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ABSTRACT 

 
Context and purpose. The present study was conducted to investigate the impact of green 
entrepreneurship orientation on the consumer's perspective and the improvement of sustainable 
competitive advantage. 
Methodology.The statistical population included 150 agricultural production cooperative companies in 
Khuzestan province. Based on the sampling method using Morgan's table, 111 companies were selected as 
a statistical sample. The data was collected using a questionnaire containing 30 questions. The structural 
equation model was established to explain the relationship between green entrepreneur ship orientation, 
sustainable competitive advantage, and consumer perspective. The data were analyzed using the partial  
least squares method and Smart-PLS3 software. The reliability of the questionnaire was measured using 
Cronbach's alpha method and composite reliability coefficient. The value of both coefficients was more than 
0.9 for research structures. 
Findings and conclusions. The results indicate that green entrepreneurship orientation has a positive and 
significant influence on both consumer's perspective and sustainable competitive advantage. The findings  
confirmed the effect of green entrepreneurship orientation on consumer's perspective and sustainable 
competitive advantage with a path coefficient of 0.707 and 0.823, and a significance coefficient of 17.43, and 
13, respectively. Furthermore, the results indicated a positive and significant effect of the consumer's 
perspective on sustainable competitive advantage with the influence of green entrepreneurship orientation 
with a significance coefficient of 2.086. 
Originality. According to the findings of this study, agricultural cooperative companies can improve the 
economic and social performance of the company and reduce harmful environmental consequences using 
green entrepreneurial orientation and green innovation. 
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Context and purpose. The current research was conducted with the aim of investigating the impact of green entrepreneurship 

orientation on the consumer's perspective and improving sustainable competitive advantage. This research is applied in terms of 
purpose and descriptive-survey research method. 
Methodology. To collect data, a questionnaire based on an ordinal scale and a five-level Likert scale was used, whose validity was 

confirmed by experts and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. The statistical populatio n 
studied was 150 cooperative agricultural production companies of Khuzestan province. Among these companies, based on the 
sampling method using Morgan's table, 111 companies were selected as a statistical sample. Research data was collected using a 
questionnaire containing 30 questions. In order to explain the relationship between green entrepreneurship orientation, 

sustainable competitive advantage and consumer's perspective, the structural equation model was used. The data obtained from 
the questionnaire were analyzed using partial least squares method and Smart-PLS3 software. 
Findings and conclusions. The results showed that the orientation of green entrepreneurship in agricultural cooperative 

companies of Khuzestan province has a positive and significant effect on the consumer's point of view. The research results 
confirmed the effect of green entrepreneurship orientation on the consumer's perspective with a path coefficient of 0.707 and a 
significance coefficient of 17.43, and also on sustainable competitive advantage with a path coefficient of 0.823 and a significance 
coefficient of 13.893. Also, the results indicated a positive and significant effect of the consumer's perspective on sustainable 

competitive advantage with the influence of green entrepreneurship orientation with a significance coefficient of 2.086. Acco rding 
to the findings of this research, agricultural production cooperative companies can help to reduce harmful environmental  
consequences, in addition to improving the economic and social performance of the company, with the orientation of 

entrepreneurship and green innovation. 
Originality. In this research, for the first time, the orientation of green entrepreneurship from the point of view of its impact on 
the consumer's point of view and the improvement of sustainable competitive advantage in agricultural production cooperative 
companies and also the effect of this orientation on the success of these cooperative companies to achieve a sustainable 

competitive advantage and improve it are examined. It placed. 
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 چکیده

 یرقابت تیکننده و بهبود مزمصرف دگاهیسبز بر د ینیکارآفر یریگجهت ریتأث یبررس باهدفپژوهش حاضر  زمینه و هدف:
 باشد.پیمایشی می -روش تحقیق توصیفی ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین پژوهش انجام شد.  داریپا

شد که روایی لیكرت استفاده سطحی  اساس مقیـاس ترتیبـی و طیـف پنج بر هها از پرسشنامبرای گردآوری داده شناسی:روش
 شرکت 150تعداد  موردمطالعه یجامعه آمارگردید.  دیتائخبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ  لهیوسبهآن 

دول مورگان، از ج هبا استفاد یریگها، بر اساس روش نمونهشرکت نیا نیاستان خوزستان بود. از ب یکشاورزتعاونی تولیدی 
شد.  یآورجمع سال 30با استفاده از پرسشنامه شامل  قیتحق یهاانتخاب شدند. داده یعنوان نمونه آمارشرکت به 111

 یساختار کننده از مدل معادالتمصرف دگاهیو د داریپا یرقابت تیسبز، مز ینیکارآفر یریگجهت نیرابطه ب حیتشر منظوربه
 لیتحل Smart-PLS3افزار و نرم یجزئاز پرسشنامه با استفاده از روش حداقل مربعات  آمدهدستبه یها. دادهگردیداستفاده 

 شدند.
 دگاهیان، بر داستان خوزست یکشاورز های تعاونیشرکتسبز در  ینیکارآفر یریگنشان داد جهت جینتا گیری:ها و نتیجهیافته

 بیکننده را با ضرمصرف دگاهیسبز بر د ینیکارآفر یریگاثر جهت ق،یتحق جیدارد. نتا یکننده اثر مثبت و معنادارمصرف
 893/13 یمعنادار بیو ضر 823/0 ریمس بیرا با ضر داریپا یرقابت تیبر مز زیو ن 43/17 یمعنادار بیو ضر 707/0 ریمس
 یریگاز جهت یریرپذیتأثبا  داریپا یرقابت تیکننده بر مزمصرف دگاهیمثبت و معنادار د ریتأثاز  یحاک جینتا نیکرد. همچن دیتائ

یم تعاونی تولیدی کشاورزی یهاپژوهش، شرکت نیا یهاافتهیبود. با توجه به  086/2 یمعنادار بیسبز با ضر ینیکارآفر
 یامدهایشرکت، به کاهش پ یو اجتماع یسبز، عالوه بر بهبود عملكرد اقتصاد یو نوآور ینیکارآفر یریگبا جهت توانند

 .کمک کنند یطیمحستیمخرب ز
مصرف اهدگیآن بر د ریتأثسبز از منظر  ینیکارآفر یریگجهت یبه بررسدر این پژوهش، برای اولین بار اصالت/ نوآوری: 
این  تیر موفقب یریگجهت نیا ریتأثو همچنین  تعاونی تولیدی کشاورزی هایدر شرکت داریپا یرقابت تیکننده و بهبود مز

 گرفت.قرار  یموردبررس آنو بهبود  ی به مزیت رقابتی پایدارابیدست یبرا های تعاونیشرکت
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 مقدمه

ای هایران اسالمی سرزمینی زرخیز و مستعد فعالیت
های اقتصادی کشاورزی است. بخش کشاورزی از بخش

سهم مهمی از تولید ناخالص  کنندهنیتأمکشور است که 
داخلی، اشتغال، نیازهای غذایی، صادرات غیرنفتی و نیاز 

ی خودکفایی صنایع است. از سویی همواره، دغدغه
جزو  -عنوان نیازی اساسیبه –محصوالت کشاورزی

و از کالن کشور بوده است های ریزیمطالبات و برنامه
توان به دستاوردهای زیادی همچون امنیت طریق آن می

و رفاه، توزیع عادالنه درآمد و ثروت، کاهش فقر و بیکاری 
 & ,Novin, Shahnazari- Dorcheh) افتیدستو غیره 

Baghbani- Arani, 2021) . 

 های تعاونی کشاورزیدر همین راستا، تشکیل شرکت
 ر، عاملی مؤثر در جهش و رونق تولید د)کوچک و متوسط(

های های تعاونی در عرصهشرکت وده است.این بخش ب
مرتبط با تولید محصوالت  یوکارهاکسبمختلف 

و برای رونق بخشیدن  هستند کشاورزی در حال گسترش
ر، برای توسعه اقتصادی کشو جهیدرنتبه بخش کشاورزی و 

ین ا ی تعاونی کشاورزی حائز اهمیت است.هانقش شرکت
 گرفتهشکلهای خرد سرمایه ها از مساعی مشترکشرکت

و عملکرد آن، شاخصی کلیدی برای ادامه همکاری مالکان 
حث از طرفی ب .(Baghbani- Arani et al., 2018) است

زیست در راستای تولیدات کشاورزی و سالمت محیط
ریزان های اصلی برنامهکشاورزی و تولید پایدار از دغدغه

و سالمت  ستیزطیمحامروزه  کشورها بوده و عالوه بر این
 گاهیهمه اقشار مردم، چه در جا یبرا یاتیح یامسئلهبه آن 

و رفتار  دهشلیتبدکننده، دیتول گاهیکننده و چه در جامصرف
کننده در حال حرکت به سمت محصول مصرف

 .(Bennett, 1991) سبز است ای ستیزطیسازگاربامح

مرتبط با  یمقررات دولت شیموارد در کنار افزا نیا
ها را بر آن داشته که سالمت شرکت ست،یزطیمح

 زیکنندگان را نمصرف طیمح یزگیو پاک یو روان یجسمان

                                                      
1. Green Entrepreneurship 
2. Environmental Entrepreneurship 

به 1سبز ینیتوجه به کارآفر نیمدنظر قرار دهند. بنابرا
، رو اروککسبتوسعه  یمنف یامدهایپ لیتعد حلراهعنوان 
 & ,Sharifzadeh, Abdollahzadeh) است شیبه افزا

Rahbari, 2019). 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

و 2یطیمحستیز ینیسبز، کارآفر ینیعبارات کارآفر
بار در  نینخست ی، برا3ستیزطیسازگاربامح ینیکارآفر

( Berle, 1991) برلهو  (Bennett, 1991)بنت  یهاپژوهش
 ینیبه کارآفر شیگراهمچنین،  قرار گرفت مورداستفاده

بر  یسبز مبتن یوکارهاکسب جادیا منظوربهسبز 
 یاستانداردها تیعالوه بر رعا ،یطیمحستیز یهاارزش

خواسته و جذب  تأمینمنجر به  ست،یزطیمربوط به مح
شده،  رادارند ستیزطیکه دغدغه مح یکنندگانمصرف

خواهد داد و  شیحسن شهرت و اعتبار شرکت را افزا
یم داریاپ یرقابت تیشرکت به مز یابیموجب دست تیدرنها
 .گردد

سبز،  ینیکارآفر یریگارتقا جهت یشدن برا قدمشیپ
 رانهیشگیاقدام پ کی، هست زیسبز ن یهایکه شامل نوآور

 یبالقوه و رفتار یهاآوردن فرصت به دست یبرا
 راتیتأثتا  کندیها کمک ماست که به شرکت ریپذسکیر

 (.Jiang et al., 2018بر عملکرد خود بگذارند ) یمثبت

 کی عنوانبه داریتوسعه پا ،یالدیم 1970از سال 
 یریگیو پ قیبا تمرکز بر ضرورت تلف عیوس یهدف اجتماع

مطرح شد.  ستیزطیمح بیهمراه با توقف تخر یرفاه انسان
 اهداف قیتلف باهدف نانیکارآفر یبرخ بیترتنیابه

 یابی، به دنبال دستوکارکسبدر  یطیمحستیو ز یاجتماع
ها و اند. با توجه به ارزشبوده داریپا توسعهبه اهداف 

 شوند،یم هاتینوع فعال نیا جادیکه باعث ا ییهازهیانگ
 ,Schlange) نامندیم 4گرا داریپا ینیرا اغلب کارآفر هاآن

2009.)  

3. Eco-friendly Entrepreneurship 
4. Sustainability-driven entrepreneurship 
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 & Abdollahzadeh)زاده زاده و شریفعبداله

Sharifzadeh, 2015)عنوان سبز به ینیکارآفر نییب، با ت
بازار  نواقص حیشرت اب و وکارکسبدر حوزه  یداریپا یتجل
 تاسیسبز، س ینیکارآفر برنده شیپ ایعنوان مانع به

 ینیو ملزومات کارآفر هازهیسبز و انگ ینیو کارآفر یعموم
هت ج مشخصاًسبز  یهاوکارکسب بیان نمودند کهسبز 

 یراستا و در جادشدهیا یطیمحستیکاهش خسارات ز
هرت ش شیها، باعث افزاشرکت یاجتماع یریپذتیمسئول

 یهاتیمسئول ن،ی. بنابراشودیها مو اعتبار شرکت
در  که ییهاتیها و فعالشرکت یطیمحستیو ز یاجتماع

 تیمشروع یبرا یعنوان منبعبه رد،یگیراستا صورت م نیا
 ق،یتحق نی. در اگرددیم هاآن یرقابت تیبه مز یبخش

 زیو ن یو اجتماع یطیمحستیز یهازهیعالوه بر انگ
در  ییجوصرفه ست،یزطیمرتبط با مح یالزامات قانون

 و منزلت ریبهبود تصو ان،یمشتر تیجلب رضا نه،یهز
 به بازارها و یابیدست تیشرکت در نزد آحاد جامعه، قابل

 یبه منابع مال یدسترس سک،یکاهش ر د،یجد انیمشتر
داران از و سهام گذارانهیسرما تیو جلب رضا شتریب

 یبرا یگذارهیها در سرماشرکت یهازهیگان نیترمهم
 شد. برشمرده گرا داریپا وکارکسب

 ی نیزدر بخش کشاورز داریپا یهاوهیش رشیپذ راًیاخ
 کارآفرینی سبز در بخشاست.  قرارگرفته یجهان موردتوجه

کشاورزی از طیف وسیعی برخوردار است که هم به توسعه 
های موجود کمک بخش کشاورزی و هم به حل بحران

بخش کشاورزی با کارآفرینی سبز بسیار عجین کند. می
زیست را نشان ین انسان و محیطت و تعامل بشده اس

با  یسبز در کشاورز یهاوهی، اتخاذ شحالنیباا .دهدمی
شر و همکاران  است. در تحقیقی روبرو یموانع متعدد

(Sher et al., 2019)، 34  یاستفاده از کشاورز مانع را در 
که  قراردادندپنجاب را مورد شناسایی در  انهنیکارآفرسبز 

 رشیعنوان موانع مهم در پذمانع به 34مورد از  20
د که بیان کردن و مطرح هستند نانهیسبز کارآفر یکشاورز

، سطح ربیشت متیق لیبه دلسبز  یکاالها یفقدان تقاضا
ازار ب سرعت عرضه بهکشاورزان و عدم  فیضع ینیکارآفر

 بر سر راهسه مانع مهم  بیترتنیابهکشاورزان  نیدر ب
 .کشاورزی سبز کارآفرینانه هستند

 رکتشسبز شامل رفتار  نانهیکارآفر شیگرا، یطورکلبه
 یو خودمختار یرقابت تهاجم نوآوری، ،ریسکپذیرش در 

عنصر  ،محصول ینوآور. (Covin & Miller, 2014) است
 رکردنیدر گاست که با  نانهیکارآفر یریگجهت یاصل

یبت ممث تأثیر داریپا یرقابت تیبر مز ،ها و مشارکتشبکه
 نیها ابه شرکت نانهیرفتار کارآفر .(Pratono, 2018) گذارد

، یتجار یهافرصت ییشناسا یدهد تا برایامکان را م
 ,.Song et al) از شبکه کسب کنند یاطالعات ارزشمند

2017). 

در قالب  خصوصاً های کوچک و متوسطوکارکسب
و هم در کشورهای  افتهیتوسعه، هم در کشورهای تعاونی
الخصوص در حوزه علیها را اکثریت شرکت ،توسعهدرحال

های دهند. این بنگاهتشکیل میکشاورزی و صنایع غذایی 
از اشتغال و بازده  یتوجهقابلکوچک اقتصادی میزان 

بر  یفراوانو اثرات مثبت  رندیگیبرماقتصادی را در 
 و افزودهارزشهایی همچون تولید ناخالص داخلی، شاخص

 ;OECD, 2001)های دولتی دارند درآمد حاصل از بودجه

Kljucnikov et al., 2016; Kantis, Angelelli, & Koenig, 

های کوچک و متوسط از طریق بنگاهاین . (2004
ای از کاالها گذاری و ایجاد ارزش و تولید مجموعهسرمایه

بودجه خدمات عمومی و  تأمینو خدمات، نقش مهمی در 
همچنین سهم زیادی  .کنندایجاد اقتصاد محلی پویا ایفا می

محیطی را به خود های زیستاز مصرف منابع و آلودگی
های . تحقیق(World Bank, 2014)دهند اختصاص می

 های کوچکوکارکسبدهند که صاحبان مختلف نشان می
 ,Schaper)زیست دارند تمایل به حفاظت از محیط ،و خرد

2002).  

و  ییستاکوچک و خرد رو یهاوکارکسب بررسیر د
که  دانکرده انیب یطیمحستیز نانیکارآفر نیارتباط ب

 یدر کشورها ژهیوکوچک و خرد به یهاوکارکسب
داده و سهم  لیها را تشکوکارکسب، اکثر توسعهدرحال

به خود اختصاص  زیو مصرف منابع را ن هایاز آلودگ یبزرگ
ار ابتک تیو هدا هاآنقرار دادن  موردتوجه نی. بنابرادهندیم

 تیو مسئول یلحاظ کردن نگران یبرا یمحل نانیکارآفر
 اسیدر مق نانهیکارآفر یهاتیدر فعال یطیمحستیز

 یهایمنجر به گسترش نوآور تواندیکوچک، م
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 & Shirkhani) سبز گردد عیو ظهور صنا یطیمحستیز

Karimi, 2019). بیان کردند که موانع نهادی،  همچنین
سازمانی و اقتصادی همچون فقدان قوانین و مقررات 

، شرایط نامطلوب محیطی، مقاومت مشتریان اجراقابل
بالقوه، حمایت ناکافی از حقوق مالکیت معنوی، مشکالت 

ی موانع کارآفرین ازجملهبازاریابی و رقابت و مسائل مالی 
 .(Shirkhani & Karimi, 2019) محیطی هستندزیست

بر عملکرد  ینیکارآفر یریگها از نقش جهتشرکت
نشان دهد  هاآن اتیدارند، اما ممکن است تجرب یخودآگاه
 قیبه عملکرد مورد انتظار از طر دنیرس ییکه توانا

 .(Ho et al., 2017) اندسبز را نداشته ینیکارآفر یریگجهت
 تیرضا ،یرقابت زیاز عدم تما یمهم ممکن است ناش نیا

کنندگان نامشخص مصرف دگاهید زیو ن وجوداز وضع م
 .(Jogaratnam, 2017باشد )

 دگاهیبر د تواندیسبز م ینیکارآفر یریگجهت
از  یگاهآ نیمثبت بگذارد. اما شکاف ب تأثیرکننده مصرف

تفاق ا یکننده ممکن است زمانمصرف و رفتار ستیزطیمح
 سبز، یورنوآ داریکنندگان پابه مصرف ادیکه توجه ز فتدیب

ه سبز همرا دیخر یکننده برامصرف متیق تیبا حساس
 ینیارآفرک یریگجهت تأثیرسطوح مختلف  نیباشد. بنابرا
 شتریب یبه بررس ازیها نشرکت داریپا یرقابت تیسبز بر مز

 حیتوض یواسطه برا ریمتغ کیدارد که ممکن است شامل 
 (. Lee & Chu, 2017باشد ) دهیچیپ یرابطه نیا

حاضر، به  قیموضوع در تحق نیااهمیت با توجه به 
ن بر آ تأثیرسبز از منظر  ینیکارآفر یریگجهت یبررس

در  داریپا یرقابت تیکننده و بهبود مزمصرف دگاهید
در . است شدهپرداختههای تعاونی تولید کشاورزی شرکت

 یریگجهت تأثیرضمن پرداختن به ، پژوهش نیا
و  یاورزکشتعاونی تولیدی  یهاسبز در شرکت ینیکارآفر

ده، کننمصرف دگاهیاستان خوزستان بر د ییغذا عیصنا
 های تعاونیشرکتاین  تیبر موفق یریگجهت نیا تأثیر

 زین آنو بهبود  ی به مزیت رقابتی پایدارابیدست یبرا
 گرفت.قرار  یموردبررس

مفهومی این با بررسی مبانی نظری تحقیق مدل 
 است. شدهنیتدو (1شکل ) پژوهش در قالب

شناسی پژوهشروش  

روش  ازنظراست.  یهدف کاربرد ازنظرحاضر  قیتحق
ها دهدا تیقطع ازنظرو  یکم یهاو از نوع پژوهش یفیتوص

 قاتیقاز نوع تح ییآزما هیو فرض هیبا توجه به داشتن فرض
مسئله  کیو تالش دارد تا به  شودیمحسوب م یقطع
اسخ پ قیتحق ندیفرا کی یکه در عمل وجود دارد، ط یواقع

 قیموردنظر از طر یهاچون داده نیندهد. همچ
جامعه  یهایژگیو عیتوز یبررس یاز جامعه، برا یریگنمونه
 ت. اس یشیمایاز شاخه پ قیتحق نیا ،گرفتانجام  یآمار

 یهاحاضر شامل تمام شرکت قیتحق یجامعه آمار
و   یکشاورزفعال در بخش تولید و فراوری محصوالت 

 یهایبررس یاستان خوزستان است. طصنایع غذایی 
صورت فعال در شرکت به 150صورت گرفته، تعداد 

 .کنندیم تیاستان فعال نیدر ا ی و فراوری آنکشاورز
حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد.  نییتع منظوربه
 یعنوان نمونه آمارشرکت به 111تعداد  بیترت نیبد

 گیرینمونه که اعضای نمونه به روش انتخاب شدند.
با  1400تصادفی ساده و در بازه زمانی نیمه دوم سال 

و یا از طریق  های تعاونیشرکتمراجعه حضوری در محل 
ا اقدام شد. هالکترونیک نسبت به تکمیل پرسشنامه پست

 میتقس یکل دودستهبه  سؤاالت، استانداردپرسشنامه  نیدر ا
 .هاهیو گو یشناخت تیجمع سؤاالت ،شدند

در رابطه با فرد  یشناخت تیجمع سؤالتعداد هشت 
در ابتدای پرسشنامه قرار گرفت. دهنده و شرکت پاسخ

 یریگدر رابطه با جهت یشامل سه مجموعه کل هاهیگو
کننده رفمص دگاهیو د داریپا یرقابت تیسبز، مز ینیکارآفر

 سؤال 11سبز با  ینیکارآفر یریگجهت ریبودند. متغ
محصول  ینوآور کردیقرار گرفت که سه رو موردسنجش

 Pratono) گرفتیبرمسبز و خدمت سبز را در  ندیرآسبز، ف

et al., 2019). رد بر اساس عملک داریپا یرقابت تیمز ریمتغ
( ؤالس پنج) یطیمحستیعملکرد ز ،( سؤال نه) یاقتصاد
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 قرار گرفت موردبررسی( سؤال پنج) یعملکرد اجتماعو 
(Sher et al., 2019متغ .)نجپبا  زیکننده نمصرف دگاهید ری 

 (.Hill & Jones, 2010) قرار گرفت موردسنجش سؤال

 

 

 

 

ها از طریق تجزیه تحلیل داده در این پژوهش
سازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات مدل

 انجام گردید.  Smart-PLS  رافزااز نرم جزئی و با استفاده
ها، در رویکرد حداقل مربعات جزئی، پیش از آزمون فرضیه

گیری، مدل ساختاری های اندازهالزم است تا برازش مدل
و مدل کلی پژوهش مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد. برازش 

گیری از طریق سنجش روایی همگرا، روایی مدل اندازه
 واگرا و ضرایب پایایی انجام شد.

 
 مدل مفهومی پژوهش  .1شکل 

 

و  1یعامل یهمگرا از بارها ییسنجش روا منظوربه
 ( استفاده شد. AVE) 2شدهاستخراج انسیوار نیانگیم

فورنل  سیاز ماتر 3واگرا ییروا یبررس یبراهمچنین 
 نیانگیجذر م سیماتر نیاستفاده شد. در ا 4و الرکر

از حداکثر  دیپنهان با ریهر متغ شدهاستخراج انسیوار

                                                      
1. Factor loading 
2. AverageVariance Extracted 

 باشد ترشیپنهان ب یرهایمتغ گریبا د ریآن متغ یهمبستگ
(Larcker, 1981 &Fornell ). 

 دهدیپرسشنامه نشان م یی یا ثباتایپااز سوی دیگر، 
 جیتا چه اندازه نتا کسانی طیدر شرا یریگابزار اندازه

3. Divergent validity 
4. Fornell and Larcker Matrix 
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کرونباخ  یاز آلفا قیتحق نیدر ا. دهدیبه دست م یکسانی
 .شدامه استفاده نشپرس ییایپا یبررس یبرا یبیترک ییایو پا

مدل  یبرازش درون یابیارز اریمعنیز  یبیترک ییایپا
ط مربو سؤاالت یسازگار زانیبر اساس م اریمع نیاست. ا

 وسطت اریمع نیاست. ا محاسبهقابل ،یژگیبه سنجش هر و
 وبرتریشد  یمعرف (Werts et al., 1974)ورتز و همکاران 
ها سازه ییایاست که پا نیکرونباخ در ا یآن نسبت به آلفا

 شانیهازهسا یبا توجه به همبستگ لکهمطلق ب صورتبهنه 
 . گرددیمحاسبه م گریکدیبا 

یایی ها و بآوری دادهپس از جمع پا ررسیییی روایی و 
از  و یفیها از آمار توصییداده لیتحل منظوربهپرسییشیینامه، 
ستنباط ض یبرا یآمار ا شد. از آمار  هاهیآزمون فر ستفاده  ا

 ،یراوانف عیتوز ن،یانگیم ریمانند محاسییبه مقاد یفیتوصیی
ه خالصییی ،یبندطبقه منظوربه یو پراکندگ اریانحراف مع

ها اسییتفاده شیید. در قسییمت آمار داده فیکردن و توصیی
ستنباط ساختار وشر ،یا س لیو تحل یمعادالت   یراب ریم

 نیتخم یو برا قرار گرفت مورداسییتفاده هاهیآزمون فرضیی
س ساختار یسازاز مدل ریرابطه م ساس  یمعادالت  بر ا

  ( استفاده شد.SEM-PLS) 1یجزئروش حداقل مربعات 

هایافته  

ضع یشناخت تیجمع یرهایمتغ ص تیکه و  نیا یفیتو
دهنده و فرد پاسیییخ یبرا دهد،یرا نشیییان م ینمونه آمار

 (2و  1) ولاجددر  بیترتنیابه موردبررسییییشیییرکت 
ست. شدهارائه  یهاشرکت هیجامعه هدف، کل ازآنجاکه ا

 عیو صیینا یکشییاورزتولیدی کوچک و متوسییط تعاونی 
ها در شییرکت نیا اسییتان خوزسییتان بود و فراوری آن در

شاورز لیمختلف از قب یهاحوزه خوراک دام  ،یخدمات ک
 ،لیموبآمکمل،  دیتول اه،یگل و گ ریو تکث دیتول ور،یو ط

 یاهدانه ،یمحصوالت گوشت ،یرب گوجه، محصوالت لبن
زعفران،  جات،یانواع کنسیییرو، ترشییی ،خرما، آرد ،یروغن

 .کردندیم تیمشابه فعال عیو صنا تونیز

 

 دهندگانپاسخ جمعیت شناختی یهایژگیو یفراوان عیتوز .1جدول 

 درصد فراوانی )%( فراوانی زیرگروه متغیر

 25 28 زن جنسیت
 75 83 مرد

 سن

 8/20 23 سال 30تا  20
 8/35 40 سال 40تا  31
 6/22 25 سال 50تا  41

 8/20 23 سال 50باالتر از 

 تحصیالت

 9/1 2 زیر دیپلم
 9/1 2 پلمدی

 4/9 10 کاردانی
 34 38 کارشناسی

 34 38 ارشد کارشناسی
 9/18 21 ادکتر

 سمت سازمانی

 6/22 25 مدیر اجرایی
 5/24 27 مدیر ارشد

 2/13 15 دستیار مدیر
 6/39 44 دیگرموارد 

                                                      
1Partial Least Squares Structural Equation Modeling 
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 موردمطالعه یهاشرکت یهایژگیو یفراوان عیتوز. 2جدول 

 درصد فراوانی )%( فراوانی زیرگروه متغیر

 اندازه شرکت

 )تعداد کارکنان(

 85 94 نفر 50کمتر از 
 5/11 13 نفر 100تا  50
 5/3 4 نفر 150تا  101

   

 65 72 بله ISO 9001دارای گواهی 
 36 39 خیر

 36 39 بله ISO 14001دارای گواهی 
 65 72 خیر

درصد(،  85) موردبررسی یهاتعداد شرکت نیشتری، ب
نفر  50با تعداد کارمندان کمتر از  ی تعاونیهاشرکت

یکوچک به شمار م یهاشرکت ازجمله درنتیجههستند و 
فر ن 50ها با داشتن تعداد کارمند باالتر از شرکت ری. ساروند

 یندبمتوسط طبقه یهادر دسته شرکت نفر، 151و کمتر از 
 .شوندیم

 یالمللنیاستاندارد ب یهانامهیگواه یبررس نیهمچن
 یها دارااز شرکت ییاگرچه درصد باال دهد،ینشان م

فاقد  هاآناز  یادیهستند، اما تعداد ز 9001 زویا یگواه
، الزم به ذکر است .(2جدول ) باشندیم 14001 زویا یگواه
 در سازمان و تیفیک تیریمرتبط با مد 9001 زویا یگواه
.تاس زیستمحیطمرتبط با حفاظت از  14001 زویا یگواه

 

 سنجش پایایی پرسشنامه منظوربهمقادیر آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی  .3جدول 

 انسیوار نیانگیم پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ عالمت اختصاری سؤالشماره  متغیر
 شدهاستخراج

 GEO 934/0 945/0 658/0 9تا 1 گیری کارآفرینی سبزجهت
 SCA 959/0 963/0 622/0 25تا  10 مزیت رقابتی پایدار

 CP 930/0 946/0 780/0 30تا  26 کنندهمصرفدیدگاه 

  

چقدر  دهدیاست که نشان م یاریمع ،واگرا ییروا
 هازآنجاکتفاوت دارند.  باهم واقعاً عوامل متفاوت  یهاسنجه

 سؤاالتسنجش عوامل مختلف  یپرسشنامه برا نیدر ا

 نیاست، الزم است که مشخص شود ا شدهمطرح یمتعدد
ارند.ند یهمپوشان باهمبوده و  زیمتما گریکدیاز  سؤاالت

 

 ماتریس فورنل و الرکر برای مدل ساختاری .4جدول 

 CP GEO SCA 
CP 883/0   

GEO 707/0 811/0  
SCA 647/0 773/0 789/0 
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 ساختاریبرازش مدل  یبررس

 (5) دولجشاخص اندازه اثر در  شدهمحاسبه ریمقاد
 است. شدهارائه

بز س ینیکارآفر یریگجهت تأثیر، (4)جدول با توجه به 
 ینیکارآفر یریگجهت تأثیر زیکننده و نمصرف دگاهیبر د

 ی( قو2Fاز منظر شاخص اندازه اثر ) یرقابت تیسبز بر مز
 تیکننده بر مزمصرف دگاهیاگرچه د ن،یاست. همچن

، هشدمطرح یارهایاست، بر اساس مع مؤثر داریپا یرقابت
 است. فیاثر ضع دازهان

هر  راتییتغ زانیم انگریب (2Rضریب تعیین ) شاخص
مستقل  ریوابسته مدل است که توسط متغ یرهایاز متغ کی
 یتوان دوم همبستگ بیضر نیا ازآنجاکه.شودیم نییتب

ازهس انسیاست، مقدار وار شدهبینیپیشو  یواقع ریمقاد
متناظر  یزابرون یهاهمه سازه وسیلهبهزا را که درون یها

شاخص  نیابنابراین،  دهد.یشود را نشان میشرح داده م
 یهازهسا برایزا مفهوم دارد و درون یرهایمتغ یفقط برا

 ضریب تعیین چه مقدارهر .ن صفر استآزا مقدار رونب
نشان از برازش بهتر  ،باشد شتریزا بنودر یهاسازه یبرا

( سه مقدار Chin, 1998) چین. البته مدل ساختاری است
 یو متوسط و قو فیضع بیترت بهرا  67/0و  33/0، 19/0
پژوهش  نیدر ا؛ که این سه مقدار کرده است فیتعر
 است. قرارگرفته مورداستفادهمعیار  عنوانبه

است، در  شدهدادهنشان  (3)جدول گونه که در همان
زای این تحقیق مقدار ضریب تعیین برای دو متغیر درون

ترتیب  کننده بهرقابتی پایدار و دیدگاه مصرفمزیت  
به خود اختصاص داده است.  499/0و  686/0مقدارهای 

زای مقدار ضریب تعیین برای متغیر مستقل برون
ین چگیری کارآفرینی سبز صفر است. بر اساس معیار جهت

(Chin, 1998)،  در این تحقیق  شدهارائهمدل مفهومی
 رگیس-شاخص استون قوی برازش شده است. صورتبه
(2Q) برازش مدل  یبررس یهااز شاخص گرید یکی

 1975در سال  سریگ-توسط استون که است یختارسا
 یهامدل در سازه ینیبشیقدرت پشد. این شاخص  یمعرف

 رگیس-بر اساس معیار استون. کندیم مشخصزا را درون
 دیبا ،باشد موردقبول یبرازش ساختار یاگر مدل دارا

زا را داشته باشد. درون یهاریغمت ینیبشیپ تیقابل
ها سازه نیمدل، روابط ب کیگر در ، ادیگرعبارتبه
 گریکدیر ب یکاف تأثیرها باشند، سازه شدهتعریف درستیبه

د. شونمی دیتائ درستیبه هاهیفرض قیطر نیاگذاشته و از 
در  برای مدل تحقیق گیسر-نتایج محاسبه شاخص استون

است. با توجه به این جدول و مقادیر  شدهگزارش (6)جدول 
 ,.Henseler et alو همکاران ) هنسلرتوسط  شدهتعریف

قدرت رای ب بیبه ترت 35/0و  15/0، 02/0مقدار ، (2009
در  دهآمدستبهی، تمام مقادیر کم، متوسط و قو ینیبشیپ

ها محدوده قوی قرار دارند. بنابراین روابط بین سازه
است شدهتعریف درستیبه

 اثرشاخص اندازه . 5 جدول

 CP GEO SCA 
CP   027/0 

GEO 997/0  851/0 
SCA    
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 گیسر-نتایج حاصل از محاسبه شاخص استون. 6جدول 

 SSO SSE 2Q 
CP 550 6/185 663/0 

GEO 990 13/437 558/0 
SCA 1760 78/757 569/0 

 

 
 شدهمحاسبه T-valueمقادیر . 2شکل 

 

پنهان و  یرهایمتغ نیاستاندارد رابطه ب یبار عامل
 ی. هر چه بار عاملکندیم یابیآشکار را ارز یرهایمتغ

کار آش ریباشد، متغ ترکینزد کیتر و مقدار آن به بزرگ
 نی. بددنینما نییپنهان را تب ریمتغ توانندی( بهتر مهاهی)گو

 شوندیمطلوب گزارش م 7/0باالتر از  ریمقاد بیترت
(Ghasemi, 2011مقاد .)نیاز ا آمدهدستبه یبار عامل ری 

است  پنهان و آشکار ریمتغ نیب یاز رابطه قو یحاک ق،یتحق
.(2)شکل 
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استانداردشده عاملی بار .3 شکل

 و ی استانداردبار عامل برای آمدهدستبه مقادیر تمام
T_Value هیفرضکه معنا بدین  ؛دندر محدوده مجاز قرار دار

بنابراین رابطه بین متغیرهای  .شوندیم دیتائ تحقیق های

صورت توان بهسته در مدل مفهومی را میمستقل و واب
نشان داد. (4)شکل 

 
 

 ساختاری مدل برای (T-VALUE) و عاملی بار مقادیر .4 شکل
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 در رابطه فوق:

𝑇 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  
𝑎 × 𝑏

√(𝑏2 × 𝑆𝑎
2) + (𝑎2 × 𝑆𝑏

2) + (𝑆𝑎
2 × 𝑆𝑏

2)
 

a :اینجا  ی )درانجیمستقل و م ریمتغ انیم ریمس بیضر
گیری کارآفرینی سبز تا دیدگاه جهتضریب مسیر بین 

 کننده در مدل مفهومی(،مصرف

b :ر اینجا )د ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 کننده تا مزیت رقابتیضریب مسیر بین دیدگاه مصرف

 پایدار در مدل مفهومی(،

aS :و خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی 

bS :ست.ا میانجی و وابسته خطای استاندارد مسیر متغیر 

از مسیر  Smart-PLSافزار مقادیر فوق در نرم
Blindfolding محاسبه هستند.قابل 

مسیر غیرمستقیم، یعنی  T-valueافزار با استفاده از نرم
کننده با گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرفتأثیر جهت

یانجی، عنوان مکننده بهتأثیر دیدگاه مصرف نظر گرفتندر 
 96/1آمد. این مقدار از مقدار بحرانی  آمدهدستبه 079/2

یدگاه نقش د دکنندهییتأبیشتر است. بنابراین نتایج 
 عنوان میانجی است.کننده بهمصرف

 گیرینتیجهبحث و 

ه سبز، ب یهاتیشروع فعال قیسبز از طر ینیکارآفر
 یاداقتص تیاست که هر دو مز یابالقوه یهادنبال فرصت

بز، س ینیکارآفر کردیرود. نرا به همراه دار یطیمحستیو ز
را  یرقابت تیو مز یداریسبز است و پا یاز نوآور یناش
 کردیرو یربنایز یداری. پاآوردیشرکت به ارمغان م یبرا

 اردیپا یرقابت تیمز. است وکارکسب یهایریگمیمدر تص
 جادیشرکت با ا کیآنارزش اشاره دارد که در  جادیبه انیز 

هب یاست. نوآور ییباال ینوآور به دنبالرقابت در بازار، 
در پاسخ به  تواندیم ،ینیکارآفر یعنوان عنصر محور
با  مثالعنوانبه ،یطیمحستیز یهامشکالت و چالش

ول محص دیتول ای یکاهش آلودگ دیجد یفناور کی جادیا

 یطیمحستیز یداری. پاردیصورت گ ستیزطیمح دوستدار
 داریپا یرقابت تیمز یهایژگیاز و زین یاجتماع تیو مسئول

 .روندیبه شمار م

در  یمهم اریکنندگان نقش بسمصرفاز سوی دیگر، 
کنندگان با مصرف درواقعدارند؛  ستیزطیاز مح تیحما
 ستیزطیو استفاده از محصوالت سبز، به حفظ مح دیخر

 یریگجهت کردیها با روشرکت ،رونیازا. کنندیکمک م
 یمنف راتیتأث توجهقابلسبز، عالوه بر کاهش  ینیکارآفر

 یبندستهب ه،یمواد اول تأمین ع،یوزت د،یدر تول یطیمحستیز
کنندگان مصرف تیدر جلب رضا یسع ،یو مصرف انرژ

 .دارند زین

ز بر سب ینیکارآفر یریگجهت تأثیر قیتحق نیدر ا
قرار  یموردبررسکننده مصرف دگاهیو د داریپا یرقابت تیمز

و  رفتشیتداوم پ یرکن اصل داریپا یرقابت تیگرفت. مز
بز هم س ینیکارآفر یریگاست. جهت وکارکسب تیموفق

 جادیو ا یالمللنیو ب یدولت یهایگذاراستیس لیدلبه
و هم  ستیزطیحفاظت از مح یو مقررات در راستا نیقوان

 تیدر بهبود مز یعامل مهم تواندیم یاز منظر اجتماع
 .باشد یرقابت

 یریگجهت میمستق تأثیر یعالوه بر بررسهمچنین، 
 داریپا یرقابت تیمز یرهایاز متغ کیسبز بر هر  ینیکارآفر

 یریگجهت میرمستقیغ تأثیرکننده، مصرف دگاهیو د
، بر ندهکنمصرف دگاهیسبز با واسطه قرار دادن د ینیکارآفر

 قرار گرفت. موردبررسی زین داریپا یرقابت تیمز

 نشان داد کهآماری  یهالیوتحلهیتجزحاصل از نتایج 
ی آن فراورکشاورزی و صنایع تعاونی تولید های در شرکت

گیری کارآفرینی سبز بر مزیت استان خوزستان، جهت در
معنادار  مثبت و تأثیرکننده رقابتی پایدار و دیدگاه مصرف

دارد. بنابراین در پیش گرفتن رویکرد کارآفرینی سبز 
تولید محصول، ایجاد فرایند، نوآوری سبز یا ارائه  منظوربه

تواند منجر به بهبود عملکرد مالی، اجتماعی خدمت سبز می
کوچک و متوسط  تعاونی هایمحیطی در شرکتو زیست

 استان خوزستان شود. 
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گیری مثبت و معنادار جهت تأثیربر  نتایج مشابهی مبنی
ها کارآفرینی سبز بر مزیت رقابتی پایدار در سایر پژوهش

 ,.Pratono et al)پراتونا و همکاران  است. نتایج شدهگزارش

ر کارآفرینی سبز ب گیریدهد که جهتیز نشان مین (2019
مثبت و معنادار دارد. در این  تأثیرمزیت رقابتی پایدار 

پژوهش نیز هر سه بعد مزیت رقابتی )اقتصادی، اجتماعی 
 قرار سؤالمحدود، مورد  صورتبهمحیطی(، اگرچه و زیست

 ,.Jiang et al)جیانگ و همکاران  گرفته بود. همچنین

 ا،یوپ یتوانمند کردیکه بر اساس رواذعان داشتند  (2018
 یطیمحستیبر عملکرد ز سبز هم ینیکارآفر یریگجهت

 اتحادد و مثبت دار تأثیرشرکت  یو هم بر عملکرد مال
ها تحیاتی برای شرک رویکرد کارآفرینی سبز، یک رویکرد

آوردن مزیت رقابتی پایدار و افزایش  آمدهدستبهبرای 
 همچنین در تحقیقی دیگر نیز کند.عملکرد فراهم می

های رابطه مثبت و معنادار بین نوآوری سبز و توسعه شرکت
 & Ebrahimi)گزارش گردید کوچک و متوسط 

Mirbargkar, 2017). 

ا سبز ر ینیکارآفر یریگنقش جهت پژوهش، نیادر 
و  دیجد یهادهیاز ا یبرداربهره در عاملی مهم عنوانبه

 یریپذسکیبالقوه و ر یهافرصت جذب ،ینوآور قیتشو
 یکیلوژاکو -یبه اقتصاد اجتماع یاقتصاد اجتماع لیدر تبد

یم ی تعاونیهاشرکت ،این اساسبر . کندیمشخص م
 یردکیرو عنوانبهسبز  ینیکارآفر یریگاز جهت توانند

بالقوه موجود در بازار  یهااز فرصت یبرداربهره یبرا
 استفاده کنند.

سبز  ینیکارآفر یریگکه جهتد نشان دا همچنین نتایج
تایج نمثبت و معنادار دارد.  تأثیرکننده مصرف دگاهیبر د

رقابتی  کننده بر مزیتدیدگاه مصرف تأثیرمشابهی مبنی بر 
 ,.Arabatzis et al)عرباتزیس و همکاران  پایدار توسط

این پژوهش که  جینتااست.  شدهگزارشیز ن (2015
 ینیدر رابطه با کارآفر گانکنندو نگرش مصرف هادگاهید

 یحاک قرار داده بود، یابیارزرا مورد سبز و محصوالت سبز 
 یترقاب تیها مزبود که محصوالت سبز به شرکت نیاز ا

 کیطور خاص محصوالت ارگانو به کنندیعرضه م
 . دهندگان هستندپاسخ انیمحصول سبز در م نیترمحبوب

نقش مثبت و معنادار ارزش  بهنیز در تحقیقی دیگر 
آن، شامل ارزش عملکردی،  هایمؤلفهسبز و  شدهادراک

ارزش شرطی، ارزش اجتماعی و ارزش عاطفی در نگرش 
کننده به خرید محصوالت سبز و قصد خرید مصرف

 .(Toulabi, Arvaneh  & Shojaeian, 2021) شده استاشاره
می جهت بازاریابی صحیح و علبسیار زیاد  تأثیرالبته نباید از 

در ها غافل بود. کنندهمصرفسازی در بین فرهنگ
 Baghbani- Arani)باغبانی آرانی و همکاران  پژوهشی از

et al., 2018) بر  تنیمروزه، در اقتصاد مبا یان داشتند کهب
بسیار مهم و راهبردی برای سازمان، دانش، دانش منبع

توانمندی کسب، توسعه، تبادل و  ای کهگونهبه هاست
تواند منجر به ایجاد مزیت می ،هاکاربرد دانش در سازمان

 .شود هاآنرقابتی پایدار برای 

سازی توسط بازاریابی علمی و ایجاد از طریق فرهنگ
د محصوالت سبز کننده برای خرینیاز در مصرف

  شود.ایجاد می سازی نیز برند مرورزمانبه

 میرمستقیغ تأثیر، حاضر تحقیق نتایجبر اساس 
نظر با در  اردیپا یرقابت تیسبز بر مز ینیآفرکار یریگجهت

مثبت و  ،یانجیعنوان مکننده بهمصرف دگاهید گرفتن
 یریگکه جهت یطیدر شرا نیمعنادار است. بنابرا

ننده و در کمصرف تیرضا نظر گرفتنسبز با در  ینیکارآفر
همراه شود،  نندهکمصرف ازیبرطرف کردن ن یتالش برا

 داریپا یرقابت تیکت به مزشر یابیمنجر به دست تواندیم
با  هکراستا با نتایج این تحقیق، گزارش گردید هم گردد.

توان ارزش یم ،ستیزطیسازگاربامحمحصوالت  دیتول
کنندگان سبز ارائه از مصرف یاندهیفزا شمار یبرا یشتریب

د بهبود عملکر تیدرنهاو فروش  شیکرد که منجر به افزا
یکی از ابعاد  عنوانبه. بهبود عملکرد مالی شودیممالی 

 گرددمزیت رقابتی، منجر به بهبود مزیت رقابتی پایدار می
(Skordoulis, Galatsidas & Arabatzis, 2017). همچنین 

 ینیکارآفر ذعان داشت کها (Gevrenova, 2015) گور نوا
 با ترغیب یاقتصاد تیفعال کی عنوانبهسبز 
کنندگان به استفاده از محصوالت و خدمات سبز، مصرف

رات کننده و کاهش اثرفتار مصرف رییمنجر به تغ تواندمی
 خدمات ایارائه محصوالت  قیاز طر یطیمحستیز یمنف
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عملکرد  طور غیرمستقیم برو بدین ترتیب به شود سبز
دو بعد دیگر  عنوانبه محیطی و اجتماعی شرکتزیست

 بگذارد. تأثیر مزیت رقابتی پایدار

 یریگبر جهت قیتحق نیا جینتا رودیانتظار م
استان  کشاورزی تعاونیهای در شرکت ینیکارآفر

از  یمثبت ناش جیباشد و ضمن ارائه نتا مؤثرخوزستان 
 تیکننده و بهبود مزمصرف دگاهیسبز بر د ینیکارآفر

 یریگجهت یسوبهرا  هاآنها، شرکت داریپا یرقابت
وق س مؤثر وسبز کارا  یهابرنامه یسبز و طراح ینیکارآفر
و  یعملکرد اقتصاد یمهم عالوه بر بهساز نیدهد. ا
ستیمخرب ز یامدهایشرکت، منجر به کاهش پ یاجتماع

ین بر ا خواهد شد. زیها نشرکت تیاز فعال یناش یطیمح
 ود.شپژوهشگران ارائه می اساس چندین پیشنهاد از سوی

ی گیری کارآفرینبر اساس فرضیه اول تحقیق، جهت. 1
استان خوزستان بر  یکشاورز تعاونی یهادر شرکتسبز 

راین بناب .دارد یمثبت و معنادار تأثیرکننده مصرف دگاهید
بر سبز بودن  غاتیدر جهت تبل هاشرکت شودپیشنهاد می

 ندیافر ز،سب یطراحشامل  فعالیت شرکت در تمامی ابعاد
ام گسبز و یا خدمت  محصول، نوآوری سبز، سبز دیتول

در رابطه کننده مصرف آگاهی دادن به بردارند. بدین ترتیب
 دگاهیدبهبود  ، منجر بهسبز شرکت هایبا فعالیت

بهبود عملکرد شرکت در تمامی  تیدرنهاکننده و مصرف
 شود.حیطی میمابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست

مثبت  أثیرت یعنتحقیق، یدوم  هیفرض تائیدبا توجه به . 2
 ،داریپا یرقابت تیسبز بر مز کارآفرینی یریگتهو معنادار ج

در جهت سبز شدن های تعاونی شرکتشود می شنهادیپ
جدید یا  وکارکسبحرکت نمایند. همچنین برای ایجاد 

ز باشند. بهای سفعلی، به دنبال نوآوری وکارکسبگسترش 
توانند با حرکت در جهت میهای تعاونی تولیدی شرکت

سبز شدن در سطح محصول، خدمت یا فرآیند سبز، به 
 تر مالی، اجتماعی ومزیت رقابتی پایدار و عملکرد مطلوب

شود تا با این پیشنهاد میمحیطی دست یابند. بنابرزیست
رویکرد کارآفرینی سبز و پذیرش  پیش گرفتندر 

های منطقی آن، در جهت بهبود مزیت رقابتی ریسک

شرکت گام بردارند. این مهم در شرایط تالطم بازار و رکود 
تواند منجر به پیشی گرفتن از سایر رقبا و اقتصادی می

 بهبود عملکرد شرکت شود.

های شرکت خصوصبهها اگرچه بسیاری از شرکت. 3
فرایند  یر شرایطهای اولیه برای تغی، به دلیل هزینهتعاونی

طراحی یا تولید و یا محصول خود در جهت سبز شدن، از 
کنند. اما باید اذعان کرد که با توجه به این مهم امتناع می

این  کهیدرصورتهای مشابه، نتایج این تحقیق و تحقیق
مدت ندنمایند، در بل تأمیناولیه را  ها بتوانند سرمایهشرکت

تغییرات برای رسیدن به مزیت از مزایا و سود حاصل از این 
 توانند در آینده درخواهند شد و می مندبهرهرقابتی پایدار 

 دهی مناسب دست یابند.و سود به تولید وکارکسببازار 

گیری کارآفرینی هایی که جهتدر رابطه با شرکت. 4
شود با ارزیابی مداوم نیاز و رضایت سبز دارند، پیشنهاد می

خود را بهبود بخشند و محصول یا کننده، عملکرد مصرف
کننده سازگار نمایند. همچنین خدمات خود را با نیاز مصرف

با نوآوری در محصول یا فرآیند به دنبال افزایش ارزش 
کننده یا کاهش هزینه محصول باشند. زیرا اگرچه مصرف

ی کنندگان اطالعات کافدر شرایط فعلی بسیاری از مصرف
ت محصول یا خدمت سبز دارند، و کیفی تیبااهمدر رابطه 

تواند در تصمیم خرید سبز افراد اما عامل قیمت می
 باشد. رگذاریتأث

های آتیگیریهای پژوهش و جهتمحدودیت  

 که است نیا حاضر پژوهش یهاتیمحدود ازجمله
 وهشگرپژ کنترل از خارج که ییرهایمتغ یبرخ تأثیرگذاری

)مثل شیوع  ستین ذهن از دور پژوهش جینتا بر است،
بیماری کرونا در کشور در بازه زمانی تحقیق و عدم 

 محدود یزمان بازه وها( دسترسی مستقیم به مدیران شرکت
و عدم  ترجامع یقیتحق برای ازیموردن هاینمونه کمبود و

و  که پرسشنامه میمفاهمدیران از  یبعض کساندرک ی
 آنان هایپاسخ در است ممکن سال اخیر 2رکود اقتصادی 

 گذاشته باشد.  تأثیر
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 یهاشرکت همچنین، این پژوهش در بین مدیران
است  افتهیانجاماستان خوزستان  تولیدی کشاورزی یتعاون

 اطیبااحتی ها بایستو بنابراین در تعمیم نتایج به سایر استان
های آتی از شود در پژوهشعمل شود. پیشنهاد می

ندی و بی اولویتبرا ارِیمعگیری چند های تصمیمتکنیک
عوامل تأثیرگذار بر متغیرهای پژوهش استفاده  یوزن ده
 چونهم آوری اطالعات،های جمعروش گرید ازشود و 

تفاده و یا اس گردد استفاده باز مصاحبه و یاکتشاف هایروش
بررسی عمیق هر یک از  منظوربههای آمیخته از روش

 تواند مفید و مؤثر باشد. می موردبحثهای مؤلفه

 مشارکت نویسندگان
شناسی، روشپردازی، مفهوم) :جوجم نیعبدالحس

 (بررسی اطالعات و پایش
شناسی، روشپردازی، مفهوم) :یعبدالمناف دیسع

 (بررسی اطالعات و پایش
پردازی، مفهوم) :یآران یابوالفضل باغبان

شناسی، بررسی اطالعات و پایش، بازبینی و روش
 (و نظارت و سرپرستی ویرایش

 دردانی و تشکرق
این مقاله تحت حمایت هیچ سازمان و ارگانی قرار 

 نگرفته است.
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