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چکیده
ضرورت بهکارگیری تکنولوژیهای پیشرفته (محصوالت سبز) در فعالیتهای صنعت بانک حائز
اهمیت است .این مقاله نتایج بررسی تاثیر این تکنولوژیها را بر عملکرد بانک ملی (در شعب تهران) ارائه
میدهد .جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق مدیران عملیاتی بانک ملی (شعب شهر تهران) است
که  595نفر را شامل میشود .روش نمونهگیری طبقهیی نسبتی ساده است که از کل مدیران عملیاتی
شعب بانک ملی شهر تهران انتخاب شدهاند و مقدار حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونهگیری از جامعه
محدود بود  235نفر محاسبه شد .همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها از آمار توصیفی و استنباطی و از
نرمافزارهای  SPSSو لیزرل استفاده شد .از مدلیابی معادالت ساختاری بهعنوان یک تکنیک تحلیل چند
متغیری برای آزمون میزان وابستگی روابط بین متغیرها استفاده شده است .این تحقیق به دنبال بررسی
 12فرضیه است که از بین آنها  6فرضیه تایید شد که عبارتاند از :تاثیر تقاضای بازار بر نوآوری خدمات
سبز ،عملکرد محیطی ،عملکرد اقتصادی ،خدمات سبز ،تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد ،تاثیر بازارگرایی
بر قابلیت بازاریابی.
واژگان کلیدی :نوآوری ،محصوالت سبز ،عملکرد محیطی ،عملکرد اقتصادی.

تاریخ دریافت مقاله ،1391/06/12 :تاریخ پذیرش مقاله1391/09/28 :
 .1استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی و احد تهران مرکزی.
 .2استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی و احد تهران مرکزی.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
E-mail: a.garepasha@gmail.com

10

فصلنامه مدیریت کسبوکار -شماره  - 16زمستان 1391

 .1مقدمه

عامل مهم رشد و ابقای هر سازمان تولیدی یا خدماتی در محیط پرتالطم و رقابتی امروز،
مشتریان سازمان و وفاداری آنها است.
در سالهای اخیر ،رقابت در بازار خدمات بانکی چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی
افزایش یافته است و هر بانکی تالش میکند تا جایگاه خود را در بین سایر بانکها ارتقا دهد.
پیدایش بانکهای خصوصی ،موسسههای مالی و اعتباری و افزایش سطح آگاهیها و دانش
مشتریان و به تبع آن افزایش سطح انتظارات و خواستههای آنان از سیستم بانکی ،بانکها را با
چالش جدّی روبهرو ساخته و موجب ورود سیتم بانکی کشور به مرحله نوینی شده است .تا
آنجاکه بانکهای دیگر ،بدون توسعه و پیشرفت و بدون واکنش مناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط
متحول و پویای محیطی قادر به ادامه حیات نخواهند بود.
در واقع بانکها ،نهادهای مالی هستند که ضمن جمعآوری داراییها از منابع گوناگون ،آنها
را در اختیار بخشهایی قرار میدهند که به نقدینگی نیاز دارند .از اینرو ،شریان حیاتی هر کشور
محسوب میشوند .به موازات ورود بانکهای خصوصی به بازارهای مالی ،تقاضا برای انواع
خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیری یافته است .بانکها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر و
جذب مشتری بیشتر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری به دنبال استفاده از انواع روشها و
تکنولوژیهای پیشرفته برای ارائه خدماتی هرچه بهتر و نوینتر به مشتریان خود هستند .این
تحوالت و توسعههای چشمگیر اقتصادی و اجتماعی از یک طرف و مصرف بیرویه مواد اولیه از
طرف دیگر ،مشکالت زیادی را بر سر راه مدیریت محیط زیست قرار داده است .در چنین
شرایطی ،بیش از هر زمان دیگر انسان نیازمند مدیریت محیط زیست و هماهنگی و تمرکز بر
توسعه در صنایع گوناگون است تا زندگی او از جنبههای مختلف ارتقا یابد و پیشرفت تکنولوژی
به تخریب بیشتر محیط زیست منجر نشود.
تغییر سیاست دولت و بانک مرکزی و تاسیس بانکهای خصوصی عامل ایجاد فضای رقابتی
و ورود سیستم بانکداری به مرحله نوینی شده است .تا آنجاکه سازمانها ،دیگر ،بدون توسعه و
پیشرفت و بدون واکنش مناسب و پاسخ آگاهانه به شرایط متحول و پویای محیطی قادر به ادامه
حیات نیستند.
از آنجاکه در نظام بانکی ،مشتریان محور اصلی هستند و همه کارها برای جلب رضایت
وتوجه آنها است؛ بنابراین یکی از رسالتهای بزرگ یک بانک ،شناخت نیازهای مشتریان و
ارائه بهترین خدمات به آنها در اسرع وقت و با بهترین کیفیت است که الزمه دستیابی به این
هدف ،اعمال روشهای جدید و استفاده از پیشرفتهای نوین تکنولوژی است .از طرف دیگر به-
طورکلی میتوان عنوان کرد هر عضوی از جامعه با مسائل محیط زیست ،سالمت و رفاه درگیر
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است .در این میان ،مشاهده این حقیقت چندان دشوار نیست که پیشرفتهای تکنولوی چگونه
تخریب محیط زیست را سرعت میبخشند .در این میان بانکداری نیز به دلیل مصرف باالی
انرژی و حجم انبوه صورتحسابهای کاغذی یکی از مهمترین صنایع افزایشدهنده دمای
محیط زیست است .هریک از ما اگر یکبار از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کنیم ،به
راحتی در مییابیم این نوع بانکداری موجب صرفهجویی در وقت و هزینه افراد میشود؛ اما
بانکداری الکترونیک مزیت پنهانی هم دارد که فقط در سطح کالن احساس میشود و آن صرفه-
جویی در کاغذ است .این صرفهجویی از دو بعد قابل بررسی است :نخست آنکه بانکداری
الکترونیک موجب کاهش مصرف کاغذهایی میشود که بهعنوان فیش در چندین نسخه در شعب
تنظیم میشود؛ از سوی دیگر رشد و توسعه بانکداری الکترونیک همراه با تبادل مجازی پول
باعث کاهش نیاز جامعه به چاپ اسکناسهای کاغذی و پولهای فیزیکی میشود؛ بنابراین
صنعت بانکداری امروزه میکوشد تا با به حداقل رساندن اثرات منفی عملیات خود بر محیط
زیست پایداریش را افزایش دهد (نیت مقدس ،بانکداری برتر در هزاره سوم .)115 ،در بانک ملی
با توجه به دولتی بودن آن و با توجه به اینکه یکی از اولین و قدیمیترین بانکهای موجود
ایران است ،هماهنگ شدن با تغییرات سریع محیطی برای این بانک به علت داشتن شعب
( )3692فراوان در سرتاسر کشور ،سختتر و پیچیدهتر و زمانبرتر از سایر بانکها است .از طرف
دیگر ،با توجه به رقابت روزافزون بین بانکها و تغییرات و پیشرفتهای چشمگیر محیطی و
پیدایش بانکهای خصوصی که ظهور آنها همگام با بانکداری الکترونیک و توجه به محیط
زیست است ،ضرورت توجه بانک ملی به ایجاد نوآوریهایی احساس میشود که هم قدرت
رقابت با سایر بانکها را فراهم میکند و هم از آلودگی بیشتر محیطی مانع میشود .با توجه به
مطالب باال ،مساله اصلی تحقبق که باید به آن پاسخ داده شود این است که «آیا نوآوری در
محصوالت (خدمات) سبز بر عملکرد بانک تاثیر دارد؟»
دغدغه داشتن مشتری مهمترین چالش و در عین حال عامل موفقیت هر سازمانی است و
خدمت به او قدیمیترین و در عین حال جدیدترین مساله سازمان بهشمار میآید که چنین
دغدغهیی ضرورت حرکت بانکها به سمت نوآوری ،چه بهصورت برنامههای کوتاهمدت و چه
بهصورت برنامههای راهبردی را ایجاب میکند تا زمینهیی را فراهم آورد که بانکها در سایه
نوآوریهای ابتکاری و برنامههای راهبردی دگرگونی ،ساختار بانک خود را به بانکی منعطف در
برابر نوآوری تغییر دهند .در واقع سازمانها و نهادهای اقتصادی در شرایط جدید چارهیی ندارند
جز اینکه عرضه کاال و خدمات خود را با شرایط جدید وفق دهند (نیت مقدس ،بانکداری برتر در
هزاره سوم.)15 ،
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صنعت بانکداری به دلیل مصرف باالی انرژی و حجم انبوه صورتحسابهای کاغذی یکی
از مهمترین صنایع افزایشدهنده دمای محیط زیست است و این صنعت امروزه میکوشد تا با به
حداقل رساندن اثرات منفی عملیات خود بر محیط زیست پایداری خود را افزایش دهد؛ بنابراین
نیازمند ایجاد نوآوریهایی است که در راستای حفظ منافع محیط زیست باشد .اکنون این سوال
مطرح است که بانکها چه کاری باید انجام دهند تا از تجهیزات خود ،از نظر مصرف انرژی،
استفاده مطلوبتری بکنند و پیشرفت تکنولوژی چه نقشی در حمایت از محیط زیست یا به
عبارتی محصوالت سبز مثل صورتحسابهای بدون کاغذ بانکی ایفا میکند؟ (صالحی.)1388 ،
اهداف تحقیق :این تحقیق در پی تحقق هدف اصلی و اهداف آرمانی و کاربردی زیر است:
هدف اصلی :آیا نوآوری در محصوالت سبز بر عملکرد بانک تاثیر دارد؟
هدف آرمانی :توسعه حوزه نظری (تئوریهای) تاثیر نوآوری در محصوالت سبز بر عملکرد
بانکها با استفاده از یافتههای پژوهش.
هدف کاربردی :بهکارگیری نتایج این تحقیق توسط بانک ملی و سایر بانکهای دولتی و
خصوصی برای افزایش نوآوری و ارائه خدمات سبز در آنها در راستای بهبود عملکردشان.
 .2پیشینه نظری و تبیین فرضیههای تحقیق

در سالهای اخیر بحث و عالقه زیادی به نوآوری محصوالت سبز وجود داشته است .پوجاری
( ،)2006به این نکته اشاره میکند که نوآوری محصوالت سبز بهگونهیی روزافزون به عنوان
فرصت مطرح می شود؛ در حالیکه بعضی افراد آن را بهعنوان منطق پیروزی ،در محیط رقابتی
در نظر میگیرند .تقاضای بازار در محیط تجاری امروز یک عامل بحرانی بهشمار میآید،
رقابتهای خشن در بازار ،شرکتها را مجبور میکند که برای فرآیندها و محصوالت خود
استراتژیهای منعطفتری داشته باشند(.)Ru-Jen Lin et al, 2012
در مطالعات مختلف تاکید شده است که منافع مشتری و قیمت از عوامل اساسی تقاضای
بازار بهشمار میروند (.)Kammerer, 2009
مونروثه ( ،)1990خاطر نشان میکند که مشتریان ارزش را بهصورت متفاوتی درک میکنند؛
بنابراین تقاضای آنها متفاوت و ناهمگن است .بعدها زویو و دیگران ( ،)2009اضافه کردند که
با گذشت زمان ،مشتریها حساستر و مشکل پسندتر خواهند شد؛ بنابراین سازمانها باید
مشتریان بازار هدفشان را درک کنند و تغیر اولویتهای آنها را پیشبینی نمایند تا به سرعت
تقاضای بازار را برآورده و مزیت رقابتی الزم را کسب کنند (.)Zhou et al., 2009
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ویی و میرگان ( ،)2004روی این نکته بحث میکنند که میتوان تقاضای بازار را به عنوان
عامل مهم در نوآوری محصوالت سبز در نظر گرفت؛ بنابراین این تحقیق در نظر دارد تا این
فاصله یعنی کمبود تحقیقات عملی در زمینه درک ارتباط نوآوری محصوالت سبز ،تقاضای بازار و
عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دهد .همچنین این پژوهش ،نقش کارآفرینیگرایی ( )EOو
بازارگرایی ( )MOرا روی قابلیت وظیفهیی اصلی (قابلیت بازاریابی) و عملکرد بازار مورد توصیف
قرار میدهد (.)Ru-Jen Lin et al, 2012
گاهی اوقات نیازهای مشتریان آگاه ،شرکتها را وادار میکند تا محصوالت پایدار ارائه کنند
و در فرآیندهای تولید توجه به محیط را نیز دخالت دهند (.)Peattie, 2001
سالتر و نارور ( ،)1998روی این نکته بحث میکنند که زمانیکه سازمانها متوجه شکافی
بین عرضه و تقاضا در بازار میشوند ،میتوانند این محدودیت را از طریق نوآوریهای موفق پر
کنند؛ بنابراین ابتکار یا نوآوری تبدیل به یک ابزار مقابله با بحران برای سازمانها میشود تا از
طریق آن بتوانند موقعیت خودشان را در بازار اصالح کنند.
واچربور و تریب ووتر مطرح میکنند که تقاضای بازار برای نوآوری عاملی ضروری است.
چیون و دیگران ( )2011میگویند که مشتریان بهگونهیی روزافزون نسبت به محصوالت سبز
آگاه مییابند.
بنابراین نوآوری ،بهخصوص نوآوری محصوالت سبز ،برای رویارویی با تقاضای بازار و کسب
مزیت رقابتی اتخاذ می شود ( .)Ru-Jen Lin et al,2012این مباحث حاکی از آن است که
تقاضای ارزش سبز مشتریان شرکتها را به نوآری تحریک میکند تا آنها بتوانند رقابت کنند؛
بنابراین میتوان فرضیههایی به قرار زیر تبیین کرد:
فرضیه  :1aتقاضای بازار بر عملکرد محیطی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  :1bتقاضای بازار بر خدمات سبز تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  :1cتقاضای بازار بر عملکرد اقتصادی تاثیر معناداری دارد.
امروزه نوآوری محصوالت و خدمات ابزار مهمی برای بقای سازمان است و به منزله سالحی
برای برقراری مزیت رقابتی بهشمار میرود .عملکرد نوآوری محصول سبز میتواند به سازمانها
در جهت اصالح موقعیت سازمان و پشبرد آن در محیط رقابتی کمک کند .وگنر ( ،)2005به این
نکته رسیده است که تمرکز روی اصالحات عملکرد محیطی در قالب کاهش پیامدهای نامطلوب
تولید محصول ،در مواردی که به عملکرد محیطی توجه نمیشد با احتمال کمتری موجب ایجاد
تاثیر مثبت بر عملکرد اقتصادی میشود .با این حال ،بحث روی این مساله است که آیا طراحی
خدمات سبز واقعا عامل اصالح عملکرد اقتصادی میشود یا نه؟ (.)Ru-Jen Lin et al 2012
طراحی ضعیف محصول و استانداردهای محیطی کشورهای در حال توسعه ،میتواند موضوعات
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مربوط به تولید مواد زائد را به مشکالت جدی در آینده تبدیل کند ()Greenpeace, 2005؛

بنابراین بسیاری از شرکتها سبزبودن را به نوآوری محصوالتشان اضافه میکنند تا از رقیبان
خود متمایز باشند و یک مزیت رقابتی کسب کنند ) .)Ru-Jen Lin et al., 2012دنگلیکو و
پونتراندشو ( ،)2010در تجارت امروز افزایش قابلتوجهی را در فرآیند نوآوری محصوالت سبز
گزارش میکنند .سه جنبه اصلی نوآوری محصوالت سبز روی عملکرد سازمان تاثیر دارند)1 ،
عملکرد محیطی ) )2 (Chiou e al., 2011خدمات سبز ( )3 )Li et al., 2010عملکرد
اقتصادی ).)Tseng et al., 2009
عملکرد محیطی به خاطر دالیل متعددی از توافق قراردادی و تنظیمی گرفته تا درک عمومی
و مزیت رقابتی برای مدیران دارای اهمیت است .در عملکرد محیطی این نکته مورد بحث قرار
گرفته است که موفقیت در اهمیت دادن به موضوعات محیطی فرصتهای جدیدی برای رقابت
و روش جدیدی برای ارزشآفرینی به برنامههای تجاری اصلی را ارائه میدهد ( zhu, Sarkis,
.)2004

ایگ ( ،)2004خاطر نشان میکند که نوآوری محصوالت و خدمات ،تاثیر بزرگی روی محیط
میگذارد (.)Kammerer, 2009
دراین تحقیق منافع بهدستآمده از طریق عملکرد محیطی را به عنوان شاخصهای عملکرد
اقتصادی ،مثل کاهش هزینه برای سرمایگداری در تکنولوژیهای ناسازگار با محیط،کاهش
هزینه مصرف انرژی و به صفر رساندن شکایات مشتریان تعریف میکنیم .مسلما عملکرد
اقتصادی در سوددهی کوتاهمدت و عملکرد فروش بهدست نمیآید؛ بلکه از طریق مدیریت
اصالح ریسکهای محیطی و ارئه قابلیتها برای اصالح مداوم محیطی ،میتوانند سازمانها را
برای عملکرد عالی بلندمدت آماده کند .فعالیتهای حفاظت محیطی در عملیات تجاری گنجانده
میشوند؛ بنابراین ممکن است منافعی را برای شرکت به ارمغان بیاورند و یا به دلیل افرایش
هزینههای عملیاتی تاثیر منفی روی عملکرد داشته باشد (.)zhu, Sarkis, 2004
بر این اساس فرضیههای زیر را میتوان تبیین کرد:
فرضیه  :2aعملکرد محیطی برعملکرد بانک تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  :2bخدمات سبز بر عملکرد بانک تاثیر معناداری دارد.
فرضیه  :2Cعملکرد اقتصادی بر عملکرد بانک تاثیر معناداری دارد.
بازارگرایی ،دانشی در مورد بازار ارائه میکند که بر طبق آن سازمانها میتوانند مسیرها و
روشهای ابتکاری و بازاریابی مناسبی ایجاد کنند تا بتوانند بین سازمان و مشتری پیوند ایجاد
کنند .در این مورد ،بازارگرایی ،کارآفرینیگرایی را به قابلیتهای وابسته به بازار (قابلیتهای
بازاریابی) وصل میکند .کارآفرینی گرایی برای تاثیر بیشتر خود نیاز به ،بکارگیری بازارگرایی دارد
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(از طریق جمعآوری اطالعات و واکنش مناسب نسبت به آن) .در این مورد ،کارآفرینیگرایی
بهعنوان محرک بازارگرایی عمل میکند و سپس بهعنوان مکانیزم سازماندهنده ،عمل میکند و
در واقع سازمانها را برای گسترش قابلیتهای خاص مثل نوآوری و بازاریابی توانا میکند.
(.)Aron O'Cass, Liem Viet Ngo., 2011

بعضی از افراد بر این نکته بحث میکنند که بازارگرایی بهطور ذاتی کارآفرین است
(.)Matsuno et al., 2002

در واقع سازمانهای کارآفرین و بازار محور تالش میکنند تا نیازهای فعلی و پنهان مشتریان
را برآورده کنند ،به گسترش بازار ادامه دهند و فرصتهای در حال ظهور را تبدیل به سرمایه
کنند .با این حال ،کارآفرینیگرایی و بازارگرایی با هم مرتبطاند؛ ولی مفاهیم مجزایی به شمار
میروند؛ در حالیکه کارآفرینیگرایی به اندازه ابتکار ریسک کردن و پیشرو بودن سازمان اشاره
میکند .بازارگرایی روی نیاز کل سازمان در جهت گردآوری ،پخش و واکنش به نیازهای فعلی و
پنهان تاکید میکند ()Aron O'Cass, Liem Viet Ngo, 2011؛ بنابراین فرضیه ،3کارآفرینی
گرایی بر بازارگرایی تاثیر معناداری دارد ،تبیین میشود.
در مطالعات اخیر ،قابلیتهای بازاریابی بهعنوان فرآیند بهکارگیری دانش ،مهارت و منابع
سازمان جهت ایجاد ارزش افزوده برای کاالها و خدمات ،برآوردن تقاضاهای رقابتی و پاسخگویی
به نیازهای مرتبط با بازار ،تعریف شده است (رضایی دولتآبادی،خائفالهی.)1384،
تحقیقات قبلی نشان میدهد که شرکتهایی که قادر به درک سهام بازار و رشد فروش
هستند و موقعیت بازاری خود را بدون از دست دادن سود بخشهای دیگر گسترش میدهند ،باید
منتظر عملکرد مالی افزایش یافته در دورههای بعدی باشند (.)Vorhies et al., 2009
بازارگرایی از سه روش روی عملکرد بازار تاثیر میگذارد:
از طریق ارائه توانایی ابتکاری ،از طریق ارائه بازارگرایی و از طریق ترکیب مکملی این دو.
به بیان دیگر ،سازمانهای موفق ،بازارگرایی خود را از طریق ابتکار آشکار میکنند .بازارگرایی
ابتکار شرکت را افزایش میدهد .چون روی درک مداوم نیازهای فعلی و نهفته مشتریان تاکید
میکند (.)Kirca et al., 2005
بازارگرایی در ارائه قابلیتهای ابتکاری برای کسب برتری در عملکرد بازار نقش حیاتی بازی
میکند.
باید در نظر داشت که سازمانهای موفق ،بازارگرایی خود را از طریق بازاریابی به ظهور
میرسانند .همچنین در عمل ،قابلیتهای بازاریابی باید با جهت بازارگرایی همخوانی داشته باشد.
کارایی یک بازارگرایی به وجود یک بازاریابی قوی وابسته است ( Aron O'Cass, Liem Viet
)Ngo ,2011؛ بنابراین فرضیه  4به قرار زیر قابل تبیین است:
فرضیه :4بازارگرایی برقابلیتهای بازاریابی بانک تاثیر معناداری دارد.
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شرکتهای موفق باید کارآفرینیگرایی خود را از طریق ایجاد یک حالت مکملی بین
قابلیتهای نوآوری و بازاریابی آشکار کنند .قابلیتها زمانی مکمل هم هستند که برگشت به یک
قابلیت با حضور قابلیت دیگر تحت تاثیر قرار گیرد .ما انتظار یک واسطه مکملی افزایش عملکرد
بین قابلیتهای نوآوری و بازاریابی را داریم .در واقع ،ایجاد مشتریهای جدید و حفظ
مشتریهای فعلی دو وظیفه مهم مدیران است .وظیفه اول را میتوان ازطریق قابلیتهای
نوآوری و وظیفه دوم را هم از طریق قابلیتهای بازاریابی به انجام رساند ،شرکتها برای اینکه
موفق باشند به انجام همزمان این دو وظیفه مهم نیاز دارند ،نوآوری یا بازاریابی به تنهایی برای
موفقیت شرکت کافی نیستند؛ بنابراین فرضیه  5به قرار زیر تبیین میشود:
فرضیه  :5قابلیتهای بازاریابی بانک بر عملکرد بانک تاثیر معناداری دارد.
خواستههای مردم تقریبا نامحدود است؛ اما در قبال آن منابع محدودیت دارند .از اینرو،
کاالهایی را برای مصرف انتخاب میکنند که در ازای وجوه پرداختی ،حداکثر رضایت را برای
آنها فراهم آورد .خواستهها ،وقتی با قدرت خرید همراه باشند به تقاضا تبدیل میشوند (کاتلر،
.)1390
تقاضای بازار برای عملکرد سازمان در بازار عامل کلیدی بهشمار میرود .اتوهن جیما و
دیگران ( )،2005برآنند که ممکن است یک سازمان بتواند از طریق ارتباط مستقیم با مشتریان
نیازهای نهفته آنها را شناسایی کند .بهعنوان مثال ،برای بعضی از مشتریان قیمت و برای بعضی
دیگر رعایت استانداردهای محیطی مهم بهشمار میرود ))Ru-Jen Lin et al, 2012؛ بنابراین
فرضیه ششم به قرار زیر تبیین میشود:
فرضیه  :6تقاضای بازار بر عملکرد بانک تاثیر معناداری دارد.
در این زمینه تحقیقی توسط راجن ران لین و همکاران ( ،)2012با عنوان «تقاضای بازار،
نوآوری محصوالت سبز و عملکرد شرکت» در صنعت موتور سیکلت انجام شده است .این
تحقیق نحوه تاثیر تقاضای بازار بر نوآوری محصوالت سبز و عملکرد شرکت در بافت صنعت
موتور سیکلت ویتنام را مورد بررسی قرار میدهد .این تحقیق  208پرسشنامه معتبر را از چهار
شرکت خارجی موتور سیکلت در ویتنام جمعآوری کرده است .همچنین ،سه نوع نوآوری
محصوالت سبز را طبقهبندی میکند و تاثیر آنها را بر تقاضای بازار و عملکرد شرکت مورد
بحث قرار میدهد .یافتههای تجربی نشان میدهد که تقاضای بازار با نوآوری محصوالت سبز و
عملکرد شرکت رابطه مثبتی دارد و همچنین نوآوری محصوالت سبز بر تقاضای بازار تاثیر مثبت
دارد.
تحقیق دیگری توسط آرون آکسون و همکاران ( )2011با عنوان «چیره شدن بر مشکالت از
طریق نوآوری و بازاریابی :درسهایی از استرالیا و ویتنام» انجام شده است .در این تحقیق،
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نوآوری و بازاریابی مورد بررسی قرار میگیرد ،همچنین نقش کارآفرینیگرایی ( )EOو بازارگرایی
( )MOرا بر قابلیتهای بازاریابی و عملکرد بازار مورد توصیف قرار میدهد .نتایج انجام مطالعه در
شرکتهای استرالیا و ویتنام نشان میدهد که قابلیت نوآوری و قابلیت بازاریابی ،تاثیر بازارگرایی
شرکت را بر عملکرد بازار آن تعدیل میکنند .همچنین ،نتایج نشان میدهد که ارتباط نوآوری و
بازاریابی با هم ،تاثیر قابلتوجهی بر عملکرد بازار شرکت دارند که تاثیر این دو با هم بیشتر از
تاثیر آنها به تنهایی است .در نهایت ،نتایج این تحقیق نشان میدهد کارآفرینیگرایی بر
بازاریابی و بازاریابی بر قابلیتهای بازاریابی تاثیر دارد.
مدل تحلیلی تحقیق :شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق را نشان میدهد:

شکل  :1مدل تحقیق
Sources: 1) Aron, O 'Cass , Liem, Viet Ngo(2011) 2 ) RU-jenlin,Kim-huaTun,Yong
)Geng(2010

ابزار گردآوری دادهها :دادهها به روش کتابخانهیی و میدانی و با استفاده از پرسشنامه
جمعآوری شده است.
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 .3روششناسی تحقیق

نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان ،مقطعی است و از نظر میزان ژرفایی،
پهناگر است و روش آن توصیفی ،پیمایشی و همبستگی و به لحاظ جمعآوری دادهها میدانی
است.
جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش مورد نظر ،مدیران عملیاتی (روسای شعب) بانک ملی شهر
تهران است که  595نفر را در برمیگیرد.
روش نمونهگیری تحقیق :روش نمونهگیری در این پژوهش طبقهیی نسبتی ساده است که از
کل مدیران عملیاتی شعب بانک ملی شهر تهران انتخاب میکند و مقدار حجم نمونه بر اساس
رابطه  1تعیین شده است که نتیجه آن در جدول  ،1مشاهده میشود.
جدول  :1جدول نمونهگیری
جامعه
مدیران شعب شمال تهران
مدیران شعب جنوب تهران
مدیران شعب شرق تهران
مدیران شعب غرب تهران
مدیران شعب مرکزی تهران
کل

n=235

حداکثر خطای حدی=ε
سطح احتمال خطا=α
نسبت داشتن ویژگی مورد=  Pنظر
نسبت نداشتن ویژگی مورد=  Qنظر

تعداد جامعه
110
100
120
125
135
595

نمونه

نسبت

44
40
47
50
54

٪18
٪17
٪20
٪212
٪229

235

100
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تعریف متغیرهای مورد مطالعه

محصوالت سبز :پلونسکی بازاریابی سبز را چنین تعریف میکند :بازاریابی سبز یا محیطی شامل
تمام فعالیتهایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادالت به منظور ارضای نیازها و خواستههای
بشری طراحی میشود؛ بهطوریکه این ارضاء نیازها و خواستهها با حداقل اثرات مضر و مخرب
بر محیط زیست باشند .همچنین ،در مورد محصوالت سبز که زیرمجموعه بازاریابی سبز است،
میتوان گفت محصوالتی هستند که از نظر اکولوژیک کمتر مضرند (.)Polonsky, 2001
خدمات :شامل فعالیتها یا مزایایی است که لزوما نامحسوس است و بدون اینکه به مالکیت
چیزی بیانجامد ،از یک طرف به طرف دیگر عرضه میشوند .بازاریابان باید تالش کنند راههایی
را برای محسوس کردن هر چه بیشتر خدمات و افزایش بهرهوری ارائهکنندگان خدمات ،پیدا
کنند .همچنین ،مشتریان در بررسی خدمات بر سرویس و مزایا و بهرهوریهایی که میخواهند
دریافت کنند توجه بسیار دارد (کاتلر.)1385 ،
تعاریف عملیاتی :تعریف عملیاتی مورد استفاده در این پژوهش به قرار زیر است:
نوآوری :در این تحقیق منظور از نوآوری در محصوالت سبز ،عرضه محصوالت یا خدمات جدید
توسط بانک ملی ،مثل اینترنت بانک ،شهاب ملی ،موبایل بانک و غیره است که باعث کاهش
آلودگی محیط زیست میشود و با سواالت 1تا  6سنجیده میشود.
کارآفرینیگرایی :تمایل سازمان برای پذیرش فرآیندهای کارآفرینی ،شیوه کار و تصمیمگیری
که با اولویت آن برای ابتکار ،ریسک کردن و پیشرو بودن مشخص میشود ( Matsuno et al.,
 .)2002.,در این تحقیق ،منظور از کارآفرینیگرایی یعنی تمایل بانک ملی به نوآوری ،ریسک
کردن و پیشرو بودن در انجام فعالیتها است که با سوالت  32تا  38سنجیده میشود.
بازارگرایی :بازارگرایی یکی از جنبههای فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان باالترین
ارزش را به سودآوری بنگاه و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر میدهند .بازارگرایی
یک نوع هنجار رفتاری است که در سرتاسر سازمان گسترش یافته و از طریق نوعآوری،
پاسخگوی نیازهای حال و آتی بازار و مشتری است ( .)Slater, 2001در این تحقیق بازارگرایی
متضمن سه جزء است که عبارت از کسب اطالعات در مورد نیازهای مشتریان و رقیبان توسط
بانک ملی و بحث در مورد اطالعات بهدستآمده از مشتریان و رقیبان بین خود مدیران و در
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نهایت تصمیمگیری در مورد چگونگی واکنش به این اطالعات است که توسط سوالت  27تا 32
سنجیده میشود.
قابلیتهای بازاریابی :در مطالعات اخیر ،قابلیتهای بازار یابی بهعنوان فرآیند بهکارگیری
دانش ،مهارت و منابع سازمان جهت ایجاد ارزش افزوده برای کاالها و خدمات ،برآوردن
تقاضاهای رقابتی و پاسخگویی به نیازهای مرتبط با بازار ،تعریف شده است (رضایی دولتآبادی،
خائفالهی .)1384،در این تحقیق ،منظور از قابلیتهای بازاریابی ،بهکارگیری تواناییهای است
که در بانک ملی به اثربخش بودن فعالیتهای پیشبرد فروش ،پیادهسازی برنامههای بازاریابی
بهطور کامل و همچنین نوآوری و در نتیجه متمایز بودن بانک ملی از سایر بانکها منجر میشود
که با سوالت 22تا  26سنجیده شده است.
عملکرد اقتصادی :عملکرد اقتصادی ،یک حالت اقتصادی است که طی آن میتوان با
تقاضاهای قرار گرفته در محیط توسط افراد و تجارت روبهرو شد ،بدون اینکه ظرفیت یا توانایی
محیط برای تامین نسلهای آینده کاهش یابد ( .)Sahay et al, 2005مسلما عملکرد اقتصادی
در سوددهی کوتاهمدت و عملکرد فروش بهدست نمیآید؛ بلکه از طریق مدیریت اصالح
ریسکهای محیطی و ارائه قابلیتها برای اصالح محیطی مداوم ،توانایی آمادهسازی سازمانها
برای عملکرد برتر بلندمدت را دارد ) .(zhu et al, 2004در این تحقیق ،منظور از عملکرد
اقتصادی ،اقداماتی است که به صرفهجویی در هزینهها و اصالح کارایی سازمانها ،اصالح
کیفیت محصول ،دسترسی به بازارهای جدید ،افزایش رضایت و انگیزه کارکنان ،اصالح روابط
عمومی از یکسو و افزایش هزینههای عملیاتی از سوی دیگر منجر میشود که با سواالت  16تا
 21سنجیده شده است.
عملکرد محیطی :میتوان این عملکرد را با عبارات ساده :بیشتر از مقدار نیاز دریافت نکردن،
تالش برای صدمه نزدن به زندگی محیط بیان کرد ( .)Sahay et al, 2005در این تحقیق،
منظور از عملکرد محیطی ،تالشهایی است که برای ارائه خدمات مانع از صدمه زدن به زندگی
محیطی انجام میشود که با سواالت 7تا  11سنجیده شده است.
عملکرد :ارزیابی عملکرد یک جز حیاتی از فرایند مدیریت در هر سازمانی است .رویکردهای
متفاوتی برای ارزیابی وجود دارد .در سالهای اخیر ،رویکردهای بهرهوری و کارایی و نیز تحلیل
نسبتهای مختلف سودآوری از اهمیت باالیی برای توصیف عملکرد سازمانها محسوب
میشوند .در واقع عملکرد یک سازه چندبعدی است و اهداف مختلفی را با توجه به انواع
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سازمانها ،در سطوح مختلفی شامل میشود ( .)Ricardo Sellers-Rubio, 2010در این
تحقیق ،منظور از عملکرد ،عملکرد بانک ملی است که با معیارهایی مثل میزان رضایت مشتریان،
رشد سهم بازار و میزان سودآوری طی سوالهای  39تا  43سنجیده میشود.
تقاضای بازار :خواستهها ،وقتی با قدرت خرید همراه باشند تبدیل به تقاضا میشوند .تقاضا
مقدار کاال یا خدمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره خریداری میشود .در
این تحقیق ،منظور از تقاضای بازار تقاضای مردم برای افتتاح حساب یا درخواست خدمات دیگر
در بانک ملی است.
روایی پرسشنامه :برای سنجش روایی صوری پرسشنامه این تحقیق ،تعداد  60پرسشنامه بین
مدیران عملیاتی بانک ملی شعب تهران پخش شد و هیچگونه ابهام و سؤالی برای پاسخدهندگان
در رابطه با سؤاالت وجود نداشت.
برای سنجش روایی محتوی در این پژوهش و تعیین میزان  ،Cvrتعداد  12پرسشنامه بین
مدیران ارشد بانک ملی بهعنوان ارزیاب توزیع شد .الزم به ذکر است پرسشنامه فوق در مجموع
متضمن  65سؤال بود که همه آنها به جزء  22سؤال ،با توجه به جدول حداقل  0/56 Cvrمورد
قبول قرار گرفت و سؤاالت غیرقابل قبول از پرسشنامه حذف شد.
از نظر روایی سازه در این پژوهش ،از تحلیل عاملی برای بررسی روایی ساختاری استفاده
شده است .در تحلیل عامل تاییدی چنانچه بار عاملی هر نشانگر با سازه خود دارای مقدار  tباالتر
از  1/96باشد ،آنگاه آن نشانگر از دقت کافی برای اندازگیری سازه مورد نظر برخوردار است که
در این پژوهش نیز مقادیر محاسبهشده توسط نرمافزار لیزرل برای اندازگیری بار عاملی نشانگرها
با سازههای تحقیق دارای مقادیر  tباالتر از  1/96است (جدول .)2
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جدول  :2مقادیر  tو بارهای عاملی متغیرهای تحقیق
سازه

عالمت در

تحقیق

مدل
Q1
Q2

خدمات
سبز

Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

عملکرد
محیطی

Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

تقاضای
بازار

Q13
Q14
Q15
Q16
Q17

عملکرد
اقتصادی

Q18
Q19
Q20
Q21
Q22

قابلیتهای
بازاریابی

Q23
Q24
Q25
Q26

بازارگرایی

Q27
Q28

بار عاملی

t

0/39
0/49
0/47
0/79
0/51
0/55
0/63
0/76
0/77
0/65
0/58
0/62
0/92
0/67
0/52
0/58
0/63
0/80
0/75
0/68
0/71
0/47
0/71
0/74
0/73
0/66
0/81
0/85

5/24
6/63
6/27
10/81
6/95
7/66
9/84
12/00
12/57
10/05
8/22
9/61
15/07
10/45
7/93
8/91
9/89
13/52
12/47
10/68
11/43
6/98
11/37
11/99
11/73
10/27
14/55
15/53

سازه تحقیق

عالمت
در مدل
Q29

بازارگرایی

Q30
Q31
Q32
Q33
Q34

کارآفرینیگرایی

Q35
Q36
Q37
Q38
Q39

عملکرد

Q40
Q41
Q42
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6

نوآوری در
محصوالت سبز

Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14

بار عاملی

t

0/86
0/75
0/74
0/63
0/73
0/67
0/80
0/89
0/57
0/56
0/65
0/66
0/71
0/93
0/20
0/24
0/22
0/15
0/32
0/17
0/38
0/34
0/45
0/38
0/42
0/60
0/67
0/77

15/84
12/99
12/58
10/11
12/16
10/93
14/03
16/34
8/87
8/74
10/48
10/73
11/69
16/66
2/90
3/39
3/12
2/14
4/67
2/38
5/59
4/95
6/63
5/58
6/23
9/32
10/63
12/91

پایایی پرسشنامه :در این پژوهش ،از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه
استفاده شده است و نتایج کلی حاکی از این است که مقدار آلفا برای همه سازهها مقداری باالتر
از  0/7دارد که بیانگر اعتبار پرسشنامه و برداشت فکری مناسب و یکسان پاسخگویان از محتوای
متغیرهای مربوط به هر سازه است.
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 .4تحلیل دادهها

آمار توصیفی :بر اساس اطالعات گردآوریشده  216نفر  91/9درصد از افراد مورد مطالعه را
مردان و  19نفر  8/1درصد نیز گروه زنان را تشکیل دادهاند .به لحاظ تحصیالت ،بیشترین
فراوانی به افراد با مدرک کارشناسی و دیپلم با  39/14درصد و کمترین فراوانی به افراد با مدرک
کارشناسی ارشدبا  5/9درصد مربوط میشود .به لحاظ وضعیت تاهل بیشترین فراوانی به افراد
متاهل با  94/4درصد و کمترین فراوانی به افراد مجرد با  5/5درصد مربوط میشود.
به لحاظ سن بیشترین فراوانی در بازه سنی  45-35با  52/08درصد و کمترین فراوانی به
افراد در بازه سنی  65-55با  2/6درصد مربوط میشود.
بررسی وضعیت نرمال بودن تک متغیره :برای نشان دادن این که متغیرهای مورد مطالعه
شرایط نرمال بودن توزیع را دارند از آزمون کولموگروف-اسمیرنف ،استفاده شد که نتایج نشان از
نرمال بودن توزیع دارد .در این آزمون ،فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع است .در
صورتیکه سطح معناداری کمتر از  0/05باشد ،از نرمال نبودن متغیرهای مورد مطالعه حکایت
دارد .با توجه به اینکه تمام سطوح معناداری باالی  0/05است؛ فرض صفر مبنی بر نرمال بودن
توزیع پذیرفته میشود؛ بنابراین شرایط نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه برای برآورد
پارامترهای مجهول قابل اتکاء است.
مدل ساختاری (مدل تحلیل مسیر) کل :پس از طی مراحل تصدیق مدل اندازهگیری و
محاسبات روایی سازه در این مرحله میتوان به آزمون روابط بین سازههای تحقیق پرداخت .به
این منظور ،مدل مورد نظر در نرمافزار لیزرل پیاده شد و با روش مدلسازی معادالت ساختاری ،با
کمک نرمافزار  LISREL 8/54رابطه علی بین متغیرها آزمون گردید .درضمن ،مقادیر
شاخصهای برازندگی شامل (  )χ2/dfکه  0/052 (RMSEA( 1/6و ) (GFIکه  0/8و بیانگر
این است که مدل از برازش مطلوبی برخوردار است؛ لذا این مدل را میتوان به لحاظ آماری صد
در صد قابل اتکا دانست و از آن ،برای آزمون فرضیهها استفاده کرد؛ لذا مدل نظری تحقیق در
رابطه با اثرات علّی و ارتباطی مورد تحلیل قرار گرفت (شکل .)2
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شکل  :2مدل عمومی لیزرل (مدل تحلیل مسیر) در حالت استاندارد

با توجه به ضرایب مسیر کل سازهها و معناداری پارامترهای برآورد شده در مدل اصلی،
صحت یا رد هر یک از فرضیههای تحقیق و مقایسه آنها با نتایج تحقیقات پیشین در جدول 3
آمده است .برای تایید یا رد فرضیهها از ضریب معناداری ( آماره  )tاستفاده شده است .چنانچه
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آماره  tبیشتر از  +1/96یا کمتر از  -1/96باشد ،فرضیه تحقیق تایید و رابطه معناداری بین دو
متغیر پنهان حاصل میشود.

جدول :3ضرایب مسیر اثرات کل سازهها و معناداری پارامترهای برآورد شده
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

نتیجهگیری :در این تحقیق بهبررسی تاثیر نوآوری در محصوالت سبز بر عملکرد بانک و تاثیر
تقاضای بازار بر نوآوری محصوالت سبز و همچنین تاثیر کارآفرینیگرایی بر بازارگرایی و تاثیر
بازارگرایی بر قابلیت بازاریابی و تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد بانک پرداخته شد .نتایج
نشاندهنده تایید فرضیههای 1،2،3و 4است که بیانگر تایید تاثیر تقاضای بازار بر نوآوری در
محصوالت سبز و شاخصهای آن (خدمت سبز ،عملکرد محیطی و عملکرد اقتصادی) است؛
بنابراین مدیران بانک نیازمند انجام اقدامات اساسی برای اعمال فرآیند بازاریابی و شناسایی
مشتریان عالقهمند به خدمات سبز و خواستههای آنان و اقدام در جهت برآورده کردن آنها به
بهترین نحو است .همچنین مدیران این بانک باید به استفاده از طرح یا استراتژیهای تبلیغاتی
مبادرت ورزند که این طرحها به ایجاد آگاهی در مشتریان در جهت استفاده از خدماتی منجر
شوند که به کاهش آلودگی زیست محیطی و استفاده کمتر از مواد اولیه مثل کاغذ میشود و به
کاهش مراجعه حضوری به بانک و به تبع آن کاهش ترافیک کمک میکند .با توسعه و بهبود
روشهای الکترونیک مطلوبتر شدن و استفاده بیشتر از خدمات سبز فراهم میشود که خدمات
بیشتری را با هزینه کمتر ارائه میکند ،مثل شهاب ملی و یا خدمات نوین دیگر که هزینه کمتر و
و دسترسی راحتتری برای مشتریان به ارمغان میآورد و تالش بیشتر برای افزایش رضایت
مشتریان و کمتر کردن شکایات مشتریان با برقراری ارتباط مستمر و رسیدگی و برطرف کردن
علل نارضایتی آنها و افزایش سرمایهگذاری برای خرید تکنولوژیهای سازگار با محیط زیست
که باعث ایجاد و افزایش تقاضا برای این خدمات بشوند؛ یعنی به نوعی بر تقاضا تاتیر بگذارند.
همچنین نتایج بیانگر تایید فرضیههای  10و 11که بیانگر تاثیر بازارگرایی بر قابلیت بازاریابی و
تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد است؛ بنابراین مدیران این بانک با کسب اطالعات از خود
مشتریان در راستای شناسایی نیازها و کسب اطالعات از رقیبان برای پی بردن به نقاط قوت و
ضعف آنها و بحث و بررسی در مورد این اطالعات باید در مورد واکنش مناسب به این اطالعات
کسبشده طوری تصمیمگیری بکنند تا بانکی متمایز از سایر بانکها از طریق ارائه خدمات
متمایز ایجاد بشود که در چنین بانکی توجه زیادی به مشتریان و ارئه خدمات مناسب به آنها
صورت میگیرد که به افزایش رضایت مشتریان و در نتیجه رشد سهم بازار و افزایش سود
منجرمیشود .نتایج گویای این بود که فرضیههای 9، 8، ، 7 ، 6، 5و  12که بیانگر تاثیر نوآوری
در خدمات سبز و شاخصهای آن بر عملکرد بانک و تاثیر کارآفرینیگرایی بر بازارگرایی و
همچنین تاثیر تقاضای بازار بر عملکرد بانک است ،تاثیر چندانی بر عملکرد بانک ملی ندارند.
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پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی :بهکارگیری مدل پژوهشی مورد استفاده و سنجش آن از
دیدگاه مدیران ارشد و میانی بانک ،انجام این تحقیق در سایر بانکهای دولتی و خصوصی و
بررسی این موضوع در گستره جغرافیایی وسیعتر و یا در شهرهای دیگر ایران توصیه میشود.
ضمنا با توجه به رد فرضیههای  12،9،8،7،6،5که بیانگر تاثیر نوآوری محصوالت سبز ،عملکرد
محیطی ،خدمت سبز ،عملکرد اقتصادی بر عملکرد بانک و تاثیر کارآفرینیگرایی بر بازارگرایی و
همچنین تاثیر تقاضای بازار بر عملکرد بانک است ،پیشنهاد میشود برای دالیل رد این
فرضیهها ،موضوع تحقیق توسط محققان مورد مطالعه قرار بگیرد.
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