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 چکیده

هر بوشهر در ش تعاوني یهاسبز بر مزیت رقابتي شرکت یابيبازار هاییاستراتژ یرپژوهش، باهدف بررسي تأث ینا
شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفي و از نوع انجام 1398سال 

هش پژو ینا ی. جامعه آمارآیديحساب مبه يمقطع ایهاز نوع پژوهش یزن يتحلیلي است. ازنظر بازه زمان -پیمایشي
شهر بوشهر هستند که حداقل تعداد نمونه با استفاده  يتعاون یهاسان شرکتو کارشنا ینمعاون یران،نفر از مد 1374شامل 

 حققم پرسشنامه ازها داده یآورجمع یساده محاسبه شد. برا يتصادف یریگنمونه یهانفر با روش 300از فرمول کوکران 

ت. موردسنجش قرار گرف کرتیل یا-ینهپنج گز یفبود که با استفاده از ط گویه 32 شامل پرسشنامه. شد استفاده ساخته
محتوا،  یيراستا، روا ینسازه در نظر گرفته شد. در ا یيو روا يمنطق یيپرسشنامه، دو نوع روا روایي سنجشمنظور به

های پژوهش نشان داد که همه مؤلفه یبيترک یایيپا یجشدند. نتا ي( بررسمليعا یل)تحل يو اعتبار عامل یاعتبار ظاهر
ن و آزمو ییدیتأ يعامل یلپژوهش با کمک تحل يمدل مفهوم يبررس برایاند. بوده 7/0تر از بزرگ یبيترک یایيپا یدارا

 SmartPLS2افزار نرم ازو با استفاده  يو روش حداقل مربعات جزئ ساختاری معادالت یابي های پژوهش از مدلفرضیه
 یغندگان سبز، تبلکنگذاری سبز، تأمینبز، قیمتهای محصول سپژوهش نشان داد که استراتژی یجشده است. نتابهره گرفته
های زیت رقابتي شرکتبر م ی( و معناداریممثبت )مستق یربندی سبز تأثسبز و بسته یعو توسعه سبز، توز یقسبز، تحق

 .ندشهر بوشهر دار تعاوني
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 مقدمه
 رفتپیش درها باشند و نقش آندر اقتصاد امروز مي ياز ارکان اصل یکي يهای تعاونشرکت

وم جهان س یها در کشورهااست. تعاوني یرانکارناپذ یو توسعه جوامع مختلف ازنظر اقتصاد
با  هینکهای توسعه مناسب هستند، ازجمله ابرنامه یاجرا یبرا يمختلف دالیل به اعم،طور به

و آموزش  یدتول ی،گذارهیدولت، سرما يهای مالمردم، حمایت اندازهای اندکپس یگردآور
اشتغال و  ید،تول یشو موجبات افزا ندینمايکمک م يانسان یروین یوراعضا به ارتقا و بهره

 یهااز اشکال سازمان یکيعنوان ها به. درواقع، تعاونيکننديجوامع را فراهم م یرشد اقتصاد
باشند و جوامع مي یاقتصاد یتنقش در حما یفایجهت ا فراوان یهاتیقابل یدارا يمردم

ه ها در استفاده از امکانات بالقوآن یژهو یتاهم ي،تعامالت مثبت اجتماع یجادا یژگيافزون بر و
 یبندو طبقه يرفاه -يخدمات اجتماع ینثروت و تأم یدتول یني،از کارآفر یتوکار، حماکسب

و همکاران،  يهست. )جمال یگرد یهاروش مکملعنوان به خدماتيو  یدیتول یواحدها
1395 .) 

وف معط یو کشور يجهان یندر قوان ستیزطیبه مسائل مح یاریتوجه بس یراخ یهادر دهه
ه در ک یزن یابيحاد هستند که امروزه در مقوله بازار یقدرمسائل و مشکالت به ینشده است. ا

افراد  يسالمتنسبت به شودياست، الزم م یشترو فروش ب دآوریسو کنندهيموارد تداع یشترب
 ياز مشکالت جهان يآگاه ین،در نظر گرفته شود. همچن یموارد یزن ستیزطیو مح

سبز داشته  يیابهای بازاربر استراتژی یشتریب تأکیدها باعث شده است که سازمان ستیزطیمح
 يسازگار سازند )پشوتن ستیزطیباشند و تالش کنند تا خدمات و محصوالت خود را با مح

 منظوربهها امروز، مؤسسات و سازمان يشدت رقابتبه یط(. در مح1397 یمیان،و سل زاده
 یطيحم ییراتبه تغ یيپاسخگو یيتوانا ستیبايو حفظ سهم بازار خود م يمال یتموقع تضمین

 یانمشتر هب یشتریب الیلد یمنز یوکنند و به گفته سرج یترا در خود تقو یانمشتر یازهاین
 يقابتر یتسازند. مز یبرابطه بلندمدت با شرکت ترغ یجادو ا یدها را به خرارائه کنند تا آن

 یکاستراتژ یابيو بازار یریتمد یاتدر ادب یراخ یهااست که در سال ياز موضوعات مهم
. کنديم تضمینرا  يسازمان یاست که ماندگار يهایقرارگرفته و ازجمله مؤلفه یدمورد تأک

بود ها را در بههستند که بتوانند آن يهایو اتخاذ استراتژی يطراح نیازمندها شرکت ین،همچن
ستند قادر به بقا ه يهایشرکت ي،رقابت یطمح یندر چن یرارساند؛ ز یاریروزافزون عملکردشان 

 اصلح ،هاان شرکتیرمد ،دیگرعبارت؛ بهیندهمگام نما يرقابت یایپو یرمتغ یطکه خود را با شرا
مشاهده  یعملکرد یارهایمع یینهدر آ یخود را در قالب انتخاب استراتژ هایگیریتصمیم

رزش خلق ا یبرا یاحتمال باالتر یز،متما یابيهای بازارشرکت باقابلیت یکخواهند نمود و 
 (.1395دارد )جعفرپور و همکاران،  يرقابت یتمز یکبه  یابيدست یمشتر یبرتر برا
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پایدار از منابع، کاهش  یهطبیعي، جلوگیری از گرم شدن زمین، استفادحفاظت از منابع 
یابي برد و بازارهایي است که امروزه بشر از آن رنج ميصوتي و زیستي، از نگراني هایآلودگي
های بشر علمي که همواره در تالش برای شناسایي و ارضای نیازها و خواسته عنوانهم به

مومي را شناسایي کرده است و با استفاده از ابزارهایي سعي در ع بوده، این نگراني و نیاز
ارضای این نیاز عمومي دارد. در قرن جدید چالش اصلي بشر، یافتن روشي منصفانه و پایدار 

محیطي در عصر مدرن بسیار بااهمیت مسائل زیست. کردن است يبرای تولید، مصرف وزندگ
 .است مشکالت زیادی را به وجود آورد مکنبه آن توجه نشود، م کهيشده است و درصورت

محیطي خود را در تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه زیست ها باید تأثیرات منفيشرکت رو،ینازا
قوانین و  یهوسیلو مصرف انرژی به طرز چشمگیری کاهش دهند. در غیر این صورت به

 (.1396پور و همکاران، حاجي)پودینه  تقاضای سرسختانه مشتریان به عقب رانده خواهند شد
 های رقابتي برایبا توجه به تغییرات گسترده در بازارهای جهاني و داخلي، حفظ مزیت

 بسیار دشوار شده است. یکي از عوامل اساسي که تأثیر زیادی بر حفظی تعاوني هاشرکت
 نیا تیدر اهم. هست های بازاریابي سبزاستراتژیها دارد، داشتن های رقابتي این بنگاهمزیت

ول محص يابیبازار عملکرددر سبز  يابیبازار هایتوان بیان نمود که استراتژیميپژوهش 
تدار محصول دوس های بازاریابي سبز ماننداستراتژی اتخاذ با هاشرکت سودمند هست. شرکت

 ،ندی سبزبتحقیق و توسعه و بسته، عیتوزکنندگان، تبلیغ، ی، تأمینگذارمتیق ،زیستیطمح
 يابیبازار برنامه کی همچنین،د. نبخش بهبود انیمشتر انیو شهرت خود را در م ریتصو دنتوانيم

 به يدسترس امکان ها، چراکه به شرکتداردنرخ فروش را به همراه  شیافزاسبز اجراشده، 
ر طور مثبت بهای بازاریابي سبز، بهبنابراین، استراتژی؛ دهديرا م دیبازار جد یهابخش

بازاریابي  هایای، استراتژیگذارد. با توجه به دیدگاه هزینهها، تأثیر ميبازگشت سرمایه شرکت
های کمتری را با توجه به حداقل رساندن ضایعات مواد به همراه خواهد داشت و سبز، هزینه

 بنابراین،؛ که افزایش واحدهای فروش را به همراه دارد دهدعملکرد بازار محصول را بسط مي
ات اعتبار، وفاداری مشتریان، خدم ها برای دستیابي به سهم بیشتری از بازار، شهرت وشرکت

ها آگاهي یابند. دستیابي به آن کیفیت بهتر باید ابتدا نسبت به مقدمات و پس از فروش بهتر
ي به این مزایا چه اقدامات ها باید به این پرسش پاسخ دهند که برای دستیابيشرکت ،درواقع

  هایي شایستگي و توانایي به دست آورد؟و در چه زمینه دهندانجام  باید
تي دست ، به مزیت رقابرا بکار گیرند های بازاریابي سبزاستراتژیها نتوانند چنانچه شرکت

این پژوهش  بنابراین، مسئله اصليدست خواهند داد؛  نخواهند یافت و سهم بازار خود را از
 هستهر بوشهر ش تعاوني هایشرکت رقابتي بر مزیت زاریابي سبزهای باتأثیر استراتژی بررسي

 رقابتي بر مزیت های بازاریابي سبزو در پي پاسخگویي به این سؤال است که آیا استراتژی
 شهر بوشهر تأثیر دارند؟ تعاوني هایشرکت
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 مبانی نظری
 استراتژی

در  یتموجود یکاست که  آینده از اهداف یياصطالح عام برنامه و دورنما استراتژی در
 یندوت مدیریت، ؛ اما در علمکنديم یگیریو پ یناستراتژی را تدو این به آن اهداف، یلجهت ن

یران مد يیاتح هایگیرییماست که مبنای تصم یر مدیریتيخط یفاز وظا یکياستراتژی همانا 
ت درس ینموفق، حاصل تدو مدیریت بسا کهآن هست. چه يحفظ بقای سازمان و تعال برای

استراتژی را  که دانشمندی ینعنوان اولبه 1آن است. آنسوف آمیزموفقیت استراتژی و اجرای
 هایتیها، اهداف و فعالاستراتژی یناست که هرقدر ب معتقد داد، یحشکل جامع و معنادار توض

تر متر و منظرگنرخ رشد و توسعه بز وجود داشته باشد، یشتریسازمان سازگاری ب يفعل
سازمان و بقای آن به داشتن  رشد است. یازن یتبه جد کردن،خواهد بود. برای بزرگ فکر 

 (.1392ي دارد )پورصادق و سخاوتي، افکار بزرگ بستگ
کند: استراتژی فراتر از هر گونه تعریف مي( استراتژی را اینMintzberg, 1991مینتزبرگ )

ها جنبه انتزاعي و تنها در ذهن افراد ذینفع مامي استراتژییعني ت؛ چیز، یک مفهوم ذهني است
 رتصوبهوجود دارند. هر استراتژی یک نوع نوآوری است؛ نتیجه تصورات یک فرد است، چه 

برای  الگوهای قیاسي صورتبهمقاصدی برای نظم بخشیدن به یک رفتار پیش از وقوع آن و چه 
نیز بیان کرد که  2(. پورتر1393است. )پویا و همکاران،  دادهرختوصیف رفتاری که از پیش 

 ها وطرح و يبه اهداف سازمان یدنرس استراتژی سازمان نحوه رقابت سازمان با رقبا، روش
 رارق يموردبررس سازی شوند رایادهپ بایستيبه آن اهداف م یدنرس برای که یيهایاستس
ازمان س سودآوری و اعتبار ها،یگزینازمان، جابر مسائل و مشکالت س یشترب استراتژیدهد. يم

 یتزم یک یجاداستراتژی را ا ،بستن مشاورین نظر و مؤسس گروهاحبص 3تمرکز دارد. هندرسون
 کنزی آن را درک ابعاد مختلفمشاوران مکو  دانديسازمان از رقبا م یزفرد برای تمامنحصربه

 (.1392)پورصادق و سخاوتي،  کننديم یفبت در آن تعرارق يصنعت و مبان ساختار
 یابیبازار

روش ف یشافزا یابيکه هدف بازار یدگويم یابيمورد بازار در یننو یریتمد درپ 4دراکر یترپ
 يهمخوان مشتری یازهایشده با نخدمت ارائه یا و شناخت مشتری است تا کاال يآگاه بریهبا تک

 اعتبار و تیفاقد اهم یشبردیهای پشکه فروش و تال یستن يبدان معن ینداشته باشد. البته ا
 یابيازاردهند. بيم یلرا تشک یابيبازار یفدو بخش، وظا یناست که ا یناست، بلکه مقصود ا

 یقطر از يهای اجتماعد که افراد و گروهگرديم یفتعر اجتماعي-یریتيمد یندفرا یکعنوان به

                                                                                                                                  
1. Ansoff 

2. Porter 

3. Henderson 

4. Peter Drucker 
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روشن شدن  برای .یندنماياقدام مهای خود و خواسته یازهاو مبادله کاال به تأمین ن یدتول
عامله خواسته، تقاضا، کاال، مبادله، م یاز،آن مانند ن ياساس یمالزم است که مفاه یابيبازار یفتعر

د که گردياطالق م يهای بازرگانیتای از فعالبه مجموعه شود. بازاریابي و بازار مشخص
 تیآن هدا یيکننده نهااستفاده یا کنندهکننده تا مصرفیدخدمات را از تول یاکاالها  یانجر

رابطه با  یریتو مد یانو ارائه ارزش به مشتر يرساناطالع یجاد،ا یندفرا یعني یابيکند. بازاريم
 یک يبازاریابکند.  یجادا یدهسازمان فا ینفعانذ یرو سا یانای که برای مشترگونهمشتری به

د را های خوو خواسته یازهاها، نآن، افراد و گروه یلهوساست که به یریتيو مد ياجتماع یندفرا
از  یفعرت ینکنند. ايتأمین م یگرانو باارزش با د یدکاالی مف مبادله عرضه و ید،تول یقاز طر
مبادله  ،یتمندیو رضا ینههز یده،تقاضا، کاال، فا ها،خواسته یازها،ن ياساس یمبر مفاه یابيبازار

 یبون)محمدرضایي و دارد  یدتأکیان و مشتر یابانازارها، بازارها، بو معامالت، روابط و شبکه
 (.1396شعبجره،  زاده

 
 یابیبازاراستراتژی 

ر دستیابي کننده مسیر حرکت سازمان دای که تعیینعنوان بیانیهاستراتژی بازاریابي به درگذشته
همچنین، (. Kotler & Armstrong, 2010شده است )یفتعربه اهداف بازاریابي است، 

استراتژی بازاریابي شامل اتخاذ تصمیماتي بلندمدت و تخصیص منابع الزم برای توسعه محصول 
، "بندیبسته"، "گذاریقیمت"، "انتخاب بازار هدف"، "تدوین اهداف بازار"های در حوزه

د ای خوهای حوزه وظیفهاست. مدیران بازاریابي، به هنگام توسعه فعالیت "توزیع"و  "تبلیغات"
ابي ب( های بازاریدارند، الف( متغیرهای مرتبط با آمیخته سروکاراز متغیرهای کلیدی  دودستهبا 

ازاریابي گرفته های بمتغیرهای مرتبط با تولید محصول. تصمیماتي که در راستای تدوین استراتژی
 دستیابي به افزایش رضایتمندی مشتریان و در جهت کسب سود بیشتر برای باهدفشوند مي

ای ههای بازاریابي، استراتژیهای گوناگون از آمیختهها بر اساس ترکیبباشند. سازمانسازمان مي
وزه های کالن زیر در حها معموالً زیرمجموعه استراتژیکنند که این استراتژیمتفاوتي تدوین مي

 (:1386باشند )جعفرنژاد و مختارزاده، بازاریابي مي
استراتژی  -4 استراتژی تبلیغات کاال -3 استراتژی توزیع کاال -2 گذاریاستراتژی قیمت -1

 شرکت در خصوص محصول
تواند به ایجاد و توسعه مهارت و دانش در شرکت، تمرکز بر نیازهای استراتژی بازاریابي مي

مشتریان، تسهیل فرآیند کسب اطالعات و فعالیت در محیط پویای بازار کمک کند. تدوین و 
ک برنامه . اگر یاستریزی بازاریابي یک سازمان ازاریابي پایه و شالوده برنامهطراحي استراتژی ب

 وکارسبکشده باشد، هسته موفقیت هر یمتنظعلمي و بر پایه استراتژی مناسب  صورتبهبازاریابي 
 (.1397رساند )پیش بهار و همکاران، شده ميیینتعبوده و سازمان را به اهداف از پیش 
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 1یابی سبزربازااستراتژی 
-های جدیدی که به درجه هماهنگي اهداف سازماني و اهداف زیستیکي از استراتژی

محیطي مرتبط است، استراتژی بازاریابي سبز است. این استراتژی عالوه بر اینکه به دنبال پاسخ 
بز های سزیست است، باید جنبهیطمحبه نیازهای بازار برای محصوالت و خدمات سازگار با 

بندی لحاظ نماید و به نگراني و گذاری، ارتباطات و بستهفرآیندهای تولید، قیمت را در
 (.1395و همکاران،  نسب یقيحقنفعان مختلف پاسخ مناسب دهد )حساسیت ذی

های حفظ محیط طبیعي است که با ها و آرمانبه معني ارزش« استراتژی بازاریابي سبز»
ها را در چهار استراتژی 2است. مایلز و اسنو شدهامادغاستراتژی اصلي بازاریابي یک شرکت، 

عال فاند: استراتژی اکتشافي، تحلیلي، مدافعي و واکنشي. استراتژی بیشبندی کردهنوع طبقه
-ی استراتژی اکتشافي است و به تمایل شرکت برای ایجاد تغییرات در سیاستسبز، جزء دسته

-دث اشاره دارد. بر همین اساس، استراتژی بیشجای واکنش در برابر حواهای استراتژیکي، به

های محیطي استفاده کنند و در برابر تغییرات سازد تا از فرصتها را قادر ميفعال، شرکت
-سریع محیط خارجي پاسخگو باشند. استراتژی بازاریابي سبز، با تحقیقات بازار درباره خواسته

 (.1395نسب و همکاران، شود. )حقیقياز ميها، نیازها، طرز تلقي، باورها و دانش مشتریان آغ
 

 سبز یابیبازار هاییاستراتژ یهاشاخصیابی سبز و بازارآمیخته 
. تاسسبز  یعسبز و توز یجسبز، ترو یمتشامل محصول سبز، ق 3سبز یابيبازار یختهآم

در  ژیکيهای اکولو. هدفاست یابيبازار یختهنصر موجود درآمع ینترمهم سبز محصول
و  یعيطب یطمح ظشود. محصول سبز به حفيمنجر م آلودگي محصوالت به کاهش يطراح

 يامل بحرانعسبز  یمتکند. قيکمک م ضایعات کننده وحذف استفاده از مواد آلوده یاکاهش 
که  یاسبز بر درجه یاستراتژ(. همچنین، 1395زاده، )حسنسبز است  یابيبازار یختهو مهم آم
 یا مدیرانآ .کنديتمرکز م شود،يادغام م یکاستراتژ یزیربرنامه یندبا فرا یطيمحیستمسائل ز

 یدر استراتژ توانديحس تمرکز م ین. اکننديتمرکز م زیستیطبر مح یزیرهنگام برنامه
 ی،گذارهیسبز ممکن است منجر به سرما یشود. استراتژ یاتيعمل شرکت سطح یاو  یابيبازار

-یهرماس ینوجود ندارد که ا ینيتضم یچ. هشود حداقل یاه و توجقابل یاربس یرمالي،و غ يمال

 (.1396)علیزاده و همکاران،  مطلوب خواهد بود يسهامداران سازمان یها برایگذار
 یرقابت یتمز
 شود. بحثيم يتلق یکاستراتژ یابيبازار یاتاز مسائل ماندگار در ادب یکي يرقابت یتمز

 هایتئوری و یریتمد یایهای مطرح در دنموضوع ینتراز مهم یربازاز د يرقابت یتمز

                                                                                                                                  
1. Green Marketing Strategy 

2. Miles & Snow 
3. Green Marketing Mix 
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 یینو تب یحدرصدد توض یکاستراتژ یقات مدیریتبوده است. تحق یکاستراتژ یریتمد
ت که اس ینبرتر، ا یدارمورد عملکرد پا در ترین فرضیه. قویبرتر است یدارعملکرد پا

 ومنابع  که يزمان يطورکلبه. شوديبرتر منجر م یداربه عملکرد پا یدار،پا یت رقابتيمز
، تماالًمنابع اح ینباشد، ا یچیدهپ اجتماعي شرکت، ارزشمند، نادر و ازلحاظ یک هاییتقابل

مزیت رقابتي به (. 1392و سخاوتي،  پور صادق) خواهد بود یدارپا يرقابت یتمنابع مز
ست، اطالق ا فعالیت قابلیت شرکت در عملکرد برتر، نسبت به صنعتي که در آن مشغول به

تریان مشتریان است. مش مندی از عملکرد برتر به معني ارائه ارزشي باالتر بهشود. بهرهمي
یادگاری و )ده باشد ترارزان حالینخدماتي هستند که بهتر و درع خواهان کاالها و

 .(1384همکاران، 
 

 های کشاورزی در بازاریابی محصوالتنقش تعاونی
 ابطهر در کشاورزان مشکالت بر تجاری کشاورزی به سنتي کشاورزی از گذرموازات به

 زیکشاور تولیدی واحدهای اینکه به توجه با. شودمي افزوده بازار به محصولباعرضه 
 ولمحصناچار به کشاورزان و بوده اندکشده عرضه بازار به محصول میزان هستند، کوچک

 ورهاکش بسیاری در. فروشندمي دارانمیدان یا محلي خریداران به پایین قیمت به را خود
 مشکل این حل به و شتافته کشاورزان کمک به کشاورزی و روستایي تعاوني هایشرکت

 حصولم فروش با رابطه در تعاوني اعضاء که دهدمي نشانآمده دستبه نتایجاند. کرده اقدام
 در ار خود محصوالت اعظم بخش آنان بیشتر. هستندرو روبه زیادی مشکالت با بازار در

 ددرآم یجهدرنت و محصول قیمت کاهش سبب امر این و رسانده فروش به برداشت زمان
-زینهه ینتأم و بدهي پرداخت مصرفي، هایهزینه ینتأم منظوربه نیز برخي. گرددمي آنان

 این هک نموده مبادرت( برداشت از پیش) سلفصورت به محصول فروش به تولید، های
 لشام محصول فروش زمینه در عمده مشکالت. گرددمي درآمد بیشتر کاهش به منجر امر

 عیتوض از کشاورز ناآگاهي ،ونقلحمل هزینه بودن باال ها،قیمت ثبات عدم و پایین قیمت
 نهزمی در تعاوني هایشرکتاست.  محصول بهایموقع به دریافت عدم و باال افت بازار،

 وجود معد و نقدینگي و سرمایه کمبود آن دالیل و نداشته چنداني فعالیت محصول فروش
 ین،ا بر افزون. استذکرشده  تبدیلي صنایع وونقل حمل وسایل انبار، مانند امکاناتي
 .(1386)نجفي،  است اصلي مشکالت از هاتعاوني امور اداره در اعضاء ضعیف مشارکت

زایي مهم اشتغالعنوان یک اصل بخش کشاورزی در ایران و اغلب کشورهای جهان به
بل های افزایشي غیرقاکند، بدین معنا که از جهت تولید و اشتغال دارای پتانسیلعمل مي

اقتصادی است. در حال حاضر رسیدن به توسعه و اشتغال در  یهامقایسه با دیگر بخش
هاشمي و )حاجي های اصلي استها ازجمله بخش مهم کشاورزی از دغدغههمه بخش
های کشاورزی نقش بسیار مهمي در بازاریابي محصوالت . تعاوني(1394همکاران، 
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توانند فرصت فراوری و بازاریابي محصول را برای ها ميباشند. آنکشاورزی دارا مي
های تولید، از طریق بازرسي در تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی فراهم آورند. تعاوني
کنواختي در کیفیت محصوالت ضمن تولید، هنگام برداشت و زمان تحویل، موجب ی

سازی محصوالت به شکل واحد شمار کشاورزاني را که خریدار کاال باید شوند. آمادهمي
م یتنظ-1شامل ها دهد. دیگر مزایای ناشي از تعاونيها وارد معامله شود، کاهش ميبا آن
-3، های تحویلونقل و هزینهاگذاری حملو-2،ریزی برای تحویلو برنامه یبندزمان

 (.1389نژاد،  هرندی)است ها یمتحفوظ داشتن قم-4و  شخص کردن مکان تحویلم
 

 پیشینه پژوهش
ازمان: برند س ریو تصو داریپا يرقابت تیمز"( پژوهشي تحت عنوان 1397عزیزی و همکاران )

نشان  قیحقت جینتاانجام دادند.  " یانمشتر يو تعامالت اجتماع يابیبازار نقش استراتژی نییتب
برند  ریصوبر ت يابیهای مناسب بازارتواند از راه استراتژیيمیدارسازماني پا يرقابت تیداد که مز

 ير بستگگ یلتعد ریعنوان متغبه انیمشتر ياجتماع تعامالت امر به نیسازمان اثرگذار باشد که ا
کرد سبز بر عمل یابيبازار یتأثیر راهبردها"پژوهشي تحت عنوان  (1397کیا و نجفي )مقیمي دارد.

. نتایج نشان داد راهبردهای بازاریابي قراردادند موردمطالعه "دانش  خلق یپارامترها یواسطهبه
سبز )محصول سبز، قیمت سبز، ترویج سبز، تبلیغ سبز( بر عملکرد سازمان )توانایي، حمایت 

واسطهبه( ارزیابي سازماني، انگیزش، کیفیت تصمیمات، میزان سازگاری با شرایط، شناخت شغل،
 طور مثبت و معنادار مؤثر هستند.ی پارامترهای خلق دانش به

تي های بازاریابي بر کسب مزیت رقاب( به بررسي تأثیر قابلیت1395خواه و همکاران )اسالمي
های صنعتي پرداختند. در این مطالعه های نوآورانه پایداری در شرکتاز طریق استراتژی

-تهای یکنواخت کاری مبتني برآمیخته بازاریابي هستند. این قابلیابي فعالیتهای بازاریقابلیت
و  گذاریها شامل عواملي همچون تبلیغات و ترفیعات، فروش شخصي، روابط عمومي، قیمت

ای ههای بازاریابي بر کسب مزیت رقابتي در شرکتشوند. نتایج نشان داد قابلیتتوزیع مي
 کنند، تأثیر دارد. قابلیت بازاریابي منجر بهوآورانه استفاده ميهای نصنعتي که از استراتژی

 شود وشود که توسط شرکت به بازار عرضه ميموقعیت تجاری محصوالت و خدماتي مي
ند. کاساس نوآوری سازماني بازی مي قابلیت بازاریابي نقش مهمي را در استراتژی رقابتي بر

یت زنجیره تأمین سبز با کسب مزیت رقابتي در رابطه بین مدیر (1395توکلي و همکاران )
صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد بررسي کردند. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنادار بین 
مدیریت زنجیره تأمین سبز و ابعاد آن )طراحي محصول سبز، تولید سبز و بازیافت سبز( با 

به مطالعه پژوهشي  (Pratono et al., 2019)پراتونو و همکاران  کسب مزیت رقابتي است.
دستیابي به مزیت رقابتي پایدار از طریق گرایش به کارآفریني سبز و گرایش به "تحت عنوان 

ماني نقش سازپرداختند. نتایج نشان داد یادگیری درون "سازمانيبازار سبز، نقش یادگیری درون
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ایش رو، افزدارد. ازاینمحوری قوی بین گرایش به کارآفریني سبز و گرایش به بازار سبز 
بیانگر  گردد. همچنین، نتایجسازماني موجب دستیابي به مزیت رقابتي پایدار ميیادگیری درون

تي محیطي شرکت با ارتقای بازاریابي سبز رابطه مثبتي با مزیت رقابآن بود که استراتژی زیست
-ای پایدار خود با استراتژیهسازی فعالیتتوانند با یکپارچههای بازار محور ميدارد و شرکت

ها منجر به مند گردند. درواقع، بازارمحوری شرکتوکار از مزیت رقابتي بهرههای کسب
 دهد.نوبه خود مزیت رقابتي شرکت را افزایش ميگردد که بهسازماني ميیادگیری درون

و ابتکارات سبز "( پژوهشي تحت عنوان Singjai et al., 2018سینگجای و همکاران )
اد نتایج نشان د انجام دادند. "توسعهها برای صنعت هتل در کشورهای درحالمزیت رقابتي آن

طور خاص، به گذارد.استراتژی سبز بر عملکرد محیطي و مزیت رقابتي سازماني تأثیر مثبت مي
یت زیست در مصرف آب و برق، مدیرهای سبز مستقیماً منجر به عملکرد مثبت محیطاستراتژی

زیست گردیده و با کاهش هزینه و تمایز منجر به مزیت دها و مدیریت ریسک محیطپسمان
ند از توانها ميشوند. همچنین اشاره کردند که برای کسب مزیت رقابتي، شرکترقابتي مي

 های سازماني مانند نوآوری، یادگیری محوری و مدیریت کیفیت استفاده نمایند.طریق قابلیت
گیری انتخاب اندازه"پژوهشي تحت عنوان  (& Dodds, 2017 Walshوالش و دودز )

در این مطالعه انجام دادند.  " محیطي در ایجاد مزیت رقابتيهای پایداری زیستاستراتژی
های پایداری جهت کاهش اند از: استراتژیهای مؤثر در ایجاد مزیت رقابتي عبارتاستراتژی

سازی مواد بلندمدت، مصرف انرژی کمتر، ذخیرههای پایدار جهت کارایي هزینه مانند ورودی
یت های مالي، بهبود رعاگذاران پایدار جهت کاهش هزینهو هزینه کمتر دفع، دسترسي به سرمایه

های پایداری های نظارتي مانند مالي و زمان؛ و استراتژیجویي در هزینهمقررات جهت صرفه
ر توش و سهم بازار در یک بازار حساسجهت تمایز شامل بهبود تصویر برند جهت افزایش فر

و پایدار، توسعه خدمات پایدار و توسعه محصول پایدار جهت افزایش فروش و سهم بازار با 
بهبود شهرت خدمات و محصول. معیارهای مزیت رقابتي نیز شامل: ادامه موفقیت اقتصادی، 

 افزایش درآمد، رضایت مشتری.
گرایش بازاریابي "( پژوهشي تحت عنوان Papadas et al., 2017پاپاداس و همکاران )

ا با هانجام دادند. نتایج نشان داد شرکت " سازی، توسعه مقیاس و اعتبارسنجيسبز: مفهوم
توانند عملکرد خود را بهبود دهند. معیارهای های بازاریابي سبز ميکارگیری استراتژیبه

استفاده  بندی سبز،اری آگاهانه سبز، بستهگذاند از: قیمتبازاریابي سبز در این مطالعه عبارت
وزیع سبز، زیست باشند، تاز موادی که قابل بازیافت یا قابلیت استفاده مجدد و سازگار با محیط

-صرفزیست، آموزش مهای تبلیغاتي حامي محیطگیری از استراتژیکنندگان سبز، بهرهتأمین

آموزش کارکنان شرکت برای ارتقای کنندگان جهت استفاده از محصوالت و خدمات سبز، 
های مدیریت سازمان، انتشار دانش و فرهنگ محیطي در داخل سازمان، فعالیتآگاهي زیست

های کارکنان برای اجرای محیطي در کل سازمان و حمایت سازمان از مهارت و توانایيزیست
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 ,Dangelico & Vocalelliدانگلیکو و وکاللي ) محیطي.های زیستآمیز استراتژیموفقیت

ی و های استراتژوتحلیل تعاریف، گام: تجزیهسبز یابيبازار"( پژوهشي تحت عنوان 2017
 انجام دادند. " مند ادبیاتابزارها از طریق مرور نظام

 های فروش، قیمتاند از: تمرکز بر کانالمعیارهای بازاریابي سبز در این تحقیق عبارت
-توسعه محصوالت سبز، تدارکات سبز، کسب دانش زیستمحصوالت، ابزارهای تبلیغاتي، 

محیطي توسط مدیران و کارکنان، تحقیق و توسعه، طراحي و تولید محصوالت 
-کنندگان جهت افزایش آگاهي آنان و اطالعزیست، برقراری ارتباط با مصرفسازگاربامحیط

 صوالت، توسعهزیست، توزیع محرساني در مورد مزایای محصوالت و خدمات سازگاربامحیط
حسن و علي  محیطي و جلب رضایت و انتظارات مشتریان.محصوالت باکیفیت زیست

(Hasan & Ali, 2015 پژوهشي تحت عنوان )" تأثیر استراتژی بازاریابي سبز بر عملکرد
 نتایج نشان داد نوآوری سبز و ترفیع سبز تأثیر مثبتي موردمطالعه قراردادند. " شرکت در مالزی

های خود باید معیارهای ها دارند. مدیران جهت بهبود عملکرد شرکتشرکت بر عملکرد
اند از: طراحي محصوالت سبز، فرآیند سبز، ارائه محصول سبز، سیستم بازاریابي سبز که عبارت

ذاری گتولید سبز، ترفیع سبز، تبلیغات برای افزایش آگاهي عمومي، افزایش تحقیقات، سرمایه
 ( D’Souz et al., 2015دسوز و همکاران ) سبز مدنظر قرار دهند. هایدر راستای فناوری
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 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 یداریپا یبرا هاشرکت يداخل اقداماتسبز و  یابينقش بازار ارزیابي“پژوهشي تحت عنوان 
اند از: انتخاب معیارهای بازاریابي سبز عبارتدر این پژوهش انجام دادند.  " محیطي
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های ا و روشو فرآینده محیطيکنندگان سبز، تحقیق و توسعه سبز، مدیریت منابع زیستتأمین
میان  کنندگان سبز و تحقیق و توسعه سبز ازنتایج نشان داد معیارهای تأمینمحیطي سبز. زیست

در ارتقای عملکرد داخلي شرکت دارند.  های بازاریابي سبز بیشترین اهمیت رااستراتژی
 تواند قدرتهمچنین شرکت با هماهنگي عملکردهای داخلي و تمرکز بر بازاریابي سبز مي

قیق و های تحشرکت با فعالیترقابتي خود را افزایش دهد و موقعیت سازمان را ارتقاء بخشد. 
ها و رحکنند و ط ه سبز ایجادتواند با کسب اطالعات کافي و مرتبط محصوالت نوآورانتوسعه مي

-طور مستقیم ترجیحات، احساسات و نگرش مصرفهایي را در اولویت قرار دهند که بهپروژه

گیرد و با همکاری بخش بازاریابي و بخش تحقیق و توسعه محصوالت سبز کنندگان را در نظر مي
ایش تواند کارایي را افزمحیطي سازمان ميتولید نمایند. همچنین شرکت با مدیریت منابع زیست

ها سود بالقوه خود را افزایش دهد و هزینه منابع )انرژی( و ضایعات را کاهش دهد و با کاهش هزینه
ن صورت زیر تدویهای مرتبط با موضوع پژوهش، مدل مفهومي پژوهش بهبامطالعه پیشینه دهد.

 گردید.
 

 اند از:عبارت های پژوهشهمچنین، با توجه به مدل مفهومي تحقیق، فرضیه
 ر معناداری دارد.تأثی بوشهر شهر تعاونيهای بر مزیت رقابتي شرکت استراتژی محصول سبزفرضیه اول: 
 یر معناداری دارد.تأث بوشهر شهر تعاونيهای بر مزیت رقابتي شرکتاستراتژی تبلیغ سبز فرضیه دوم: 
 أثیر معناداری دارد.ت بوشهر شهر تعاونيهای بر مزیت رقابتي شرکتگذاری سبز استراتژی قیمتفرضیه سوم: 

 یر معناداری دارد.تأث بوشهر شهر تعاونيهای بر مزیت رقابتي شرکتاستراتژی توزیع سبز فرضیه چهارم: 
 تأثیر معناداری دارد. هربوش شهر تعاونيهای بر مزیت رقابتي شرکتبندی سبز استراتژی بستهفرضیه پنجم: 
 تأثیر معناداری دارد. هربوش شهر تعاونيهای بر مزیت رقابتي شرکتاستراتژی تحقیق و توسعه سبز فرضیه ششم: 
 تأثیر معناداری دارد. هربوش شهر تعاونيهای بر مزیت رقابتي شرکتکنندگان سبز استراتژی تأمینفرضیه هفتم: 

 
 شناسی تحقیقروش

 انجام، پژوهشي توصیفي از نوعاین پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش 
 .دآیيحساب مبه يمقطع یهااز نوع پژوهش زین يتحلیلي است. ازنظر بازه زمان -پیمایشي

 های تعاونينفر از مدیران، معاونین، کارشناسان شرکت 1374جامعه آماری این پژوهش شامل 
 یهانفر با روش 300ران ککه حداقل تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوشهر بوشهر هستند 

 محقق ساخته ها از پرسشنامهداده یآورجمع یبرا. ساده محاسبه شد يتصادف یریگنمونه
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 کرتیل یانهیپنج گز فیاست و با استفاده از ط هیگو 32پرسشنامه شامل  نیاستفاده شد. ا
 یيواو ر يمنطق یيپرسشنامه، دو نوع روا یيمنظور سنجش رواموردسنجش قرار گرفتند. به

 لی)تحل يو اعتبار عامل یمحتوا، اعتبار ظاهر یيراستا، روا نیسازه در نظر گرفته شد. در ا
با استفاده  و یدییتأ يعامل لیپرسشنامه با کمک تحل يشدند. آزمون اعتبار عامل ي( بررسيعامل

 & Fornell) فورنل و الرکر اریانجام گرفت. با توجه به مع SmartPLS2افزار از نرم

Larcker, 1981) و معنادار باشند 5/0تر از بزرگ دیبا هاهیگو يعامل یبارها. 
 

 هاها و یافتهتحلیل داده
( و روش حداقل SEM) 1معادالت ساختاری یابيمدلبرای بررسي مدل مفهومي پژوهش از 

معادالت  یابيمدلشده است. بهره گرفته SmartPLS2افزار و با استفاده از نرم 2مربعات جزئي
چند متغیره نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیره است که به تحلیل  فنساختاری یک 

زمان مورد آزمون طور همای از معادالت رگرسیون را بهدهد مجموعهامکان مي پژوهشگران
برای تحلیل معادالت ساختاری، روش مناسبي  3این روش برخالف تحلیل رگرسیوندهد.  قرار

دهد و بررسي روابط آید، زیرا امکان سنجش روابط بین متغیرهای مکنون را ميحساب ميبه
 .کندوابسته به چند عامل را نیز فراهم مي

 
. پردازدها( خود ميروایي همگرا به بررسي میزان همبستگي هر سازه با سؤاالت )شاخص

 Fornell) فورنل و الرکر AVE 5/0 برای و 7/0 ترکیبي پایایي برای مناسب مقدار به توجه با

& Larcker, 1981) جدول  در پژوهش هاییافته با مطابق و (1393)داوری و رضازاده،  است
 توانمي اند،نموده اتخاذ مناسبي مقدار مکنون متغیرهای مورد در معیارها این تمامي 1 شماره
 .نمود تائید را حاضر پژوهش همگرای روایي و پایایي وضعیت بودن مناسب

 
 
 
 
 

                                                                                                                                  
1. Structural Equation Modeling 

2. Partial Least Squares 

3. Regression Analysis 
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 همگرا روایی و ترکیبی پایایی معیار دو نتایج .1جدول 

 متغیرهای مکنون
 ضریب پایایي ترکیبي

(CR>0.7) 
 میانگین واریانس 

 (AVE>0.5)استخراجي 

 695/0 919/0 سبز محصول
 711/0 908/0 سبز تبلیغ

 643/0 844/0 سبز گذاریقیمت
 802/0 953/0 سبز توزیع
 719/0 911/0 سبز بندیبسته

 781/0 914/0 بزس توسعه و تحقیق
 756/0 903/0 زسب کنندگانتأمین
 742/0 935/0 تشرک رقابتي مزیت

 های تحقیقمنبع: یافته 
 

که از جدول  گونههمانگیری است. های اندازهروایي واگرا معیار دیگری بررسي برازش مدل
، استمشخص  (Fornell & Larcker, 1981) فورنل و الرکربرگرفته از روش  2شماره 

های موجود در قطر اصلي متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در خانه AVEمقدار جذر 
 های زیرین قطر اصلي ترتیبها که در خانه، از مقدار همبستگي میان آناندقرارگرفتهماتریس 

ها توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر، سازهرو، ميینازا، بیشتر است. اندشدهداده
های های در مقایسه با سازه)متغیرهای مکنون( در مدل تعامل بیشتری با شاخص

 . خوددارنددیگر
 

دیگر، روایي واگرای مدل در حد مناسبي است. با توجه به نتایج پایایي و روایي همگرا یانببه
 گیری تأیید گردید.های اندازهقیق، صحت روابط موجود در مدلو واگرای تح
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 . نتایج روایی واگرا2جدول 
متغیرهای 

 مکنون
-بسته

 یبند
 سبز

-تأمین

کنندگان 
 سبز

 تبلیغ
 سبز

 و تحقیق
توسعه 

 سبز

 توزیع
 سبز

-قیمت

 یگذار
 سبز

محصول 
 سبز

 مزیت
 يرقابت

        848/0 بزس یبندبسته شرکت

کنندگان تأمین
 سبز

774/0 869/0       

      843/0 439/0 434/0 سبز تبلیغ

ه و توسع تحقیق
     883/0 456/0 792/0 733/0 سبز

    895/0 743/0 447/0 761/0 744/0 سبز توزیع

 یگذارقیمت
 سبز

478/0 497/0 684/0 539/0 556/0 802/0   

  833/0 503/0 698/0 645/0 515/0 632/0 620/0 محصول سبز

 861/0 666/0 595/0 745/0 745/0 547/0 771/0 722/0 يرقابت مزیت

 های تحقیقمنبع: یافته
 

 یبرازش مدل ساختار
استفاده  tها در مدل )بخش ساختاری(، از اعداد معناداری برای سنجش رابطه بین سازه

ابعاد مدل در شکل از  یکهر  یرهایمربوط به مس ياستانداردشده بار عامل یبضراگردد. مي
 (Fornell & Larcker, 1981) الرکر و فورنل پیشنهاد اساس بر است. شدهدادهنشان  2

 که طورهمان. باشد 5/0 از تربزرگ باید شدهمشاهده متغیرهای برای عاملي بارهای مقادیر
 .نداشدهواقع تأیید مورد شدهمشاهده متغیرهای مقادیر تمامي پژوهش این در گردد،مي مالحظه
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 بار عاملی استانداردشدهشده همراه با مقادیر ضرایب یمترس. مدل 2شکل 

 است: شدهدادهنشان  3ابعاد مدل در شکل از  یکهر  یرهایمربوط به مس T-values مقادیر
 از باید ضرایب این که است صورت این به t ضرایب از استفاده با ساختاری مدل برازش

 و داوری) ساخت یدتائ را هاآن بودن معنادار %95 اطمینان سطح در بتوان تا باشند بیشتر 96/1
 از ابعاد يتمامبه مربوط ضرایب است، مشخص باال شکل از کهگونه (. همان1393 رضازاده،

 بار و t ضرایب به توجه با .دهدمي نشان را ساختاری مدل بودن معنادار که است بیشتر 96/1
 3 جدول شماره در پژوهش هایفرضیه آزمون ینتیجه 3و  2 شکل از شده استخراج عاملي
ی هامزیت رقابتي شرکتتمامي ابعاد مدل بر ی سازه %95 اطمیناندر سطح  .است شده آورده

 دارد. معناداری و تعاوني تأثیر مثبت
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 T-valuesشده همراه با مقادیر یمترس. مدل 3 شکل

 های پژوهش. نتایج بررسی فرضیه3جدول 

 فرضیه
ضریب 

 مسیر
 نتیجه tآماره 

 پذیرش 226/2 103/0 هامزیت رقابتي شرکت ←استراتژی محصول سبز

 پذیرش 028/2 111/0 هامزیت رقابتي شرکت ←استراتژی تبلیغ سبز

 پذیرش 022/2 106/0 اهمزیت رقابتي شرکت ←گذاری سبزاستراتژی قیمت

 پذیرش 034/2 152/0 هاشرکتمزیت رقابتي  ←استراتژی توزیع سبز

 پذیرش 031/2 126/0 اهمزیت رقابتي شرکت ←بندی سبزاستراتژی بسته

 پذیرش 311/2 148/0 هاتمزیت رقابتي شرک ←استراتژی تحقیق و توسعه سبز

 پذیرش 699/3 274/0 هامزیت رقابتي شرکت ←کنندگان سبزاستراتژی تأمین

 های تحقیقمنبع: یافته 
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 گیرینتیجهبحث و 

در  ستهیاش یگاهبه جا دنیو رس یدیتولهای ظرفیتاستفاده مناسب از  یبراایع مختلف صن
یجه آگاهي تدرنهای صحیح بازاریابي دارند. نیاز به موفقیت با استفاده از شیوه يعرصه رقابت
ماید. نتواند به رشد بیشتر این صنایع کمک ها ميهای مناسب بازاریابي در شرکتاز استراتژی

ها در رقابت برای تحصیل سهم بازار ضرورت وجود استراتژی افزون سازمانرشد روز
 ای برای پاسخگویيکند. استراتژی بازاریابي وسیلهمي دوچندانها بازاریابي را در سازمان

های موجود در این زمینه به کمک ایجاد های رقابتي بوده و چارچوبسازمان به موقعیت
ر شرکت یلگر عملکرد مؤثتسههای استراتژیک شرکت و عوامل برون شرکت، شارتباط بین بخ

تواند به ایجاد و توسعه مهارت و دانش در شرکت، تمرکز خواهد شد. استراتژی بازاریابي مي
بر نیازهای مشتریان، تسهیل فرآیند کسب اطالعات و فعالیت در محیط پویای بازار کمک 

ن ریزی بازاریابي یک سازمازاریابي پایه و شالوده برنامهکند. تدوین و طراحي استراتژی با
ای در بازار، حضور و ظهور رقب تیموفق کنندهنیید عوامل تعاتعد شیافزااز سوی دیگر،  .است

ها، سطح انتظارات آن شیو افزا انیمشتر قیمداوم سال رییتغ متعدد،وارد تازهقدرتمند و 
امروزه داشتن توان  ،نیبنابرا ؛روبرو کرده است يقیعم مخاطرات های تجاری را باشرکت

زمان های بازاریابي سبز به ساو در چنین محیطي استراتژی هاستاساس بقای شرکت يرقابت
 بخشد.قابلیت رقابت مي

، ذاری سبزگقیمت، های محصول سبز، تبلیغ سبزاستراتژینتایج این پژوهش نشان داد که  
-زیت رقابتي شرکتمبر  کنندگان سبزتأمینو  یق و توسعه سبزتحق، بندی سبزتوزیع سبز، بسته

 آمدهتدسبهبر اساس ضریب مسیر  تأثیر مثبت و معناداری دارند. بوشهر شهر تعاونيهای 
ین ترمهم، 274/0با بیشترین ضریب مسیر  کنندگان سبزتأمیناز عوامل، استراتژی  هرکدامبرای 

 بوشهر شهر عاونيتهای مزیت رقابتي شرکتبر استراتژی سبز شناخته شد که بیشترین تأثیر را 
، بندی سبزهبست، تحقیق و توسعه سبزهای توزیع سبز، به ترتیب استراتژی بعدازآنداشت، 

 قرار داشتند. محصول سبزو  گذاری سبزقیمت ،تبلیغ سبز
 
 هادهایشپ

-رقابتي شرکت مزیتکسب بر استراتژی محصول سبز تائید تأثیر مثبت و معناداری با توجه به 

توانند محصوالت و خدمات شهر بوشهر مي های تعاونيمدیران شرکت بوشهر شهر تعاونيهای 
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محیطي طراحي نموده و در فرایند طراحي و توسعه محصوالت رویکرد زیست بر اساسخود را 
-زیرا موجب کاهش اثرات مخرب زیست؛ را مدنظر قرار دهند محیطيو خدمات مالحظات زیست

با توجه به این هدف و رسیدن به  زمانهممحیطي محصوالت در طي چرخه عمرشان گردیده و 
های ذینفع حاصل خواهد شد. آن، منافع بسیاری برای شرکت، مشتریان، سهامداران و طرف

صویر آن در اذهان عمومي، بهبود سطح همچنین، موجب ارتقاء سطح کیفي نام تجاری شرکت و ت
طي محیوفاداری مشتریان نسبت به شرکت و محصوالت آن و کاهش اثرات و پیامدهای زیست

توکلي و همکاران  هاییافته با همسو یافته این گردد.زیست ميیطمحشرکت برای جامعه و 
 Walshو دودز )(، والش 1385، ناصری طاهری )(1393، دلوی اصفهاني و همکاران )(1395)

& Dodds, 2017) ( و پاپاداس و همکارانPapadas et al., 2017است ). 
-زیت رقابتي شرکتمکسب بر استراتژی تبلیغ سبز تائید تأثیر مثبت و معناداری با توجه به 

ک ترویج سبتوانند با مي های تعاوني شهر بوشهرشرکتمدیران  بوشهر شهر تعاونيهای 
ای زیست کمک شایاني به ارتقهای سبز، در کنار حفظ محیطسازی برنامهو پیاده زندگي سبز

 عملکرد مالي خود، بهبود موضع رقابتي شرکت نسبت به رقبا و ارتقاء ارزش شرکت کنند.
کارگیری شیوه تبلیغ صحیح مانند بیلبوردها، با به بوشهر شهر تعاونيهای شرکتمدیران 

، دیجیتال فردمن یهاو نامه یمیل، کاتالوگ، بروشور، الپستاتبلیغات پست مستقیم مانند کارت
 شدهبندیطبقه اتیغجستجو، تبل یبنر، موتورها یغاتبلمارکتینگ )تبلیغات اینترنتي( مانند ت

ای اجتماعي )فیس ه، تبلیغ تلفن همراه از طریق شبکهاستاندارد ینترنتيا یغاتو تبل ینترنتدر ا
بوک، توییتر، لینکدین، پینترست(، تبلیغات ترکیبي قدرتمند، موجب جذب مشتریان و افزایش 

دلوی اصفهاني و  (،1395خواه و همکاران )اسالمي هاییافته با یافته اینفروش خود شوند. 
 راستا است.هم (Papadas et al., 2017و پاپاداس و همکاران )( 1393همکاران )

مزیت رقابتي ب کسبر گذاری سبز استراتژی قیمتتائید تأثیر مثبت و معناداری توجه به  با
ی در تعیین استراتژ بوشهر شهر تعاونيهای شرکتمدیران  بوشهر شهر تعاونيهای شرکت
اندیشند. با تحقیقات بازار دریابند که مشتریان تا چه  گذاری خود به سود درازمدت بيقیمت

گذاری اند و به خرید خود ادامه خواهند داد. در قیمتها موافقافزایش قیمتاندازه با 
ارسال و  هایینههز ،کاال در انبار ینگهدار ینههزنظر گرفتن  محصوالت عالوه بر در

را نیز  محیطيیبان، مسائل زیسترق یمتقموردنظر و سود ، و کارکنان یدتول ینههزونقل، حمل
(، دلوی 1395خواه و همکاران )های اسالميراستا با یافتهته هممدنظر قرار دهند. این یاف

 است. (Papadas et al., 2017و پاپاداس و همکاران )( 1393اصفهاني و همکاران )
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-یت رقابتي شرکتمزکسب بر استراتژی توزیع سبز تائید تأثیر مثبت و معناداری با توجه به 

متناسب با نوع محصوالت  بوشهر شهر تعاونيهای شرکت یرانبوشهر مد شهر تعاونيهای 
 یماتتصم ریگدگیری درباره توزیع بر زیرا تصمیم خود سیستم توزیع مناسب را برگزینند؛

از  یکيواره هم یعتوز دارد. مستقیم ی اثربندو بسته یغاتتبل گذاری،یمتازجمله ق یابيبازار
کاران خواه و همهای اسالميا با یافتهراستاین یافته هم ها بوده است.شرکتمعضالت  ینترمهم

 است.( Papadas et al., 2017و پاپاداس و همکاران ) (1385(، ناصری طاهری )1395)
مزیت رقابتي ب کسبر بندی سبز استراتژی بستهتائید تأثیر مثبت و معناداری با توجه به 

در  ینوآورتوانند مي بوشهر شهر تعاونيهای شرکت یرانبوشهر مد شهر تعاونيهای شرکت
 مانند عواملاز  یامنوط به مجموعه های مناسب را مدنظر قرار دهند. نوآورییبندبسته
نند با توايبوشهر م شهر تعاوني یهاکه شرکت استکننده مصرف یطيمحیستز هایينگران

 یرارا کسب و ب يرقابت یتکرده و مز یلرا به فرصت تبد یدتهد ینپاسخ مناسب به آن، ا
ن پاپداس و همکارا هایراستا با یافته. این یافته همیندنما یجادا افزودهارزشصوالت خود مح

(Papadas et al., 2017( چن و یانگ ،)Chen & Yang, 2019 و چین و همکاران )
(Chin et al., 2018 ).است 

مزیت کسب ر باستراتژی تحقیق و توسعه سبز تائید تأثیر مثبت و معناداری با توجه به 
د تواننمي بوشهر شهر تعاونيهای شرکت یرانبوشهر مد شهر تعاونيهای رقابتي شرکت

 یهایاستها و سیهمسو با اهداف، استراتژدر  شرکت راو توسعه در  یقتحق یهایتفعال
یق و های تحقشهر بوشهر در فعالیت های تعاوني. مدیران شرکتدنکالن داشته باش یریتمد

بیني محیط آتي بازار عمل نموده، نقاط ضعف خت محیط فعلي و پیشتوسعه شرکت با شنا
زیرا درک کلي از وضعیت و  های یابند؛حلها راههای خود را شناسایي و برای حل آنشرکت
تواند توان رقابتي شرکت را تقویت نماید. این های رقیب و کنترل تغییرات بازار ميشرکت

( و دسوز و همکاران Hasan & Ali, 2015علي ) حسن و هایراستا با یافتهیافته هم
(D’Souz et al., 2015) .است 

مزیت رقابتي ب کسبر کنندگان سبز استراتژی تأمینتائید تأثیر مثبت و معناداری با توجه به 
 بایستي در انتخاب و بوشهر شهر تعاونيهای شرکت یرانبوشهر مد شهر تعاونيهای شرکت

ب به کننده مناسزیرا ارزیابي و انتخاب تأمین مناسب دقت الزم نمایند؛کنندگان ارزیابي تأمین
کند تا محصوالت باکیفیت مناسب را به مقدار موردنیاز، باقیمت مناسب مدیران شرکت کمک مي
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پاپاداس (، 1385های ناصری طاهری )با یافته راستااین یافته همو در زمان موردنیاز فراهم آورند. 
 است.( Chen & Yang, 2019چن و یانگ )و ( Papadas et al., 2017و همکاران )
ای های از قبیل فعالیتهای کارآفرینانهدر اجرای فعالیتنیز که های کشاورزی عاونيوجود ت

ای، تأمین منابع مالي، وسایل و امکانات تولید محصوالت تحقیقاتي، آموزشي و مشاوره
ی محصوالت نقش مؤثر يو بازار رسان دستيیعی صنانیاز براکشاورزی، تأمین وسایل مورد

هایي که از طریق ترین اقدامات و فعالیتاست. عالوه بر این، ازجمله مهمدارند، بسیار مهم 
ابع من يده، شامل سازمانگردید جذب بیشتر سهم بازارباعث توان مي ی کشاورزیهاتعاوني

آوری در کار، ایجاد اشتغالي، خالقیت و نوها، ایجاد خودپذیری در فعالیتو امکانات، خطر
به پژوهشگران  .است ی بازارهابیني عرضه و تقاضا و شناسایي و برآورد نیازاشتغال، پیش

های تهای بازاریابي سبز مؤثر بر مزیت رقابتي شرکبندی استراتژیگردد به اولویتپیشنهاد مي
ای بازاریابي همعیاره؛ بررسي تأثیر استراتژیگیری چند های تصمیمشهر بوشهر با روش تعاوني

ای هشهر بوشهر؛ و بررسي تأثیر استراتژی های تعاونيسبز بر عملکرد صادراتي شرکت
ای هشهر بوشهر بپردازند. از محدودیت های تعاونيبازاریابي سبز بر عملکرد مالي شرکت

ای هشرکت در تنها قتحقی این نتایج درواقع پذیری است،تعمیم محدودیت پژوهش حاضر
ها و رکتش سایر برای آن نتایج تعمیم برای و است استفاده و یمتعمقابل بوشهر تعاوني شهر

 همچنین، پراکندگي توزیع جغرافیایي نمونه آماری .گردد انجام بیشتری یاطبااحت باید هاسازمان
 به وجود آورد.ها را برای محقق آوری پرسشنامهای را در توزیع و جمعمشکالت عدیده

 

 قدردانی و تشکر

 این مقاله بدون کمک سازمان یا ارگاني به انجام رسیده است.
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 منابع
های بازاریابي بر کسب (. بررسي تأثیر قابلیت1395خواه، ز.، محمودی، ا.، و درزیان عزیزی، ع. ا. )اسالمي

های صنعتي. دومین کنفرانس های نوآورانه پایداری در شرکتمزیت رقابتي از طریق استراتژی
 .376-363ایران، -، تهران1395آذر  30، 21المللي مدیریت و اقتصاد در قرن بین

روابط با مشتری در کسب  یریتنقش مد(. بررسي 1397برقي اسکوئي، م. م.، و ناصری اسکوئي، ح. ر. )
ات نوین ي. مطالعشرق نیجااستان آذربا ياجتماع تأمین در سازمان يدر بازارهای رقابت يرقابت یتمز

 .33-23(، 2)1کاربردی در مدیریت و اقتصاد، 
 مسائل شهر اصفهان به يعموم یهاکتابخانه تیاهم زانیم يبررس(. 1397زاده، م.، و سلیمیان، م. )پشوتني

امه کتابداری . پژوهشنسبز دیسبز و رفتار خر يابیمرتبط با بازار ياجتماع یهابرنامه ،محیطيزیست
 .285-267(، 1)8رساني، و اطالع

(. تأثیر آمیخته بازاریابي سبز بر تصمیم 1396پور، ح.، پورصفر طبالونداني، ع.، و باقری، ی. )پودینه حاجي
های عرضه محصوالت ورزشي شهر خرید محصوالت ورزشي )مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه

 . 578-565(، 3)9تهران(. مدیریت ورزشي، 
های های سازمان با استراتژی(. بررسي همراستایي استراتژی1392تي، س. ی. )پورصادق، ن.، و سخاو

-1(، 98)24پژوهشي مدیریت، های برتر صنایع غذایي کشور. فصلنامه آیندهبازاریابي در شرکت
13 . 

ها هتلهای بازاریابي (. شناسایي ابعاد استراتژی1393پویا، ع. ر.، حدادیان، ع. ر.، و جعفرزاده کرماني، ن. )
 ها، دانشگاهها و چالشهای شهرستان مشهد. اولین همایش ملي بازاریابي، فرصتو هتل آپارتمان

 . 16-1فردوسي مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، 
 يبنل عیشرکت صنا يابیبازار یهایاستراتژ یبندتیاولو(. 1397پیش بهار، ا.، فردوسي، ر.، و حیاتي، ب. )

. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، کوریو و ماتلید یهاافتیره کاربردي: شرق جانیپگاه آذربا
32(2 ،)109-121. 

(. بررسي رابطه بین مدیریت زنجیره تأمین سبز با 1395توکلي، ل.، شکاری، غ. ع.، و طاهری الری، م. )
-هشلي پژوالملکسب مزیت رقابتي در صنایع کوچک و متوسط شهر مشهد. پنجمین کنفرانس بین

 .13-1روسیه، -، سن پترزبورگ1395مردادماه  7های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، 
 یتبر مز یابيبازار هاییتمطالعه تأثیر قابل (.1395چاچکامي، م. )ماماني، ا.، و دهقانزادهجعفرپور، م.، نبي

مات و خد ياجتماع های تأمینیمهب یقيمطالعه تطب) یمهب یهاشرکت یو عملکرد تجار يرقابت
 .96-83، 31ي(. مجله مدیریت بازاریابي، درمان

های تولید و (. ارائه یک مدل کمي برای ممیزی انطباق استراتژی1386جعفرنژاد، ا.، و مختارزاده، ن. )
 .122-95(، 6)2بازاریابي. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 

ایي و سنجش روابط بین عوامل مؤثر بر کارآفریني (. شناس1395جمالي، غ. ر.، محمدی، م.، و انصاری، ب. )
رزی، های تعاوني استان بوشهر. فصلنامه تعاون و کشاوشرکتي با استفاده از تکنیک دیمتل در شرکت

5(18 ،)29-58 . 
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 ترویج و توسعه در کشاورزی هایتعاوني نقش(. 1394. )ح و سعدی، ر.، موحدی، ز.، هاشمي،حاجي
 .16-1 ،(4)2 کشاورزی، در کارآفریني. کارآفریني

صوالت : محیبرند )مطالعه مورد یژهسبز بر ارزش و یابيبازار یختهتأثیر آم بررسي .(1395) .م زاده،حسن
 .220-195، (7)3 ی،و حسابدار یریتدر مد یدجد هایفصلنامه پژوهش .کاله(

حمایت مدیران ارشد از اقدامات (. تأثیر 1395نسب، م.، یزداني، ح. ر.، و داورپناه کیاسرایي، ف. )حقیقي
ي در ایران. وکارهای صنعتمحیطي کسبمحیطي بر استراتژی بازاریابي سبز و عملکرد زیستزیست

 . 38-23(، 20)6پژوهشي تحقیقات بازاریابي نوین، -فصلنامه علمي
 انتشارات سازمان: تهران PLS.افزار نرم با ساختاری معادالت سازیمدل .(1393) آ. رضازاده، و ع.، داوری،

 دانشگاهي. جهاد
های ثیر همسویي استراتژیأبررسي ت (.1393دلوی اصفهاني، م. ر.، قرباني، ح.، و باقری قلعه سلیمي، م. )

یریت . مجله مد)مطالعه موردی: گروه صنعتي انتخاب( بازاریابي بر زنجیره تامین و عملکرد سازمان
 .109-95، 23بازاریابي، 

بررسي رابطه بین ابعاد مزیت رقابتي و  (.1384نواری رستمي، ع. ا.، و کردناییچ، ا. )یادگاری، س.، اده
، 37، پژوهشنامه بازرگاني، های تزئینيسنگ یههای ایراني صادرکنندشرکت عملکرد صادراتي

133-152. 
 نییبرند سازمان: تب ریو تصو داریپا يرقابت تیمز(. 1397عزیزی، ف.، بنیادی نائیني، ع.، و مسیبي، ع. ر. )

(، 4)8های مدیریت منابع سازماني، . پژوهشانیمشتر يو تعامالت اجتماع يابیبازار نقش استراتژی
89-110. 

(. بررسي عوامل تأثیرگذار بر استراتژی بازاریابي سبز و عملکرد 1396علیزاده، ا.، سپهوند، ر.، و گلستاني، م. )
 المللي مدیریت و حسابداری ون. دومین کنفرانس بینمالي و بازاریابي در شرکت بیمه پارسیا

 ، تهران.1396حسابرسي پویا، خردادماه 
(. بررسي فرآیند به کارگیری بازاریابي سبز در شرکت 1396زاده شعبجره، ا. )محمدرضایي، ح.، و نبوی

 3 و 2ریزی و مدیریت محیط زیست، المللي برنامهتولیدی آذر باتری. چهارمین کنفرانس بین
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Abstract 
The aim of this study is to investigate the effect of green marketing strategies 

on competitive advantage cooperative companies in Bushehr city, 2019. The research 

is applied in terms of purpose, and descriptive and survey-analytical in terms of research 

method. Also, it is considered as a cross-sectional research. Statistical population of the 

study included 1374 managers, assistants and experts of cooperative companies in 

Bushehr city. Sample size included 300 people, using Cochran formula, selected by 

simple random sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect data. 

The questionnaire consisted of 32 items, using a five-point Likert scale. To assess the 

validity of the questionnaire, rational validity and construct validity were considered. 

Also, the results of combined reliability showed that all components had a combined 

reliability greater than 0.7. To investigate the conceptual model confirmatory factor 

analysis and testing of research hypotheses, Structural Equation Modeling (SEM) and 

Partial Least Squares (PLS) method have been conducted, using SmartPLS2 software. 

Results showed that green product, green pricing, green suppliers, green advertising, 

research and development of green, green distribution and green packaging strategies, 

has positive and significant effected on competitive advantage of cooperative 

companies in Bushehr city. 
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