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چکیده:
چالش ناشی از رقابت جهانی ،باعث افزایش فشار بر سازمانها برای بهبود مهارتها ،قابلیتها و افزایش
هزینههای زیستمحیطی شده است .اصول حفاظت از محیطزیست ،بهصورت گسترده در سطح جهان بهعنوان
ابزار بهبود عملکرد سازمانی موردپذیرش قرارگرفته است.
بحرانهایی نظیر گرمایش کره زمین و آسیب دیدن الیه ازن ،باعث شروع یک حرکت زنجیرهای شد
که تقریباً تمام کشورهای جهان را تحت تأثیر خود قرارداد .این بحران و تغییرات متناقض به وجود آمده
درسهای متعددی بهمنظور بهبود وضعیت اقتصادی و توسعهای در سازمانها و صنایع مختلف کشورهای
توسعهیافته داشته است که موجب تغییرات گسترده در ساختار این سازمانها شده است .این تغییرات تأثیر به
سزایی در جنبش مدیریت زیستمحیطی داشته است.
در این تحقیق تالش شده است با استفاده از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری به بررسی اثرگذاری
ابعاد مدیریت محیطی بر روی عملکرد مالی پرداخت .برای این مهم از اطالعات مربوط به پرسشنامههای 412
نفر و نیز از نرمافزارهای  SPSSو  AMOSبرای تحلیل نتایج استفاده شد .نتایج این تحقیق نشاندهنده
اثرگذاری عوامل ابعاد مدیریت محیطی بر روی عملکرد مالی هست.
کلمات کلیدی :مدیریت محیطی ،عملکرد مالی ،ابعاد مدیریت محیطی ،مدلسازی معادالت ساختاری

Abstract
The challenge of global competition has increased the pressure on organizations to improve
their skills, capabilities, and increased environmental costs. The principles of environmental
protection have been widely accepted globally as a tool for improving organizational
performance.
Crises such as global warming and damage to the ozone layer triggered a chain move that
affected almost all countries in the world. This crisis and contradictory changes have resulted
in a number of lessons to improve the economic and developmental situation in the
organizations and industries of the developed countries, which has led to widespread changes
in the structure of these organizations. These changes have had a profound impact on the
environmental management movement.
In this research, I have tried to study the effect of environmental management dimensions on
financial performance using structural equations modeling approach. For this purpose,
information about 214 people was used and SPSS and AMOS software was used to analyze
the results. The results of this research indicate the impact of environmental management
dimensions on financial performance.
Keywords: environmental management, financial performance, environmental management
dimensions, structural equation modeling
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