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محیطی از عناصر اصلی کسب مزیت رقابتی است. فشارهای مربوط به این  های زیست در عصر حاضر توجه به آرمان 
ابعاد فرهنگی   بنگاه   -حوزه، در  بر اقتصاد  نیز  تأثیرگذار است؛ تولید سبز رویکردی است که  اجتماعی  تولیدکننده  های 

اند. اساس و بنیان تولید سبز به رعایت الگوهای توسعه  پیش گرفته آن را در    ، های پیشرو در حوزه تولید خودرو سازمان 
کننده با  مصرف خرید مجدد  تولید سبز بر تمایل به  پایدار در سازمان متکی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر  

کیفیت درک  میانجی  منظور می   شده نقش  بدین  به   باشد.  سایپا  این تحقیق، شرکت خودروسازی  مطالعه  عنوان  در  مورد 
 انتخاب شد.  

از حیث هدف، پژوهشی کاربردی   نوع دادهها  است پژوهش حاضر  توصیفی و از به صورت  . همچنین از حیث 
برای   . باشدای می گیری تحقیق حاضر به صورت خوشه پیمایشی است. روش نمونه از نوع    نقطه نظر نحوه اجرا 

آماری حدود  انتخاب   ش نمایندگی مجاز سایپا در سطح تهران    82نمونه  نظر گرفته  میان،  در  این  از  بر اساس د. 
منطقه    10پراکندگی جغرافیایی،   از هر  و  مرکز  و  به طور   2نمایندگی در شرق، غرب، شمال، جنوب  نمایندگی 

نفر در نظر   300حجم نمونه     ، فرمول کوکران  بر اساس    ،ها این نمایندگی و از میان مراجعین    ندتصادفی انتخاب شد 
 رفته است. به کار      AMOSو    SPSS افزارهای آماری ها نرم تجزیه و تحلیل داده   برای  .  گرفته شد 

  tمدل در بخشهای ساختاری، اندازهگیری و کلی، به بررسی فرضیات مطرح شده با استفاده از آماره  بعد از تأیید
و ضریب بتای رگرسیونی )ضریب مسیر( پرداخته میشود. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که میان عوامل  

کننده، ارزش  یطی مصرفکننده، آگاهی محمؤثر بر کیفیت درک شده  )اثر محصول سبز، ارزش احساسی مصرف
کننده  کننده( و تمایل به خرید مجدد مصرفافزدوه، کیفیت درک شده، ارزش احساسی و آگاهی محیطی مصرف

 با هدف تولید سبز در شرکت سایپا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 
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 مقدمه   1

های اخیر، توسعه صنعتی جای خود را به توسعه پایدار داده است. در این میان مدیران  در سده

روش دنبال  به  پیشرفته،  کشورهای  در  ویژه  به  از صنایع  حمایت  ضمن  که  هستند  هایی 

هممحیط راهبرد  دهند.  افزایش  را  خود  سازمان  عملکرد  افزایش زیست،  تحقق  برای  اهنگ 

عنوان کلید توسعه پایدار مطرح شده  وری سبز است که به وری به همراه مدیریت سبز، بهرهبهره

(. در جهان  1،2017تأمین سبز است )کوای و همکاران است. یکی از ابزارهای این رویکرد، زنجیره

ها  ر نگران هستند. سازمانزیست و تغییرات اقلیمی بعد از آن بیشتامروز، مردم نسبت به محیط

امروز، تالش میبرای رسیدن به چالش تا زنجیرهها در دنیای جهانی  را کنند  تأمین خود  های 

محور کنند )اجلی و  هایی مانند حفاظت از انرژی و کاهش آلودگی، طبیعت برای مقابله با چالش

خواسته 1400همکاران،   افزایش  با  پیچیدگ(.  و  مشتریان  نیازهای  و  رقابتی  ها  محیط  ی 

زنجیره سازمان اهمیت  رویکردهای ها،  نگرشی  با چنین  است.  آشکار شده  آن  و مدیریت  تأمین 

ریزی تقاضا،  هایی چون برنامهها پا به عرصه وجود گذاشته و فعالیتتأمین و مدیریت آنزنجیره 

برنامه و  تولید  مواد،  توزیع،تهیه  موجودی،  کنترل  و  کاال  نگهداری  محصول،  و   ریزی  تحویل 

انتقال یافته است. مسئله کلیدی در زنجیره تأمین،   خدمت به مشتری به سطح زنجیره عرضه 

روشبهره از  فعالیتگیری  این  تمامی  هماهنگ  کنترل  و  مدیریت  بر  عالوه  که  است  ها،  هایی 

زنجیره تعالی  و  رقابت  بهبود  به  1390تأمین شود )صفری و حجتی منش،  باعث  تولید سبز   .)

ریزی به منظور ها در برنامهکنندگان و مشتریان آنها با تأمینشارکت مستقیم شرکتصورت م

برای  فنی  اطالعات  تبادل  و  محیطی  مدیریت  تولیدی،  فرایندهای  محیطی  تأثیرات  کاهش 

برنامه مییادگیری  بیان  محیطی،  بهبود  برای  اهداف  تنظیم  و  یکدیگر  عملیاتی  این  ی  شود. 

تقوفعالیت به  منجر  آن ها  بین  در  به  یت همکاری  مربوط  تأثیرات محیطی  منظور کاهش  به  ها 

تأمین سبز، تمام فرایندهای  شود. مدیریت زنجیرهتأمین سبز میجریان مواد در مدیریت زنجیره

 
1 Kuei et al. 
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ی مجدد و تولید مجدد را در  تولیدی از قبیل خرید مواد خام، تولید محصول، بازیافت، استفاده

می حجتی  بر  و  )صفری  روشی  (.  1390منش،  گیرد  یافتن  بشر،  اصلی  چالش  جدید  قرن  در 

دغدغه میان  این  در  است.  کردن  زندگی  و  مصرف  تولید،  برای  پایدار  و  های  منصفانه 

زیستمصرف پاسخگویی  برابر  در  با  محیطیکنندگان  حوزه  قوانین  متناسب  به  این  رو  تعداد   ،

از   راشرکترشدی  برنامه  برای  ها  ایجاد  و  قرار   ،زیستمحیط  طرفدار  هایطراحی  فشار  تحت 

محیطی خود ها باید تأثیرات منفی زیست(. از این رو شرکت2011،  1داده است )لی و همکاران

دهند. در غیر  توجهی کاهش  را در تولید، توزیع، تأمین مواد اولیه و مصرف انرژی به طرز قابل

(.  2010،  2)گرانتخواهد راندبه عقب  را  ها  قوانین و تقاضای سرسختانه مشتریان آن ،  این صورت

زیست  اعتبار  مورد  در  مشروح  اطالعات  ارائه  بازاریابان  برای  راهبرد  بهترین  محیطی بنابراین 

آپوالزا و  )هارتمن  است  مشتریان  به  با  2013،  3محصوالتشان  باید  شرکت  راستا  این  در   .)

نظر مشتریان را انجام داده است،  های خود  فعالیتکردن  رسانی اقداماتی که در زمینه سبزاطالع

مثال شرکت مک برای  نماید.  میزان جلب  کاهش  در جهت  که  اقداماتی  پیامد  تبلیغ  با  دونالد 

فعالیت حین  در  بازاریابی  اتالف  فعالیتهای  سبزنمودن  داده،  اطالع انجام  به  را  خود  های 

همکاران مصرف و  )گراو  است  رسانده  مشکالت 1996،  4کنندگان  که  آنجا  از  دیگر  سوی  از   .)

با آنزیست  آگاهی  محیطی که مردم  باید  افزایش است،  به روز در حال  مواجه هستند، روز  ها 

آنزیست  برای  محیطی  مشتریان  زیرا  یابد  ارتقا  و  ها  هستند  اطالعات  نیازمند  آگاهانه  خرید 

می اطالعات  ویژگیفقدان  و  معیارها  بکارگیری  از  مانع  به  تواند  تصمیم  هنگام  در  سبز  های 

برای محیط2011،  5)پراکاششود  خریدشان   جامعه  نگرانی  از  (.  نوع جدیدی  ظهور  به  زیست 

محیطمصرف به  اهمیت  که  منجر شده  نوع  کننده  در  را  خرید  تصمیمزیست  برای  خود  گیری 

زیست دهد. آمار و ارقام حاکی از آن است که مسائل محیطی و حفظ محیطمحصوالت نشان می
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مهم از  مصرفیکی  که  است  معیارهایی  قرار ترین  مدنظر  را  آن  خرید  هنگام  کنندگان 

همکارانمی و  جهانی2011،  1دهند)یانگ  سازمان (.  مقررات  افزایش  دولتی  سازی،  و  های 

زیست مسائل  رعایت  در خصوص  مشتریان  درخواست  و  فشار  و  باعث شده  غیردولتی  محیطی 

اقدامات الزم جهت بکارگیری مدیریت زنجیره است سازمان تأمین سبز، به منظور ها به بررسی 

زیست  عملکرد  زنجیرهبهبود  مدیریت  بپردازند.  اقتصادی  و  یکپارچهمحیطی  سبز،  کننده  تأمین 

زنجیره زیست مدیریت  الزامات  با  و تأمین  انتخاب  محصول،  طراحی  مراحل  تمام  در  محیطی 

تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیندهای توزیع و انتقال، تحویل به مشتری و باالخره پس از 

وری مصرف انرژی مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره

بهبود   با  همراه  منابع  زنجیرهو  کل  است)سارکیسعملکرد  در  2012،  2تأمین  طرفی  از   .)

کننده از اهمیت چارچوب مباحث خرد اقتصادی، مسئله بررسی و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف

به  خودروسازی  صنعت  میان  این  در  است.  برخوردار  بخشبسزایی  از  یکی  اساسی  عنوان  های 

کننده با توجه به حجم روزافزون رفتار مصرف صنعت کشور از این قاعده مستثنی نبوده و تحلیل

(. صنعت خودروسازی یکی از 1394افزاید)امیدوار و همکاران،  تقاضای خودرو بر اهمیت آن می

نشانمهم و  است  کشوری  هر  در  اقتصادی  رشد  محرکه  نیروهای  توسعه ترین  میزان  دهنده 

می محسوب  کشور  صنعتی  خودیافتگی  صنعت  بررسی  بنابراین  اهمیت شود.  حائز  کشور  رو 

دهد که اکثر خودروسازان  است. بررسی تکامل صنعت خودروسازی در جهان نشان میای  ویژه

زمینه  که  انبوه  تولید  خود،  کار  ابتدای  در  دنیا  افزایش  بزرگ  قیمت،  کاهش  مانند  اهدافی  ساز 

شناختی مشتریان    های جمعیتاند، اما ویژگیباشد را مورد توجه قرار دادهکیفیت محصول می

از محصول که برای مشتریان مهم تلقی  اند. با بررسی جنبه را کمتر مورد توجه قرار داده هایی 

عرضه می آنان،  قصد  بینی  پیش  و  برای محصوالت کنندگان میشود  مؤثری  راهبردهای  توانند 

حجتی و  باشند)صفری  داشته  خود  رقبای  مقابل  در  بهتری  جایگاه  تا  دهند  ارائه  منش،    خود 
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افزایش 1390 کشور  در  خودرو  تعویض  و  خرید  برای  تقاضا  همچنین  و  خودرو  تولید   .)

توانند خودروهای متفاوت متناسب نیاز خود چشمگیری داشته است. امروزه مردم کشور ما می

به   بیشتر  خریداران  جذب  برای  فشرده  رقابتی  به  را  خودروسازان  اختیار  این  کنند.  خریداری 

وادا رو عرضه طرق مختلف  این  از  را شته است.  بر تصمیم خریداران  مؤثر  عوامل  باید  کنندگان 

ها نسبت به محیط پیرامون مدنظر قرار دهند. رفتار خریداران از ارزش ها، عقاید و طرز تفکر آن

گاه  گیرد. به طور کلی عوامل مختلفی در قصد خرید افراد نقش دارند و هیچخود سرچشمه می

 (.1395نیری و همکاران، را ساده تلقی کرد)دهقاننباید رفتار خرید 

می قرار  بررسی  مورد  تحقیق  این  در  که  متغیرهایی  از  درک شده مییکی  کیفیت  باشد.  گیرد 

اند  کیفیت درک شده را ادراک مشتری از برتری کیفیت کاال یا خدمات نسبت به رقبا بیان کرده

ی از ارزش ویژه برند است، از این رو کیفیت ئ(. در واقع کیفیت درک شده جز1998،  1)زیتامل

کننده را به سوی انتخاب یک برند نسبت به دیگر برندهای رقیب هدایت  درک شده باال، مصرف

افزایش  می نیز  برند  ویژه  ارزش  مشتری  توسط  شده  درک  کیفیت  افزایش  با  بنابراین  نماید. 

مصرفمی دریافتی  کیفیت  اطالعات یابد.  ارزیابی  با  در    کننده  برند  یک  به  نسبت  وفاداری  و 

مصرف روی  بر  خرید  مرحله  در  زیادی  تأثیر  همچنین  است،  و  ارتباط  )گیل  دارد  کننده 

 (. 2012، 2همکاران 

مصرف مجدد  خرید  به  تمایل  پژوهش  این  دیگر  متغیرهای  میاز  مجدد  کننده  خرید  باشد. 

قضاوتمصرف به  دوباره  کننده  تکرار  به  نسبت  افراد  شخصی  ها های  شرکت  برخی  در  خرید 

های خرید کیفیت محصول خاص  (. در برخی از موقعیت2002،  3شود)ویلیام و آچیلتعریف می

مصرف نظر  جلب  برای  ضروری  عامل  مصرف  تنها  آنچه  درک  بنابراین  باشد،  نمی  کنندگان 

از بزرگترین چالش در  هایی باشد که بازاریابان  کنندگان خواستار آن هستند ممکن است یکی 
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کننده نسبت به محصول تمایل او  شوند. بنابراین نگرش مصرفورود به یک بازار با آن مواجه می

می قرار  تأثیر  تحت  خرید  به  همکارانرا  و  که  2013،  1دهد)چیاه  پژوهشی  مسئله  واقع  در   .)

شده و تمایل به خرید مجدد  محقق به دنبال آن است بررسی تأثیر تولید سبز بر کیفیت درک

از شرکتکننده در شرکت سایپارفمص این شرکت یکی  های بزرگ خودروسازی کشور است ؛ 

عنوان شرکت موردمطالعه پژوهش حاضر درنظر که به دلیل سهولت دسترسی به اطالعات آن به

باشد این است گرفته شده است. بنابراین سوال اصلی پژوهش که محقق به دنبال بررسی آن می

کننده با هدف تولید  مل مؤثر بر کیفیت درک شده و تمایل به خرید مجدد مصرفکه آیا بین عوا

 .  یا خیر سبز در شرکت سایپا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد

  يق پيشينه تحق  2

تأثیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین سبز بر  ( در پژوهشی به بررسی  1400اجلی و همکاران )

عملکرد   و  محیطی  تکنیکهمکاری  و  مسیر  تحلیل  ترکیب  با  تصمیمپایداری   گیریهای 

که:    نتایجپرداختند.   داد  بر  " نشان  مثبت  تأثیر  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  عملکرد  "عملیات 

همکاری محیطی تأثیر مثبت بر عملکرد پایداری  " ؛ و همچنین  "همکاری محیطی"و    "پایداری

دارد فناوران  پتروشیمی  با"در شرکت  ادامه  در  تصمیم  .  تکنیک  از  سوارا، استفاده  نوین  گیری 

ها استخراج شد. خروجی معیارهای عملکرد پایداری موردارزیابی قرار گرفته و وزن )اهمیت( آن 

از آن است که   به عنوان مهم  "معیار محیطی"این تکنیک حاکی  بیشترین وزن  ترین معیار  با 

تأمین ارزیابی  در  پایداری  شناسایی  عملکردی  همچنین  کنندگان  است.  معیارهای  "شده 

اجتماعی"و    "اقتصادی رتبه  "معیارهای  با  در  نهایتاً  گرفتند.  قرار  اهمیت  نظر  از  بعدی  های 

رتبه تکنیک  تأمینبکارگیری  هفت  ویکور،  و  بندی  گرفته  قرار  موردارزیابی  شرکت  مواد  کننده 

رتبه تأمین پایداری  عملکرد  نظر  از  شدندکنندگان  ایافته .بندی  برای های  ویژه  به  پژوهش  ین 

تأمینشرکت با  تولیدی در توسعه همکاری محیطی  به کنندگان آنهای  به منظور دستیابی  ها 

است مفید  بسیار  پایداری  )  .عملکرد  همکاران  و  تأثیر  1399طغرایی  بررسی  به  پژوهشی  در   )

 
4 Cheah et al. 
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حمل خدمات  از  شده  ادراک  داخلی  وکیفیت  گردشگران  رضایت  بر  اصفهان  شهری  نقل 

است کیفیت خدمات  پر گردشگران ضروری  رضایت  به  برای دستیابی  داد  نشان  نتایج  داختند. 

حمل از  بعدی  هیچ  در  گردشگران  شد  مشخص  همچنین  یابد.  اصفهان وافزایش  شهری  نقل 

ابعاد مختلف کیفیت خدمات بر رضایت  رضایت ندارند. لذا ضروری است مطابق با میزان تأثیر 

بیشتر ترتیب  به  موارد  گردشگران،  اعتماد،  قابلیت  همدلی،  پاسخگویی،  بهبود  برای  تمرکز  ین 

اقتصادی و تضمین صورت گیرد ( در پژوهشی به 1398عباسی و همکاران )  .محسوس، صرفه 

از وب تأثیر کیفیت خدمات درک شده مشتری  از طریق  بررسی  الکترونیکی  وفاداری  بر  سایت 

در هتل رضایت مشتری  و  شده  ادارک  از  هکیفیت خدمات  نتایج حاصل  پرداختند.  لوکس  ای 

سایت بر کیفیت سازی و شهرت وبها نشان داد که قابلیت وب سایت؛ سفارشیآزمون فرضیه 

سایت  دار دارد؛ کیفیت خدمات درک شده از وبسایت اثر مثبت و معنیخدمات درک شده وب

رضایت دارد؛  دار  معنی  و  مثبت  اثر  آن  مشتریان  رضایت  بر  بر  مشتری  برگشت  مندی  قصد 

وب  به  معنیمشتری  و  مثبت  اثر  هتل  به سایت  مشتری  برگشت  قصد  نهایت  در  و  دارد  دار 

دار دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون واسطه ای  سایت هتل بر وفاداری اثر مثبت و معنیوب

از معیار بارون و کنی و سوبل انجام شد،  گر رضایتمتغیر واسطه  مندی مشتری که با استفاده 

ای در رابطه بین کیفیت خدمات درک شده مشتریان  شان داد که رضایت مشتری نقش واسطهن

وب آناز  برگشت  به  میل  و  میسایت  ایفا  ای ها  واسطه  آزمون  از  حاصل  نتایج  بعالوه؛  نماید. 

ای در سایت نشان داد که این متغیر نقش واسطهگر قصد بازگشت مشتریان به وبمتغیر واسطه 

( در  1397نماید.  رسولی و همکاران )ایت مشتریان و وفاداری الکترونیکی ایفا میرابطه بین رض

نقش   با  کتاب  اینترنتی  خرید  قصد  بر  الکترونیکی  خدمات  کیفیت  تأثیر  بررسی  به  پژوهشی 

می نشان  پژوهش  نتایج  پرداختند.  شرکت  تصویر  و  اعتماد  خدمات  میانجی  کیفیت  دهد 

اینترنتی کتاب تأثیر  شرکت و قصد خرید مشتریان فروشگاهالکترونیکی بر اعتماد، تصویر   های 

مثبت دارد. همچنین اعتماد و تصویر شرکت نیز به طور مستقیم و مثبت بر افزایش قصد خرید  

های اینترنتی کتاب  های فروشگاهاثرگذار است. نتیجه: کیفیت خدمات الکترونیکی که در وبگاه
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می گرایارائه  در  زیادی  تأثیر  داردشود  کتاب  اینترنتی  خرید  به  افراد  و  توکلی  .ش  پور 

( در پژوهشی با عنوان »بررسی کیفیت خدمات درک شده بر وفاداری مشتری 1396همکاران)

با در نظر گرفتن نقش تعدیل های  گر هزینهبه واسطه تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری 

  -کاربردی و به روش توصیفی  جابجایی )مورد مطالعه: شعب بانک سینا در مشهد(« به صورت

تعداد   مشهد   350پیمایشی،  شهر  سطح  در  سینا  بانک  شعب  مشتریان  بین  در  را  پرسشنامه 

کرده نقش  توزیع  تنها  پژوهش  فرضیات  بین  از  که  داد  نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج  اند. 

سایر    های جابجایی بر رابطه بین تصویر ذهنی شرکت و وفاداری مشتری، رد وگر هزینهتعدیل

. مهمترین عامل مؤثر  /38فرضیات مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین رضایت مشتری با ضریب  

وفاداری مشتری می وفاداری مشتری بر  بر  رضایت مشتری  و  تصویر ذهنی شرکت  اثر  و  باشد 

گری تصویر ذهنی شرکت و رضایت مشتری  باشد. عالوه بر این نقش میانجیمثبت و معنادار می

گری این  این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج بیانگر تأیید نقش میانجینیز در  

)متغیرها می اردستانی  و  »اندازه1396باشد.  چگینی  عنوان  با  تحقیقی  ابزارهای  (  تأثیر  گیری 

کنندگان« با هدف بررسی رابطه بازاریابی سبز، تصویر  بازاریابی سبز بر رفتار خرید مجدد مصرف

اند. متغیرهای تحقیق شامل  ن و تمایل به خرید در محصوالت ارگانیک )سبز( انجام دادهسازما

زیستبخش دانش  نگرانیهای  زیستمحیطی،  و  های  شده  ادراک  قیمت  و  کیفیت  محیطی، 

می نشان  تحقیق  نتایج  است.  خرید  به  تمایل  و  سازمان  برند  دانش  تصویر  بین  که  دهد 

حیطی و تصویر سازمان سبز با رفتار خرید سبز رابطه وجود مهای زیستمحیطی، نگرانیزیست 

رابطه وجود   نیز،  به خرید  تمایل  و  و کیفیت درک شده محصول  قیمت  بین  و همچنین  دارد 

( در پژوهشی با موضوع »مدل ساختار علیت کیفیت خدمات و ارزش درک 1396دارد. سردار )

های شهر  تریان )مورد مطالعه: داروخانهگری رضایت مششده بر تمایل به خرید مجدد با میانجی

ای گیری خوشه های شهر تهران را به روش نمونهنفر از مشتریان داروخانه  384تهران(« تعداد  

اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات و ارزش درک  تصادفی انتخاب نموده

همچنین   دارند،  تأثیر  مشتریان  مجدد  خرید  به  تمایل  در  کیفیت  شده  که  داد  نشان  نتایج 

با میانجی تأثیر دارد و روی هم  خدمات  به خرید مجدد  بر تمایل  گری متغیر رضایت مشتری 
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از تغییرات متغیر تمایل به خرید مجدد را توضیح دهند و متغیر ارزش  %61رفته توانسته اند که  

أثیر ندارد. الفت و  گری متغیر رضایت مشتریان بر تمایل به خرید مجدد ت درک شده با میانجی

( مدیریت  1395همکاران  به  دستیابی  جهت  الزم  اقدامات  شناسایی  عنوان  با  تحقیقی   )

تأمین سبز در صنعت خودروسازی ایران انجام دادند. با مطالعه ادبیات موضوعی، عواملی  زنجیره 

زیست  مدیریت  قبیل  محیط از  برای  طراحی  سازمان،  داخلی  عملکرد محیطی  بهبود  زیست، 

سازی مصرف  محیطی در حوزه فرآیند تولید، مدیریت منابع غیرتولیدی، مدیریت و بهینه یست ز

فرهنگ و  پرورش  و  آموزش  ضایعات،  مدیریت  زیست انرژی،  مدیریت  بیرونی  سازی،  محیطی 

محیطی در حوزه فروش و  محیطی با ذینفعان، بهبود عملکرد زیستهای زیستسازمان، همکاری

عنوان اقدامات افزایش ایمنی خودرو و بهبود عملکرد موتور خودرو را به خدمات پس از فروش و  

تأمین سبز معرفی نمودند. سپس با روش تاپسیس فازی  الزم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره 

بندی نمودند. نتایج تحقیق نشان داد که اقدامات طراحی برای اقدامات شناسایی شده را اولویت

محیطی با ذینفعان و مدیریت ضایعات به ترتیب رتبه اول تا  زیستهای  زیست، همکاری محیط

( در تحقیقی با عنوان »تأثیر فروشگاه بر قصد  1395سوم را کسب نمودند. اردکانی و جهانبازی )

ریسک درکخرید مجدد مصرف و  اعتماد  بهکنندگان:  با  شده  تعدیل کننده«  متغیرهای  عنوان 

م بعد  پنج  موجود،  ادبیات  به  را توجه  فروشگاه  جو  و  خدمات  تسهیالت،  ترفیعات،  حصوالت، 

اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  عنوان اجزای شکل دهنده تصویر فروشگاه در نظر گرفتهبه

مصرفداده اعتماد  تأثیر  که  داد  نشان  شده  ها  درک  ریسک  از  بیش  خرید  قصد  بر  کنندگان 

نوع محصوالت مورد   تأثیر  آنان است. همچنین  اعتماد، ریسک درک  توسط  بر  عرضه فروشگاه 

بر   ترفیعات، تسهیالت، خدمات و جو فروشگاه  تأثیر  از  آنان بیش  شده مشتریان و قصد خرید 

ای با عنوان ارائه مدل برنامه ریزی ( در مقاله1395موارد مذکور است. دهقان نیری و همکاران )

( بر این باورند که جهان امروز با  تولید سبز در صنعت خودرو )مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو

ها، افزایش مقدار گازهای گلخانه ای و ... مواجه است شدن زمین، انواع آلودگیمسائلی چون گرم

می مسائل  این  راهبرد که  بنابراین  شود.  بشر  حیات  تهدید  به  منجر  به حفظ تواند  مربوط  های 
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ن مدنظر قرار گرفته است. مقاله حاضر  های سازماعنوان یکی از مهمترین اولویت زیست به محیط

گیری و انتخاب  منظور تصمیم با هدف ارائه یک مدل ریاضی تولید سبز، پس از تشریح مدل به

راهبرد مناسب تولید سبز برای محصوالت منتخب شرکت ایران خودرو به کار گرفته شده است.  

انرژی، م  از کاهش مصرف  ابعاد تولید سبز اعم  زیستی و  واد آالینده محیطدر این مدل تمامی 

بهره از  ناشی  بررنامهآلودگی  مدل  یک  قالب  در  محصول  آمیخته برداری  درهم  آرمانی  ریزی 

از اجرای مدل در افق برنامهشده نتایج حاصل  ساله، تولید محصوالت سبزتر مانند    5ریزی  اند. 

تر حاصل نموده است.  و پارس با بیشینه ظرفیت و تولید سایر محصوالت را با حجم کم 206پژو 

)حسن  ازگلی  و  و  1395زاده  درک شده  ارزش  کیفیت خدمات،  »نقش  عنوان  با  تحقیقی  در   )

بر   به بررسی عوامل مؤثر  بانک ملت«  بانکداری شرکتی  وفاداری مشتری در  بر  تصویر سازمان 

شرکت فعال و    151ایجاد و گسترش وفاداری مشتریان بانکداری شرکتی بانک ملت که شامل  

اند. در این راستا تأثیر رای گردش مالی در بانکداری شرکتی هستند را مورد بررسی قرار دادهدا

مسئولیت  اطمینان،  قابلیت  فیزیکی،  ظواهر  و  )ابعاد  خدمات  کیفیت  و  ابعاد  ضمانت  پذیری، 

و   تجزیه  مورد  را  مشتریان  وفاداری  بر  سازمان  تصویر  و  شده  درک  ارزش  همدلی(،  تضمین، 

پژوهش نشان میادهتحلیل قرار د نتایج  بر  اند.  ارزش درک شده مهمترین عامل مؤثر  دهد که 

و   مثبت  به طور  تصویر سازمان  و  است. همچنین کیفیت خدمات  بانکداری  وفاداری مشتریان 

همدلی   خدمات،  کیفیت  ابعاد  بررسی  در  طرفی  از  دارند.  تأثیر  مشتریان  وفاداری  بر  معنادار 

 1ری مشتریان دارد. سایر ابعاد نیز بر وفاداری تأثیر مثبت دارند. اسکات بیشترین تأثیر را بر وفادا

پژوهش خود تأثیر غیرمستقیم کیفیت خدمات بر وفاداری مشتری از طریق 2018) ( در مدل 

انتظارات  رضایت با  را  استدالل کردند که مشتریان کیفیت  این چنین  تأیید نمودند و  را  مندی 

شوند  کیفیت دریافتی از کیفیت مورد انتظار بیشتر باشد، راضی میکنند و اگر  خود مقایسه می

نشان می وفادارنه  رفتار  از خود  و  و  تنهایی  به  کیفیت خدمات  این حالت،  در  از طرفی،  دهند. 

( پژوهشی را  2018در سال)  2شود. ویوبدون مقایسه با انتظارات مشتری به وفاداری منجر نمی

 
1 Scott, R. 

1 Wu, K. 
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تصویر اثر  »بررسی  عنوان  درک  تحت  تصویر  بر  خدمات  کیفیت  و  فروشگاه  نام  ذهنی  از  شده 

مارک از  مجدد  خرید  قصد  و  مشتریان تجاری  روی  بر  فروشگاه«  عرضه  مورد  اختصاصی  های 

های دارای دو برند اختصاصی در تایوان انجام داد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که  داروخانه

م  از  مجدد  خرید  قصد  بر  فروشگاه  ذهنی  مستقیمی ارکتصویر  و  مثبت  تأثیر  اختصاصی  های 

سوکی  وفاداری 2017)  1دارد.  و  رضایت  شده،  درک  خدمت  کیفیت  بررسی  به  پژوهشی  در   )

مشتری پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد هر چه سطح ادراک مشتریان از خدمت افزایش یابد،  

راضی نیز  شده  دریافت  کیفیت  میاز  آینده  تر  در  دارد  احتمال  و  خدمت  شوند  دریافت  برای 

چون و  چانگ  نمایند.  توصیه  دیگران  به  نیز  را  فعلی  دهنده  ارائه  و  نمایند  سال    2مراجعه  در 

های محیط فروشگاه آنالین بر قصد خرید مشتریان: با  ( پژوهشی را با عنوان »تأثیر نشانه2016)

کنندگانی  مصرفعنوان متغیرهای میانجی« بر روی در نظر گرفتن اعتماد و ریسک درک شده به

داد   نشان  پژوهش  از  حاصل  نتایج  دادند.  انجام  داشتند،  اینترنتی  خرید  تجربه  چانگوا،  در  که 

وب برند  و  مصرفکیفیت  اعتماد  بر  درکسایت  ریسک  خرید  کنندگان،  قصد  همچنین  و  شده 

برند  سایت در مقایسه با  ها از فروشگاه تأثیرگذار است. این مطالعه نشان داد که کیفیت وبآن 

( 2015در سال )  3آن تأثیر بیشتری بر قصد خرید مشتریان دارد. نتایج پژوهشی که هانگ و چا 

اعتماد مصرف عنوان »بررسی نقش میانجی  آنالین و پیشبا  رابطه بین تجارت  بینی  کننده در 

مصرف مجدد  خرید  به  و  تمایل  مالی  کارکردی،  روانی،  ریسک  داد  نشان  دادند،  انجام  کننده« 

تعدیل    ریسک اعتماد  عنصر  دارند. همچنین  تأثیر منفی  آنالین  بر قصد خرید  آنالین  پرداخت 

اعتماد مصرف بایستی میزان  پیشنهاد گردید که  نتیجه  روابط است. در  این  از  کننده  را  کننده 

شود. دابی  طریق کاهش انواع ریسک بهبود بخشید که در نهایت منجر به قصد خرید آنالین می

همکاران  توانمندسازی 2014)4و  برای  مدلی  ارائه  هدف  با  را  پژوهشی  مدیریت  (،  های 

سبز، زنجیره  تکنولوژی  مانند  توانمندسازهایی  از  مدل  این  ارائه  جهت  دادند.  انجام  سبز  تأمین 

 
2 Souki, H.R. 

3 Chang, T., & Choun, R. 

4 Haung, S., & Cha, L. 

1 Dubeya et al. 
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مدیریت ضایعات، مدیریت تولید، لجستیک معکوس، در نظر گرفتن نیازهای مشتریان، مدیریت  

تأمین یکپارچه  کنندگان، مدیریتروابط  و  تحقیق اطالعات  نتایج  بهره گرفتند.  فرآیندها  سازی 

یکپارچه که  داد  و  نشان  مهم  عوامل  جزء  سبز  تکنولوژی  اطالعات،  مدیریت  فرآیندها،  سازی 

(، تحقیقی را با  2013)1باشند. وانگ و همکاران تأمین سبز میای در اجرای مدیریت زنجیرهپایه

مدی  اقدامات  رابطه  بررسی  زنجیره عنوان  شرکتریت  مالی  عملگرهای  بر  سبز  ثای تأمین   2های 

زنجیره  مدیریت  اقدامات  پنج  موضوعی  ادبیات  مطالعه  با  ابتدا  دادند.  شامل  انجام  سبز  تأمین 

محیط با  سازگاری  و  سبز  لجستیک  سبز،  نقل  و  حمل  سبز،  تولید  سبز،  زیست، تدارکات 

داده تحلیل  نتایج  گردیدند و سپس  باشناسایی  نشان   ها  رگرسیون چندمتغیره  تحلیل  رویکرد 

زیست به ترتیب بیشترین اثر داد که اقدامات تولید سبز، لجستیک معکوس و سازگاری با محیط

(، تحقیقی با عنوان بررسی اقدامات  2012)3ها دارند. استفان و کومار را بر عملکرد مالی شرکت

زنجیره اتومبیل مدیریت  صنعت  در  سبز  در  تأمین  مطالعه  سازی  و  بررسی  با  پرداختند.  هند 

شیوه پژوهش  این  در  موضوعی  زنجیرهادبیات  مدیریت  سبز های  تدارکات  شامل  سبز  تأمین 

بندی سبز( و  )بازیافت و بازیابی محصول(، تولید سبز )کنترل مواد خطرناک(، توزیع سبز )بسته 

نشان میآوری ضایعات( میلجستیک سبز )جمع  نتایج  لجستیک   دهد کهباشند.  و  تولید سبز 

 باشند. سبز نسبت به سایر عوامل مؤثرتر و مهمتر می

با عنایت به مرور ادبیات، مشخص شد که در کمتر پژوهشی به ویژه تحقیقات داخلی به بررسی  

به  تأثیر   تمایل  بر  سبز  کیفیت درکمصرفخرید مجدد  تولید  میانجی  نقش  با  در  شده  کننده 

شرکت شرکت در  حاضر  تحقیق  انجام  ضرورت  لذا  است؛  نشده  پرداخته  خودروسازی  های 

 شودعنوان دومین شرکت خودروساز بزرگ کشور احساس میخودروسازی سایپا به

 شود:های پژوهش به صورت زیر ارائه میبا عنایت به مدل مفهومی پژوهش، فرضیه

 کننده دارد. مثبتی بر کیفیت درک شده و تمایل به خرید مجدد مصرف تولید سبز تأثیر    فرضیه اصلی: 

 
2 Wong et al. 

3 Thai 

4 Stephen, G., & Kumar, R. 
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 فرضیات فرعی 

 کننده دارد. محصول سبز با ارزش افزوده سبز تأثیر مثبتی بر کیفیت درک شده مصرف -1

کننده نسبت به یک محصول سبز تأثیر مثبتی بر کیفیت درک شده  ارزش احساسی مصرف  -2

 کننده دارد. مصرف

شده  کننده نسبت به یک محصول سبز تأثیر مثبتی بر کیفیت درکطی مصرفآگاهی محی  -3

 کننده دارد. مصرف

 کننده دارد. محصول سبز با ارزش افزوده سبز تأثیر مثبتی بر تمایل به خرید مجدد مصرف -4

کننده نسبت به یک محصول سبز تأثیر مثبتی بر تمایل به خرید  کیفیت درک شده مصرف  -5

 ه دارد. کنند مجدد مصرف

مصرف  -6 احساسی  خرید ارزش  به  تمایل  بر  مثبتی  تأثیر  سبز  محصول  یک  به  نسبت  کننده 

 کننده دارد. مجدد مصرف

مصرف  -7 محیطی  خرید آگاهی  به  تمایل  بر  مثبتی  تأثیر  سبز  محصول  یک  به  نسبت  کننده 

  کننده دارد.مجدد مصرف

 مباني نظري    3

 تأمین سبز های ارزیابی زنجیرهشاخص 3-1

اند که با وجود تأمین بیان کردههای متعددی را برای سنجش سبز بودن زنجیرهمحققان مختلف شاخص

را شامل طراحی    2تأمین سبز(، پنج بعد زنجیره2010)1کننده ای هستند. شانگ  تعدد، دارای همگرایی قانع

تأمین  سبز،سبز،  لجستیک  سبز،  خلیلی،   کنندگان  و  است)حقیقی  کرده  بیان  سبز  تولید  و  سبز  بازاریابی 

 
1 Shang, H. 

2 Green Supply Chain (GSC) 
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با مشتریان، طراحی سبز و  ( عوامل زنجیره 2014)  1(. وو 1391 تأمین سبز را شامل خرید سبز، همکاری 

سرمایه  هو بازگشت  است.  گرفته  نظر  در  اولویت 2010)  2گذاری  برای  زنجیره(  ابعاد  در  بندی  سبز  تأمین 

بازیافت محصول، مشارکت سازمان و مدیریت چرخه معیارهای مدیریت تأمینصنعت الکترونیک،   کننده 

نظر می  را در  میزان سبز بودن  1396نژاد،  گیرد)باقریعمر  ارزیابی  زمینه  انجام شده در  اکثر مطالعات   .)

تأمین زنجیره شاخص  پنج  بر  بسته تأمین  سبز،  تولید  سبز،  طراحی  سبز،  خرید  و  و  کننده  سبز  بندی 

شود  ها پرداخته میاند که در ادامه به تعریف هر یک از این شاخص ونقل و توزیع سبز تمرکز داشته لحم

کومار) و  آریفین2012)  3استیفن  )  4(؛  همکاران  وو 2016و  )   5(؛  همکاران  کوئی 2016و  همکاران    6(؛  و 

 ((.2022و همکاران ) 8(؛ فو2022و همکاران ) 7(؛ کواالتی2017)

 (، پنج بعد مذکور را به این صورت توصیف کرده است: 1396نژاد )باقری

تأمینتأمین • سبز:  و خرید  فعالیتکننده  شامل  سبز  و خرید  از کننده  اطمینان  آن  که هدف  است  هایی 

محیط با  شده  خریداری  مواد  بودن  فعالیتمتناسب  این  است،  مجدد،  زیست  استفاده  توانایی  شامل  ها 

 توانایی بازیافت و کاهش استفاده از مواد خطرناک هستند.

ها حداقل کردن تأثیرات محیطی محصول در  هایی است که هدف آن طراحی سبز: شامل تمام فعالیت •

 تمام چرخه عمر آن است. 

از ورودی • که  تولیدی  فرآیندهای  به صورت  تولید سبز،  نسبتاً کم  تولید سبز:  تأثیرات محیطی  با  هایی 

 شود. کنند و دارای کارآیی باال و همچنین ضایعات، یا آلودگی کمتری هستند، تعریف میاستفاده می

بندی، همکاری  استفاده از مواد سبز در بستهبندی کوچکتر،  بندی شامل بسته بندی سبز: این طبقه بسته •

ارائه بسته در  بسته بندیبا فروشندگان  زمان  و  استفاده  میزان مورد  استاندارد، حداقل کردن  و  های  بندی 

 های بازیافت و استفاده دوباره است. ارتقای برنامه

ه، استفاده از کنندحمل و نقل و توزیع سبز: این شاخص شامل تحویل مستقیم محصول به محل مصرف •

 های کوچکتر است. بندیوسایل نقلیه مناسب و توزیع محصوالت در بسته 

 
3 Wu, T. 
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 کننده شده توسط مصرف کیفیت درک  3-2

کننده از کیفیت کلی یا برتری یک محصول یا خدمت نسبت به عنوان ادراک مصرفشده بهکیفیت درک

تعریف میگزینه رقابتشود. کیفیت درکهای دیگر  اکثر شرکتشده یک ضرورت  امروز  و  است  به  ی  ها 

 1(. آکر 1394اند )اسماعیل پور و صیادی،  عنوان یک سالح راهبردی، روی آوردهمحور بهکیفیت مشتری

می1996) مختلف  تجاری  برندهای  به  مربوط  شده  دریافت  کیفیت  که  کرد  پیشنهاد  صورت  (  به  تواند 

درصد    80تا  اند  کند که نشان دادهگذشته را بیان میگیری شود و شواهدی از مطالعات  مستقیم نیز اندازه

داده می  توضیح  با کیفیت دریافت شده  ارزش دریافت شده  شود. کیفیت درک شده، کیفیت  تغییرات در 

تداعی  همانند  است.  محصول  به  نسبت  مشتری  ذهنی  ارزیابی  اما  نیست.  محصول  نشان واقعی  های 

نیز   فراهم میتجاری، کیفیت دریافت شده  برای مشتریان  را  تا آنارزش  متمایز کردن مارک  کند  با  ها 

های  تجاری از رقبا، دلیلی برای خرید داشته باشند. اساساً اصل درک مشتری از کیفیت به درک ویژگی 

های بازاریابی شرکت از  های خارجی، انجام فعالیتشود. در میان ویژگی ذاتی و خارجی کیفیت مربوط می 

 2(. زیتامل1394)پوراشراف و احمدی،    شودطریق قیمت، تبلیغات و ترفیع یک ابزار برجسته محسوب می 

کننده در مورد برتری و ارجحیت کلی یک محصول  ( کیفیت درک شده را قضاوت)ذهنی( مصرف1988)

کند. تجربیات شخصی محصول، نیازهای خاص و موقعیت مصرف، ممکن است ارزیابی ذهنی  تعریف می

تجربه طوالنی  مصرف از طریق  باال،  قرار دهد. معنای کیفیت درک شده  تأثیر  را تحت  از کیفیت  کننده 

مصرف شناخت  تجاری،  مارک  با  مرتبط  ایجاد مدت  تجاری  مارک  برتری  و  بودن  متفاوت  از  کننده 

همکاران،  گردد)حقمی و  )1395یقی  زیتامل  می1988(.  مشخص  از  (  جزئی  شده،  درک  کیفیت  که  کند 

کننده را به سوی انتخاب یک  ارزش ویژه مارک تجاری است. از این رو کیفیت درک شده باال، مصرف 

(. بنابراین،  1393کند)صیادپور و اسدی، های تجاری رقیب، هدایت میمارک تجاری نسبت به دیگر مارک

مصرف   به که  میمیزانی  درک  را  تجاری  مارک  کیفیت  افزایش کننده،  تجاری  مارک  ویژه  ارزش  کند، 

یورومونیتور  یافت.  مصرف 1996)  3خواهد  اطمینان  که  داد  نشان  حدود  (  کیفیت  به  نسبت    70کنندگان 

ارزش    های محصوالت با کیفیت ضعیف وجود دارد. عالوه بر تر از حالتی است که به مارکدرصد گسترده
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میافزوده ایجاد  کیفیت  از  اطمینان  که  مارککند، خردهای  نیز  توسعه  فروشان  را  قدرتمند خودشان  های 

 (. 1395دهند)رضایی و همکاران، می

 تمایل به خرید مجدد )قصد خرید مجدد(  3-3

تکرار خرید مصرف بازخرید،  به   تمایل  از  همامنظور  از  استفاده  از  بعد  برندی خاص  از  یا  کننده  برند  ن 

خرید مجدد یا قصد خرید مجدد،  اعتقاد مشتری به ادامه خرید از شرکتی خاص در آینده است. تمایل به  

به  که  است  رفتار خرید  تکرار  برای  مشتریان  انگیزشی  نیز  حالت  برند  از  ادراک شده  ارزش  پیامد  عنوان 

ص رفتاری وفاداری مشتری  شناخته شده است. بر اساس نظر بیشتر پژوهشگران، قصد خرید مجدد شاخ

 (. 1390است )صمدی و همکاران، 

 روش تحقيق   4

هدف،  از حیث  حاضر  داده است  کاربردی   پژوهش  نوع  لحاظ  به  همچنین  ب.  کمی،  ماهیته  ها    لحاظ 

علی و به لحاظ شیوه گردآوری اطالعات از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر   -توصیفی

اواخر شهریور سال   الی  تیر  از  نمایندگی  1397کلیه مشتریانی هستند که  های مجاز شهر  از محصوالت 

تعداد   تقریبی  به طور  بودند که  نمونه نفر می   1600تهران خریدکرده  برای  پژوهش  گیریباشند.  های در 

گیری تصادفی ساده، تصادفی نظام ها نمونههای متداولی وجود دارند که از جمله آنعلوم رفتاری روش

نمونه  طبقهیافته،  نمونه گیری  خوشهای،  نمونه گیری  و  میای  دسترس  در  مؤمنی، گیری  و  )آذر  باشند 

جامعه آماری در مناطق مختلف مورد مطالعه، گیری تحقیق حاضر به دلیل گستردگی  (. روش نمونه 1380

نمایندگی مجاز سایپا در سطح تهران بر    82باشد؛ به این طریق که از میان حدود  ای میبه صورت خوشه 

جغرافیایی،   پراکندگی  منطقه    10اساس  هر  از  و  مرکز  و  جنوب  شمال،  غرب،  شرق،  در    2نمایندگی 

ها به صورت تصادفی اقدام به  ان مراجعین به این نمایندگیطور تصادفی انتخاب شد و از مینمایندگی به 

ارائه نمونه  جدول  به  توجه  با  پژوهش  این  در  نمونه  حجم  که  شد  فرمول  شده  گیری  اساس    ، کوکرانبر 

مطالعه   منظور تعیین روایی محتوا از نظرات خبرگان و متخصصان سازمان موردباشد. به نفر می   300تعداد  

استفاده گردید و روایی صوری پرسشنامه پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. همچنین در پژوهش حاضر از  

 ای( و میدانی استفاده شده است. دو روش اسنادی )کتابخانه
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)کتابخانه اسنادی  و    ای(: روش  فارسی  کتب  و  منابع  شامل  پژوهش  این  در  نیاز  مورد  کتب  و  اسناد 

 . است ط، برخی مطالعات صورت گرفته و مقاالت انگلیسی مندرج در مجالتهای مرتبنامه انگلیسی، پایان

عنوان  های مورد نظر از روش میدانی به در این پژوهش برای رسیدن به نتایج و آزمون فرضیه  روش میدانی: 

ها و اطالعات الزم در این  آوری داده های تحقیق، جمع گیری شاخص روش اصلی استفاده شد. برای اندازه 

ساخته   پرسشنامه محقق  از یک  شناختی،  اطالعات جمعیت  بر  شامل  پژوهش عالوه  که  شد   25استفاده 

کننده، ارزش افزوده محصول و ای است و سه عامل ارزش احساسی مصرف گزینه   5سؤال در طیف لیکرت  

دهد )جدول ل به خرید مجدد پوشش می کننده را در دو بعد کیفیت درک شده و تمای آگاهی محیطی مصرف 

 (1.)) 

 ( 2016و همکاران،  (: شماره سواالت مربوط به متغیرهای پژوهش در پرسشنامه )شاهیرا1جدول )
 شماره سواالت  متغیرها 

 5تا شماره   1سواالت شماره  کیفیت درک شده 

 10تا شماره   6سواالت شماره  کننده خرید مجدد مصرف

 15تا  11سواالت شماره  کننده ارزش احساسی مصرف

 20تا شماره  16سواالت شماره  کننده ارزش افزوده مصرف

 25تا شماره  21سواالت شماره  کننده آگاهی محیطی مصرف

 يق تحقنتایج    5

های موجود به توصیف متغیرهای اصلی تحقیق پرداخته شده است و در ادامه در ابتدا با شاخص

شده از مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شده است. در جدول  جهت آزمون فرضیات مطرح 

از شاخص2) استفاده  با  پرداخته شده  (  اصلی  متغیرهای  توصیف  به  پراکندگی  و  مرکزی  های 

 است.

 های توصیفی و آزمون نرمالیتی متغیرهای مورد مطالعهاخص(: ش2جدول ) 

 متغیرهای پژوهش 
 ها آزمون نرمالیتی داده  های پراکندگی شاخص  های مرکزی شاخص 

 کشیدگی  چولگی  انحراف معیار  واریانس  میانه  میانگین 

 -05/0 -42/0 72/0 52/0 60/3 56/3 ارزش افزوده 

 11/0 -48/0 70/0 49/0 4 86/3 ارزش احساسی 

 94/0 -68/0 73/0 54/0 66/3 69/3 آگاهی محیطی 
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 -15/0 -64/0 88/0 78/0 80/3 56/3 کیفیت درک شده 

خرید مجدد  

 کنندهمصرف
45/3 60/3 70/0 83/0 34/0- 36/0- 

( متوسط  مالحظه می  ( 2همانطور که در جدول  از حد  باالتر  متغیرها  تمامی  میانگین   3شود، 

(  -2+ و  2قرار دارند. همچنین ضرایب چولگی و کشیدگی متغیرهای مورد مطالعه در بازه امن )

و مؤمنی،   )آذر  دارد  استنباط می1380قرار  اینگونه  لذا  داده(.  توزیع  که  و  شود  بوده  نرمال  ها 

مشکلداده بیهای  در  دادهسازی  مؤمنی،  ن  و  )آذر  ندارد  وجود  گردآوری شده  با  1380های   .)

نرمال به  دادهعنایت  دادهبودن  تحلیل  و  تجزیه  منظور  به  ادامه  در  معادالت  ها،  روش  از  ها 

جزئی  1ساختاری مربعات  حداقل  رویکرد  نرم  2با  آموس و  و    3افزار  )داوری  است  شده  استفاده 

از مدل1393رضازاده،   تحلیل مدل مستخرج  انجام (.  سازی معادالت ساختاری در سه مرحله 

اندازه1پذیرد:  می مدل  برازش  مرتبط (  مکنون  متغیرهای  و  سؤاالت  بین  روابط  بررسی  گیری، 

دل کلی. شکل  ( برازش م3( برازش مدل ساختاری، بررسی روابط بین متغیرهای مکنون؛ و )2)

 ( بیانگر مدل معادالت ساختاری استخراجی پژوهش با ضرایب استانداردشده بار عاملی است. 2)

 
1 SEM 

2 Partial Least Squares 

3 AMOS 
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 (: مدل پژوهش با ضرایب استانداردشده بار عاملی 1شکل )

)   T-Valuesمدل مستخرج معادالت ساختاری در فرمت   به نمایش درآمده است.    (2در شکل 

تواند وضعیت معنادار روابط بین متغیرهای مکنون و  شود، این مدل میهمانطور که مشاهده می

 همچنین متغیرهای مکنون و آشکار را مشخص کند. 
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 T-Values(: مدل پژوهش با ضرایب 2شکل )

 گیری و معناداری بار عاملی های اندازهارزیابی مدل

ها و متغیرهای مکنون مربوط به  ر مدل، مرتبط با بارهای عاملی بین گویهاولین معیار برازش د

  t( مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی و مقدار آماره  3. در جدول )خود است

 است.   96/1و  4/0به ترتیب 

 (: بارهای عاملی استانداردشده بین متغیرهای مکنون و سؤاالت مربوطه3جدول )

 مقدار آماره تی  مقدار بار عاملی  نماد گویه ها  متغیرها

ده 
زو

 اف
ش

رز
ا

 

Q1 756/0 19/24 

Q2 788/0 12/30 

Q3 702/0 40/19 

Q4 679/0 94/19 

Q5 774/0 11/30 

ش  
رز

ا

ی 
اس

حس
ا

 

Q6 794/0 47/33 

Q7 848/0 21/52 
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Q8 792/0 95/30 

Q9 842/0 76/53 

Q10 792/0 24/22 

ی 
یط

مح
ی 

اه
آگ

 

Q11 781/0 53/25 

Q12 785/0 92/28 

Q13 836/0 09/43 

Q14 819/0 46/42 

Q15 843/0 54/50 

ده 
 ش

ک
در

ت 
فی

کی
 

Q16 728/0 35/26 

Q17 853/0 07/43 

Q18 874/0 21/51 

Q19 806/0 81/32 

Q20 697/0 21/21 
ف

صر
د م

جد
د م

ری
خ

ده 
نن

ک
 

Q21 741/0 71/22 

Q22 761/0 56/28 

Q23 852/0 78/63 

Q24 777/0 20/31 

Q25 804/0 11/38 

 باشد می 4/0مقادیر بارهای عاملی بیشتر از 

بین سواالت و متغیرهای    tشود که مقادیر بار عاملی و ضرایب آماره  ( مشاهده می3در جدول )

هر  لذا معناداری روابط بین    باشد.می  96/1و    4/0ترتیب بیشتر از  ه  مکنون مربوط به خودشان ب

 شود. یید میأبا متغیر مربوط به خودش تال ؤس
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 گیری های اندازههای مربوط به مدلبررسی شاخص

های: ضریب  ها و متغیرهای پژوهش از شاخصمنظور تعیین روایی و پایایی سازهدر این بخش به

ترکیبی  کرونباخ 1پایایی  آلفای  شده2،  استخراج  واریانس  میانگین  شاخص  3،  مدل  ،  کیفیت 

یک معیار ارزیابی برازش  گیری و ضریب روایی همگرا استفاده شده است. پایایی ترکیبیاندازه

درونی مدل است و براساس میزان سازگاری سواالت مربوط به سنجش هر عامل قابل محاسبه  

به   است. زیادی  پایایی شباهت  نوع  روایی همگرا   روایی همگرااین  پارامترهای  از همان  دارد و 

است.  آلفای کرونباخشود. معیار سنتی محاسبه پایایی،  برای محاسبه پایایی مرکب استفاده می

داده پراکنش  میزان  براساس  کرونباخ  میآلفای  تعیین  اصلی  ها  عامل  معیار،  انحراف  و  شود 

سنجش پایایی است. از سوی دیگر پایایی ترکیبی براساس هماهنگی درونی سواالت هر عامل  

با عنایت به جدول    (.1393تری است )داوری و رضازاده،  شود، بنابراین معیار دقیقمحاسبه می

  7/0(، مشخص است که مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ برای همه متغیرها بیشتر از  4)

از    4دهد. جهت بررسی روای همگراباشد که پایایی مناسب متغیرهای مدل را نشان میاست می

ن از کافی بودن و  نشا 5/0استفاده شده است. مقدار باالی  5میانگین واریانس به اشتراک گذاشته 

شود مقدار میانگین واریانس  ( مالحظه می4مناسب بودن این معیار است. با توجه به جدول )

 باشد. می  5/0استخراج شده برای تمامی سازه ها  مناسب و  باالی 

 Communalityو  CV COM(: نتایج ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، روایی همگرا، 4جدول ) 

 AVE CV COM Communality پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ  متغیرها

 54/0 412/0 54/0 85/0 79/0 ارزش افزوده 

 66/0 66/0 66/0 90/0 87/0 ارزش احساسی 

 66/0 66/0 66/0 90/0 87/0 آگاهی محیطی 

 63/0 63/0 63/0 89/0 85/0 کیفیت درک شده 

 62/0 62/0 62/0 89/0 /84 کننده خرید مجدد مصرف 

 
1 Composite Reliability 

2 Cronbach Alpha 

3 Average Variance Extracted (AVE) 

4 Convergent Validity 

5 Average Variance Extracted 

https://parsmodir.com/db/research/ave.php
https://parsmodir.com/db/research/cronbach-alpha.php
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 روایی واگرا 

واگرا روایی  بررسی  الرکر)  1جهت  و  فورنل  توسط  که  ماتریس  استفاده  1981از   ، شده  ابداع   )

شود چون مقادیر جذر روایی واگرا از مقادیر  ( مالحظه می5همانطور که در جدول )شده است.  

پژوهش    توان گفت که در مدل های زیرین و راست قطر اصلی بیشتر است میموجود در خانه

های دیگر. به بیان  متغیرهای مکنون بیشتر با سواالت مربوط به خودشان تعامل دارند تا با سازه

 دهد. بهتر، این جدول مطلوبیت روایی واگرای مدل را نشان می

 (: نتایج روایی واگرا 5جدول )

 های پژوهشسازه

ده 
زو

 اف
ش

رز
ا

ی  
اس

س
اح

ش 
رز

ا
 

ی 
یط

ح
ی م

اه
آگ

ده  
 ش

ک
در

ت 
فی

کی
 

د  
جد

د م
ری

خ ص
م

ف
ر

ده 
نن

ک
 

     74/0 ارزش افزوده 

    81/0 59/0 ارزش احساسی 

   81/0 54/0 62/0 آگاهی محیطی 

  79/0 36/0 40/0 41/0 کیفیت درک شده 

 79/0 50/0 53/0 64/0 70/0 کننده خرید مجدد مصرف

 بررسی فرضیات مستقیم 

کلی، به بررسی فرضیات مطرح شده با    یید مدل در بخشهای ساختاری، اندازهگیری و أ بعد از ت

  tو ضریب بتای رگرسیونی )ضریب مسیر( پرداخته میشود. ضرایب معناداری    tاستفاده از آماره  

آیا فرضیه یا خیرنشان میدهند که  تحقیق معنادار هستند  تعیین شد  .های  تأثیر    ن گام بعدی 

(، نتایج نهایی  6رها است. جدول )متغیرها بر یکدیگر با استفاده از ضرایب استاندارد شده مسی

 دهد: های تحقیق را نشان میآزمون فرضیه 

 
1 Discriminant Validity 
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 های تحقیق (: نتایج آزمون فرضیه6جدول )

 مسیر  فرضیه 
 ضریب مسیر 

 (B ) 

 مقدار تی 

 (t-value ) 

ضریب همبستگی  

 پیرسون 
نتیجه  

 آزمون 
R sig 

 یید شد تأ 000/0 756/0 222/19 639/0 کیفیت درک شده ←ارزش افزوده  1

 تأیید شد  000/0 747/0 556/22 668/0 کیفیت درک شده←ارزش احساسی  2

 تأیید شد  000/0 561/0 857/10 439/0 کیفیت درک شده  ←آگاهی محیطی  3

4 
افزوده   مجدد    ←ارزش  خرید 

 کننده مصرف
 تأیید شد  000/0 630/0 715/16 585/0

 تأیید شد  000/0 640/0 048/9 479/0 کننده خرید مجدد مصرف  ←ارزش احساسی   5

 تأیید شد  000/0 607/0 988/4 317/0 کننده خرید مجدد مصرف  ←آگاهی محیطی   6

7 
شده   درک  مجدد    ←کیفیت  خرید 

 کننده مصرف 
 تأیید شد  000/0 752/0 033/10 422/0

 پرداخته شد.یابی معادالت ساختاری به بررسی فرضیات تحقیق آمده از مدل بر اساس نتایج بدست 

 کننده دارد. محصول سبز با ارزش افزوده سبز تأثیر مثبتی بر کیفیت درک شده مصرف  (: 1فرضیه ) 

( شکل  به  توجه  )1با  و  متغیر،  2(  دو  بین  شده  استاندارد  ضریب  ضریب  می  639/0(،  باشد. 

ر مثبت دهد که این تأثی( نشان می96/1)بیشتر از قدرمطلق  225/19معنادار بین این دو متغیر  

باشد؛ بنابراین فرض صفر رد میشود و میتوان نتیجه گرفت محصول سبز با ارزش افزوده سبز می

 کننده دارد. تأثیر مثبتی بر کیفیت درک شده مصرف

( مصرف  (:2فرضیه  احساسی  کیفیت  ارزش  بر  مثبتی  تأثیر  سبز  محصول  یک  به  نسبت  کننده 

 کننده دارد.درک شده مصرف

( شکل  به  توجه  )  (1با  استاندارد2و  ضریب  متغیر  (،  دو  بین  ضریب  می668/0شده  باشد. 

متغیر   دو  این  بین  قدرمطلق  22  /556معناداری  از  می96/1)بیشتر  نشان  تأثیر  (  این  که  دهد 

می مصرفمثبت  احساسی  ارزش  گرفت  نتیجه  میتوان  و  شده  رد  صفر  فرض  لذا  کننده  باشد؛ 

 کننده دارد. شده مصرفت درکنسبت به یک محصول سبز تأثیر مثبتی بر کیفی
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( مصرف  (: 3فرضیه  محیطی  کیفیت آگاهی  بر  مثبتی  تأثیر  سبز  محصول  یک  به  نسبت  کننده 

 کننده دارد.درک شده مصرف

( شکل  به  توجه  )1با  و  متغیر  2(  دو  بین  شده  استاندارد  ضریب  ضریب  می  439/0(،  باشد. 

متغیر   دو  این  بین  قدرمطلق  857/10معناداری  از  می96/1  )بیشتر  نشان  تأثیر (  این  که  دهد 

کننده  باشد؛ لذا فرض صفر رد میشود و میتوان نتیجه گرفت آگاهی محیطی مصرفمثبت می

 کننده دارد. نسبت به یک محصول سبز تأثیر مثبتی بر کیفیت درک شده مصرف

 کننده دارد. محصول سبز با ارزش افزوده سبز تأثیر مثبتی بر تمایل به خرید مجدد مصرف   (: 4فرضیه ) 

شکل به  توجه  )1)  با  و  متغیر  2(  دو  بین  شده  استاندارد  ضریب  ضریب  می  585/0(،  باشد. 

متغیر   دو  این  بین  قدرمطلق  16  /715معناداری  از  می96/1)بیشتر  تأثیر  (نشان  این  که  دهد 

می ارزش مثبت  با  سبز  محصول  گرفت  نتیجه  میتوان  و  میشود  رد  صفر  فرض  بنابراین  باشد؛ 

 کننده دارد. افزوده سبز تأثیر مثبتی بر تمایل به خرید مجدد مصرف

کننده نسبت به یک محصول سبز تأثیر مثبتی بر تمایل به  شده مصرفکیفیت درک  (:5فرضیه )

 کننده دارد.خرید مجدد مصرف

شکل به  توجه  )1)  با  و  متغیر  2(  دو  بین  شده  استاندارد  ضریب  ضریب  می  422/0(،  باشد. 

متغیر  معنادار دو  این  بین  قدرمطلق  033/10ی  از  نشان96/1)بیشتر  مثبت (  تأثیر  دهنده 

درکمی کیفیت  گرفت  نتیجه  میتوان  و  شده  رد  صفر  فرض  بنابراین  مصرفباشد؛  کننده  شده 

 کننده دارد. نسبت به یک محصول سبز تأثیر مثبتی بر تمایل به خرید مجدد مصرف

( سبت به یک محصول سبز تأثیر مثبتی بر تمایل به  کننده نارزش احساسی مصرف  (: 6فرضیه 

 کننده دارد.خرید مجدد مصرف

شکل به  توجه  )1)  با  و  متغیر  2(  دو  بین  شده  استاندارد  ضریب  ضریب  می  479/0(،  باشد. 

دهد که این تأثیر مثبت ( نشان می96/1)بیشتر از قدرمطلق  9/ 048معناداری بین این دو متغیر 

فرمی بنابراین  مصرفباشد؛  احساسی  ارزش  گرفت  نتیجه  میتوان  و  میشود  رد  صفر  کننده  ض 

 کننده دارد. نسبت به یک محصول سبز تأثیر مثبتی بر تمایل به خرید مجدد مصرف
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( به  آگاهی محیطی مصرف  (:7فرضیه  بر تمایل  کننده نسبت به یک محصول سبز تأثیر مثبتی 

 کننده دارد.خرید مجدد مصرف

شکل به  توجه  )1)  با  و  متغیر  2(  دو  بین  شده  استاندارد  ضریب  ضریب  می  317/0(،  باشد. 

دهد که این تأثیر مثبت ( نشان می96/1)بیشتر از قدرمطلق  4/ 998معناداری بین این دو متغیر 

مصرفمی محیطی  آگاهی  گرفت  نتیجه  میتوان  و  میشود  رد  صفر  فرض  بنابراین  کننده  باشد؛ 

 کننده دارد. صول سبز تأثیر مثبتی بر تمایل به خرید مجدد مصرفنسبت به یک مح

 ارزیابی تناسب مدل 

شود این است که  سازی و تخمین پارامترهای آن، اولین سوال اساسی که مطرح میبعد از مدل

باشد یا خیر. پاسخ به این سوال تنها از طریق  گیری مناسبی میگیری، مدل اندازهآیا مدل اندازه

ب با  بررسی  مدل  یک  حد  چه  تا  که  است  این  مدل  برازش  از  منظور  است.  امکانپذیر  رازش 

)کالنتری،  داده دارد  توافق  و  سازگاری  مربوط  ص  1388های  دقیقاً  127،  مدل  یک  وقتی   .)

ویژگی دارای  و  امکانمشخص  آن  آزمون  و  برآورد  و  باشد  همانندی  در  های  گردد،  پذیر 

برازندگی  این ارزشیابی  برای  شاخصصورت  مهمآن  که  دارد  وجود  زیادی  آنهای  در  ترین  ها 

 . ( آورده شد7جدول )

 های نیکویی برازش مدل (: شاخص7جدول )

 آماره مدل فرضیات معیار مقبولیت شاخص برازش 
1RMSEA RMSEA<0.8 073/0 

2NFI NFI>0.90 94/0 

NNFI NNFI>0.90 90/0 

IFI IFI>0.90 92/0 

CFI
3 CFI>0.95 98/0 

4GFI GFI>0.90 93/0 
5AGFI AGFI>0.85 88/0 

RMR RMR>0.75 058/0 

 
1 Root Mean Squarer or of Approximation 

2 Normed Fit Index 

3 Comparative Fit Index 

4 Goodness of Fit Index 

5 Adjusted Goodness of Fit Index 
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قبول نباشد دلیلی بر رد مدل نیست بلکه  (، اگر یکی از این شاخصها قابل8با عنایت به جدول )

گیری، جمعیت باشد که این ضعف ممکن است ناشی از نمونهدهنده ضعف نسبی مدل مینشان

های ارائه شده و مقایسه آن با مقدار مطلوب برای یک مدل  نمونه یا عوامل دیگر باشد. شاخص

این  مدل  برازش  در  توجه  قابل  نکته  دارد.  تحقیق  مناسب مدل  برازش  از  نشان  یافته،  برازش 

کند که  کند، هرگز ثابت نمیمدل را تأیید میاست که، در حالی که برازش مدل ساختاری آن  

 آن مدل، یگانه مدل معتبر است.

 گيري و پيشنهادهايجه نت  6

آلودگی محیط  کاهش  تولید سبز،  اصلی  تا هدف  توزیع  و  تولید  مواد خام،  زمان خرید  از  زیست 

آن  رفتن  بین  از  و  محصوالت  فروش  می زمان  آن  اهداف  دیگر  از  کرد هاست.  محدود  به  ن توان 

منظور حفظ انرژی و جلوگیری از استفاده مواد خطرناک برای ضایعات در داخل سیستم صنعتی به 

محیطی با مدیریت زیست، اشاره کرد. هم افزایی ایجادشده در اثر رعایت مالحظات زیست محیط 

 ها وری، کیفیت و عملکرد محیطی سازمان شود که بهره تأمین سبز؛ باعث ایجاد فرصتی می زنجیره 

همکاران،  و  )کوای  یابد  سازمان 2017ارتقا  دست (  برای  مسیر ها  در  بهتر  محیطی  نتایج  به  یابی 

زنجیره  ایده مدیریت  از  باید  سبز  نوآوری تأمین  کنند؛ ها،  استفاده  خود  کارکنان  خالقیت  و  ها 

می  توصیه  نظران  صاحب  از  بسیاری  تیم بنابراین  از  راستا  این  در  شودکنند  استفاده  سبز  . های 

مراحل به کارگیری یک تیم سبز عبارت از: بازنگری محیط، بنا نهادن یک برنامه محیطی، تأسیس 

باشد تولید پاک که کاربرد های محیطی می های کاری برای فعالیت یک واحد محیطی، ایجاد گروه 

محیطی جامع و مانع برای فرایند محصوالت و خدمات است به منظور مستمر یک راهبرد زیست 

رود. این روش، زیست به کار می آور برای انسان و محیط ایش بازدهی کلی و کاهش آثار زیان افز 

نیاز در تکنولوژی و صنعت موجود به منظور ساختن  ایجاد تغییرات مورد  راهبردی جهانی برای 

 زیستتر بیشتر با انگیزه حفظ محیط ای مبتنی بر توسعه پایدار است، لذا مفهوم تولید پاک جامعه 
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(، دهقان نیری و 1395توسعه یافته است. نتایج این پژوهش در راستای پژوهش الفت و همکاران ) 

 ( است.2015)   1( الری و همکاران2017( سارپونگ و همکاران ) 1395همکاران ) 

می که  نظر همانطور  از  باید  خودرو  خود  اینکه  بر  عالوه  خودرو،  تولید  شدن  سبز  برای  دانیم 

باز قابلیت  و  باشد،  گشتسوخت  سبز  سبز،  پذیری  تولید  باشد.  سبز  باید  نیز  آن  تولید  فرآیند 

محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین  کننده تولید با الزامات زیست یکپارچه 

از   پس  باالخره  و  مشتری  به  تحویل  انتقال،  و  توزیع  فرآیندهای  ساخت،  و  تولید  اولیه،  مواد 

وری مصرف انرژی و کردن میزان بهرهفت و مصرف مجدد به منظور بیشینه مصرف، مدیریت بازیا

بهبود عملکرد کل زنجیره  با  بهرهمنابع همراه  به دلیل  تولید سبز  از مزایای تأمین است.  مندی 

های موفق در  ( از راهبردمتمایزها و نوآوری در تولید محصوالت راهبردی  راهبرد کاهش هزینه

مزیت   در شرکتکسب  سال رقابتی  در  تولیدی  اخیر محسوب میهای  زنجیرههای  تأمین  شود. 

به تحویل سریع تأخیر، کاهش هزینهسبز  افزایش کیفیت  تر کاال و خدمات، کاهش زمان  ها و 

منجر خواهد شد و با ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای مشتریان به دلیل عرضه محصوالت سبز به 

 . (1395)الفت و همکاران ، هد شد مزیت رقابتی منتهی خوا

درک کیفیت  بر  مثبتی  تأثیر  سبز  افزوده  ارزش  با  سبز  مجدد  محصول  خرید  به  تمایل  و  شده 

 کننده دارد. مصرف

زنجیره مدیریت  مادی:  زیستمزایای  بار  کاهش  به  سبز  هزینهتأمین  کاهش  های  محیطی، 

به  تأمین و  کرده  کمک  مشتریان  و  تولیدکنندگان  در  کنندگان،  منابع  و  انرژی  مصرف  کاهش 

 شود. جامعه منجر می

زیست و محیطی نشانگر آشنایی کلی افراد با محیط محیطی یعنی نگرانی زیست کاهش باز زیست 

ها نسبت به این مساله است. نحوه برخورد در این زمینه نشانگر خوبی از سطح یا میزان نگرانی آن 

با   رویارویی  افراد در زمینه  نیات  رابطه قصد و  ثابت شده است که  به طور کلی  این قضیه است 

 
1 Laari et al. 
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زیست وجود دارد. هر چه رفتار و برخورد زیست و رفتار دوستدار محیط مثبتی بین نگرانی محیط 

آن  نیات  و  قصد  باشد،  بیشتر  قضیه  این  با  کمپانی مشتری  از  خرید  اجتناب  برای  آلوده ها  های 

کندکرد کننده محیط  راه  در  فداشدن  و  قوی زیست  آلودگی  روند  این  نهایت هم ن  در  و  تر شده 

محیطی های زیست گردد. سطح یا میزان باالی فعالیت زیست می تر با محیط منجر به رفتار دوستانه 

مسایل  از  آگاهی  است.  شان  زندگی  در  آن  باالی  اهمیت  به  مردم  اهتمام  بیانگر  حتم  طور  به 

ها، اطمینان از ها، نگرانی در خصوص راه حل محیطی و عواقب رفتارهای پاسخی آن مختلف زیست 

روند و تمایل به های انفرادی یا شخصی، جزیی از راه حل به شمار می ها و کوشش این که تالش 

دوستانه  رفتارهای  دادن  نشان  به  توجه  و  پول  زمان،  قبیل  از  شان  منابع  مجدد  تر تعیین 

زیست هستند، تمایل معمول نگران محیط زیستی است. از این رو مشتریانی که بیش از حد  محیط 

 (.2012،  1دهند )لین و هونگبیشتری به تالش برای تغییر این وضعیت از خود نشان می 

زنجیره مدیریت  غیرمادی:  میمزایای  سبز  تأمینتأمین  در  کاهش  سهولت تواند  کنندگان، 

تولید برای  نیازهایدستیابی  بهتر  ارضای  و  مشتریان  رضایت  و  موجب    کنندگان  را  اجتماعی 

 شود.

کننده نسبت به یک محصول سبز تأثیر مثبتی بر کیفیت درک شده و  ارزش احساسی مصرف

 کننده دارد. تمایل به خرید مجدد مصرف

حالت  و  احساسات  برانگیختن  و  تحریک  برای  آگاهانه  فایده  یا  سودمندی  احساسی  های ارزش 

به  احساسی  ارزش  حقیقت  در  است.  افراد  ترغیب عنوا خلقی  در  خدمت،  یا  محصول  توانایی  ن 

توصیف می  عاطفی  حاالت  و  و 1991،  2شود)شتاحساسات  ارتباط  در  دائما  و خدمات  کاالها   .)

ها شامل پیوستگی به پاسخهای احساسی هستند برخالف سایر معیارها و سنجش ها، ساختار آن 

تأمین سبز شرکت زنجیره   باشند. قسمت مدیریت اجزایی چون سودمندی و هم افزایی زودگذر می 

 
1 Lin & Huang 

2 Sheth 
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ذی  و  سهامداران  ترغیب  به  باید  محیط سایپا  به  نسبت  تأمین نفعان  برای  بهتر  تصویر  زیست، 

و وادار کردن  برای مشتریان  زندگی  ارتقای کیفیت  بهتر و  تولید کنندگان، احساس  کنندگان و 

 (2017 ، 1رانکند. )سارپونگ و همکا صنایع برای قبول مسئولیت در برابر جامعه کمک می 

تأمین سبز را ها باید رویکرد سبز و انطباق با مدیریت زنجیرهبه طور خالصه، ده دلیل که شرکت

 (:  2016بپذیرند عبارتند از )شاهیرا و همکاران، 

 وری؛ها و افزایش بهرهپایداری منابع و کاهش هزینه -1

 کسب مزیت رقابتی؛  -2

 انطباق با قوانین؛  -3

 سب شهرت نام تجاری و بازگشت سرمایه؛ کاهش ریسک و ک -4

 دلگرمی کارکنان و الزامات اخالقی؛  -5

مصرف  -6 محیطی  درکآگاهی  کیفیت  بر  مثبتی  تأثیر  مجدد  کننده  خرید  به  تمایل  و  شده 

 کننده؛ مصرف

 محیطی؛های زیستتولید با حداقل اتالف و لطمه -7

 نفعان؛محیطی با ذیهمکاری زیست -8

 زیست؛ یططراحی برای مح -9

 مدیریت ضایعات.  -10

 پیشنهادها 

 
1 Sarpong et al. 
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های بیشتر مشخص شد که دالیل زیر موجب ایجاد مشکالتی در تولید سبز شرکت سایپا شده  با بررسی 

 گان شده است: کنندمصرف خرید مجدد تمایل به که به تبع آن، تأثیرات منفی بر  

تأمین - و  سازمان  غیرفعال  رویکرد  زیستوجود  استانداردهای  رعایت  خصوص  در  و کنندگان  محیطی 

 مسئولیت اجتماعی؛ 

 توانمندی ضعیف تأمین کنندگان در تامین به موقع کاال با کیفیت موردنظر شرکت؛  -

 تأمین سبز؛ ایجاد مزیت رقابتی نامحسوس ناشی از اجرای زنجیره  -

 ن سبز؛تأمیسازی زنجیرهدشواری سازماندهی و هماهنگی واحدها در پیاده -

 تأمین و سبز؛یابی به مدیریت زنجیره های ناکافی از سوی دولت جهت دست ها و مشوق وجود محرک  -

 تأمین سبز؛ سازی زنجیرههزینه باال و اضافه پیاده -

 محیطی؛های قانونی ناکافی جهت اجرای قوانین زیستوجود اهرم -

 تأمین سبز؛ تسهیل اجرای زنجیره های فناوری اطالعات و ارتباطات نامناسب و ضعیف جهت زیرساخت  -

 محیطی؛کمبود دانش و آموزش در خصوص مسائل زیست -

 حمایت پایین مدیران ارشد و میانی سازمان؛ -

 حضور و رقابت ضعیف در بازارهای جهانی؛ -

 محیطی ضعیف در سازمان؛وجود اهداف و برنامه راهبردی زیست -

 محیطی؛های قانونی ناکافی جهت اجرای قوانین زیستوجود اهرم -

شود  ها، پیشنهاد میهای مذکور و با توجه به نتایج آزمون فرضیه با عنایت به محدودیت 

 که اقدامات زیر، مدنظر قرار گیرند:

 نفعان صنعت خودرو؛بکار بردن بینش مشترک و نگرش سیستمی در ذی -

 محصوالت سبز؛ کردن ذهنیت مشتریان در استفاده از خدمات و ای و حساستأثیر تبلیغات رسانه  -

 بنیان تولید سبز به رعایت الگوهای توسعه پایدار؛ -

 نهادینه کردن تولید سبز در تمامی محصوالت سازمان؛ -
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 کننده محصوالت سبز.بررسی عوامل مؤثر بر مسئولیت اجتماعی تأمین  -

 شود:همچنین با عنایت به وجود مشکالت باال در شرکت مذکور، پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه می 

های دیزلی و های برقی در خطوط تولیدی جهت جابجایی قطعات بجای لیفتراکاستفاده از لیفتراک •

 کند.  زیست میگازسوز بهبود شایانی به کاهش آلودگی محیط 

الستیک  • از  لیفتراکاستفاده  در  توپر  الستیکهای  بجای  حافظ ها  حدودی  تا  معمولی  های 

میمحیط الستیکزیست  زیرا  می   هایباشد،  تعویض  کوتاه  زمانی  بازه  در  عمدتاَ  در  معمولی  گردند، 

 باشند.  های توپر دارای عمری سه ساله میصورتیکه الستیک 

حمل • از  ودر  انبارها  محیط  در  صنعتی  می   AGV1نقل  به  استفاده  را  کمتری  آلودگی  که  گردد 

میمحیط تحمیل  و    AGVنماید.  زیست  کوچک  سازه  وزن سبک،  جمله؛  از  متعددی  مزایای  دارای  ها 

محدودیت با  انطباق  قابلیت  باال،  راهاستحکام  و  نصب  موجود،  فیزیکی  و  های  آسان  و  سریع  ...  اندازی 

آن می مزیت  بزرگترین  ولی  به  باشند،  اینرو  از  و  نداشته  جایگزینی  به  نیازی  و  بوده  آنان  باالی  عمر  ها 

ها، منابع کمتری نمایند. در دو مورد باال با توجه به چرخه عمر آن یب کمتری را وارد میزیست آسمحیط

 شود و ضایعات کمتری برای از بین بردن وجود خواهد داشت.  از طبیعت مصرف می 

ها و مزایای کاربرد باال با هدف بیشینه کارائی و صرفه های فلزی تاشو با توجه به قابلیت استفاده از پالت  •

اقتصادی در نگهداری و جابجایی قطعات و از سوی دیگر با هدف کاهش ضایعات در انبارها، در خودروسازی 

ترتیب عالوه بر  های مرسوم در بازار نماید. بدین تواند کمک شایانی به عدم استفاده از دیگر پالت سایپا می 

بارش، انتقال، توزیع و تحویل به نحو  های مرتبط با ان زیست بدلیل چرخه عمر باال، هزینه حفاظت از محیط 

ها، بهسازی و نوسازی محوطه تصفیه یابد. ایجاد سیستم آنالین در تصفیه خانه ای کاهش می قابل مالحظه 

اندازه خانه  لجن،  آبگیری  سیستم  ساخت  آالینده ها،  زیست گیری  کوره های  از  ناشی  رنگ،  محیطی  های 

انرژی،   سازی و گسترش و نگهداشت فضای سبز، آموزش، فرهنگ مدیریت پسماندهای صنعتی، مدیریت 

 تواند در این حوزه انجام گیرد.جلب مشارکت کارکنان از دیگر اقداماتی است که می 

 
1 Automatic Guided Vehicle 
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 تقدیر و تشکر   7

در پایان از تمامی افرادی که ما را در انجام پژوهش حاضر کمک و مساعدت کردند، کمال تشکر   

 آید.  عمل میو قدردانی به

 مراجع  8

تأمین سبز بر  (.  1400اجلی، مهدی؛ نصیری، عباس؛ هدایتی، حسن )  -1 تأثیر عملیات مدیریت زنجیره 

تکنیک و  مسیر  تحلیل  ترکیب  با  پایداری  عملکرد  و  محیطی  تصمیمهمکاری  علمی  گیریهای  مجله   ،

 .60-77، دی، صفحه 74ف شماره 6محیط زیست و توسعه فرابخشی، دوره 

همایون  -2 مهدی؛  صابریفر،  اجلی،  بابک؛  زینتی،  )مهدی؛  نیما  رتبه1400فرد،  و  ارزیابی  بندی (. 

گیری، نشریه علمی اندیشه آماد، شماره های تصمیمکنندگان سبز با ترکیب تحلیل مسیر و تکنیکتأمین

 ، پاییز، سال بیستم.78

 بیتی، تهران: نشر ویرایش. (، احتماالت و آمار کاربردی در روانشناسی علوم تر 1380آذر، عادل؛ مؤمنی، منصور )   -3

)اسماعیل  -4 امراهلل  صیادی،  مجید؛  نیات  1394پور،  و  رضایت  بر  مشتری  شده  ادراک  ارزش  تأثیر   ،)

کارهای   و  محوریت کسب  با  بازرگانی  مدیریت  ملی  همایش  خدماتی،  محصوالت  در  مشتریان  رفتاری 

 کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان، دانشگاه پیام نور مازندران. 

نژاد، صابر )  -5 برای کسب مزیت رقابتی، کنفرانس بین  (، بررسی نقش زنجیره 1396باقری  تأمین سبز 

 تأمین سبز.اللملی زنجیره

(، ارزیابی و اندازه گیری ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری 1394پوراشراف؛ یاسر؛ احمدی، زهرا )  -6

 . 135-109(، 6)3یریت پولی و بانکی، در بین مشتریان بانک انصار شهرستان پل دختر، توسعه مد

بازاریابی سبز در رفتار خرید مصرف کنندگان،  1391حقیقی، محمد؛ خلیلی، مریم )  -7 بررسی جایگاه   ،)

 .102-83(، 9)4نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 
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In today's era, paying attention to environmental ideals is one of the main elements 

of gaining a competitive advantage. The pressures related to this field also affect 

the economy of manufacturing companies in cultural and social dimensions; 

Green production is an approach that the leading organizations in the field of car 

production have pursued its ideals in this direction. The foundation of green 

production relies on the observance of sustainable development patterns in the 

organization. The main goal of the current research is to investigate the effect of 

green production on the consumer's desire to repurchase with the mediating role of 

perceived quality. For this purpose, in this research, SAIPA Automobile Company 

was selected as the case study. The current research is an applied research in terms 

of its purpose. Also, in terms of the type of data, it is descriptive and from the 

point of view of the execution method, it is survey type. The sampling method of 

this research is cluster. In addition, to select the statistical sample, about 82 

SAIPA authorized agencies in Tehran were considered. Among these, based on 

geographical distribution, 10 agencies in the east, west, north, south and center 

and 2 agencies were randomly selected from each region, and among the clients of 

these agencies, a random sampling was carried out, so that the sample size In this 

research, according to Cochran's formula, the number of people is 300, the sample 

size of 300 people was considered. In order to analyze the data, SPSS and AMOS 

statistical software were used. After confirming the model in the structural, 

measurement and general parts, the proposed hypotheses are examined using the t-

statistics and the regression beta coefficient (path coefficient). The results of the 

research hypotheses test showed that among the factors affecting the perceived 

quality (green product effect, consumer emotional value, consumer environmental 

awareness, added value, perceived quality, emotional value and consumer 

environmental awareness) and the willingness of the consumer to repurchase with 

the aim of green production There is a positive and meaningful relationship in 

SAIPA company. 
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