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 چکیده 

شد ر نیچنهم و هاسازمانبرای دوام و بقای  به عامل بسیار مهمی وکارهاکسبامروزه بهبود عملکرد صادراتی 

نگاه خود  ریانبا این ج راستاهممدیریت منابع انسانی نیز  .است شدهلیتبد المللنیبدر سطح اقتصادی کشورها 

، انیاز مدیریت منابع انس یاشاخه عنوانبهسبز را به رویکرد پایدار توسعه داده است. مدیریت منابع انسانی 

. تأکید دارد یطیمحستیزاست که بر هدف پایداری  استراتژیک مدیریت منابع انسانی رشتهموضوعی نوین در 

اری یابی معادله ساختو با استفاده از الگوی مدلمایشی این تحقیق از حیث هدف کاربردی، و از حیث روش پی

که طی پنج سال گذشته صادرات  ،مشهددر شهر  صادرکنندهشرکت  771 این تحقیق تعداد مطالعه مورداست. 

و  هاافتهبراساس ی تصادفی انتخاب گردید. صورتبه صادرکنندهی هاسازمانبخشی از گروه  عنوانبه ،اندداشته

 یداریو معنبت مث ریتأثرهبری هزینه و تمایز  مزیت رقابتی برانسانی سبز  عاستراتژی مناب آمدهدستبهنتایج 

 یژاستراتی هزینه در رابطه میان و رهبرتمایز  مزیت رقابتیی گریانجیمنقش دارد. این در حالی است که 

  .قرار گرفت دییتأمورد  هاسازمانو عملکرد صادراتی  سبزمنابع انسانی 

  رد صادراتیرهبری هزینه، عملک مزیت رقابتی تمایز، مزیت رقابتی، سبزاستراتژی منابع انسانی  کلیدی: هایواژه

       JEL O15 , M16 , L25،O31، O44:بندیطبقه
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 مقدمه: 

ه بهبود ی است کاگونهبهاست. این  شدهلیتبدی اصلی کشور هادغدغهی به یکی از رنفتیغامروزه صادرات 

 للالمنیب درصحنهدر بخش خصوصی،  وکارهاکسبی هاخواستهعملکرد صادراتی نیز بخش مهمی از  

صنعتی کشور نقش به سزایی در پیشبرد اهداف صادراتی  یهاقطبیکی از  عنوانبهمشهد شهر . است

ئیت وهای موجود قابل رسازمان در استراتژی  ستیزطیمحم توجه به این در حالی است که عد .کشور دارد

 .ها در سطح صادراتی شودباعث کاهش عملکرد این سازمان ،با هدر رفت منابع تواندیماست که این عامل 

ضرورت تربیت نیروی انسانی که با توجه به استراتژی منابع سبز باعث کاهش مصرف  وضوحبهل ماین عا

 المللنیب درصحنهاستفاده از منابع برای تولیدات متمایز و  هانهیهزکاهش آن  تبعبهاز منابع محیطی و 

انجمن آموزش تجارت کانادا به این نکته اشاره  .(2079و همکاران،  7)سیامباالپیتیا دهدیمنشان  را باشد

های مختلف صادرات یک عامل کلیدی موفقیت محسوب کند که افزایش دانش و مهارت در جنبهمی

است )عالی  اررگذیتأثبر عملکرد صادراتی بسیار  دهیدآموزشو  باتجربهمنابع انسانی ویژه وجود به ،شودمی

یک استراتژی منابع انسانی در مسیر آموزش کارکنان خود با توجه که سازمانی  جهیدرنت. (7387و تورچیان، 

ود را منابع سازمانی عملکرد خبه سبز بودن داشته باشد خواهد توانست با تولید جدید و استفاده درست از 

 (.2071بهبود بخشد )لیندیو، 

توجه ، زیستهای فسیلی بر محیطشدید استفاده از سوخت تأثیرو  میالدی 7870بعد از بحران نفت در سال 

با  که ییهایاستراتژاین عامل وجود  افزایش چشمگیری یافت المللبینعرصه محیطی در عوامل زیست

 (.2072، 2)هرتمن و آپلوزا شود را ضروری کرد ستیزطیمحباعث استفاده بهینه از انسانی آموزش منابع 

بر عملکرد  دتشبهامروزه نبود استراتژی منابع انسانی سبز توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که 

ستفاده از طریق ا شیهانهیهزاگر سازمانی بتواند با کاهش  کهیطوربه باشدیم اثرگذار هاشرکتصادراتی 

ابع با استفاده از من فردمنحصربهبری هزینه( و با تولید محصوالت ه)استراتژی ر ستیزطیمحدرست از 

و متمایز دست یابد عملکرد صادراتی بهتری خواهد داشت  صرفهبهمقرون)استراتژی تمایز(  به تولیدات 

 و صرفهبهمقرونبا هزینه در جهت تولیدات وجود یک فرهنگی کاری نیرومند  .(2076، 3)بهوتو و ارانزب

تو و ارانزب، )بهو بر سازمان المللبینافکار  ریتأثعاملی خواهد بود بر در دنیای امروزی  زیستمحیطدوستدار 

 میادهبوی مختلف دنیا هاقسمتی در طیمحستیزی هاتیحساسدر دهه گذشته شاهد اوج گرفتن  .(2076

اخیر فشار بر  یدههی است که در اگونهبهکه این رخداد باعث تغییرات بسیاری در صنعت شده است. این 

لزم این موضوع مست. است افتهیشیافزا شدتبهی طیمحستیزرعایت عوامل  منظوربهروی صنعتگران 

                                                                                                                             
1. Siyambalapitiya 
2. Hartmann & Apaolaza 

3. Bhuto & Auranzeb 
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 انفرادی مسئوالنه یهاتیفعالفراتر از  (.2001، 7)باکی و سینکوالداشتن یک برنامه منابع انسانی سبز است 

 یهاچالشنقش چشمگیرتری در افزایش یا کاهش  توانندیم هاسازمان، ستیز طیمح در قبال

 حوزهر د سبز یهاتیفعالاهمیت توجه به  ،داشته باشند و نقش پررنگ انسان در سازمان یطیمحستیز

و  شوندیمرا شامل  جهان کثیری از جمعیت. کارکنانی که قشر کندیمیادآوری مدیریت منابع انسانی را 

 که دارنداین نکته را در نظر  دارد تأثیر چشمگیری بر پایداری آن ستیزطیمحدر قبال  هاآنرفتارهای 

 کار خود قرار داده باعث بهبود سر حولهاجتماعی را  تیمسئولانسانی که توجه به  منابعوجود استراتژی 

هد گذاشت خوا ریتأثخود بر عملکرد چنین سازمانی  نوبهبهشده و این عمل  المللبینوجهه سازمان در سطح 

که  یکنندگانمصرفشمار  ریاخ تحقیقاتدر توجه به این نکته مهم است که  (2077، 2ماسری و جارون)

 دارییکه هرگز محصوالت سبز را خر یکنندگانمصرفسه برابر شده است و شمار  دهندیمسبز انجام  دیخر

 نیو در جهت صادرات به ا شدهییشناساکشورها  نیا دیاست که با داکردهیپبه نصف کاهش  اندنکرده

 ییکه کشورها کندیمجلوه  همم لیبدان دل نیا .(2077، 3)للیندیو و پالهاوادانا کشورها قدم برداشته شود

ملکرد محصوالت در بهبود ع نیا شتریسبز دارند با واردات ب داتیبه مصرف تول ییباال لین تماآکه مردم 

 سبزمنابع انسانی  هایاستراتژیبا اتخاذ  (.2006، 4)منتل خواهند بود رگذاریتأث وکارهاکسب یصادرات

در جهت تولیداتی که در مسیر کاهش هزینه برای سازمان باشد حرکت خواهیم کرد کارکنان  یتوانمندساز

 هکو در کنار آن به کارکنان در مسیر اتخاذ تصمیمات درست در استفاده از منابع سازمان و منابع طبیعی 

(. 7720، 6لیندیولیندیو و ؛ 2076 ،1)جابور و جابور د قدم بر خواهیم داشتجزئی از داشته سازمان باش تواندمی

در جهت سبز بودن  المللنیبدر سطح  هاسازمانضرورت انجام این پژوهش چنین است که امروزه اکثر 

ایرانی که در سطح  یهاسازماناین در حالی است که  دارندیبرممنابع سازمانی خود قدم  یهایاستراتژ

 یهایاستراتژبه  ،رسیدن به سطح رقابتی منظوربهبه دور هستند و باید  امراز این  کنندیمفعالیت  المللنیب

اینکه  -7جنبه نو بودن را القا کند  تواندیمپژوهش از دو طریق این این در حالی است که . آورندیروسبز 

در حوزه  هاپژوهشاینکه اغلب  -2 و سبز کمک کرده یهایاستراتژاین پژوهش به بسط منابع انسانی و 

در  شپژوه که شودیماست و این ضرورت احساس شده انجامشورهای پیشرفته منابع انسانی سبز در ک

ائز توجه به این نکته حدور از دید مانده است. کنندیمفعالیت  المللنیبایرانی که در سطح  هایسازمان

نقش  توانست نخواهندایرانی  یهاسازمانمنابع انسانی به این حوزه،  یتوجهیبدر صورت  است که اهمیت

 هانآعملکرد صادراتی  رفتهرفته وانجام دهند  المللبیندر سطح  یطیمحستیزخود را در بهبود شرایط 
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ه هایی که در عرصاست که آیا سازمان سؤالاین پژوهش در پی پاسخ به این نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 

منابع انسانی سبز از قبیل  یهایاستراتژمبنی بر  یهایاستراتژبا اتخاذ  توانندیمصادرات هستند 

بز مبتنی تولیدات س یریکارگبهبلندمدت، استخدام ،آموزش و پاداش به اعمال سبز در سازمان با  یزیربرنامه

   در منابع سازمان به عملکرد بهتری دست یابند؟ ییجوصرفهبر تمایز و 
 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 سبزاستراتژی منابع انسانی 

ان بین مدیریت منابع انسانی و پایداری سازم اخیر ظهور رویکرد پایدار به منابع انسانی خواهان پیوند دههدر 

پارادایم جدیدی در  عنوانبهانسانی پایدار، از آن  مدیریت منابع نظرانصاحبکه  (2009 ،7انرت)است 

منابع انسانی مرکز پایداری  رویکرد، در این(،2009 ،2جابور و سانتوز) اندادکردهیمدیریت منابع انسانی 

منابع انسانی با پایداری  یهاتیفعال رابطهدنبال بررسی  سبز، به منابع انسانی. روندیمشمار  سازمانی به

انسانی باید به  کارکردهای مدیریت منابع(. 2073، 4واگنر؛  3،2076کارلو گورسی و)است  یطیمحستیز

ر منابع انسانی د نکهینخست اسازمان مشارکت داشته باشد؛  یطیمحستیز یهاتالشچند دلیل در 

از تدوین  یطیمحستیز یداریپا یهابحث د ودار نقش محوریسازمان  یهایاستراتژمؤثر  یسازادهیپ

اری، از سیستم کاری و رفت رییمستعد تغآن  یسازادهیپو در  شودیمپایداری شروع  اندازچشماستراتژی و 

بع توسط منااهداف کلیدی  ازجمله یو خارجدیریت است. دوم، سیستم اجتماعی داخلی و م هاآموزشطریق 

رژی اجتماعی مؤثری برای تغییر ان تیریمد یابزارهامدیریت منابع انسانی  و شوندیم یسازادهیپانسانی 

دارند. سوم، مرکزیت  یطیمحستیزجهت پایداری  مشارکت درالزم برای ایجاد  یهایهماهنگکارکنان و 

، یطیمحستیزدر راستای پایداری  هاپستو  هانقش یطراح یبراکارکردهای منابع انسانی و جایگاهش 

. (2072، 1دابوس و دابوس) کارکرد دیگر واحدها اثر بگذارد روی یمنابع انسانکه یک کارکرد  شودیمباعث 

در  یبع انسانمناو اعمال مدیریت  هافلسفه، هااستیسزوگا، مدیریت منابع انسانی سبز به استفاده از  زعمبه

 یهابیاز آسارتقـای اسـتفاده پایـدار از منـابع و جلـوگیری  منظوربهسـازمان  وکارکسب طهیح

   .(2077، 6ازوگـ)اشـاره دارد  یطیمحستیز
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   رقابتی هایاستراتژی

 ی تمایزاستراتژی رقابت

 .(7393، 7)پورتراز مـرتبط کـردن یـک شـرکت بـه محـیط اطـرافش  عبارت استماهیت تدوین استراتژی 

ی به بستگ رقـابتی توسـط شـرکت یهایاستراتژماهیت رقابت در یک صنعت و چگـونگی تـدوین 

نیروهای  در مواجهـه بـا. (7878)پورتر،  نیروهـای رقـابتی موجـود در مبـادالت بـازاری شـرکت دارد

ر صنعت شرکت د سه نوع استراتژی عمومی برای پیشی گرفتن بـر دیگـر رقبـای یـک اصوالًرقابتی، 

تراتژی در اس. استراتژی تمایزو  سه استراتژی رهبری در هزینه، استراتژی تمرکـز از اندعبارتوجود دارد که 

پورتر، ) گرددیممتمرکز  فردمنحصربهساخت محصول و یا خدمتی  شرکت بر تهیه و یهاتیفعالتمایز 

تر از حد ، قیمتی باالفردمنحصربه یمحصوالت ارائهتـا بـا  کندیماستراتژی شرکت تالش  در این. (7897

استراتژی تمایز در تولید  آنکه اعمالنکته دیگر  (2009) پورتر،  معمول را از مشتریان دریافت نماید

 گرددیم متبلـور هاشرکت یبندبستهخاصی از ی هایژگیوکاالها، در  یبندبستهمحصوالت و اثرات آن بر 

 هایژگیو گونهنیااشاره نمـود.  توانیمطراحی، اندازه و رنگ  آنـان بـه مـواردی هـمچـون ازجملهکـه 

 ودبارزتر خواهد ب ،در ترغیب و جذب آنان به خرید محصوالتبرانگیزاننده مشتریان ی هایژگیو عنوانبه

  (.7881، 2ستووارت)ا

 

 رهبری هزینهرقابتی استراتژی 

احد شده هر وکه بهای تمام کندیشرکت اقدام به تولید و عرضه محصوالت استاندارد م هانهیدر رهبری هز

رهبری  .(7881، 3الیند)پورتر و وندر ابدییکه نسبت به قیمت حساسیت دارند کاهش م انیبرای مشتری

ر ب برنهیبرد. بسیاری از عوامل هز کاررا باید همگام با متمایز ساختن محصوالت و خدمات  به هانهیهز

س، مقیا ییجواند از: صرفهعبارت که گذارندی( اثر معمومی )ژنریک یهاینسبی استراتژ یهاتیجذاب

 کنندگانعیکنندگان مواد اولیه و توزبین عرضه یاو رابطه مورداستفاده، درصد ظرفیت یادگیری یهایمنحن

باید موردتوجه قرارداد،  هایدیگری را که به هنگام انتخاب استراتژ یهانهیشده. هزمحصوالت ساخته

 یاهنهیها یا دانش موجود در درون سازمان، هزو مهارت هانهیاند از توان بالقوه در سهیم شدن در هزعبارت

، تمزددس یهانهیتحقیق و توسعه مربوط به تولید و عرضه محصولی جدید یا اصالح محصوالت موجود، هز

   (.2074، 4)پورتر و هپلمن ونقلحمل یهانهینرخ مالیات، هزینه انرژی و هز
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   استراتژی تمرکز

اص خدماتی خ کوچکی از مشتریان با ارائه محصوالت و یا یهاهدف از استراتژی تمرکز تأمین نیاز گروه

استراتژی هنگامی موفق است که بخشی از صنعت، دارای اندازه و وسعت کافی بوده و از رشد  . اینباشدیم

با کمترین هزینه، محصوالت و خدماتی متمایز از  تواندیبالقوه برخوردار باشد. ازآنجاکه تنها یک سازمان م

ها باید برای متمایز ساختن محصول و کند، سایر سازمان رقیب ارائه یهامات سازمانمحصوالت و خد

برآیند. استراتژی مبتنی بر تمرکز، زمانی بسیار  دیگری در صنعت مربوطهی هاخدمت خود درصدد یافتن راه

 د دستیابیبسیار متمایز باشند و سازمان رقیب هم درصد یهاقهیاثربخش خواهد بود که مشتریان دارای سل

تمرکز بر گروه خاصی از  . خطرات ناشی از استراتژی مبتنی بر(2009)پورتر،  به همین بخش از بازار نباشد

که  وندشیرقیب ضمن اینکه متوجه این واقعیت م یهامشتریان به شرح زیر است: تعداد زیادی از سازمان

به اجرا درآورد، درصدد ارائه نسخه دومی  زیآمتیموفق یاوهیسازمان توانسته است استراتژی مزبور را به ش

 یهایژگیت به وو نسب کندی؛ همچنین در برخی مواقع، سلیقه مشتریان تغییر مندیآیاستراتژی تمایز برم از

؛ سازمانی که از استراتژی مبتنی بر تمرکز بر گروه خاصی از مشتریان استفاده شوندیم عالقهیمحصول ب

صورت منطقه به تواندیخاصی را به بازاری محدود عرضه کند که این بازار م خدمات کوشدی، مکندیم

از مشتریان  یاژهیو یهایک محصول یا خدمت، و یا گروه کنندگانجغرافیایی، بخش خاصی از مصرف

 .  (2074)پورتر و هلپمن،  باشد
 

 عملکرد صادراتی

ی صادرات )انتخاب بازار، هایاستراتژی مدیریتی، عوامل محیطی، هایژگیوی مانند اریبسعوامل 

برای  مدیران ارشد تیاولوی، سازمان فرهنگی آمیزه بازاریابی(، عوامل سازمانی، رهایمتغی بازار و بندبخش

ی، درک از رشد بالقوه مبتنی بر صادرات، ریپذسکیرتعهد به صادرات، تمایل به  ،المللنیبتجارت 

ر بر عملکرد صادراتی اث و توسعهی در جهت تحقیق زیربرنامه، ی، قابلیت بازاریابیسودآوری هافرصت

ورود  یراه برا نیترسادهصادرات، .  (2003، 2بامیش ؛ دانراج و2007، 7)دیماتوپولوس و کاکوس گذارندیم

 یفعالان طوربه بارکیوقت هرچندکه شرکت  ردیگیمصورت  یهنگامی است. صادرات مورد یبه بازار خارج

 در مقابل .بفروشد یکشور خارج دارانیرا به خر هاآن ،یبر مصرف داخل مازاد داشتن محصول لیدل به

شور ک منظم به طوربهکه شرکت تصمیم بگیرد محصوالت خود را  ردیگیمصادرات فعال هنگامی صورت 

ا ر هاآن ایکند صادر کند. در هر دو حالت شرکت ممکن است محصوالت را در کشور خود تولید  موردنظر

رد صادر کند. عملک شودیمبرای بازار موردنظر تغییر دهد و یا به همان شکلی که در داخل کشور مصرف 

                                                                                                                             
1. Diamantopoulos & Kakkos 2. Dhanaraj & Beamish 
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صادرات یک محصول به یک  به میزانی که اهداف راهبردی و اقتصادی یک شرکت در خصوص ،صادراتی

 ،و همکاران 7)کادوگان شودیمصادرات حاصل  و اجرای راهبرد بازاریابی یزیربرنامهبازار خارجی از طریق 

2008).   
 

  یمفهوم الگوی و هاهیفرض توسعه

   تمایزمزیت رقابتی  بر سبز استراتژی مدیریت منابع انسانی  تأثیر

 تواندیم یاستراتژ. این شودیمبه گونه است که در داخل سازمان تدوین سبز ی منابع انسانی هایاستراتژ
 یاستراتژ اتخاذبرای  زیانگوسوسه(. عامل اصلی و 2007، 2)بانجری سازمان شود متمایز شدن تولیدات باعث

حصول منحصر به تولید مدستاورد  بالقوه است که این یبه دست آوردن مزیت وکارکسبدر  سبزمنابع انسانی 
 سبزمنابع انسانی  یاستراتژ .(2003، 3)کوریا و شارمسشود به فرد با استفاده از منابع سازمانی باعث می

 نندگاندکیتولکه دیگر در بازار وجود ندارد ختم شود  به تولید یک محصول جدید که همتای آن تواندیم
نداشته باشند. این مهم از طریق اتخاذ استراتژی منابع انسانی که آموزش و یادگیری سبز  آن راتوان تولید 

زمانی که با اتخاذ استراتژی منابع انسانی . (2007، 4نبرگر)پولونسکی و راس شود.را به همراه دارد ایجاد می
 1)زید شودیمهستند مهم بودن این استراتژی نمایان  فردمنحصربهتولیدات  درصدد و کارکنانسبز، مدیران 
تمایز ید مبا تول درصددند اندآمدههای سبز به وجود (. منابع انسانی که با توجه به استراتژی2079و همکاران، 

ه دهند ارائنوآورانه به بازارهای خارجی  یمحصوالت ستیز طیمح با سازگارمنابع انسانی  کردیرو طریق از
محصوالت بنا به جدید بودن خود مزیت رقابتی تمایز را برای  از جنبهاین  (.2078و همکاران،  6)یونگ

 ضافه نمودن. عالوه بر آن اسازندیم مندبهره رقابتی و سازمان را از این مزیت آورندیمسازمان به ارمغان 
، تولید ریپذبیتخرستیز وسازساختی قابل بازیافت، بندبسته، مثالعنوانبه کاالهابه  سبزابعاد جدیدتر 

در جهت  سازمانبه  کنندهکمک توانندیممحصوالت ارگانیک کشاورزی و بدون استفاده از مواد شیمیایی 
ر باالیی در بسیا تأثیرساخت یک تصویر متمایز در چشم خریداران خارجی شوند. پس مزیت رقابتی تمایز 

 شودیمحاصل سبز منابع انسانی  هایاستراتژخرید مشتریان خارجی خواهد شد. این مزیت از طریق اتخاذ 
  .(2006، 7)اورساتو
 دارد. یداریو معنمثبت  تأثیربر مزیت رقابتی تمایز  سبز: استراتژی منابع انسانی 7فرضیه
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652618327768#!
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  رهبری هزینه مزیت رقابتی بر سبز استراتژی مدیریت منابع انسانی  تأثیر

استفاده از (. 2078توجه منابع انسانی یک سازمان به منابع محیطی یک سازمان بسیار مهم است )یونگ، 

باعث به وجود آمدن مزیت رقابتی رهبری هزینه برای سازمان شود  تواندیم سبزانسانی  منابع یاسـتراتژ 

ــتراتژاز این  شــدهحاصــلاین بدان دلیل اســت که مزیت رقابتی رهبری هزینه  ــاس کمترین  یاس بر اس

ولید که جدید برای ت یهایتکنولوژو با استفاده از  باشدیماسـتفاده از منابع طبیعی و منابع مادی سازمان  

کاهش  درسازمان را  هایفنّاور نیا (.7881، 7)شروستوا شودیم یزیرهیپانیسـت   زیسـت محیطمضـر بر  

ث نوبه خود اوالً باعبه که  کندیمثل آب ســوخت و ... کمک م یعیو منابع طب یاســتفاده از منابع ســازمان

 ینوعمحصوالت شده و به دیتول نهیدر هز ییجوباعث صرفه اًی، ثانشـود یم یطیمحسـت یز طیبهبود شـرا 

 بزسی منابع انسانی اسـتراتژ اسـتفاده از   با. آوردیبه وجود م سـازمان  یرا برا نهیهز یرهبر یرقابت تیمز

ــلی هامهیجر هزینه ــائل مربوط به  حاص ــتیزطیمحاز رعایت نکردن مس )مایلز و  رودیمنیز از بین  س

اســتراتژی منابع انســانی ســبز باعث اســتفاده بهینه از منابع در اختیار ســازمان شــده و   (. 2000، 2کوین

هایی که سازمان قرار بود در آینده به های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر، از هزینهبا توجه به انرژی نیهمچن

 ذکرشدهعالوه بر موارد  (.2078همکاران،  و 3)کیم کندیمعلت تمام شـدن منابع متحمل شود جلوگیری  

ر برخی د تواندیمبا علوم مهندسی تولید مواد سبز برای بازارهای خارجی نیروی انسانی سازمان  یی آشـنا 

ــان  دیبادموارد  ــورت پذیرد. تجربه نش به هماهنگی متقابل کارکردی، نظارت  توجه دهدیمتجربی نیز ص

کاهش  ثباع رمنتظرهیغی در جهت رسیدگی به مشکالت و آمادگی زیربرنامهی تولید، ندهایفرادقیق به 

ی سبز کاالاستفاده از  .(7889، 4داگالس )جاج و مزیت را برای سازمان به ارمغان بیاورد نیو اهزینه شده 

ده یی ناشی از مقیاس شجوصرفهزیاد برای مشتریان زیاد باعث  دیو تولدر حال رشد کردن است  شدتبه

 . (7887، 1)مینن و مینن دهدیمی سبز را کاهش وکارهاکسب نهیو هز

  دارد. یداریو معنمثبت  تأثیربر مزیت رقابتی رهبری هزینه  سبز: استراتژی منابع انسانی 2فرضیه
 

 بزسدر رابطه بین استراتژی منابع انسانی  تمایزمزیت رقابتی بررسی نقش میانجی 

  و عملکرد صادراتی

 فردحصربهمناین  کندیمبسیار مهم جلوه  فردمنحصربهتصاحب بازارهای خارجی توجه به تولیدات  منظوربه

اران، تولید متمایز حاصل گردد  )لیندیو و همک منظوربهبا اتخاذ استراتژی منابع انسانی سبز  تواندیمبودن 
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ی لشوند و این تمایز عاممشتریان در اقصی نقاط جهان می ه باعث جذبراوتمایز همم(. تولیدات 2073

دستیابی به مزیت رقابتی تمایز در (. 2074و هلپمن،  ها )پورتراست برای بهبود عملکرد صادراتی شرکت

که  شودیم هاآنباعث ارضای نیاز مشتریان و رضایت  سبزمحصوالت بر اساس استراتژی منابع انسانی 

. ودشیمشدن مشتریان جدید  و اضافهباعث تکرار در خرید مشتریان موجود  دهآماین رضایت به وجود 

شود  از جهت خرید مشتریان وکارهاکسبباعث افزایش سود  اوالً تواندیمدستابی به مزیت رقابتی تمایز 

ه این و ب شودیمارائه  المللنیبی که ارزش پیشنهادی جدیدی به مشتریان موجود در بازارهای اگونهبه

نهادی ارزش پیش نیشود ا وکارکسبآن بهبود عملکرد صادراتی  تبعبهو  هاآنباعث افزایش خرید طریق 

 باشدیممنابع انسانی سازمان  یتوسط استراتژی کردن محصول و غنجدید حاصل نوآوری، افزایش کیفیت 

 جهیرنتدوب برای سازمان شده و . دوما باعث ایجاد تبلیغات مطلکندیمکه توجه مشتریان را به خود جلب 

که این شهرت در بازارهای خارجی  آوردیمبه وجود  وکارو کسبخوبی برای سازمان  و شهرتتصور خوب 

در بازارهای  دارانیو خرندان وسوما به شهر. (2006)اورساتو،  ی بسیار برای سازمان مطلوبیت داردالمللنیبو 

 ازمانو سکه در راستای تولیدات جدید مسئولیت اجتماعی نیز بر عهده سازمان است  دهدیمخارجی نشان 

 دهدیمنشان  و مدارکشواهد  .(2004، 7)کریسمن کندیمدر رابطه با محیط و خریداران مسئوالنه رفتار 

هبود عملکرد که این بعملکرد بهتر صادراتی است.  نآمدمزیت رقابتی تمایز ضامن به وجود  که دستیابی به

این بهبود عملکرد  (.7883، 2)باهاراواج و وارداجان شودیمسود بیشتر حاصل  جهیدرنتاز فروش بیشتر 

در  ،موجود ، بنا به شواهدسبزصادراتی حاصل از مزیت رقابتی تمایز با استفاده از استراتژی منابع انسانی 

دید و به محصول ج توأمانبه دلیل توجه موضوع این  که کندیمی بیشتر نمود پیدا المللنیببازارهای 

  (.2008، 3)مارتین و دیگران است زیستمحیط

 دارد. یداریمعنمثبت و  تأثیر: مزیت رقابتی تمایز بر عملکرد صادراتی 3فرضیه

 یگریانجیمو عملکرد صادراتی نقش  سبزرقابتی تمایز در رابطه بین استراتژی منابع انسانی : مزیت 4فرضیه

 . دارد یو معنادارمثبت 

و عملکرد  زسببین استراتژی منابع انسانی  رهبری هزینهمزیت رقابتی نقش میانجی 

  صادراتی

یی در مقیاس، کاهش استفاده از منابع جوصرفهمزیت رقابتی رهبری هزینه با توجه به عواملی همچون 

وز ی امرطیمحستیزی هابحران. با توجه به شودیم وکارهاکسبی باعث بهبود عملکرد و انرژطبیعی 

                                                                                                                             
1. Christmann 
2. Bharawaj &Varadarajan  

3. Martin et al  



  1331، زمستان 7ـــــــــــــــــ مدیریت کسب و کارهای بین المللی، سال دوم، شماره  12

 

باکم شدن  .(7884، 7)والی و ویسهد دیآیماز مزیت رقابتی رهبری هزینه به نظر بسیار کارا  استفاده

 دکنندهیولت یرقبا گرینسبت به د یسازمان ازلحاظ اقتصاد طیشرا ییجوصرفه قیسازمان از طر یهانهیهز

اتخاذ  ری. پس در مسابدییبهبود م زیسازمان ن یتبع آن عملکرد صادراتبهتر شده و به یخارج یهاردر بازا

که به بهبود عملکرد سازمان کمک  شودیحاصل م زین نهیهز یرهبر یرقابت تیزم سبز یهایاستراتژ

 ابدییمقیمت کاالها نیز کاهش  آن تبعبه ،ی تولیدهانهیهزبا کاهش . (2000)مایلز و کوین،  کندیم یانیشا

ای برققیمت با  ازلحاظ. بر این اساس سازمان خواهد توانست شودیمو این موضوع یک مزیت محسوب 

ی المللنیبپایین به بازارهای  متیباقمحصوالت را  افتهیدستن به مزیت رهبری هزینه رقابت کند و چو خود

سیامباالپیتیا و همکاران، تحقیقات . (2006اورساتو،  (ایجاد کندبا فروش و سود بیشتر مزیت و  کردهارائه 

تفاده در اس ،دارد سیر استفاده بهینه از منابعسازمان یک استراتژی در م کهیهنگامدهد ( نشان می2079)

ریزی جامع برای استفاده از این منابع را برنامه لهیوسنیبد. خواهد کردعمل  بهینه صورتبه ،از آن منابع

ه ، اینجاست کشودیمهای سازمان دارد و با استفاده درست باعث رفع کمبودهای سازمانی و کاهش هزینه

عملکرد مطلوبی را برجای خواهد  ،هاهزینه و کاهشخود  یهاداشتهیک سازمان با استفاده درست از 

و  قدم برداشته ترنییپای هامتیقدر جهت حرکت در مسیر  تواندیمسازمان  ،هانهیهزبا کاهش گذاشت. 

 حصولکه م شودیمبا حفظ وضع موجود به جذب مشتریان جدیدتر بپردازد و این موضوع به شرطی حاصل 

، همکارانو  2)النگرک ی موجود در بازار باشدهانمونهی بهتر از و حت سهیمقاقابلکم  متیباق شدهارائه

با استفاده  داشته باشد و زیستمحیط یداریبه پا مهمی تأثیر تواندمی سبزاستراتژی منابع انسانی  (.7889

 (.2076، همکاران3یگورک) باشد رگذاریتأثسازمان  یهانهیهزکمتر از منابع به کاهش 

 دارد. یداریمعنمثبت و  تأثیرعملکرد صادراتی  برنهیهز: مزیت رقابتی رهبری 1فرضیه

نقش  و عملکرد صادراتی سبز: مزیت رقابتی رهبری هزینه در رابطه بین استراتژی منابع انسانی 6فرضیه

   دارد. یو معنادارمثبت  یگریانجیم

   گردد:ارائه می 7در جدول  گرفتهانجامتحقیقات  نهیشیپ شدهانیببا توجه به موارد 

 

 

 

                                                                                                                             
1 .Walley & Whitehead 
2. Langerak  

3. Guerci  
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 . خالصه پیشینه پژوهش1جدول 

  محقق )سال(
شماره 
 فرضیه

 نتیجه

کوریا وشارمس 

(2003) 
 اولفرضیه 

سبز  یانانس منابعبر  یمبنطبق تحقیقاتی که این محققان بر روی استراتژی 

 در جهت تولیدات سبز را در یزیربرنامهداشتن چنین حاصل شد که سازمانی که 

داشته باشد خواهد توانست محصوالتی  مدنظربین کارکنان و مدیران 

 تولید نمایید. فردمنحصربه

یونگ و 

همکاران، 

(2078) 

 اولفرضیه 

توجه منابع انسانی به تولیدات  دهدیمچنین نشان  همکارانتحقیقات یونگ و 

خود خواهد  نوبهبهسبز باعث به وجود آمدن محصوالت نوآورانه خواهد شد که 

 توانست در بازارهای خارجی رسوخ پیدا کند.

اورساتو و 

همکاران، 

(2006) 

 اولضیه فر

انجام گرفت چنین حاصل گردید  2006طی تحقیقی که توسط اورساتو در سال 

داشتن منابع انسانی  مدنظربا  کنندیمکه در جهانی عمل  ییهاسازمانکه 

خواهند توانست در ذهن مشتری با عنوان توجه  ستیزطیمحمبتنی بر توجه به 

 اجتماعی نوعی تازگی و تمایز را در ذهن مشتری تداعی کنند. تیمسئولبه 

مایلز و کوین، 

 دومفرضیه  (2000)

که به استراتژی منابع  ییهاسازمانمشخص گردید که  هاپژوهشطی این 

 اًیثان ،دنشویم یطیمحستیز طیباعث بهبود شرا اوالًانسانی سبز توجه دارند 

 یرقابت تیمز ینوعمحصوالت شده و به دیتول نهیدر هز ییجوباعث صرفه

 .آوردیبه وجود م سازمان یرا برا نهیهز یرهبر

کیم و همکاران، 

(2078) 
 دومفرضیه 

استراتژی منابع انسانی سبز باعث  کیم در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که: 

های تجدید پذیر و با توجه به انرژی نیهمچناستفاده بهینه از منابع شده و 

  .کندیمهای آینده سازمان جلوگیری تجدید ناپذیر، از هزینه

شروستوا، 

 دومفرضیه  (7881)
هایی که از منابع انسانی سبز برای طی این پژوهش مشخص شد سازمان

کمترین استفاده را محیط دارند و از این طریق  کنندیمتولیدات خود استفاده 
 .کنندیمنوعی رهبری هزینه ایجاد 

لیندیو و 
همکاران، 

(2073) 

 سوم وفرضیه 
 چهارم

تیابی به دس منظوربهطبق تحقیقی که لیندیو انجام داد چنین حاصل گردید که 
ن ای کندیمبسیار مهم جلوه  فردمنحصربهبازارهای خارجی توجه به تولیدات 

تولید  نظورمبهبا اتخاذ استراتژی منابع انسانی سبز  تواندیمبودن  فردمنحصربه
رمز موفقیت در بازارهای خارجی ارائه  کهیدرحالمتمایز حاصل شود این 

 محصوالت جدید و نوآورانه است

کریسمن، 
( و 2004)

 (2006اورساتو، )

 سوم و فرضیه
 چهارم

ا توجه هایی که بکه سازمان شودیم یریگجهینتچنین  شدهانجامطبق تحقیقات 
به استراتژی منابع انسانی سبز در مسیر تولیدات محصوالت خاص و متمایز قدم 

و همچنین با تداعی جدید بودن باعث بهبود  فردمنحصربهبا تولیدات  دارندیبرم
. زمانی که این نو بودن پیام شوندیمعملکرد سازمان در بازارهای صادراتی 
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رعایت  بهشرکت با توجه  همکرد دهدیمرا  ستیزطیمحاستفاده بهینه از 

 گرددیممسئولیت اجتماعی بهتر نیز 

اورساتو ، 
( و لینیدیو 2006)

همکاران، 
(2071) 

پنجم فرضیه 
 وششم

چنین نشان  2071و تحقیقات لیندیو در سال  2006تحقیقات اورساتو در سال 
اده استفخاصی در منابع انسانی خود برای  یزیربرنامهکه  ییهاسازمانداد که 

صل یی ناشی حاجوصرفهخواهند توانست  اردارندیاختبهینه از منابع طبیعی در 
 خواهد گردید. هاآنیی باعث بهبود عملکرد جوصرفهکنند و این 

سیامباالپیتیا و 
همکاران، 

(2079) 

فرضیه پنجم 
 وششم

دهد زمانی که سازمان یک ( نشان می2079تحقیقات سیامباالپیتیا و همکاران، )
استراتژی منابع انسانی سبز برای  استفاده از منابع موجود دارد، در استفاده از آن 

ریزی جامع برای استفاده از . پس برنامهخواهد کردبهینه عمل  صورتبهمنابع 
های باعث رفع کمبودها و کاهش هزینهاین منابع را دارد و با استفاده درست 

، پس داشتن استراتژی منابع انسانی سبز که به استفاده از منابع شودیمسازمان 
 . دارد باعث بهبود عملکرد سازمان خواهد شد دیتأکدرست  صورتبه

 

پژوهش  در این پژوهش، مدل مفهـومی شدهمطرحبر اساس آنچه تاکنون گفته شد و با توجه به فرضیات 

( و 2071این برگرفته از تحقیقات لیندیو و همکاران، )  که نشان داد 7در قالب شکل  توانیمپیش رو را 

  .باشد( می2073، )همکارانلیندیو و 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 شناسیروش 
ــی ازنظرهدف، کاربردی و  ازنظراین پژوهش کـه   ــت -روش، پیمایشـ ل یابی دماز روش  و تحلیلی اسـ

ثابه متغیر مبه سبزاست. متغیرهای پژوهش شامل استراتژی منابع انسانی  شدهاستفادهمعادالت سـاختاری  

 عملکرد صادراتی

مزیت رقابتی  

 رهبری هزینه

 مزیت رقابتی تمایز

استراتژی منابع  

 انسانی سبز
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ط یا هزینه، متغیر واســمسـتقل، عملکرد صــادراتی شـرکت متغیر وابســته و مزیت رقابتی تمایز و رهبری   
 .باشندمیانجی می

و  شــدهاســتفاده( 20761و همکاران ) لیندیوهای پیشــنهادی در مطالعه برای ســنجش متغیرها از ســنجه
، مزیت رقابتی سبزمتغیر استراتژی منابع انسانی  4گویه طراحی شـد که درمجموع،   77ای با نامهپرسـش 

ها با منظور سازگار کردن پرسشنامهسنجد. بهتمایز، مزیت رقابتی رهبری هزینه و عملکرد صادراتی را می
نظرات شـاغالن این حوزه اسـتفاده شــد و روایی صوری و   های ایرانی، از نقطهبسـتر تجاری در سـازمان  

ــش ــاحب  قیاز طری نهایی نامهمحتوایی پرس ــی نظرات ص مدیریت، مورد تأیید قرار گرفت. نظران بررس
نامه نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی مورد ارزیابی قرار های پرسشضـمن اینکه روایی سازه 

 رذکانیشــاهای موردنظر، مورد تأیید قرار گرفت. های مربوطه به ســازهگرفت و معناداری بار شــدن گویه
ای از کامالً مخالف گزینه 1تفاده از مقیاس لیکرت، روی طیفی نامه با اسهای پرسشاست که تمامی گویه

تفاده از نیز با اس مورداستفادهقرار گرفت. ضمن اینکه انسجام درونی ابزارهای  موردسنجشتا کامالً موافق 
 است. شدهگزارش 7ی ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد که در جدول شماره

سال گذشته حتماً صادرات  1که در  باشندیم صادراتی شهر مشهد یهاشرکتجامعه آماری این مطالعه   
 از وزارت صنعت آمدهدستبهبا توجه به اطالعات ها که در تاریخ انجام پژوهش، شمار این شرکتاندداشته

. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران برای جامعه معلوم شرکت برآورد شد 210معدن و تجارت 
از جامعه آماری انجام شد و بر  شرکت 30به تعداد  یریگنمونهاستفاده گردید. در این فرمول ابتدا پیش 

نامه عدد مشخص گردید. پرسش 773حداقل حجم نمونه به تعداد  آمدهدستبهمبنای انحراف معیار 
هر شرکت،  )از گویی شدندحاضر به پاسخکه ی یهاحضوری، بین مدیران عالی شرکتصورت و به تصادفبه

برای  طیواجد شرای نامهپرسش 771و به  شدهیآورجمعنامه پرسش790، تیدرنهایک مدیر( توزیع گردید. 
گویی و نرخ پاسخ 771 مشاهده شوندگانآماری بسنده شد. بدین ترتیب، در این مطالعه تعداد  لیوتحلهیتجز

منظور تأیید معناداری همبستگی بین متغیرهای پژوهش، تحلیل همبستگی ابتدا به بوده است. 97%نهایی، 
 لیوتحلهیجزتها در قالب روابط علی غیرآزمایشی بین آن یابیاعتبار  منظوربهپیرسون انجام گرفت و سپس 

نیازهای تحلیل علی چراکه از پیش ر گرفته شد،کایابی معادالت ساختاری بهچندمتغیره، روش مدل
افزار بسته بودن دو به دوی متغیرهای پژوهش است. بنابراین، مدل مفهومی پژوهش در نرمچندمتغیره، هم

SPSS Amos v.20 طور همزمان و در یک مرحله وارد مدل معادالت سازی شد، تمام متغیرها بهمدل
سبت افزار، نانداردشده، سطوح معناداری و اعداد معناداری خروجی نرمساختاری شدند وباتوجه به ضرایب است

 شده در مورد روابط رگرسیونی بین متغیرهای تحقیق اقدام گردید.به تأیید یا رد فرضیات مطرح
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 هایافته
طح سن، جنسیت و س یشناخت تیجمعدهندگان در این مطالعه با استفاده از سه متغیر مشخصات پاسخ

دهندگان درصد از پاسخ 1/27قرار گرفت.  یموردبررسها، تحصیالت، و صرفاً جهت گزارش سیمای آزمودنی
درصد از  1/77که طوریسال بود به 60تا  21ها از ی سنی آنها مرد بودند. دامنهدرصد از آن 1/73زن و 

سال سن داشتند،  40ها باالی درصد از آن 40سال و  40تا  30درصد بین  1/42سال،  30ها کمتر از آن
درصد نیز  22و لیسانس، و  پلمیدفوقدرصد، 60 دیپلم دهندگان دارای سطح تحصیالتدرصد از پاسخ 79

 تحصیالتی باالتر داشتند. 
 یوســیلهالذکر و بههای فوقاز آزمودنی گردآمدههای دههمبســتگی متغیرهای پژوهش با اســتفاده از دا 

های توصیفی میانگین و انحراف قرار گرفت. ضمن اینکه آماره یموردبررسـ آزمون همبسـتگی پیرسـون،   
 باشد.می مشاهدهقابلمعیار متغیرها نیز در این جدول 

 

 . میانگین، انحراف معیار، پایایی و همبستگی متغیرها2جدول 

 Mean SD 7 2 3 4 متغیرها
    (17/8) 32/8 37/3 سبزانسانی . استراتژی منابع 1

   (48/8) 78/8** 37/8 71/3 . تمایز2

  (11/8) 33/8** 17/8* 31/8 83/3 . رهبری هزینه3

 (13/8) 31/8** 73/8** 34/8** 73/8 33/3 یصادرات. عملکرد 7

 
ستقل متغیر م مثابهبه سبزرابطه بین استراتژی منابع انسانی  گرددیممشـاهده   2که در جدول  گونههمان

که اولی در ســطح  باشـد یم 76/0و  40/0متغیر واسـط به ترتیب برابر با   مثابهبهبا تمایز و رهبری هزینه 
در معنادار است. رابطه بین استراتژی منابع انسانی  81/0درصـد و دومی در سطح اطمینان   88/0اطمینان 

مثبت و  88/0که این ضریب نیز در سطح اطمینان  باشـد یم 37/0با عملکرد صـادراتی نیز برابر با   سـبز  
 39/0و  43/0معنادار اسـت. رابطه بین دو استراتژی تمایز و رهبری هزینه با عملکرد صادراتی نیز برابر با  

از متغیرهای  آمدهدستبه. میانگین باشندیممثبت و معنادار  88/0که هر دو در سـطح اطمینان   باشـد یم
ــان  ــتراتژی تمایز و کمترین مقدار مربوط به  دهـد یممختلف نیز نشـ ــترین مقدار مربوط به اسـ که بیشـ

عنی ی نامهپرسشمیانگین همه متغیرها از حد متوسـط   درمجموعاسـتراتژی رهبری هزینه اسـت که البته   
زش مدل معادالت ســاختاری پژوهش، تر عنوان شــد، قبل از براطور که پیشهمان بیشــتر اســت. 3عدد 
افزار آموس، مورد ارزیابی قرار گرفتند. این گیری با اجرای تحلیل عاملی تأییدی در نرمهـای انـدازه  مـدل 

 هایهای سازهافزار و معناداری بارهای عاملی گویههای برازش خروجی نرمها با استفاده از شاخصارزیابی
 3ی ادیر آن برای مدل تحلیل عاملی کلی در جدول شــماره نامه صــورت گرفت که مق مختلف پرســش

ــدهارائه ــت. در ابتدا هریک از مدل ش ــپس مدل  گیری بههای اندازهاس ــدند و س ــی ش طور جداگانه بررس
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، افتهیرازش ب ییدیتأتحلیل عاملی با توجه به اینکه در مدل قرار گرفت.  یموردبررسگیری کلی نیز اندازه
شــدند.  نکنار گذاشــته   لیوتحلهیتجزیند اها از فرگویهاز  کیچیهها معنادار بودند، بار عاملی تمامی گویه
 77، تیدرنها رونیازاباشــد.  01/0زیر  هاآنها این اســت که ســطح معناداری برای مبنای معناداری گویه

 ه همراهبهای معنادار . نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای گویهشـــد وتحلیلیهگویه از پرســـشـــنامه، تجز
 است.  شدهارائه 3 ۀدر جدول شمار ییدیتأتحلیل عاملی های برازش مدل شاخص

 

 شنامهپرس یهاهیگو یبرا یدییتأ یعامل لیتحل جینتا. 3جدول 

 نتیجه سطح معناداری بار عاملی گویه نام متغیرها

استراتژی منابع 
 سبزانسانی 

Q1 739/0 000/0 معنادار 

Q2 947/0 000./ معنادار 

Q3 914/0 000./ معنادار 

Q4 762/0 000./ معنادار 

Q5 499/0 000./ معنادار 

Q6 419/0 000./ معنادار 

 تمایز

Q7 728/0 000./ معنادار 

Q8 900/0 000./ معنادار 

Q9 174/0 000./ معنادار 

 رهبری هزینه

Q10 179/0 000./ معنادار 

Q11 963/0 000./ معنادار 

Q12 768/0 000./ معنادار 

Q13 727/0 000./ معنادار 

 عملکرد صادراتی

Q14 706/0 000./ معنادار 

Q15 978/0 000./ معنادار 

Q16 987/0 000./ معنادار 

Q17 929/0 000./ معنادار 

 

قرار گرفت و نسبت به تأیید یا  یموردبررسگیری، مدل سـاختاری پژوهش،  های اندازهپس از ارزیابی مدل
های پژوهش است های برازش مدل، حاکی از برازش مطلوب آن به دادهرد فرضـیات اقدام شـد. شاخص  

نقاط برش های برازش الگوی نهایی، از ی شاخصیّهکلاسـت.  شـده دادهنشـان   4ی که در جدول شـماره 
 بخش مدل حکایت دارد.ترند که از برازش کامالً رضایتگفته مطلوبپیش
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 و مدل ساختاری یریگاندازهبرازش مدل  یهاشاخص .7جدول 

مدل اندازه  مقدار ایده ال قبولقابلمقدار  نماد نام شاخص
 گیری 

مدل 
 ساختاری

 773 774 - - (df) درجه آزادی

 df≤ 3 2χ≤  df2 (2χ) کای اسکوئر
≤  2χ0 ≤ 

2df 
987/219 368/217 

کای اسکوئر بهینه 
 شده

(df /2χ) 3 /df ≤2χ2 < 
 /df ≤2χ0 ≤ 

2 
287/2 204/2 

 80 ≤ GFI<.9. (GFI) نیکوئی برازش
.95 ≤ GFI 

≤ 1.00 
973/0 773/0 

ریشه میانگین 
 ماندهمربعات باقی 

RMR)) 0 <RMR ≤.10 
0 ≤ RMR 

≤.05 
036/0 063/0 

 شاخص برازش
 تطبیقی

(CFI) .90 ≤ CFI<.9 
.97 ≤ CFI 

≤ 1.00 
801/0 877/0 

میانگین ی ریشه
 مربعات خطا

(RMSEA) 
.05 <RMSEA 

≤.08 

0 ≤ 

RMSEA 

≤.05 
067/0 017/0 

شاخص نیکویی 
 برازش ایجازی

(PGFI) 
.50 ≤ 

PGFI<.60 

.60 ≤ PGFI 

≤ 1.00 
177/0 176/0 

شاخص برازش 
 ایجازی هنجارشده

(PNFI) 
.50 ≤ 

PNFI<.60 

.60 ≤ PNFI 

≤ 1.00 
677/0 673/0 

 . الگوی معادله ساختاری2کلش
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ـ برازش در مـدل   ــطح اطمینان  افتـه ی ــتقیم بین متغیرها در سـ مثبت و معنادارند  81/0تمام اثرهای مسـ
(p<0/05, t >1/96)  .دو شــاخص  از یهآزمون فرضــ یبراp-value و t-value و  شــدهاســتفاده

و مقدار  01/0از  کمتر مدنظر ۀرابط یاسـت که مقدار شاخص اول برا  ینرابطه ا یکشـرط معنادار بودن  

شود یممشاهده  2و همچنین شکل  4که در جدول  گونههمان باشـد.  ±86/7بازه از خارج  شـاخص دوم 
 بر مزیت رقابتی تمایز و مزیت رقابتی رهبری زیستمحیطضـریب اثر  اسـتراتژی منابع انسـانی دوستدار    

ــدیم 22/0و  48/0هزینه به ترتیب برابر با  ــاخص  باش که  t-valueو  p-valueکه با توجه به دو ش
گفت این دو فرضــیه  توانیم باشــدیم ±86/7کمتر و خارج از بازه  01/0برای هر دو رابطه به ترتیب از 

ابر با عملکرد صادراتی نیز به ترتیب بر بر نهیهز. همچنین اثر مزیت رقابتی تمایز و رهبری شـود یمتأیید 
که مقدار دو شـاخص مذکور برای این دو ضریب نیز در بازه مناسب و مطلوب قرار   باشـد یم 33/0 39/0

 . شوندیمگفت که این دو فرضیه نیز تأیید  توانیمبر این اساس  دارند
 زیستحیطمیرمستقیم استراتژی دوستدار غای چهارم و ششم این پژوهش به بررسی اثر هیهفرضهمچنین، 

تقل یرمستقیم متغیرهای مسغبر عملکرد صادراتی از طریق تمایز و رهبری هزینه پرداخته است، میزان اثر 

اثر متغیر  bاثر متغیر مستقل بر میانجی و  aشود که در این فرمول بر وابسته با فرمول زیر محاسبه می
  میانجی بر وابسته است.

 

𝐵𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 (7رابطۀ  = 𝑎 × 𝑏 

قیم را نیز یرمستغتوان با استفاده از آزمون سوبل، معناداری اثر یمیرمستقیم غعالوه بر محاسبۀ میزان اثر 
 است: 2صورت رابطه محاسبه کرد که روش آن به

𝑡 (2رابطۀ  − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑎 ∗ 𝑏

√𝑏2 ∗ 𝑠𝑎2 + 𝑎2 ∗ 𝑠𝑏2
 

 b، میزان خطای استاندارد اثر مستقل بر میانجی sa، میزان اثر متغیر مستقل بر میانجی aدر این فرمول 

 است. با توجه به توضیحات میزان خطای استاندارد اثر میانجی بر وابسته sbو  میزان اثر میانجی بر وابسته
منابع  استراتژی میرمستقیغرزیابی اثر در خصوص ا شود.ی میبررسادامه فرضیات میانجی  در شدهارائه

شود، مقدار ضریب مشاهده می 2که در شکل  گونههمانانسانی بر عملکرد صادراتی از طریق مزیت رقابتی، 
و برای رابطۀ بین دو  48/0مسیر برای رابطۀ بین دو متغیر استراتژی منابع انسانی و مزیت رقابتی برابر با 

آمد. بنابراین، میزان اثر غیرمستقیم  استراتژی  به دست 39/0متغیر مزیت رقابتی و عملکرد صادراتی برابر 
. با جایگزینی اعداد در است 796/0کرد صادراتی از طریق مزیت رقابتی تمایز برابر با منابع انسانی بر  عمل

 رونیازا، است ±86/7محاسبه شد که خارج از بازۀ  178/3یرمستقیم غبرای اثر  t-valueمقدار  2رابطۀ 
ین در خصوص نهمچ است.یرمستقیم استراتژی منابع انسانی بر عملکرد صادراتی از طریق تمایز معنادار غاثر 
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که  گونهمانهمستقیم استراتژی منابع انسانی بر عملکرد صادراتی از طریق رهبری هزینه، ارزیابی اثر غیر
شود، مقدار ضریب مسیر برای رابطۀ بین دو متغیر استراتژی منابع انسانی و رهبری مشاهده می 2در شکل 

محاسبه شد. بنابراین، 33/0زینه و عملکرد صادراتیو برای رابطۀ بین دو متغیر رهبری ه 22/0هزینه برابر با 
میزان اثر غیرمستقیم استراتژی منابع انسانی بر عملکرد صادراتی از طریق رهبری هزینه برابر است با 

 به دست 283/2یرمستقیم برابر با غبرای اثر  t-value، مقدار 2اعداد در رابطۀ  . با جایگزینیاست 072/0

ادراتی بر عملکرد ص سبزیرمستقیم استراتژی منابع انسانی غاثر  رونیازا، است ±86/7آمد که خارج از بازۀ 
 1طور خالصه در جدول پژوهش، به  6تا  7های . نتیجۀ آزمون فرضیهاستاز طریق مزیت رقابتی معنادار 

   است. شدهدادهنشان 

 پژوهش یهاهیفرض آزمون جینتا ۀخالص. 7جدول 

 نتایج

 فرضیه

ضریب 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

عدد 

 معناداری

سطح 

 معناداری

نتیجۀ 

 آزمون

 تأیید 000/0 327/1 080/0 483/0 تمایز ← سبز انسانی منابع . استراتژی1
 تأیید 009/0 640/2 066/0 220/0 نهرهبری هزی ← سبز انسانی منابع . استراتژی2
 تأیید 000/0 107/4 090/0 393/0 عملکرد صادراتی ←. تمایز 3
 ←تمایز  ← سبز انسانی منابع . استراتژی7

 عملکرد 
 تأیید 000/0 178/3 012/0 796/0

 تأیید 000/0 888/3 086/0 333/0 عملکرد  ←. رهبری هزینه7
نه رهبری هزی ← سبز انسانی منابع استراتژی. 7

 عملکرد  ←
 تأیید 076/0 383/2 076/0 072/0

 

 : یریگجهینتبحث و 

مزیت  طهواسبهبر عملکرد صادراتی  سبزاستراتژی منابع انسانی  تأثیربررسی هدف اصلی این پژوهش 

 یهادادهفرضیه تدوین شد و از  شش پژوهش ، در ایـنیطورکلبهبود.  رقابتی تمایز و رهبری هزینه

 د.استفاده ش انددادهصادرات انجام  مشهدکه در پنج سال گذشته در شهر  ییوکارهاکسباز  شدهیآورجمع

 دهدیمنخست اینکه نشان . کندیمکمک  مـدیریت درحـوزه  ش از دو طریق به بسط ادبیات ایـناین پژوه

نکه نگاه . دوم ایشودیم یوکارهاکسبموجب بهبود عملکرد صادراتی  سبزتدوین استراتژی منابع انسانی 

شرایط  ایجاد مزیت رقابتی واسطهبه سبزرقابتی به بازارهای جهانی در جهت اتخاذ استراتژی منابع انسانی 

که دیده شد آزمون نخست پژوهش نشان  طورهمان. کندیمهای جهانی محیا ررا در بازا هاسازمانرقابت 

رضیه براساس دارد که این ف یداریو معنمثبت  تأثیربر مزیت رقابتی تمایز  سبزداد استراتژی منابع انسانی 

 راسنبرگر پولونسکی و(، 2007بانجری )، مطالعه یهاافتهیقرار گرفت. این نتیجه با  دیتائمورد  1جدول 
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یدات باعث تول سبز(، مطابقت دارد که ادعا داشتند اتخاذ استراتژی منابع انسانی 2006( و  اورساتو )2007)

اقدامات مدیران  ادعا کرد، توانیماز تحقیق  آمدهدستبهتوجه به نتایج  بنـابراین، بـامتمایز خواهد شد. 

ات منابع انسانی سازمان باعث تولید هایاستراتژیدر مسیر اتخاذ  اندداشتهکه صادرات  یوکارهاکسبارشد 

همچنین، بر اساس نتایج  . باشدیم هاسازمانمتمایز خواهد شد که یک مزیت رقابتی بسیار مهم برای 

و مثبت  أثیرت رهبری هزینهبر مزیت رقابتی  سبزمبنی بر اینکه استراتژی منابع انسانی  آزمون فرضیه دوم

 سبز استراتژی منابع انسانی اتخاذ ادعـا کـرد توانیمبنابراین، گرفت. قرار  دیتائدارد نیز مورد  یداریمعن

که به نوع خود باعث به دست آوردن مزیت رقابتی  شودیمدر منابع طبیعی و سازمانی  ییجوصرفهباعث 

با  راستاهم توانیمدر این پژوهش را  آمدهدستبه یهاافتهی.  خواهد شدرهبری هزینه برای سازمان 

در آزمون  دانست.(، 2000( و )مایلز و کوین، 7887(، )مینن و مینن، 7881)شروستوا، ، یهاپژوهش

مزیت رقابتی تمایز بر عملکرد صادراتی و نقش میانجی تمایز در رابطه بین  چهارم اثرسوم و  یهاهیفرض

قرار گرفت.  دیتائمورد  1و عملکرد صادراتی سنجیده شد که با توجه به جدول  سبزاستراتژی منابع انسانی 

(، مطابقت 2008همکاران، ( و )مارتین و 2004(، )کریسمن، 2006)اورساتو، تحقیقات  جینتااین نتیجه با 

ر عملکرد ب شدتبهکه مزیت رقابتی تمایز  شودیمت آماری دیده او مطالع شدهانیبتوجه به مطالب  دارد. با

و استراتژی منابع انسانی که در راستای ایجاد مزیت رقابتی تمایز باشد به بهترین  باشدیم اثرگذارصادراتی 

ول ایجاد محص یطورکلبهخواهد بود.  رگذاریتأث وکارهاکسبنحو ممکن در بهتر کردن عملکرد صادراتی 

یجه گرفت نت توانیمبر عملکرد صادراتی گذاشته است که  را ریتأثمتمایز در بازارهای خارجی بیشترین 

که باعث تولید محصوالت متمایز شود و از طریق استخدام  منابع انسانی یهایاستراتژمدیران با استفاده از 

. وندشمی هاسازمانعملکرد صادراتی  با قدم نهادن به تولیدات متمایز باعث بهبود ،افراد خالق و آموزش

و نقش  عملکرد صادراتی بر نهیهزمزیت رقابتی رهبری  ریتأثنیز که مبنی بر  و ششمپنجم  یهایهفرض

قرار  دیائتبا عملکرد صادراتی بود مورد  سبزمنابع انسانی  یهایاستراتژواسط رهبری هزینه در رابطه بین 

( 2006اورساتو، ( و (2000)مایلز و کوین،  (،7884)والی و ویسهد،  یهاافتهیبر  یهاهیفرضگرفت. نتایج 

 توانندیمدر منابع طبیعی خود  ییجوصرفهبا  هاسازمانشود که ین حاصل میناز نتایج چ حه گذاشتند.ص

تواند وجود استراتژی که ب .اندبهرهیباز وجود آن  هاسازمانبه یک نوع مزیت رقابتی دست یابند که دیگر 

د موهبتی جه را حاصل کننافرادی را در سازمان جای دهد که با کمترین استفاده از منابع سازمانی بهترین نتی

منابع  یهایاستراتژها از طریق . سازمانکندیماست که استراتژی منابع انسانی سبز برای سازمان حاصل 

ریزی آموزشی کارکنان به این مهم دست یابند یا اینکه از طریق تدوین با برنامه توانندیمسبز انسانی 

منابع انسانی و پاداش دادن به تولید متمایز از منابع و تولید، با کمترین استفاده  یهایاستراتژها در پاداش

تی و ببقا در بازارهای رقا نیز اشاره شد، ترشیپکه  طورهمان از منابع سازمانی در این مسیر قدم بردارند.
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ا تولیدات مزیت یا ب نیاامروزی مستلزم تولیدات با دارایی مزیت رقابتی است. محیط پویای بازارهای جهانی 

خیص بنابراین تش دیگر عاید خواهد شد. یهاسازمانسازمان نسبت به  یهانهیهزیا کاهش در  لیبدیبنو و 

 صادرات به منصه ظهور رساند بسیار در عرصه هاسازمانرا برای  تیمزاین  که بتواند ییهاشرانیپعوامل و 

 گفت مدیران ارشد توانیمتحقیق  یهاهیفرضاز  مدهآدستبهنتایج  با توجه بـهحیایی است.  مهم و

ی عمل کنند که باعث ایجاد مزیت رقابت یاگونهبهدر عرصه صادرات فعالیت دارند باید که  ییوکارهاکسب

با توجه  گرددیممنابع انسانی سبز شوند بدین منظور به مدیران پیشنهاد  یهایاستراتژ یریکارگبهاز طریق 

ل سبز شرایط احراز مشاغ و به جنبه سبز بودن استراتژی منابع انسانی در آموزش، استخدام، تعریف مشاغل

ا اتخاذ است مدیران فعال در صنایع صادراتی ب ستهیباداشته باشند.  مدنظربودن استراتژی منابع انسانی را 

به وجود آمدن مزیت تمایز و رهبری هزینه سانی سبز در سازمان تحت فرمان خود باعث ناستراتژی منابع ا

ی فعال هستند با رقابت در سطح جهان المللنیبکه در عرصه  ییهاسازماناین بدان دلیل است که  .دنگرد

ته باشد. داش مدنظرهستند و باید تولیدات متمایز، با هزینه کم و استفاده بهینه از منابع را همواره  روروبه

بهینه  ستفادهو ا فردمنحصربهایجاد تولیدات  واسطهبهانسانی سبز  منابع یهایستراتژامدیران ارشد با اتخاذ 

ه باعث ک ییهااستراتژیمثال با اتخاذ  طوربهو مطلوب خواهند رسید.  مدنظراز منابع به عملکرد صادراتی 

عمل کنند  یاگونهبهمنابع انسانی  هایاستراتژیمزیت شود سازمان را یاری کنند یا اینکه در تدوین  جادیا

که افراد نوآور و خالق را در سازمان قرار دهند تا بتوانند از این طریق به کسب مزیت رقابتی تمایز دست 

 .یابند تا با تولیدات جدید و عرضه آن محصوالت به بازارهای جهانی عملکرد صادراتی خود را بهبود دهند

کمتر از منابع طبیعی سازمان استفاده کنند تا با کاهش در جهت استفاده  دهیدآموزشیا اینکه از افراد 

 ریثتأ تواندیمدر حوزه این تحقیق مطالعات آتی سازمان در مسیر رهبری هزینه قدم بردارند.  یهانهیهز

به  یابیستدبرای سبز  و توسعهتولید سبز یا استراتژی تحقیق  یهایاستراتژمانند  هایاستراتژدیگر 

تواند که ب یسازمانفرهنگتوجه به عوامل پیشران مانند  صادراتی را مدنظر داشته باشد.هتر عملکرد ب

مطالبی در  دتوانیمنیز شود  هاسازمانآن بهبود عملکرد صادراتی  تبعبهو  سبز یهایاستراتژبر  رگذاریتأث

حقیق به این ت یریپذمیتعمقابلیت به عدم  توانیمتحقیق  یهاتیمحدودجهت تحقیقات آینده باشد. از 

توان به مقطعی بودن تحقیق تحقیق نیز می دیگر هایمحدودیت از .که صادرات ندارند باشد ییهاسازمان

 ت. اطع زمانی مختلف اسرابطه علی، مستلزم اجرای تحقیق در مق اشاره کرد که بنابراین پی بردن به یک
 

 منابع

، چاپ ایپو مهرعباس  ، ترجمـه جهـانگیر مجیـدی،تحلیل صنعت و رقبا یهاکیکنت (.7393)ل مایک ،پورتر

 .اول، تهران، رسا
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