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چکیده

با افزایش آگاهی و دانش افراد در ارتباط با اهمیت رفاه اجتماعی، 
محیط زیست به دغدغه ای جدی برای مردم تبدیل شده است. 
رقابت  عمومی،  مقررات  افزایش  زیست،  محیط  مسائل  اهمیت 
که  است  شده  باعث  عمومی  افكار  فشار  و  سازمان ها  وسیع 
سازمان ها عالوه بر سودآوری و فروش بیشتر، به محیط زیست 
به  مطالعه  این  مفهوم،  این  اهمیت  دلیل  به  کنند.  توجه  هم 
با  زیست  محیط  با  سازگار  صادرات  بازاریابی  استراتژی  بررسی 
نقش میانجی مزیت های رقابتی پورتر پرداخته است. تعداد 186 
پرسشنامه میان صادرکنندگان توزیع و جمع آوری شد و داده ها با 
استفاده از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

نتایج حاکی از آن است که همه  فرضیه ها به جز تاثیر مستقیم 
استراتژی  سازگار با محیط زیست بر عملكرد صادرات مورد تایید 

است.

مقدمه

نتوانسته  تولید کننده  مسئولیت پذیری  مقررات  اروپا،  اتحادیه  در 
بسته بندی های محیط زیست را ترویج کند، که دلیل آن استفاده 
نادیده گرفتن  و  تولید کننده  به ویژه هزینه  اقتصادی  ابزارهای  از 
عوامل دیگر است]1[. بازاریابی سبز یا استراتژی زیست محیطی 
آمریكا1،  بازاریابی  انجمن  اواخر سال 1970 توسط  بار در  اولین 
 80 دهه  اواخر  در   ،70 دهه  توجه های   از  فارغ   .]2[ معرفی شد 
مرکز  موقع  این  در  گردید.  بازاریابي سبز، مطرح  نام  به  ایده اي 

1. AMA: American Marketing Association.
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و  کرد  پیدا  گرایش  سبز  محصوالت  سمت  به  مشتریان  توجه 
زیادي  پژوهش هاي  و  بازاریابي سبز مطرح  موضوع  آن  از  پس 
اصلی  تمرکز  شد.  انجام  توسعه یافته  کشورهاي  در  خصوصًا 
اندازه  بازاریابی سبز در اواخر دهه 1980، و اوایل 1990 درباره 
بازار سبز و خصوصیات مصرف کنندگان بود. ریشه های بازاریابی 
مسائل  سر  بر   1970 دهه  در  که  موجی  در  می توان  را  سبز 
زیست محیطی به راه افتاد و منجر به معرفی مفهوم »بازاریابی 
و  صنایع  به  مفهوم  این  کرد.  جستجو  شد،  محیطی1«  زیست 
تكنولوژی های جدیدی که به طور جدی به محیط زیست آسیب 
وارد می کردند توجه داشت. به دلیل همین سابقه بود که مسائل 
زیست محیطی مطرح شده در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، 
واکنش جدی بسیاری از اندیشمندان فعاالن بازاریابی به دنبال 

داشت ]3[.
از طرفی آلودگی های زیست محیطی که در نتیجه تولیدات 
بارها  از جمله مسائلی هستند که  آمده،  پدید  انسانی  و مصارف 
برای  تهدیدی  به عنوان  زمینه  این  در  فعال  سازمان های  توسط 
بشر ساخته شده اند. در این میان برخی از صنایع با به کارگیری 
اقداماتی، گام های الزم را جهت کاهش اثرات نهایی که بر محیط 
به عنوان  انسان  برداشته اند]4[.  باشند،  داشته  می توانند  زیست 
عامل اصلی اثرگذار و قربانی اصلی این بحران به شمار می رود. 
اصالح  گرو  در  زیست  محیط  بحران  روند  اصالح  رو  همین  از 
آموزه های انسان و تغییر در نگرش دانش و حساسیت انسان ها 
نسبت به سرنوشت خود و محیط پیرامون خود می باشد. آموزش 
محیط در رابطه با تأثیر بشر بر محیط زیست، از اهمیت خاصی 
آگاهی در  ایجاد  برای  ابزار  بهترین  برخوردار می باشد و همواره 
در  عموم  دانش  و  توجه  حساسیت،  افزایش  راستای  در  جامعه 
مورد جنبه های زیست محیطی بوده است. امروزه ارزیابی زیست 
محیطی استراتژیک2 برای تصمیم گیری آگاهانه مبنایی دقیق در 

جهت توسعه پایدار ارائه می شود ]5[. 
یكی  صنعتی  و  تولیدی  کسب وکارهای  اینكه  به  توجه  با 
مسائل  نظرگرفتن  در  هستند،  جهان  در  آلودگی  ایجاد  منابع  از 

1. Environmental Marketing.
2. SEA: Strategic Environmental Assessment.

با  می شود.  تلقی  مهم  امر  یک  سازمان ها  در  محیطی  زیست 
و  تولیدی  کسب و کارهای  میان  در  سبز  تجارت  اهمیت  وجود 
صنعتی، اما تعداد کمی از مطالعات توانسته اند نقش فاکتورهای 
استراتژی  اجرای  و  تنظیم  تدوین،  در  را  مؤثر  محیطی  زیست 
سبب  که  عواملی  درك  ویژه،  به طور  کنند.  کشف  را  تجاری 
شدند تا کارخانه ها استراتژی های تجاری جدید و همچنین سود 
را گسترش دهند،  استراتژی هایی  اتخاذ چنین  از  رقابتی حاصل 
محدود است. یكی از مهمترین چالش ها و مشكالت  کشورهای 
در  به خصوص  صادرات  بخش  در  ایران  مانند  توسعه  حال  در 
رابطه با کشورهای اتحادیه اروپا مربوط به رعایت استانداردهای 
 European Community Marking همچون  شده  تعریف 
ایمنی  از سالمتی،  زمینه محصوالت صنعتی حفاظت  در  است. 
را  کاال  کیفیت  زیست،  محیط  از  حفاظت  نیز  و  مصرف کننده 
قوانین جمله  از  اروپا  اتحادیه  جاری  مقررات   دربرمی گیرد. 

طبقه بندی  جهانی  )سیستم   GHS5  ,  REACH4  ,CLP3

و  شیمیایی  مواد  مجوز  صدور  و  ارزیابی  ثبت،  و  شیمیایی  مواد 
 2010 دسامبر  از  عنوان(  برچسب  و  شیمیایی  مواد  طبقه بندی 
روی  بر  آسیب  احتماالت  و  کنترل مخاطرات  و  مدیریت  جهت 
سالمت و ایمنی انسان و محیط زیست در مراحل تولید، ساخت 
و واردات تدوین شده است. این مسائل به ارزیابی مجدد رابطه 
و  محیطی  زیست  راهبرد  مورد  در  قبول تر  مورد  محرك های 
عملكرد بازار صادرات نیاز دارد. اول اینكه عوامل مؤثر بر عملكرد 
صادرات و استراتژی های زیست محیطی کدامند؟ بیشترین سهم 
اطالعات و آگاهی در جهت ایجاد یک تصور گسترده در زمینه 
راهبرد بازاریابی جهانی در زمینه محصوالت مدرن می باشد. دوم 
بر  عملكرد  و  محیطی  زیست  استراتژی  بین  مطالعه  این  اینكه 
اساس یک دیدگاه منبع محور، ارتباط عملی را به اثبات می رساند 

یا خیر؟ 
زمینه  در  نظری  پایه  ایجاد  برای  پژوهش  این  تالش  سوم 
از  اینكه کسب وکارها یكی  به  با توجه  محصوالت مدرن است. 

3.  Classification Labaling Packaging.
4.  Registration Evaluation Authorization Restrictions of Chemicals.
5. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals.
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مسائل  گرفتن  نظر  در  هستند،  جهان  در  آلودگی  ایجاد  منابع 
زیست محیطی در شرکت های تولیدی و صنعتی یک امر مهم 
تلقی می شود. با وجود اهمیت صادرات در میان کسب و کارهای 
انجام  زمینه  این  در  محدودی  پژوهش های  صنعتی،  و  تولیدی 
حاصل  رقابتی  مثبت  اثرات  مطالعات،  بیشتر  و  است  شده 
نشان  مصرفی  بازارهای  میان  در  را  بازاریابی  به کارگیری  از 
می دهند. بدین جهت شرکت هایی که به محیط زیست اهمیت 
و  هماهنگی  جهت  جدیدی  عملیاتی  طرح های  باید  می دهند، 
سازماندهی اقدامات در راستای هدف سازمان تدوین نمایند، به 
عبارت دیگر باید با توجه به هدف حفظ محیط زیست، صادرات، 
پایداری تجارت، پایداری محیط زیست، رضایت ذینفعان و غیره 
پژوهش  این  آن،  بر  عالوه  نمایند.  اتخاذ  را  سبز  راهبردهای 
استراتژی  تاثیر  که  دهد  پاسخ  پرسش  این  به  تا  است  در صدد 
بازاریابی صادرات سازگار با محیط زیست با نقش میانجی مزیت 

رقابتی پورتر چگونه می باشد؟

1. طراحی مدل

به  تنها  سبز«  »تجارت  که  باورند  این  بر  مردم  اکثر  متأسفانه 
ترویج یا تبلیغ محصوالتی با ویژگی های زیست محیطی اشاره 
سازگار  بازیافت،  قابل  فسفات،  بدون  مانند:  واژه هایی  دارد. 
اغلب  که  هستند  مواردی  زیست،  محیط  با  سازگار  و  ازون  با 
مصرف کنندگان آنها را با بازاریابی سبز مرتبط می دانند. استفادۀ 
زمین،  با  سازگار  ارگانیک،  طبیعی،  مانند  واژه هایی  از  گسترده 
زیست محیطی، غیرسمی، تجزیه پذیر، گیاهی و بدون کلر باعث 
با »سبز« در نظر  را مترادف  آنها  تا مصرف کنندگان  شده است 
سبز  تجارت  از  عالئمی  فقط  واژه ها  این  که  حالی  در  بگیرند، 
فعالیت ها  از  گسترده تری  طیف  شامل  سبز  تجارت  و  هستند 
است؛ فعالیت هایی مانند: اصالح محصول، تغییر در فرایند تولید، 
می تواند  که  تبلیغات  در  تغییر  همچنین  و  بسته بندی  در  تغییر 
در کاالهای مصرفی، صنعتی و یا حتی خدمات اعمال شود. به 
عملكردی  حوزه های  در  زیست  محیط  با  مرتبط  مسایل  ادغام 
 ،R & D بازاریابی،  تولید،  در  مثاًل  تجاری  بنگاه  یک  مختلف 
فروش، مالیه و منابع انسانی اشاره دارد ]6[. یک عامل اصلی که 

شرکت ها را ترغیب به اتخاذ یک جایگاه سازگار با محیط زیست 
در رویكردهای تجاری خود می سازد. موفقیت بالقوه یک مزیت 
رقابتی موقعیتی است ]7[. لذا با توجه به تحقیق بانرجی و آراگو 
شارما استراتژی سازگار با محیط زیست تاثیر معناداری بر مزیت 

رقابتی تمایز صادرات محصول دارد. 
 )129  ،2006( اُرساتو2  و   )390 چن1)2011،  پژوهش  نتایج 
تاثیر  هزینه  صادرات  رهبری  رقابتی  مزیت  که  می دهد  نشان 
هزینه ها  رقابتی  مزیت های  دارد.  عملكرد صادرات  بر  معناداری 
جانب  از  به ویژه  اقتصاد  به  دستیابی  حاصل  است  ممكن 
خارجی  بازارهای  در  زیست  محیط  با  سازگار  مصرف کنندگان 
رضایت  می تواند  محصول  تمایز  رقابتی  مزیت  طرفی  از  باشد. 
مصرف کنندگان را جلب کند، و آنها را تشویق به خرید اجناس 
کند.  جذب  بین المللی  بازارهای  در  را  جدیدی  خریداران  و  کند 
کارخانه،  بر  عالوه  که  می شود  سبب  مزیت  این  از  بردن  بهره 
دیگر  به  نسبت  موردنظر  کارخانه  تولید  از  هم  مصرف کننده 
کارخانه ها سود بیشتری را به دست آورد. بنابراین استراتژی های 
سازگار با محیط زیست تاثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی 

رهبری صادرات هزینه دارد.
یک عامل اصلی که شرکت ها را ترغیب به اتخاذ یک جایگاه 
می سازد،  خود  تجاری  رویكردهای  در  زیست  محیط  با  سازگار 
این گونه   .]8[ است  موقعیتی  رقابتی  مزیت  یک  بالقوه  موفقیت 
از  شرکت  محصوالت  متمایزسازی  به  است  ممكن  راهكارها 
مزیت  اثر  در  موفقیت  کند.  پایین تر کمک  قیمت های  با  رقابت 
تجاری  اقدامات  اتخاذ  کمک  )به  محصول  یک  متمایزسازی 
بهبود  را  مشتری  رضایت  می تواند  زیست(  محیط  با  سازگار 
در  را  جدید  خریداران  و  شود  کاالها  خرید  تكرار  باعث  بخشد، 
بازارهای بین المللی جذب کند ]9[. این نوع تحقیقات در برگیرنده 
که  است  زیست  از محیط  ناشی  رقابتی  مزیت های  به  دستیابی 
در نتیجه به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع و قابلیت های مرتبط با 
محیط زیست حاصل می شود ]10[. بانرجی و همكاران)2003(، 
به  نسبت  که  مشتریانی  قراردادن  هدف  که  می کنند  استدالل 

1. Chen
2.  Orsato
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مزیت  به  رسیدن  برای  ابزاری  هستند  حساس  زیست  محیط 
محرك های  از  یكی  مزیت  این  که  حالی  در  است،  رقابتی 
انواع  می شود.  محسوب  زیست  محیط  سمت  به  گرایش  اصلی 
مختلف مزیت های رقابتی سازگار با محیط زیست که با هزینه 
کم ارتباط دارند )مثاًل استانداردسازی طرح های محصول سازگار 
جهت گیری  از  استفاده  با  )مثاًل  متمایزسازی  و  زیست(  محیط 
محیط زیستی مشخصات محصول دسته بندی جهت ایجاد تمایز 
از دیگر رقبا( را از هم تفكیک می کند. بنابراین در نهایت مزیت 
رقابتی تمایز صادرات محصول و مزیت رقابتی رهبری صادرات 

هزینه تاثیر مثبت و معناداری بر عملكرد صادرات دارد. 

نمودار 1- مدل مفهومی تحقیق

منبع: نویسندگان

2. فرضیه های تحقیق

و  ● مثبت  تاثیر  زیست  محیط  با  سازگار  استراتژی های 
معناداری بر مزیت رقابتی تمایز صادرات محصول دارد.

و  ● مثبت  تاثیر  زیست  محیط  با  سازگار  استراتژی های 
معناداری بر مزیت رقابتی رهبری صادرات هزینه دارد.

و  ● مثبت  تاثیر  محصول  صادرات  تمایز  رقابتی  مزیت 
معناداری بر عملكرد صادرات دارد.

و  ● مثبت  تاثیر  هزینه  صادرات  رهبری  رقابتی  مزیت 
معناداری بر عملكرد صادرات دارد.

و  ● مثبت  تاثیر  زیست  محیط  با  سازگار  استراتژی های 
معناداری بر عملكرد صادرات دارد.

3. روش شناسی پژوهش

از  کاربردی،  پژوهش  جهت گیری های  لحاظ  از  حاضر  پژوهش 
لحاظ هدف پژوهش، توصیفی، از لحاظ استراتژی های پژوهش، 
پیمایشی، از لحاظ ماهیت، علّی و از لحاظ شیوه های گردآوری 
و  اهداف  به  بنا  حاضر،  پژوهش  در  است.  پرسشنامه ای  داده ها، 
روش اجرایی آن، جامعه آماری، شرکت های صادرکننده در ایران 
است که تعداد آنها 360 می باشد. تمرکز بر روی صادرکنندگان 
به  توجه  با  که  است  شرکت ها  این  در  تولیدی  کاالهای  برتر 
جدول مورگان تعداد نمونه 186 شرکت می باشد. برای هر یک 
از شرکت ها پرسشنامه توسط ابزارهای الكترونیكی برای مدیران 
ارسال شد به ضمیمه نامه ای که هدف مفید بودن نتایج حاصل 
از مطالعه است. در برخی موارد از طریق مالقات های شخصی 
روایی  است.  شده  استفاده  مشارکت  تشویق  برای  حضوری  و 
دانشگاه  اساتید  و  خبرگان  از  نظرخواهی  طریق  از  پرسشنامه 
کرونباخ  آلفای  محاسبه  طریق  از  آن  پایایی  و  گردید  تأمین 
که  است   0/7 باالی  کرونباخ  آلفای  مقدار  که  گردید  محاسبه 

نشان دهنده حد مطلوب پایایی است. 

4. تحلیل یافته ها

باید  روابط ساختاری  تایید  از  قبل  پژوهش،  بررسی مدل  جهت 
از مناسب بودن و برازش مطلوب مدل اطمینان حاصل نمود. به 
عبارت دیگر، برای رد یا پذیرش این مطلب که مدل تدوین شده 
آن  تئوریک  پیشینه  و  نظری  چارچوب  مبنای  بر  محقق  توسط 
دارد،  انطباق  واقعیت و داده های گردآوری شده  با  تا چه میزان 
قرار  مدنظر  مدل  برازش  شاخص های  عنوان  تحت  معیارهایی 
داده های  که  است  درجه ای  تعیین کننده  مدل  برازش  می گیرد. 
واریانس- کواریانس نمونه ای مانند معادالت ساختاری را حمایت 
تعیین شده  مطلوب  مقادیر  اساس  بر  پژوهش  مدل  می کنند. 
نتایج حاصل  قرار گرفت که  ارزیابی  برازش، مورد  شاخص های 

در جدول )1( آورده شده است. 
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جدول 1ـ برازش متغیرهای مدل

تخمین در مدلنماد التینمیزان استانداردشاخص بررسی شده

0/89(NFI)کوچكتر از 0/9شاخص برازش هنجارشده

0/93(NNFI)کوچكتر از 0/9برازش هنجار نشده

0/94(CFI)بزرگتر از 0/9شاخص برازش تطبیقی

0/94(IFI)بزرگتر از 0/9شاخص برازش افزایشی

0/070(RMR)کوچكتر از 0/05ریشه میانگین باقی مانده ها

0/86(GFI)بزرگتر از 0/8نیكویی برازش

0/82(AGFI)بزرگتر از 0/8نیكویی برازش تعدیل شده

درباره  کلی  اجماع  یک  جهت  لیزرل  نرم افزار  خروجی  در 
خوب یا ضعیف بودن مدل برازش داده شده، باید چندین شاخص 
به دست  مقادیر  به  توجه  با  نظر گرفت.  در  نتیجه گیری  برای  را 

آمده موجود در جدول، مدل پژوهش حاضر برازش عالی را نشان 
داده و مورد تایید است. 

نمودار1ـ مدل در حالت تخمین ضرایب تی
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نمودار2ـ مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد

نتیجه گیری و پیشنهادات

عملكرد  بر  زیست  محیط  با  سازگار  استراتژی  داد  نشان  نتایج 
پژوهش های  یافتۀ  نتیجه،  این  ندارد.  معناداری  تاثیر  صادرات 
 ،)2013( همكاران  و  فراج   ،)2013( همكاران  و  سامباسیوان 
لئونیدو و همكاران )2013(، فراج و همكاران )2011( و فراج و 
فعالیت های زیست  با توسعۀ  تائید می کند.  را  همكاران )2008( 
که  آنجا  از  داد.  افزایش  را  فروش  میزان  می توان  محیطی، 
محیط  با  سازگار  محصوالت  مزایای  به  نسبت  مصرف کنندگان 
زیست آگاه هستند و حاضرند مبلغ بیشتری را بابت محصوالتی 
با کیفیت بیشتر بپردازند، کسب و کارها می توانند از این فرصت 
که  آنجا  از  دهند.  افزایش  را  صادرات  عملكرد  و  کنند  استفاده 
مشكالت زیست محیطی و اثرات سوء آن، رفتار مصرف کنندگان 
این  تغییر داده است، تولیدکنندگان موفق کسانی هستند که  را 
تبلیغات  محصول،  توزیع  محصول،  تولید  فرایند  در  را  تغییرات 
محصول و ... لحاظ نمایند. مزیت رقابتی تمایز صادرات محصول 
و مزیت رقابتی رهبری صادرات هزینه تاثیر معناداری بر عملكرد 

زیست  محیط  با  سازگار  استراتژی  همچنین  و  دارد.  صادرات 
تاثیر  هزینه  صادرات  رهبری  رقابتی  مزیت  بر  معناداری  تاثیر 
فرضیات  این  نتایج  است.  داشته  صادرات  عملكرد  بر  معناداری 
 )2003( و همكاران  زو  )2003(؛  شارما  و  آراگو  پژوهش های  با 
بانرجی و همكاران )2003( همسو می باشد. هدف قرار دادن  و 
ابزاری  هستند  حساس  زیست  محیط  به  نسبت  که  مشتریانی 
برای رسیدن به مزیت رقابتی است، در حالی که این مزیت یكی 
به سمت محیط زیست محسوب  اصلی گرایش  از محرك های 
می شود. انواع مختلف مزیت های رقابتی سازگار با محیط زیست 
طرح های  استانداردسازی  )مثاًل  دارند  ارتباط  کم  هزینه  با  که 
محصول سازگار محیط زیست( و متمایزسازی )مثاًل با استفاده از 
جهت گیری محیط زیستی مشخصات محصول دسته بندی جهت 
این گونه  می کند.  تفكیک  هم  از  را  رقبا(  دیگر  از  تمایز  ایجاد 
از  شرکت  محصوالت  متمایزسازی  به  است  ممكن  راهكارها 
مزیت  اثر  در  موفقیت  کند.  پایین تر کمک  قیمت های  با  رقابت 
تجاری  اقدامات  اتخاذ  کمک  )به  محصول  یک  متمایزسازی 
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بهبود  را  مشتری  رضایت  می تواند  زیست(  محیط  با  سازگار 
در  را  جدید  خریداران  و  شود  کاالها  خرید  تكرار  باعث  بخشد، 

بازارهای بین المللی جذب کند. 
با توجه به جایگاه هر یک از شاخص ها در ماتریس اهمیت 
کدام  که  می کنیم  بیان  پیشنهاد(  قالب  )در  ادامه  در  عملكرد، 
باید تقویت شود و کدام یک باید وضعیت موجود خود  شاخص 

را حفظ کند:
حفظ محیط زیست به عنوان یک ارزش سازمانی و یک  ●

فعالیت مهم در شرکت ها، در وضعیت مناسبی قرار دارد 
کسب  رو،  این  از  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  و 
این  تا  گیرند  بكار  تدابیری  باید  صادراتی  وکارهای 
وضعیت حفظ شود. شاخص تالش سازمان در ارتباط با 
اما  آموزش مسائل زیست محیطی، مهم تلقی می شود، 

وضعیت مناسبی ندارد. 
باید تالش کنند تا حفظ محیط  ● ایرانی  کسب وکارهای 

زیست را به عنوان یک هدف اصلی در برنامه ریزی تمام 
واحدهای سازمانی در نظر بگیرند و برای آگاهی اعضای 
داشته  زیست  محیط  حفظ  از  روشن  بیانیه ای  سازمان، 
باشند. عالوه بر این، آنها باید کارگروه های ویژه را برای 
محیط  حفظ  راه های  و  محیطی  زیست  مسائل  آموزش 

زیست به کارکنان، تعیین کنند. 
با محیط  ● از جمله مواردی که در استراتژی های سازگار 

انسانی  منابع  تولید،  توسعه،  شامل  دارد  نقش  زیست 
به  عوامل  از  یک  هر  راستای  در  لذا  می باشد.  خرید  و 

شرکت های صادرکننده سبز توصیه می شود:
کند  - حاصل  اطمینان  خارجی   بازارهای  در  شرکت 

منطقی که در فروش اجناس در بازار جهانی استفاده 
از  است؛  مسئول  زیست  محیط  به  نسبت  می شود 
از  حفاظت  قصد  که  توزیع  کانال های  با  طرفی 
مشتریان  و  شود  همكاری  دارند  را  زیست  محیط 
فعالیت های  در  تا  کنیم  تشویق  را  خارجی مان  بازار 
طریق  )از  کنند  شرکت  زیست  محیط  از  حفاظت 

تعیین جایزه(.

استراتژی های  - راستای  در  شرکت  توسعه  جهت 
دوستدار  خارجی  سازمان های  با  محیطی  زیست 
محیط زیست در بازارهای خارجی همكاری صورت 

گیرد.
دوستدار  - اجناس  ایجاد  برای  خارجی  مشاوران  از   

محیط زیست کمک گرفته شود؛ تا شرکت بتواند در 
برای  پاك تر  تكنولوژی های  و  گسترش محصوالت 

بازار خارجی سرمایه گذاری کند.
محیط  - با  سازگار  محصوالت  تولید  فرایند  طی  در 

را کاهش  زیست الزم است محصوالت غیرزیستی 
دهیم.

صادرات  - زمینه  در  فعال  کارکنان  از  یک  هر  برای 
محصوالت سازگار با محیط زیست مسئولیتی تعیین 
شود؛ و جوایز مالی و جایزه اهدا شود؛ به کارکنانی 
به  سبز  محصول  صادرات  فعالیت  به  مشغول  که 
زمینه  در  الزم  آموزش های  هستند  کشور  از  خارج 

مباحث مربوط به محیط زیست را بدهیم.
خام  - مواد  به  را  اولویت  محصوالتمان  تولید  برای 

همكاری  کارپردازانی  با  شرکت  و  دهیم؛  زیستی 
از  حفاظت  اهداف  به  رسیدن  در  بتوانند  که  کند 
زمان  در  کند؛  یاری  را  شرکت  زیست،  محیط 
کنیم  دقت  خارجی  بازار  در  اجناس مان  فروش 
و  کنیم  معامله  زیست  محیط  دوستدار  افراد  با  تا 
از  اجناس  خرید  به  مربوط  تصمیم گیری های  در 

رویكردهای زیستی استفاده کنیم.
مدیریت  - کم هزینه  رقابتی  مزیت های  شرکت   -

رقیبان  به  نسبت  سبز  ابتكارات  یا  محیطی  زیست 
اصلی خود داشته باشد.

کیفیت محصوالت یا خدمات سبز که کارخانه آن را  -
پیشنهاد می دهد از کیفیت محصوالت و خدمات سبز 

رقیبان اصلی آن بهتر باشد.
شرکت نسبت به رقیب اصلی خود در ابتكارات سبز  -

گسترش  و  رشد  تا  باشد  تواناتر  زیستی  محیط  و 
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آن،  سبز  خدمات  و  محصوالت  به  توجه  با  شرکت 
از رقیبان اصلی اش بیشتر باشد. 

مرور  - به  خارجی  مشتریان  توسط  فروش  میزان 
اعتبار  و  محبوبیت  همچنین  و  یابد؛  افزایش 
موفقیت  میزان  خارجی؛  خریداران  میان  در  شرکت 
اصلی  رقابت کننده های  با  مرتبط  جدید  محصوالت 

افزایش یابد.
به پژوهشگران پیشنهاد می شود انجام این پژوهش به شكل 
مطالعۀ موردی و در قالب مطالعات طولی، می تواند نتایج بسیار 
به  همچنین  نماید.  فراهم  صادراتی  شرکت های  برای  را  خوبی 
سایر محققان پیشنهاد می شود که می توان از طریق روش های 
کیفی، متغیرهای کلیدی همچون قوانین دولتی و منابع سازمانی 
طرح  و  کرد  اضافه  مفهومی  مدل  به  و  نمود  شناسایی  را   ... و 
مفهومی جدید را آزمود. در راستای رسیدن به یافته های جامع تر 
در زمینۀ صادرات، می توان مدل مفهومی را در سایر صنایعی که 
در این پژوهش در نظر گرفته نشده است، مورد آزمون قرار داد. 
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