرهبر

 عملکرد

 یمحصول داخل

 نفعان یو ذ

۶۳/۴ ۷۲/۴ ۶۷/۴ ۳۱/۴ ۷0/۴ ۷۰/۴ ۷۲/۴ ۶۳/۴ ۶1/۴ ۶1/۴ ۶0/۴ ۱/۴ 



 1۰۴1ـ پاییز   ۱1مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره    ۲۱

   

که در قطر ماتریس قرار دارد از روایی همگرای هر مؤلفه  جذر کهمشخص است از آنجا ۲جدول گونه که همان

گیری از روایی مناسب برخوردار است. مدل اندازه بنابراین ،بزرگتر است های دیگربا مؤلفه همبستگی آن مؤلفه حداکثر
، (t) تی از سه شاخص ضریب معناداریاین منظور  . برایقرار گرفتبرازش مورد ، اعتبار بخش ساختاری مدل ادامهدر 

قدر اگر توان این چنین بیان داشت که می ی تیمعناداردر تفسیر ضریب . شدضریب تعیین و ضریب مسیر استفاده 
و بارعاملی در سطح اطمینان  مسیرشود ضریب  0۳/1مقدار بیش از بین متغیرهای پنهان مرتبه اول  این ضریبمطلق 

 دهد.را برای تمامی متغیرهای پنهان مرتبه اول نشان می یمعنادار بیضرامقدار این  ،۶ شکل درصد معنادار است. 0۱
 

 
 رهایمتغ نیب یمعنادار بیضرا مقدار. ۶شکل

 
این شاخص بدین مفهوم است که مجموعه زای مدل است. رهای پنهان درونضرایب تعیین متغیدومین شاخص، 

سه مقدار این شاخص برای اند، تبیین کنند. متغیرهای مستقل در کل چه میزان از تغییرات متغیر وابسته را توانسته

عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قابل توجه ضریب تعیین توصیف شده به ۳۲/۴و ۶۶/۴، 10/۴مقدار 
سومین شاخص ین شاخص بیشتر باشد، نمایانگر تاثیر بیشتر متغیرهای مستقل بر وابسته است. هرچه مقدار ااست. 

، مقدار ضریب تعیین ۰ کلاست. ش ۱/۴تر از بیش با حد مطلوببرازش مدل ساختاری، مقدار ضرایب مسیرهای مدل 
 دهد. مدل ساختاری نشان می را در و ضریب مسیرها
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 یمدل ساختاردر  ریمس بیضرا ریمقاد. ۰ شکل

 
لذا، . یب تعیین و مسیر محاسبه شده برای مدل ساختاری بیش از حد مطلوب استامقدار ضرنشان داد  ۰شکل 

 .دهدنشان میبرازش مدل ساختاری را  هایشاخص ۱جدول . است از برازش مناسب برخودار مدل ساختاری
 

 برازش مدل ساختاری مربوط به متغیرها. ۱جدول 

 نتیجه آزمون آزمون مسیر متغیرهای پنهان

2ضریب تعیین tمعناداری  ضریب مسیر زابرون زادرون
R  

 خلق ارزش پایدار
 1۶/۱ ۰۱/۴ گراییمحیط

۳۱/۴ 
 تایید

 تایید 10/۰ ۰۷/۴ سبز خدمات هایفرایند

 تایید ۶۱/۴ ۱0/0 ۳1/۴ گراییمحیط سبز خدمات هایفرایند

 

استفاده برای  مورد شاخصرسد. ساختاری، نوبت به برازش کلی مدل میگیری و های اندازهپس از برازش مدل
مقدار این . هر چه را اختیار خواهد نمودعددی بین صفر تا یک  که است 1GOF نیکویی برازش یا ، شاخصاین منظور

، صشاخبه منظور محاسبه این . باالتری خواهد داشتت یکیفمدل کلی پژوهش  ،تر باشدیک نزدیک عددبه شاخص 
ضرب بدست آورده شد. سپس، با جذر حاصل متغیرهای وابستهو ضرایب تعیین  تمامی متغیرها ابتدا مقادیر اشتراکی

ی برازش قوی مدل است. مقدار دهندهنشان ۶۳/۴. مقدار بیش از شدنیکویی برازش محاسبه ها، مقدار میانگین آن

های پژوهش از مدل که به معنای پشتیبانی خوب داده است ۱۳/۴ معادل نیکویی برازش محاسبه شده در این پژوهش
 مفهومی است.

 
 
 

                                                                                                                                           
1
 Good of Fitness: GOF 
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 و پیشنهادهاگیری نتیجه .5

بایست بر پایدار میخلق ارزش ها برای بدین منظور سازمان ناپذیر است.پایداری در جوامع مدرن امری اجتناب
گرایی و بررسی تاثیر محیطاصلی این پژوهش،  هدفتمرکز نمایند. سبز  وکارکسبهای کاربرد مدلتوسعه و 

 یآورجمع روش ی و از منظرکاربرد، هدفنظر  از های خدمات سبز بر خلق ارزش پایدار است. پژوهش حاضرفرایند
پتروشیمی در  فعال صنایع مطالعه شامل نیا یجامعه آمارباشد. پیمایشی و از نوع همبستگی می -توصیفی ها،داده

در این مطالعه، در تصادفی ساده انتخاب گردیدند.  یریگنمونه روش ها باواحد از آن ۱۰ استان بوشهر است که تعداد

ها ها و گویهسازهو تحلیل محتوای مبانی نظری و تجربی پژوهش،  ای و براساس مطالعهابتدا با روش کتابخانه
 شناسایی گردیدند. 

اش پایایی محتوا وتحلیل روایی آن با روش . استساخته ها در این تحقیق، پرسشنامه محققاوری دادهابزار جمع
ها دارای اکثریت آنگویان نشان داد که شناختی پاسخهای جمعیتیافتهتایید گردید.  نیز با روش آلفای کرونباخ

به منظور تجزیه باشند. ی میکارشناس مدرکسال، و  ۷۴تا  1۴بین یکار سابقهسال،  ۰۴تا  ۶1سنی بین  ،مرد تیجنس
های خدمات فرایندگرایی، های محیطاقدام ها با رویکرد حداقل مربعات جزئی در نخست، آمار توصیفیتحلیل دادهو 

-های جمعداده نشان دادنتایج قرار گرفتند.  ای لیکرت مورد تحلیلنقطهسبز و خلق ارزش پایدار سازمان با مقیاس پنج

های خدمات فرایندگرایی، سازه محیطهای سه د موجود مولفهنرمال هستند. همچنین، عملکردارای توزیع آوری شده 
نشان داد که در قلمرو  . نتایج این بخش نیزمورد برازش قرار گرفتاساس مقدار میانگین  سبز و خلق ارزش پایدار بر

گرایی و نیز بهبود و طراحی در مکانی تحقیق، بستر مناسب جهت ایجاد ارزش پایدار از حیث توجه به محیط
با نرم افزار ساختاری گیری و های اندازههای خدمات سبز وجود دارد. در ادامه، برازش مدل پژوهش در بخشایندفر

کرونباخ و بارهای عاملی  آلفای های پایایی ترکیبی و ضریبشاخص گیری باصورت گرفت. سنجش پایایی مدل اندازه
پژوهش از پایایی درونی مطلوب برخوردار هستند. همچنین، گیری این های اندازهانجام شد. نتایج نشان داد که مدل

های مقدار میانگین واریانس استخراج شده بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل شاخصگیری با های اندازهروایی مدل
 برخوردار هستند.  یگیری از روایی همگرای مناسباندازه

های پژوهش از مدل مفهومی نای پشتیبانی خوب دادهاست که به مع ۱۳/۴مقدار نیکویی برازش پژوهش معادل 
این نتیجه دارد.  یمعنادارخلق ارزش پایدار تاثیر مثبت و  بر گراییمحیطها نیز نشان داد که نتایج تحلیل فرضیه است.

 بر. [۰1و ۷۲،۷0، 0] تایید شده بود ازهارب و انتایجایه و چوانگ، الری و همکاران، چانگ و همکاران و در مطالعات 
های پایدار ارزشدستیابی و تقویت کارآمد  هایگرایی از ابزارهای محیطمشخص گردید اقدام اساس این یافته

عملکرد زیست  و ارتقاء بهبود جهتگردد پتروشیمی پیشنهاد میهای شرکتبه مدیران باشند. بنابراین، سازمانی می
های مدیریت محیط داخلی، خرید سبز و مدیریت مصرف انرژی و منابع که بار عاملی بر مؤلفه خود شرکت محیطی

های فرایندپژوهش نشان داد  دیگر یافتهداشته باشند. تری بیشبیشتری نسبت به سایرین دارند، تاکید و تمرکز 
حاصل این یافته مکاران نیز ه ی شیاهاراداد ودر مطالعهدارد.  یمعنادارخدمات سبز بر خلق ارزش پایدار تاثیر مثبت و 

های خدمات فرایندطراحی بازو  تقویتبر گردد پیشنهاد میپتروشیمی های شرکت به مدیرانبنابراین  .[۶0]شده بود
توزیع مجدد های ند بر اقدامنتوادر این مسیر میبکوشند.  جهت دستیابی بر مزیت خلق ارزش پایدار خود سازمانسبز 

 داشته باشند. تمرکز  از پیش بیش دارند، نیرینسبت به سا یشتریب یعاملکه بار و کاهش ضایعات 
تاثیر مثبت و  سبز های خدماتفرایند بر صنایع پتروشیمیگرایانه های محیطنشان داد اقدام پژوهش نتیجه دیگر

به عبارتی، مدیران . [۰۶و  ۰] تایید شده بودژو و سارکیس  نیز عاریف و همکاران ودر مطالعه این یافته  معناداری دارد.
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های سبز و در پیامد فرایندها، بهبود در آن سازیگرایی و اجراییهای محیطتوانند با تاکید بر اقدامصنایع پتروشیمی می

گردد در دنیای پویای دیگر پیشنهاد می یهاهمچنین، به مدیران سازمانآن خلق ارزش پایدار سازمانی را رقم بزنند. 
 . گیرند خلق ارزش پایدار بهرهاز مدل این مطالعه جهت کنونی 

 را باها و ابعاد مدل مفهومی این مطالعه ت هر یک از مقولهیگردد میزان اهمبه محققان مطالعات آتی پیشنهاد می
یل تحل فرایندتحلیل سلسله مراتبی یا  فراینداز قبیل رویکردهای  گیری چند معیارههای تصمیمتکنیکاستفاده از 

سازی ساختاری تفسیری استفاده از رویکردهای دیمتل و یا مدل دیگر به محققان،پیشنهاد محاسبه نمایند.  ایشبکه
 دیگرها را بر ، میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر یک از مؤلفهها است تا بتوانندروابط درونی بین مؤلفهجهت تعیین 

-انجام این مطالعات در محیط، گزینی از ابهامات در پاسخگویی خبرگانالبته به جهت دوریها مشخص نمایند. مؤلفه

  دیگرهای زمانی این مطالعه در برش مفهومی کارگیری مدلهب همچنین، باشد.های فازی یا خاکستری مورد تاکید می
حائز اهمیت این نکته نیز  رعایتبرای محققان باشد.  پژوهشیتواند دارای جذابیت مقایسه نتایج می و نیزها سازماندر 

به  تواندمی سازیپیادهشناسایی موانع ه خواهد بود. همرا های زیادیمدلی در دنیای واقعی با چالش هر اجرای است که
 گردد.  مطرحعنوان یک موضوع مطالعاتی برای دیگر محققان 
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