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 چکیده

را در نها آند اهایی هستند که بتویتژاسترذ اتخاو احی امند طرزها نيانمازساوزی، مرامتغير ر بسياو پویا ه، محيط پيچيددر 

ن ها نسبت به سایر رقبا دارای عملکرد در یک محيط کسب و کار برخی از سازماساند. ری ریان شادعملکرون فزد روزابهبو

کنند. این مساله که چگونه ميتوان در یک محيط رقابتی، نسبت به دیگران موفق تر  بهتری بوده و سود باالتری را کسب می

ها  عمل کرد سؤالی است که نظر صاحب نظران را به خود جلب کرده است. برای پاسخ عملی به این سوال مدیران شرکت

تا با کمک برنامه ریزی، عملکرد بهتری ارائه دهند و در بازار رقابتی ماندگاری بيشتری داشته باشند. در این تحقيق کوشند  می

گری عملکرد بازار مورد بررسی قرار  سعی شده است اثر گذاری مدیریت لجستيک سبز عملکرد مالی با توجه به نقش ميانجی

کارخانجات توليد کاشی استان یزد تعيين گردید. با توجه به عدم دسترسی  داده شود. جامعه آماری، مدیران ارشد و ميانی

گيری ساده تصادفی  گيری از جامعه روی آورده شد و با توجه به یکنواختی جامعه، روش نمونه کامل به جامعه آماری به نمونه

ای معتبر و  ا بکارگيری پرسشنامهانتخاب شد. تحقيق از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش تحقيق، همبستگی است که ب

پرسشنامه توزیع گردید  171آوری شده است. با توجه به حجم نمونه مورد نياز  های مورد نياز جمع پایا و روش پيمایشی داده

دید. تجزیه و تحليل گر spss18ها با استفاده از نرم افزار  شده است. نتایج روایی و پایایی پرسشنامه نيز قابل قبول بود. داده

 PLS2با استفاده از نرم افزار  PLSها و عوامل از طریق تحليل عاملی تایيدی و تکنيک مدل سازی  تایيد روابط بين متغير

Smart  .صورت پذیرفته است. همچنين با استفاده از آزمون سبل فرض نقش ميانجی متغيرها مورد بررسی قرار گرفته است

معناداری دارد. همچنين رابطه عملکرد بازار بر  تأثيرعملکرد بازار و عملکرد مالی نتایج نشان داد مدیریت لجستيک سبز بر 

 عملکرد مالی تایيد شد.

 .مدیریت لجستيک سبز، عملکرد بازار، عملکرد مالیهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه-1

ت روزافزون برای جذب منابع محدود کند، محيط ناپایدار و رقاب ها را از چند دهه قبل متمایز می آنچه در دنيای امروز شرکت

های خارج از  های گروه است. بر اساس مطالعات اخير، تصميمات تأمين منابع مالی شرکت، هم از عوامل داخلی و هم از فعاليت

 گيرد؛ بنابراین، توجه به بازار رقابت در تعيين روش تأمين مالی مناسب برای افزایش بازده و ادامه می تأثيرمرزهای شرکت 

ها  شود. از این رو، الزم است مدیران شرکت ها اهميت دارد و از عوامل اصلی رشد و پيشرفت آنها محسوب می حيات شرکت

ای برای دست یابی به  برای انتخاب بهترین ترکيب سرمایه، هنگام گرفتن تصميمات مالی، به رقابت پذیری به منزله وسيله

ها که به طور سنتی، بسيار مورد توجه قرار داشته است، جنبه مالی  کردی سازمانهای عمل عملکرد مطلوب توجه کنند. از جنبه

شود، عملکرد مالی از اهميت بسيار زیادی  آن هاست. از آنجا که کسب سود، هدف اصلی بسياری از شرکت ها قلمداد می

 د مستمر عملکرد مالی خود نياز دارند.ها برای حفظ بقای خود و پيشرفت در دنيای رقابت امروز به بهبو برخوردار است. سازمان

بررسی عملکرد مالی فعاليتی است که مدیران برای رسيدن به اهداف و راهبردهای خود انجام می دهند. برای اندازه گيری و 

سنجش عملکرد و تعيين ارزش شرکت، شاخص های مختلفی وجود دارد. معيارهای سنتی همچون سود، سود هر سهم، تقسيم 

توانند برای  آیند، اما مدیران می ه حقوق صاحبان سهام، از ابزارهای مهم ارزیابی عملکرد مالی شرکت به شمار میسود، بازد

 (.1931حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد حسابداری بپردازند )حيدری کيا و حسين زاده، 

ای حياتی محسوب ميشود.  محيط رقابتی، بهبود عملکرد برای سازمانها مسئله ها در امروزه به دليل اهميت عملکرد مالی شرکت

ها  همچنين شناسایی عوامل تاثيرگذار بر عملکرد مالی نيز بشدت مهم تلقی شده تا به خوبی قادر به بازتاب توان رقابتی شرکت

های گسترده مالی و عدم اطمينان مشتریان و  نظمی های اخير با توجه به وقوع بی باشند. انطباق با تحوالت ایجاد شده طی سال

ای به منابع بهبود عملکرد  گذاری، توجه ویژه های جدی سرمایه سهامداران، نسبت به بنگاه ها و شرکتها به عنوان یکی از گزینه

ها  د مالی شرکتگذاری این منابع بر بهبود عملکر تأثيرمالی و بازدهی بيشتر سود و سرمایه شده است. لذا با توجه به اهميت 

یکی از مهم  در جهان در حال تغيير امروز، کاوش و تببين عوامل اثرگذار بر عملکرد مالی نيز به همان اندازه با اهميت است.

ترین مفاهيم هر سازمانی در هر اندازه و هر بخشی عملکرد بازار سازمان است، موفقيت سازمان در بازار در نتيجه عملکرد بازار 

در واقع می توان گفت عملکرد بازار یکی از مشخصه های مهم نتایج سازمان است. قابليت های پویا از ضرورت سازمان است 

 (.1931های حياتی برای بهبود عملکرد سازمان ها در محيط های متالطم شناسایی شده است. )حاتمی نژاد و همکاران، 

حمل و نقل، انبارش، بسته بندی، پردازش و توزیع استفاده می  لجستيک سبز از تکنولوژی پيشرفته برنامه ریزی و پياده سازی

کند یک جریان کارآمد و موثر از کاالها که ارتباط دهنده تامين سبز و تقاضای سبز به منظور غلبه بر مانع و خط بين زمان و 

. حمل و نقل 1باشد:  . سيستم لجستيک سبز شامل شش جنبه میمکان، و خدمات سبز در فرایند مدیریت اقتصادی می باشد

مدیریت اطالعات  -2. فرایند توزیع سبز 1. بسته بندی سبز 4. سيستم تخليه و بارگيری سبز 9. انبارش و حفاظت سبز 6سبز 

سبز. لجستيک خارجی کليه فعاليت های توزیع فيزیکی را در بر می گيرد و مشتمل بر جمع آوری، ذخيره سازی و توزیع 

یداران می گردد. اکثر تصميمات در لجستيک خارجی مستلزم در نظر گرفتن بازار، مشتری، محصول کاالی ساخته شده بين خر

و منابع سازمان می باشد. از این طریق مدیران لجستيک قادر خواهند بود عمليات خود را به صورت کاراتر و با موجودی کاالی 

 (.1933کمتر انجام دهند )اعظمی و سعيدی مهرآباد، 

های مدیریت لجستيک سبز را بر عملکرد  شيوه تأثيرکند که  لعه در درجه اول یک مدل مفهومی را ارزیابی میهدف این مطا

دهد. به معنای  بازار را به عنوان عوامل ميانجی مورد سنجش قرار می عملکرد تأثيردهد و همچنين  مالی مورد بررسی قرار می

ميانجی عملکرد بازار بر  ا مدیریت لجستيک سبز با توجه به نقش متغيردیگر هدف اصلی تحقيق پاسخ به این سوال است که آی

 گذارند؟ می تأثيرعملکرد مالی 
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 مروري بر پیشینه پژوهش -2

پذیرش مسئوليت اجتماعی بر عملکرد مالی در کسب و کارهای  تأثير( پژوهشی با عنوان بررسی 1411جعفری و رمضانيان )

صميم گيری چند معياره با منطق خاکستری انجام دادند. نتایج، نشان دهنده اهميت کوچک و متوسط با استفاده از مدل ت

باالی بازده حقوق صاحبان سهام و پس از آن بازده دارایی، سپس نسبت هزینه های عملياتی به درآمدهای عملياتی و درنهایت، 

ا معيارهای مسئوليت اجتماعی، خطير بازده فروش در عملکردمالی کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد که متناسب ب

بودن توجه صاحبان این کسب و کارها در احترام به منافع و عالیق سهامداران و در مرتبه بعدی شفافيت فعاليت های سازمان و 

توجه به محيط زیست و پاسخگویی در  تأثيردر رتبه سوم رفتار اخالقی را به ایشان گوشزد می کند. همچنين این پژوهش 

صفری و  رمشتری را به عنوان عواملی کم اهميت در تاثيرگذاری بر عملکرد مالی اینگونه کسب و کارها نشان می دهد.براب

اقدامات لجستيکی سبز بر عملکرد مالی با در نظر گرفتن نقش وجهه سازمان در  تأثير( پژوهشی با عنوان 1933همکاران )

)مورد مطالعه: شرکت های توليدی صادرکننده در استان گيالن( انجام  حوزه زیست محيطی و وجهه سازمان در حوزه اجتماعی

اقدامات لجستيک » ؛«وجه سازمان در حوزه زیست محيطی»و « اقدامات لجستيک سبز» هایدادند. نتایج نشان داد بين متغير

ن در حوزه زیست وجه سازما»؛ «عملکرد مالی»و « اقدامات لجستيک سبز» ؛«وجه سازمان در حوزه اجتماعی»و « سبز

ارتباط معنادار وجود « عملکرد مالی»و « وجه سازمان در حوزه اجتماعی»و در نهایت دو متغير « عملکرد مالی»و « محيطی

 .دارد

آموزش سبز بر عملکرد سازمان از طریق نقش ميانجی مدیریت زنجيره  تأثير( تحقيقی با عنوان 1933آوخ دارستانی و فاضل )

 تأثيرالعه: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گيالن( انجام دادند. هدف پژوهش حاضر بررسی )مورد مط تامين سبز

آن بر عملکرد سازمان تعيين گردید. نتایج حاصل از بررسی فرضيات پژوهش  تأثيرآموزش سبز بر مدیریت زنجيره تامين سبز و 

% نشان داد آموزش سبز از طریق نقش ميانجی 31سطح اطمينان با استفاده از مدل معادالت ساختاری با نرم افزار ليزرل در 

( پژوهشی تحت عنوان بررسی 1933فرهادی و همکاران ) گذار است. تأثيرمدیریت زنجيره تامين سبز بر عملکرد سازمان 

ف مصور نقش واسطه گر عملکرد زیست محيطی مورد مطالعه شرکت ظری ،تاثيرمدیریت زنجيره تامين سبز بر عملکرد رقابتی

گر عملکرد زیست محيطی  مدیریت زنجيره تامين سبز بر عملکرد رقابتی، نقش واسطه تأثيرانجام دادند. هدف از انجام بررسی 

مورد مطالعه شرکت ظریف مصور بود. نتایج نشان داد مدیریت زنجيره تامين سبز بر عملکرد رقابتی و عملکرد زیست محيطی 

ملکرد زیست محيطی بر عملکرد رقابتی شرکت ظریف مصور اثرگذار است. همچنين شرکت ظریف مصور اثرگذار است و ع

 مدیریت زنجيره تامين سبز بر عملکرد رقابتی با نقش ميانجی عملکرد زیست محيطی شرکت ظریف مصور اثرگذار است.

ره تامين سبز و نقش آن در ای با عنوان ارائه یک مدل ساختاری از عوامل زمينه ای موثر بر زنجي ( مقاله1933فالح فعال )

عملکرد زیست محيطی ارائه کردند. هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر زنجيره تامين سبز و نقش آن در عملکرد زیست 

ها نشان داد که اقدامات منحصر به فرد به موقع، مدیریت کيفيت جامع، یکپارچگی کيفيت زنجيره تامين،  محيطی بود. یافته

ها موید آن  دارد. همچنين یافته تأثيرعمر محصول، مشارکت کارکنان بر اقدامات مدیریت زنجيره تامين سبز  مدیریت چرخه

دارد. همچنين مدیریت  تأثيراست که اقدامات منحصر به فرد به موقع بر مدیریت کيفيت جامع و عمکلرد زیست محيطی 

( 1931دائمی و علی آقایی ) مثبتی دارند. تأثيررد زیست محيطی کيفيت جامع و اقداماتمدیریت زنجيره تامين سبز نيز بر عملک

اقدامات مدیریت زنجيره تامين سبز بر عملکرد سازمانی )مورد مطالعه: صنعت پتروشيمی تهران( انجام  تأثيرپژوهشی با عنوان 

د سازمانی )مورد مطالعه: اقدامات مدیریت زنجيره تامين سبز بر عملکر تأثيرش، بررسی ھدادند. هدف اصلی انجام این پژو

صنعت پتروشيمی تهران( است. نتایج حاصل از عمليات آماری نشان داد که اقدامات مدیریت زنجيره تامين سبز بر عملکرد 

 معناداری دارد. تأثيرسازمانی 

ين سبز در ( تحقيقی با عنوان ارائه چارچوبی برای کاربردپذیری شيوه های مدیریت زنجيره تام1931نجفی و اسفندیار )

های متضادی که در مرور ادبيات موضوعی تحقيق حاضر مورد بحث قرار گرفت  های توليدی انجام دادند. دیدگاه عملکرد شرکت

نشان داده است که عدم توافق بين پژوهشگران و محققان در زمينه این مساله وجود دارد که آیا اجرای راهکارهای مدیریت 
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( تحقيقی تحت 6161منصا و همکاران )-آگيابنگ ها را بهبود بخشيده و یا تضعيف ميکند. زنجيره تامين سبز عملکرد شرکت

، محيط زیست و ای عملکرد بازار های مدیریت لجستيک سبز: بررسی تأثيرات واسطه عنوان بررسی عملکرد مالی و شيوه

پرداختن به مفاهيم از منظر غنا، که اقتصاد اجتماعی انجام دادند. این مطالعه با بدست آوردن نتایج حاصل از مدل مفهومی و 

دهد که پذیرش  تر با درآمد متوسط برای ایجاد تعادل بين دانش است، ادبيات را گسترش می دهد. این مطالعه نشان می پایين

رد کمی در بهبود رفاه اجتماعی و بهداشت جامعه و کارکنان دارد در حالی که عملک تأثيرهای مدیریت لجستيک سبز  شيوه

 بخشد. مالی را از طریق عملکردهای زیست محيطی و بازار بهبود می

پژوهشی تحت عنوان نقش ميانجيگری یکپارچگی کيفيت زنجيره تامين و مدیریت لجستيک سبز بين فناوری اطالعات و 

ن زا و درون زا ایجاد های تجزیه و تحليل روابط مثبت بين متغيرهای برو انجام شده است. یافته 6113عملکرد سازمانی در سال 

ای بين فناوری اطالعات و  کند. مشخص شده است که ادغام کيفيت زنجيره تامين و مدیریت لجستيک سبز نقش واسطه می

دهد که یکپارچگی کيفيت زنجيره  کنند. عالوه بر این، نتایج نشان می ابعاد عملکرد سازمانی )مالی، بازار و اجتماعی( ایفا می

منصا و -کند )آگيابنگ فناوری اطالعات و ابعاد عملکرد سازمانی )مالی، بازار و اجتماعی( را واسطه می تامين ارتباط بين

انجام شده است. نتایج  6111تحقيقی با عنوان به سمت محاسبات ابری در خدمت لجستيک سبز در سال  (.6113همکاران، 

های اقتصادی، زیست محيطی و اجتماعی یک فرآیند  هزینهکند تا  که سيستم پيشنهادی به تصميم گيرنده کمک می دادنشان 

 تأثيرراه حل استراتژیک جدید و هزینه آن را قبل از حفظ آن بداند که نشانگر  تأثيرمدیریت لجستيک سبز را تخمين زده و 

 (.6111و همکاران،  1باشد )بنوتمان فرآیند مدیریت لجستيک سبز بر عملکرد اقتصادی، زیست محيطی و اجتماعی می

 

 مبانی نظري و بسط فرضیه ها -3

 مدیریت لجستیک سبز -1-3

های زیست محيطی شرکت ها از طریق تنظيم، پشتيبانی مدیریت ارشد و کارکنان به سمت کاهش  با توجه به افزایش آگاهی

ين سبز را به کار می هزینه، انتظارات عمومی و رقابت را در توليد سبز در نظر می گيرند. شرکتهایی که مدیریت زنجيره تأم

گيرند، افزون بر گام هایی در راستای توليد سبز منجر به صرفه جویی در انرژی های تجهيزات مصرف، کاهش رفت و آمدها در 

 (.1933فراگيری دوره های آموزشی و تشویق در جلسات از طریق کنفراس را به همراه دارد )صفری و همکاران، 

حيط زیست در دو دهه گذشته، در کنار توسعه صنعت و در فرآیند عملياتی مدیریت زنجيره با افزایش نگرانی ها در مورد م

تامين باید به آلودگی های محيطی نيز توجه شود. همه راه حل های این مسئله بهتر است در قالب یک رویه زنجيره تامين 

ای اخير، مدیریت زنجيره تامين سبز به جامع ترکيب شود. ایده اصلی زنجيره تامين سبز، کاهش ضایعات است. در سال ه

رویکردی پيشگيرانه برای بهبود عملکرد زیست محيطی تبدیل شده است و نقش مهمی در مدیریت زنجيره سنتی، ایفا می 

کند. برخالف مدیریت محيط زیست سنتی، مفهوم مدیریت زنجيره تامين سبز، مسئوليت کامل یک شرکت را نسبت به 

استخراج و تهيه مواد اوليه تا محصول نهایی و زباله بر عهده می گيرد. در تعریف نهایی به فرایند توزیع محصوالتش، از مرحله 

اکولوژیکی لجستک و عدم آسيب به محيط  تأثيرکاال با استفاده از تکنولوژی و تجهيزات به روز در جهت به حداقل رساندن 

توليد پاک را به عنوان یک استراتژی برای بهبود همزمان بهره  6شود. سازمان بهره وری آسيا زیست، لجستيک سبز گفته می

وری و مدیریت محيطی ترویج کرده است. بنابراین توليد پاک به سازمان ها در بهبود موقعيت رقابتی شان کمک می کند. سبز 

ته برنامه ریزی و پياده کردن زنجيره تامين جنبه مهمی از توليد پاک در هر سازمان است. لجستيک سبز از تکنولوژی پيشرف

سازی حمل و نقل، انبارش، بسته بندی، پردازش و توزیع استفاده می کند یک جریان کارآمد و موثر از کاالها که ارتباط دهنده 

. تامين سبز و تقاضای سبز به منظور غلبه بر مانع و خط بين زمان و مکان، و خدمات سبز در فرایند مدیریت اقتصادی می باشد

. انبارش و 6. حمل و نقل سبز 1نشان داده شده شامل شش جنبه می باشد:  1-6لجستيک سبز همانطور که در شکل  سيستم

                                                           
1 Benotmane 
2 APO (Asian Productivity Organization) 



 حسابداری و مالی مدیریت اقتصاد، مطالعات

 111-162، صفحات 1411زمستان ، 4، شماره 7دوره 

111 

 

مدیریت اطالعات سبز. لجستيک  -2. فرایند توزیع سبز 1. بسته بندی سبز 4. سيستم تخليه و بارگيری سبز 9حفاظت سبز 

و مشتمل بر جمع آوری، ذخيره سازی و توزیع کاالی ساخته شده  خارجی کليه فعاليت های توزیع فيزیکی را در بر می گيرد

بين خریداران می گردد. اکثر تصميمات در لجستيک خارجی مستلزم در نظر گرفتن بازار، مشتری، محصول و منابع سازمان 

االی کمتر انجام می باشد. از این طریق مدیران لجستيک قادر خواهند بود عمليات خود را به صورت کاراتر و با موجودی ک

 (.1933دهند )اعظمی و سعيدی مهرآباد، 

 

 عملکرد مالی -2-3

ها که به طور سنتی،  های عملکردی سازمان عملکرد شرکت عبارت است از معيارهای بيرونی اثربخشی یک شرکت. از جنبه

ها قلمداد می  ياری از شرکتهاست. از آنجا که کسب سود، هدف اصلی بس بسيار مورد توجه قرار داشته است، جنبه مالی آن

شود، عملکرد مالی و اندازه گيری آن از اهميت بسيار زیادی برخوردار است. در اینجا می توان عملکرد مالی را اینگونه تعریف 

آید )حاجی تبار و همکاران،  نمود؛ درجه یا ميزانی که شرکت به هدف مالی سهامداران در راستای افزایش ثروت آنان نائل می

(. ارزیابی عملکرد فعاليتی است که مدیران برای رسيدن به اهداف و راهبردهای خود انجام می دهند. برای اندازه گيری و 1933

سنجش عملکرد و تعيين ارزش شرکت، شاخص های مختلفی وجود دارد. معيارهای سنتی همچون سود، سود هر سهم، تقسيم 

ارزیابی عملکرد مالی و عملياتی شرکت به شمار می آیند، اما مدیران می  سود، بازده حقوق صاحبان سهام، از ابزارهای مهم

توانند برای حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد حسابداری بپردازند. در دنيای رقابتی امروز 

مند هستند دریابند از  قهایجاد یک سيستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکت ها امری ضروری است. سرمایه گذاران عال

 (.1931زاده،  کيا و حسين گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است؟ )حيدری سرمایه

های  . در معيارهای اندازه گيری عملکرد را با توجه به مفاهيم می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسيم کرد معيار

ارزیابی می شود. در حالی که  (، رشد سود، سودتقسيمی و ...های حسابداری )سود ادهحسابداری، عملکرد شرکت با توجه به د

های موجود، سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ  های اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارایی در معيار

هاو کيفيت  مالی همچون حاشيه سود، بازده داراییهای عملکرد  گردد. تمامی شاخص بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می

سرمایه، همبستگی مثبتی با کيفيت خدمات ارائه شده به مشتریان دارد. در حوزه ارزیابی عملکرد مالی موسسات، مفهوم کارایی 

وری نظير های عينی عملکرد مالی می توان به شاخصهای سودآ منابع مالی از اهميت بسياری برخوردار است. از جمله شاخص

بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، و سود هر سهم بازده سهام، اشاره کرد )اختياری بيله سوار و 

 (.1933فکری، 

هر نسبت با شاخص سنجش عملکرد مالی تنها وقتی می تواند مفيد باشد که در قالب دیدگاه معين و اهداف مشخص، مدنظر 

نين حالتی است که این شاخص می تواند به استانداردی برای مقایسه تبدیل شود. همچنين، نسبت ها، شاخص قرار گيرد. در چ

شود که او در ترکيب با سایر شاخص های مناسب  های مطلق نيستند؛ بدین معنی که تحليل آنها وقتی به نتایج معتبر منجر می

ور شناخت تغييرات در شرایط مالی و عملياتی بررسی شده و در نهایت به کار روند، ثانيا روندهای آن در طی چند دوره به منظ

در برابر سایر کسب و کارهای مشابه، مورد مقایسه قرار گيرند. در حالت کلی عملکرد مالی مؤسسات مالی طی فرآیندی چند 

م خواهد گرفت. در ساده ترین مرحله ای شامل تحليل نسبتهای مالی، بهينه کاوی و اندازه گيری عملکرد در برابر بودجه انجا

حالت، در بيشتر مستنداتی که به توصيف عملکرد مالی می پردازند، اهداف مؤسسات مالی در کسب سطح قابل قبولی از درآمد 

 (.1937و کمينه سازی ریسک برای حصول به آن ذکر شده است )پور لری و مسلمی مهنی، 

 

 گذارد. می تأثير مدیریت لجستيک سبز بر عملکرد مالیفرضيه اول: 
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 عملکرد بازار -3-3

یکی از مهم ترین مفاهيم هر سازمانی در هر اندازه و هر بخشی عملکرد بازار سازمان است، موفقيت سازمان در بازار در نتيجه 

پویا  عملکرد بازار سازمان است در واقع می توان گفت عملکرد بازار یکی از مشخصه های مهم نتایج سازمان است. قابليت های

از ضرورت های حياتی برای بهبود عملکرد سازمان ها در محيط های متالطم شناسایی شده است. این مفهوم در سال های 

اخير توجه بسياری از محققان مدیریت را به خود جذب کرده است. در نگاهی دیگر، عملکرد بازار مفهوم بازاریابی است و 

به معنی تجارت سالهای گذشته کسب و کارها را هدایت نموده « مرکاتوس»لمه التين ای است که در طول واژه بازار از ک فلسفه

است. این امر )شامل یک فرایند( و محل تجارت )شامل یک مکان( است در حالی که مفهوم بازاریابی در اصل بر مشتریان 

نایی شرکت برای راضی کردن، توسعه و (. عملکرد بازار اشاره به توا1931گيرد )حاتمی نژاد و همکاران،  تأکيد سرچشمه می

حفظ مشتریان با ارائه محصوالت، خدمات و عناصر دیگر با توجه به نيازهایشان دارد. همه این موارد به عملکرد مالی باالتر 

ه باعث رضایت مشتریان می شود، تکرار خرید را افزایش و شکایات را کاهش می دهد، آنها را تشویق ب منجر خواهد شد، زیرا

 (.1933)مهدیه نيا،  کند خرید سایر محصوالت شرکت می کند و توصيه های مثبت زبانی از سوی آنها ایجاد می

عملکرد بازار یکی از خصوصيات مهم نتایج سازمان است. عملکرد بازار به شدت دستيابی شرکت به نتایج بازار بهتر از رقبا با 

های بازار، رضایت و وفاداری مشتری و جذب مشتری اشاره دارد. اندازه گيری توجه به معيارهایی مانند واکنش سریع به فرصت 

عملکرد باعث ارزیابی اجرای راهبردها می گردد و در صورت فقدان آن، تصميم گيرندگان نمی توانند از دستيابی به اهدافشان 

ضه و تقاضای آن به بهترین شيوه اطمينان حاصل نمایند. در واقع، عملکرد مطلوب بازار در صورتی محقق می شود که عر

مدیریت گردد، یعنی، حداکثر سود برای شرکت حاصل گردد. توانایی شرکت در جلب رضایت و نگهداری مشتریان با ارائه 

محصوالت جدید با کيفيت، با عملکرد بازار مرتبط است. عملکرد بازار از نظر سهم بازار و شاخص های فروش )حجم فروش و 

ت و خدمات( مشخص می شود. در واقع نرخ سودآوری یک سازمان نشان دهنده شيوه عملکرد بازار آن می رشد فروش محصوال

باشد. در صورت مطلوب بودن سود و سهم بازار، عملکرد بازار سازمان خوب است. ابعاد عملکرد بازار شامل کارایی با بهره وری 

ر اهميت تمرکز مدیران در استفاده از منابع تأکيد دارد که در بوده که نتيجه مقایسه بين ورودی و خروجی است. کارایی ب

برگيرنده حداقل استفاده از منابع و افزایش عملکرد بهتر است. اثربخشی، دستيابی به اهداف سازمانی است و سازگاری سازمانی 

)سيف اللهی و حميدزاده اربابی، باشد  های جدید جهت انطباق با محيط خارجی سازمان می نيز توانایی سازمان در اجرای برنامه

1411.) 

 

 گذارد. می تأثيرمدیریت لجستيک سبز بر عملکرد بازار فرضيه دوم: 

 گذارد. می تأثيرعملکرد بازار بر عملکرد مالی فرضيه سوم: 

 مدیریت لجستيک سبز از طریق عملکرد بازار بر عملکرد مالی تأثير دارد.فرضيه چهارم: 

 

ده از متغيرهای مدیریت لجستيک سبز، عملکرد بازار و عملکرد مالی شکل گرفته است. مدل مفهومی مدل این پژوهش با استفا

 باشد: پژوهش حاضر به صورت زیر می 
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 (2222و همکاران،  1منصا-آگیابنگپژوهش )مدل  -1شکل 

 

 روش تحقیق -4

های  مچنين از نظر چگونگی به دست آوردن دادهه. شود تحقيق حاضر از نظر هدف در زمره پژوهشهای کاربردی تعریف می

باشد.  ها تحقيق از نوع همبستگی می بدليل سنجش روابط بين متغيرو  گيرد علمی، در زمره تحقيقات پيمایشی قرار می

جامعه آماری این تحقيق، مدیران ارشد و  شود. همچنين پژوهش از نظر ماهيت کمی است و یک تحقيق ميدانی ناميده می

 991کارخانجات توليد کاشی استان یزد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری که حجم جامعه  ميانی

نمونه گيری بصورت ساده تصادفی صورت گرفته است به منظور تعيين حجم نمونه از جدول مورگان استفاده  نفر تعيين شد.

اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های  تی است که محققين کشيدهمورگـان در واقع حاصل زحما-شده است. جدول کریسی

 شود. نفر تعيين می 171با توجه به جدول مورگان حجم نمونه  جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند.

مه بعنوان یکی از متداول ترین ابزار شود، پرسشنا ها به صورت ميدانی از ابزار پرسشنامه استفاده می در روش گردآوری داده

ها استفاده شده است.  باشد، بنابراین از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری دادهها در تحقيقات پيمایشی می آوری دادهجمع

توزیع پرسشنامه صرفاً از  ،سوال از متغيرهای تحقيق بوده است 91 و پرسشنامه تحقيق حاضر شامل اطالعات دموگرافيک

اجعه حضوری صورت گرفته است و تالش شده اطالعات با دقت جمع آوری شود و سپس با تجزیه و تحليل آنها، طریق مر

 های تحقيق مورد آزمون قرار گرفتند. فرضيه

ها و مقاالت به عمل آمد تا به طور کامل  مطالعات زیادی از طریق مطالعه پایان نامه، جهت افزایش ميزان روایی پرسشنامه

گيری آنها روشن گردد تا بتوان سواالت را جهت بررسی  غيرهای مهم مورد استفاده در تحقيق و چگونگی اندازهمفاهيم و مت

گيری هر متغير و روایی پرسشنامه، پرسشنامه ابتدایی در  پس از ترجمه سواالت، جهت اندازههمچنين  فرضيات طراحی کرد.

ی لفاار آمقد spssار فزم انرده از ستفااپایایی پرسشنامه با ای بر تأیيد شود.اختيار اساتيد راهنما و مشاور قرار گرفت تا اصالح و 

جدولی که در ادامه آمده است آلفای کرونباخ و تعداد سواالت مربوط به کل پرسشنامه و متغيرهای  شد.ی گيرازه ندا 6خنباوکر

/. است، لذا آزمون از پایایی 7امه و متغيرها بزرگتر از کل پرسشن دهد. از آن جایی که مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه را ارائه می

 می باشد. قابل قبولی برخوردار

 

 محاسبه پایایی سواالت مربوط به پرسشنامه -1 جدول

 متغير شماره سواالت پرسشنامه سوال تعداد آلفای کرونباخ

 مدیریت لجستيک سبز 2تا  1 2 0.914

 عملکرد بازار 66تا  17 2 0.772

 عملکرد مالی 91تا  69 1 0.920

                                                           
1 Agyabeng-Mensah 
1.Cronbach's Alpha 

 مدیریت لجستیک سبز

 عملکرد بازار

 عملکرد مالی
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 کل پرسشنامه - 91 319/1

 

ای  های دموگرافيک تحقيق با استفاده از آمار توصيفی، جداول فراوانی و نمودارهای دایره ای و ميله در این پژوهش توصيف داده

ها و عوامل از طریق تحليل  رتجزیه و تحليل گردید؛ تایيد روابط بين متغي SPSS22ها با استفاده از نرم افزار  انجام شده و داده

که یک فن مدل سازی مسير واریانس  SMART PLS2با استفاده از نرم افزار  PLSعاملی تایيدی و تکنيک مدل سازی 

 ، صورت پذیرفت.محور است
 

 یافته ها -5

بقه کار و سطح های آماری از حيث متغيرهایی چون جنسيت، وضعيت تاهل، سن، سا به بررسی چگونگی توزیع نمونهبتدا در ا

نفر زن بوده  12نفر مرد،  113نفر افراد نمونه که جواب داده اند  171از نتایج آمار توصيفی، . با توجه به شدتحصيالت پرداخته 

درصد افراد  11درصد متاهل هستند. از طرفی  79درصد مجرد و  67درصد زن بوده و  96درصد مرد و  21که نشان ميدهد 

درصد مدرک  91مدرک کارشناسی و  درصد دارای 46ال سن دارند. از نظر ميزان تحصيالت حدود س 41تا  92نمونه بين 

 درصد مدرک دکتری را شامل می شود. 4کارشناسی ارشد و 

 

 مدل بیرونی )مدل اندازه گیري( -1-5

گرفته تا مشخص شود در روش شناسی مدل معادالت ساختاری، ابتدا به ساکن الزم است تا روایی سازه مورد مطالعه قرار 

های انتخاب شده برای اندازه گيری متغيرهای مورد نظر خود از دقت الزم برخوردار هستند. برای این منظور از تحليل  گویه

همگی ، بار عاملی برای آیتم های هر متغير مکنونبه دست آمده از مقادیر  بر اساس(، استفاده می شود. CFAعاملی تایيدی )

شوند پس کار را با همه گویه ها  ها از مدل حذف نمی پس هيچ کدام از گویه .بودند 32/1بزرگتر از مقدار  tاره گویه ها دارای آم

 پردازیم. )سواالت( ادامه داده و به بررسی مدل می

 

 ارزیابی برازش مدل بیرونی -5-1-1

های انتخاب شده برای اندازه گيری متغيرها به کار  در مدل معادالت ساختاری عالوه بر روایی سازه که برای بررسی اهميت گویه

( مشخص می AVEاین فرایند با کمک شاخص ميانگين واریانس استخراج شده ) .می رود، روایی تشخيصی نيز مورد نظر است

که توسط  1.1( باالتر از شاخص معيار AVEميانگين واریانس استخراج شده )شود. ساختارها یا متغيرهای مدل، دارای 

( معرفی شده، بزرگتر هستند. بنابراین نتيجه گرفته می شود که گویه ها می توانند Bagozzi & Yi, 1988باگوزی و یای )

 ( و )Gefen & Straub,2005, 91-109به اندازه کافی واریانس متغيرهای مدل پژوهش را تشریح نمایند. )

Nunnally,1997.)  ضرایب پایایی در جدول زیر نشان داده شده است. در مدل همه ساختارهای مدل دارای پایایی مرکب

( معرفی شده، بزرگتر هستند. Bagozzi & Yi, 1988که توسط باگوزی و یای ) 1.2باالیی هستند و از شاخص معيار 

 ( نشانگر پایایی قابل قبول است.Cronbach,1951) 1.7همچنين مقداری آلفای کرونباخ باالتر از 

 

 و میزان شاخص هاي پایایی AVEمقادیر  -2جدول 

 AVE متغير

(>0.5) 

 پایایی مرکب

CompoRMIte 

reliability 
(>0.6) 

 آلفای کرونباخ
(>0.7) 

 ضریب تعيين

 -  0.590710 0.923491 0.913948 (GLMمدیریت لجستيک سبز )
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 0.698931 0.816865 0.763669 0.388320 (MPعملکرد بازار )

 0.613620 0.912853 0.893893 0.475272 (FPعملکرد مالی )

 

متغيرهای مکنون در پژوهش حاضر  AVEمقدار جذر  .سنجيده شده استروایی واگرا از طریق معيار پيشنهادی فورنل و الرکر 

از مقدار همبستگی ميان آنها که در خانه های زیرین و چپ قطر  که در خانه های موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفته اند،

توان این معيار را قابل قبول دانست و روایی واگرای مناسب مدل را تأیيد  اصلی ترتيب داده شده اند، بيشتر است، بنابراین می

 نمود.

 

 روایی واگرا فورنل و الركر -3جدول 
GLM MP FP  

 (FPعملکرد مالی ) 0.783  

 (MPعملکرد بازار ) 0.578 0.836 
 (GLMمدیریت لجستيک سبز ) 0.554 0.648 0.769

 

 مدل درونی )مدل ساختاري( -2-5

برای هر ضریب مسير مورد توجه قرار  t-valueبه منظور بررسی معنی داری ضریب مسير یا همان بتا باید معناداری مقدار 

می باشد  32/1برای کليه مسيرها بزرگتر از  tبا توجه به مقدار آماره . شداستفاده  1گيرد، از همين رو از روش بوت استرپينگ

 معنادار داشته است. تأثير% همه مسيرها 31که نشان می دهد در سطح اطمينان 

اندازه تأثير مسيرهای مدیریت  استفاده شد. بر اساس نتایج (f2معيار اندازه تأثير ) ی، ازارزیابی برازش مدل درونبه منظور 

ها ضعيف می  مسير مدیریت لجستيک سبز بر عملکرد مالی متوسط و بقيه مسير تأثيرقوی،  ستيک سبز بر عملکرد بازارلج

قدرت پيش بينی چهار متغير مکنون درونزای ، )ارتباط پيش بين( Q2معيار همچنين بر اساس نتایج به دست آمده از  باشد.

ی در سطح متوسط می باشد که بيانگر برازش مناسب برای مدل ساختاری بين دارای قدرت پيش، عملکرد مالی، عملکرد بازار

 می باشند.

 

 ارزیابی برازش كلی مدل اصلی ) شاخص هاي كیفیت( -5-3

فاقد یک معيار بهينه سازی کلی است. یعنی تابع کلی برای ارزیابی برازش مدل وجود ندارد، به همين  PLSمدلسازی مسيری 

سه شاخص متفاوت برای تناسب مدل ارائه شده است: شاخص اشتراک، شاخص افزونگی و  PLSدليل در مدلسازی مسيری 

نشان می دهد که چه مقدار از تغيير پذیری شاخص  Communalityمعيار . نتایج حاصل از (GOFشاخص نيکویی برازش )

 تعيين روایی همگرا به کار می رود.ها )سئواالت( توسط سازه مرتبط با خود تبيين می شود و از ميانگين شاخص اشتراک، برای 

در  می باشد که مقدار مناسبی را نشان می دهد. 1.13برای مدل پژوهش برابر  )شاخص افزونگی( Redundancyمعيار مقدار 

Rبا استفاده از ميانگين هندسی نهایت 
محاسبه شد که  439/1برای کل مدل مقدار  GOFو متوسط شاخص اشتراک مقدار  2

 د برازش کلی مدل در حد قوی می باشد.ده نشان می

 

 

 

                                                           
1 Bootstrapping 
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 و نتیجه فرضیه مدل اصلی tخالصه ضرایب مسیر، ضرایب تعیین، آماره  -4جدول 

 tآماره  ضریب مسير فرضيات مدل اصلی
ضریب 

 تعيين
 نتيجه

 تایيد 461/1 12.078132 0.648264 عملکرد بازار ←مدیریت لجستيک سبز 

 14.502154 0.623154 عملکرد مالی ←مدیریت لجستيک سبز 
471/1 

 تایيد

 تایيد 3.114474 0.254288 عملکرد مالی ←عملکرد بازار 

 

 هاي پژوهشآزمون فرضیه -5-4

کوچکتر از  tاند و اگر مقدار قدرمطلق آماره های مدل پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتهپس از بررسی و تایيد مدل اصلی، فرضيه

باشد فرض  32/1بزرگتر از مقدار  tشود و در صورتی که مقدار قدرمطلق آماره  ه گرفته میباشد فرض صفر نتيج 32/1مقدار 

 شوند.شود. در این بخش فرضيات اصلی و ميانجی مربوط به هر سؤال آزمون می صفر رد می

 : مدیریت لجستیک سبز بر عملکرد مالی تأثیر دارد.(1فرضیه )

شود یعنی  است، پس فرض صفر رد می 32/1و بزرگتر از مقدار  11/14برابر  tماره مقدار قدرمطلق آ 4با توجه به جدول شماره 

و مثبت  26/1برابر  داری دارد و مقدار تأثير % مدیریت لجستيک سبز بر عملکرد مالی تأثير معنی 31در سطح اطمينان 

 می یابد.)مستقيم( است. یعنی با بهبود مدیریت لجستيک سبز، ميزان عملکرد مالی نيز افزایش 

 : مدیریت لجستیک سبز بر عملکرد بازار تأثیر دارد.(2فرضیه )

شود یعنی  است، پس فرض صفر رد می 32/1و بزرگتر از مقدار  11/16برابر  tمقدار قدرمطلق آماره  4با توجه به جدول شماره 

و مثبت  21/1برابر  مقدار تأثيرداری دارد و  % مدیریت لجستيک سبز بر عملکرد بازار تأثير معنی 31در سطح اطمينان 

 )مستقيم( است. یعنی با بهبود سطح مدیریت لجستيک سبز، ميزان عملکرد بازار نيز افزایش می یابد.

 : عملکرد بازار بر عملکرد مالی تأثیر دارد.(3فرضیه )

شود یعنی  ، پس فرض صفر رد میاست 32/1و بزرگتر از مقدار  11/9برابر  tمقدار قدرمطلق آماره  4با توجه به جدول شماره 

و مثبت )مستقيم( است.  61/1برابر  داری دارد و مقدار تأثير % عملکرد بازار بر عملکرد مالی تأثير معنی 31در سطح اطمينان 

 یعنی با افزایش سطح عملکرد بازار، ميزان عملکرد مالی نيز افزایش می یابد.

 گذارد. می تأثیرکرد بازار بر عملکرد مالی : مدیریت لجستیک سبز از طریق عمل(4فرضیه )

 دار هستند. ، هر دو مسير دارای رابطه معنی1با توجه به جدول 

 

 چهارمفرضیه نتایج آزمون  -5جدول 

 t S.Eآماره  برآورد ضریب مسير 

 111/1 12.078132 0.648264 عملکرد بازار ←مدیریت لجستيک سبز  1

 171/1 3.114474 0.254288 عملکرد مالی ←عملکرد بازار  6

 

می باشد و فرض صفر رد  1.11( که کوچکتر از 111/1( و سطح معناداری )127/9از طرفی با توجه به آماره آزمون سبل )

ميشود بنابراین با توجه به معنادار بودن رابطه مستقيم بين مدیریت لجستيک سبز و عملکرد مالی در مدل، متغير عملکرد بازار 

% مدیریت 31است. در نتيجه در سطح اطمينان 1/1کند و اثر غير مستقيم آن برابر  بصورت جزئی ایفا می نقش ميانجی را

 می گذارد. تأثيرلجستيک سبز از طریق عملکرد بازار بر عملکرد مالی 
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 sobelبراي آزمون  -6جدول 

Z آماره آزمون S.E p اثر غير مستقيم سطح معناداری 

127/9 161/1 111/1 133/1 
 

 نتیجه گیريبحث و -6

ها در مورد اثرات سوء فعاليت  افزایش هزینه های ناشی از آسيب های زیست محيطی، افزایش دانش و آگاهی و نگرانی شرکت

های اقتصادی بر روی منابع طبيعی و به تبع آن بدتر شدن کيفيت زندگی، این شرکت ها را بر آن داشته است که در راه 

تصادی خود بازنگری کنند و بر عملکرد مالی آنها نيز بسيار تاثيرگذار خواهد بود. امروزه تضمين توسعه کارهای رشد و توسعه اق

پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده بهينه از منابع محدود و غير قابل جایگزین در آن کشور است و اقدامات گوناگونی 

است که از جمله آن ها استفاده از لجستيک در مراکز توليدی و صنعتی برای مواجهه با این مسئله توسط دولت ها انجام گرفته 

باشد. سازمان ها برای بقای خود نياز به جهانی شدن و حضور در این عرصه بزرگ دارند، حتی اگر بخواهند در سطح ملی و  می

ایگاه مناسب در دنيا و حفظ یا منطقه ای نيز حضور داشته باشند باید جهانی بياندیشند. حال آن که جهانی شدن و کسب ج

ارزش های به دست آمده نياز به بهره گيری از علم روز دنيا و الگوهای صحيح مدیریتی همچون مدیریت لجستيک دارد. در 

هایی  سال های اخير در دنيا توجه بسيار زیادی به مدیریت لجستيک شده است. پيچيدگی و عدم قطعيت محيط، از ویژگی

های شرکت ها، به ویژه مدیریت  عميقی بر فعاليت تأثيرب و کار با آن روبه رو هستند. این عدم قطعيت، است که بنگاه های کس

لجستيک و عملکرد مالی آنها دارد. مدیریت لجستيک به عنوان یکی از نظریه های توليد برای بهبود سازمانی در قرن بيست و 

فرآیند توليد با هدف بهبود پاسخگویی و انعطاف پذیری سازمان های سازی  یکم اهميت زیادی یافته و برای انسجام و یکپارچه

گيرد،  توليدی بررسی شده است. با توجه به این که مدیریت لجستيک سبز سه بعد بازار، اجتماعی و محيطی را در بر می

صادی از یک سو از منابع های اقت توان گفت این فرآیند بر عملکرد زیست محيطی و عملکرد مالی شرکتها مؤثر است. فعاليت می

طبيعی استفاده کرده و به آنها وابسته اند و از سوی دیگر، ماهيت فرآیند آنها به گونه ای است که به طور بالقوه محيط زیست را 

آلوده می کنند. بنابراین، چنانچه به پيامدها و مسائل زیست محيطی انجام این گونه فعاليت ها توجه نشود، باید هزینه های 

نی برای رفع خسارت و ضایعات ناشی از عدم توجه به این موضوع خود داشته باشند. موفقيت و سالمت یک سازمان در گرو کال

سالمت محيط سازمان و افراد در تعامل با سازمان بوده و همچنين سالمت افراد و محيط زیست، منوط به این است که سازمان 

با بی توجهی به مسائل زیست محيطی، شاهد آلودگی هایی هستيم که به آلودگی سالمی داشته باشيم، اما متأسفانه امروزه 

محيط زیست منجر شده، باعث بيماری و ضعف انسانها می شود و در نهایت منجر به یک دور باطل می شود که فقط انتقال 

ن به سازمان دیگر و... می شود و دهنده آلودگی از محيط به سازمان، از سازمان به محيط زیست، از سازمان به فرد، از سازما

مشخص نيست که چه تأثيراتی بر عملکرد خود سازمان و همچنين چه صدماتی برای آیندگان دارد. در پژوهش حاضر چندین 

عامل مهم تاثيرگذار بر عملکرد مالی با توجه به مبحث مدیریت لجستيک سبز در در نظر گرفته شده بود که در این تحقيق 

انشگاهی قرار گرفت و نقش و اثر آنها بر عملکرد مالی در کارخانجات توليد کاشی استان یزد مورد سنجش قرار مورد مطالعه د

 گرفت.

 

 پیشنهاد هاي كاربردي-7

مستقيم خواهد گذاشت. پيشنهاد  تأثيرنتایج بدست آمده نشان داد که در این جامعه آماری، عملکرد بازار بر عملکرد مالی 

های کليدی  د سازمان ها با تبادل دانش به صورت رسمی و غير رسمی در سازمان در ارتباط با شاخصگردد مدیران ارش می

های جدید توليدی برای کوتاه تر شدن فرآیند طراحی تا توليد محصول، افزایش کيفيت محصول،  مانند استفاده از تکنولوژی

نظر کنند تا از طریق اتخاذ چنين راهکارهایی عملکرد  کاهش قيمت تمام شده قطعات و بهينه سازی انرژی با یکدیگر تبادل
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گردد تيم های تضمين کيفيت در فرایند تضمين کيفيت به صورت تصادفی عملکرد کيفيت  بازار بهبود یابد. پيشنهاد می

خدمات در نزد مشتریان را مورد پایش قرار دهند و در جلسات رسمی و غير رسمی سازمان تمامی این موارد به صورت 

های توليد، این گزارشات در غالب خالصه نمودارهایی نصب گردد. همچنين  گزارشات آماری منعکس شود و داخل سالن

پيشنهاد می گردد تيم مطالعات بازار به صورت هفتگی عملکرد رقبا در زمينه صادرات از قبيل حجم صادرات، تنوع محصوالت 

ردد تيم های مطالعه بازار از طریق هماهنگی با تيم های تضمين کيفيت مورد بررسی قرار دهند. از سوی دیگر پيشنهاد می گ

 کليه شاخص های مدنظر مشتری را در گزارشات برنامه توليد لحاظ کرده تا از این طریق عملکرد بازار سازمان بهبود یابد.
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Abstract 
In a business environment, some organizations perform better than other competitors and make higher profits. 

The question of how to be more successful in a competitive environment than others is a question that has 

attracted the attention of experts. To give a practical answer to this question, company managers try to provide 

better performance with the help of planning and have more sustainability in a competitive market. In this 

research, we have tried to examine the effectiveness of green logistics management of financial performance 

according to the role of mediating market performance. The statistical population was determined as senior and 

middle managers of tile factories in Yazd province. Due to the lack of complete access to the statistical 

population, sampling was done from the population and due to the uniformity of the population, a simple random 

sampling method was selected. The research is applied in terms of purpose and according to the research 

method, it is a correlation that has been collected by using a valid and reliable questionnaire and survey method. 

According to the required sample size, 175 questionnaires were distributed. The results of validity and reliability 

of the questionnaire were also acceptable. Data were analyzed using SPSS18 software. Confirmation of 

relationships between variables and factors has been done through confirmatory factor analysis and PLS 

modeling technique using PLS2 Smart software. The role of mediators of variables has also been investigated 

using the Sabell test. The results showed that green logistics management has a significant effect on market 

performance and financial performance. The relationship between market performance and financial 

performance was also confirmed. 
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