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  دهیچک

  ینگران شیافزا جهینت و در یطیمح ستیو مشکالت ز ها یآلودگ شیمدرن امروز، موجب افزا يایدن

آمدن مفهوم  وجود موجب به ها ینگران نیاست. ا شده ستیز طیها در رابطه با مح ها و سازمان دولت

 عملکردسبز بر  يابعاد نوآور ریتأث یژوهش، با هدف بررسپ نیسبز شد. ا يعنوان نوآور تحت يدیجد

است.  شده یبررس زیسازمان ن یطیمح ستیعملکرد ز یانجیرابطه نقش م نیشده و در ا سازمان انجام

 لیتشک زدیاستان  کیو سرام یفعال در صنعت کاش يها پژوهش حاضر را شرکت يجامعۀ آمار

محصول سبز،  يسبز، نوآور یتیریمد ي، شامل نوآوربعد4سبز  يمنظور سنجش نوآور . بهدهند یم

از  یپژوهش يها هیآزمون فرض يشد. برا نظر گرفته فناورانه سبز، در يسبز و نوآور ندیفرآ ينوآور

نشان داد که  جیاست. نتا استفاده شده یمربعات جزئ نیتر روش کم ۀیبر پا يمعادالت ساختار يساز مدل

 میرمستقیغ صورت  بهو هم  میصورت مستق و فناورانۀ سبز هم به ندیرآف يسبز شامل نوآور يابعاد نوآور

 ينوآور نی. همچنرگذارندیبر عملکرد سازمان تأث ،یطیمح ستیعملکرد ز یانجیواسطۀ نقش م به

 هیبر پا تینها . درگذارند یم ریبر عملکرد سازمان تأث  میمستق ریصورت غ و محصول سبز تنها به یتیریمد

مختلف  يها جنبه يساز ادهیپ يبرا يردکارب يشنهادهایسبز بر عملکرد سازمان، پ ينوآورابعاد  یاثر کل

 . ارائه شد کیو سرام یسبز در صنعت کاش ياز نوآور

  

ـ یمح سـت یعملکـرد ز  ک،یو سرام یسبز، صنعت کاش ي: نوآوريدیکل کلمات  ،یط
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  مقدمه

هـا و جوامـع مختلـف     کنندگان، دولت مصرف ياز سو یطیمح ستیز يها یننگرا شیبا افزا

ماننـد   سـت یز  طیدوسـتدار محـ   يها صدد توسعۀ برنامه در يدیتول يها در سراسر جهان، شرکت

 Yung, et al., 2011; Chiou, et(سـبز برآمدنـد    يتوسعۀ محصول سبز، برند سـبز و فنـاور  

al., 2011(از عوامـل مهـم    یکـ یامروزه  که ییتا جا شد دهیتلف کشمخ عیها به صنا ینگران نی. ا

در کارخانـه و   دیـ محصـول جد  دیـ تول نـد یگرفتـه تـا فرا   هیمواد اول نیها از تأم شرکت تیدر فعال

ــائل ــ  یمس ــه ح ــرف  نیک ــط مص ــول توس ــتفاده از محص ــ  اس ــده پ ــ شیکنن ــآ یم ــات  د،ی مالحظ

  .)Barbiroli & Raggi, 2003( است یطیمح ستیز

که امروزه هر سازمان با آن برخـورد دارد، مسـئلۀ تحـول و دگرگـونی      يا مسئله نیتر بزرگ

تـرین عوامـل دوام و بقـاي سـازمان      هـا از بـزرگ   سازمان يتغییر از سو نیاست و قطعاً پذیرش ا

هـر سـازمان اسـت.     يضـامن بقـا   يآور و مملـؤ از رقابـت، نـو    ایـ بـازار پو  نیـ واقع در ا است. در

عنـوان   بـه  یطـ یمح ستیز نیاز قوان يرویها و پ بنگاه یطیمح ستیزامروزه عملکرد  که ییجا آن از

 نی، بنــابرا)Tseng, et al., 2013( شــود یهــا محســوب مــ بنگــاه يبــرا یرقــابت تیــمز کیــ

اسـت. بـه موجـب     تیـ حائز اهم اریبس یطیمح ستیبا مالحظات ز يگونه نوآور بودن هر سازگار

 يگونه نـوآور  که هر یمعن نیآمد، بد دیسبز  پد ينوآور نبا عنوا يدیضرورت مفهوم جد نیا

 ينـدها یدر فرآ يسازمان داشته باشد. مانند نـوآور  یطیمح  ستیز ییکارا يدر ارتقا یسهم دیبا

 ایـ و  افـت یباز نـد یبهبـود فرآ  ،یعـ یو منـابع طب  يدر مصـرف انـرژ   ییجـو  که موجب صرفه دیتول

    ).Murat Ar, 2012( شوند یم یطیمح يها یکاهش آلودگ

تعـداد   نیـ هسـتند. تجمـع ا   تیـ مشغول فعال کیو سرام یکاش يدیواحد تول42 زدی استان در

موجـب   است، که بـه  وجود آورده را به يدیشد یجو رقابت ییاستان، از سو نیدر ا يدیواحد تول

 کیـ عنـوان   به ينوآور ازمندیواحدها ن ریسا نیخود در ب اتیادامۀ ح يبرا يدیآن هر واحد تول

خـود، از   اتیـ ح  چرخـه  يها بخش ۀیدر کل کیو سرام یکاش گر،ید يوس . ازستا یرقابت تیمز

و  میمصــرف و پــس از مصــرف در تعامــل مســتق د،یــتول ،یعــیاز منــابع طب يبــردار جملــه بهــره

و  یدر صـنعت کاشـ    يبا توجه به ضرورت نوآور جهیقرار دارد. در نت ستیز طیبا مح میرمستقیغ
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از منـابع   هیرو یب يبردار و بهره ستیز طیمح یآلودگ درصنعت  نیو نقش ا سو کیاز  کیسرام

و اقـدامات نوآورانـه در    يبـر نـوآور   دیجاست که همزمان با توجه و تأک به گر،ید يسو از یعیطب

 يجـا  واقـع بـه   دخالـت داده و در  هـا  ينوآور نیدر ا زیرا ن یطیمح ستیصنعت، مالحظات ز نیا

  .میریگ کار سبز را به ينوآور ،ينوآور

دوسـتانه را   ستیز طیمح ایسبز  يها يبه نوآور رانیمد یتوجه کم لیاز دال یکیبتوان  دیشا

پـژوهش   نۀیشـ یآن در سـازمان دانسـت. مـرور پ    يسـاز  ادهیپ يایها از منافع و مزا آن یآگاه عدم

آن در سازمان، نـه تنهـا    يامدهایسبز و پ ينوآور نۀیدر زم یتجرب یتاکنون پژوهش دهد ینشان م

 تیـ است. با توجه به اهم انجام نشده زیکشور ن عیصنا ریبلکه در سا ک،یامو سر یکاش تدر صنع

پـژوهش بـا    نیـ . در اشـود  یآشـکار مـ   نهیزم نیدر ا يکاربرد یموضوع، ضرورت انجام پژوهش

و  یطـ یمح سـت یز ییسبز بـر کـارا   يابعاد مختلف نوآور ریذکرشده، تأث یپژوهش ازین هدف رفع

قـرار خواهـد گرفـت.     یبررسـ  مـورد  زدیـ استان  کیامو سر یکاش تها در صنع عملکرد شرکت

 يمثبت نـوآور  يامدهایو پ تیبه اهم سو کیپژوهش از  نیا جیصنعت با توجه به نتا نیا رانیمد

کـه   شـود  یسـبز مشـخص مـ    ياز نـوآور  ییهـا  جنبـه  گرید يو از سو برند یم یسبز در سازمان پ

  .دارد کیو سرام یکاش هدکنندیتول يها را بر بهبود عملکرد شرکت ریتأث نیشتریب

  

    پژوهش نۀیشیو پ ينظر اتیمرور ادب

تواند فرآیندي جدید براي تولید محصول  ) نوآوري سبز می2007( ١زعم کمپ و پیرسون به

کار باشد  و جدید براي کسب یا ارائه خدمت، یک روش یا سیاست جدید مدیریتی و یا راهکاري

رات منفی مصرف انرژي (مانند آب، برق، محیطی، آلودگی و تأثی که کاهش خطرات زیست

عنوان  )، نوآوري سبز را به2006( ٢چن .(Bergh, et al., 2011) دارد پی گاز، نفت و ...) را در

کند که وابسته به محصوالت یا  افزاري در فناوري تعریف می افزاري یا سخت نوآوري نرم

ضایعات، طراحی محصول سبز و یا  جویی در مصرف انرژي، بازیافت هاي سبز مانند صرفه فرآیند

در تعریفی دیگر، نوآوري سبز . (Seman, et al., 2012)محیطی سازمان است  مدیریت زیست

 

1- Kemp and Pearson 
2- Chen 



  93 تابستان، 33زدهم، شماره مطالعات مدیریت صنعتی، سال دوا  28

 

 

دنبال  شود که به گرفته می نظر عنوان یک دیدگاه، ایده، محصول، خدمت یا فرآیندي جدید در به

 .(Seman, et al., 2012) محیطی است کاهش آثار منفی زیست

 ,Tseng) محیطی است کردن اثرات نامطلوب زیست لی هدف از نوآوري سبز، کمک طور به

et al., 2013) کننده  کننده تا مصرف مالحظه، در کل زنجیرة ارزش از تأمین و این عامل قابل

گران پیشین نوآوري سبز را متشکل از چهار  . پژوهش(Zhu & Sarkis, 2010) شود مطرح می

و  ٣، نوآوري فرآیند سبز٢، نوآوري محصول سبز١ري مدیریتی سبزاند: نوآو بعد اصلی دانسته

در ادامه به توصیف و تعریف هر یک از ابعاد . (Tseng, et al., 2013) ٤ي سبز نوآوري فناورانه

  شود. نوآوري سبز پرداخته می

و   نوآوري مدیریتی سبز، اشاره دارد به توانایی سازمان در توسعه نوآوري مدیریتی سبز:

 محیطی   هاي مدیریت زیست تأمین سبز و سیستم هاي سبز مانند مدیریت زنجیرة سازي پروژه هپیاد

(Tseng, et al., 2013). یابی به این بعد از نوآوري  از جمله اقداماتی که سازمان را براي دست

جویی  ، صرفهISO 14000سازي موفق سري استانداردهاي  توان به پیاده رساند می سبز یاري می

زیست، برگزاري سمینارهایی در  در محیط مصرف منابع، جلوگیري از انتشار مواد مضر در

  .(Zhu & Sarkis, 2010) نفعان، اشاره کرد راستاي آموزش و ارتقاي آگاهی ذي 

نوآوري محصول سبز شامل بهبود کیفیت و تنـوع محصـول همزمـان بـا      نوآوري محصول سبز:

ـیون اتحادیـۀ اروپـا   . (Li, Su, & Liu, 2010)محیطـی اسـت    توجـه بـه مالحظـات زیسـت      ٥کمیس

کنـد کـه تـأثیرات     عنوان طراحی و توسعۀ محصوالتی تعریف می نوآوري محصول سبز را به )2001(

دهـد، منـابع کمتـري جهـت تولیـد محصـول        محیطی محصول را کـاهش مـی   منفی و ریسک زیست

 ,Lin, Tan)شـود   وگیري مـی شود و در مرحلۀ کنارگذاري محصول از تولید پسماند جل مصرف می

& Geng, 2013) .ـبز در چرخـۀ عمـر محصـول عبـارت اسـت از اصـالح         تر بیان ساده به نوآوري س

نتــایج  .(Jinzhou, 2011)محیطــی آن  منظــور کــاهش اثــرات منفــی زیســت طراحــی محصــول بــه

 

1- Green management innovation 
2- Green product innovation 
3- Green process innovation 
4- Green technological innovation 
5- Commission of the European Communities 
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ـبز بـه        و دهنـد کـه امـروزه در کسـب     ها نشان می پژوهش طـور   کارهـا توجـه بـه نـوآوري محصـول س

 .(Dangelico & Pontrandolfo, 2010) است اي افزایش یافته مالحظه قابل

صورت بهبود فرآیندهاي موجود و توسعۀ  نوآوري فرآیند به نوآوري فرآیند سبز:

وري و بازده فرآیندهاي  قطعیت و افزایش بهره فرآیندهاي جدید با هدف کاهش عدم

ه از دانش سبز براي پیشبرد و هدایت استفاد. (Ren, 2009) است سازمانی تعریف شده درون

تواند منجر به افزایش و  نامند که می می» نوآوري فرآیند سبز«نوآوري در فرآیندهاي سازمانی را 

بدین منظور ضروري است که مدیران . (Ren, 2009) محیطی سازمان شود بهبود کارایی زیست

یافت، استفادة مجدد و تولید دوبارة مواد بر ارزیابی و بهبود فرآیندهایی از قبیل باز سازمان عالوه

حین  محیطی در هاي زیست و آلودگی  اولیه، از راهکارهایی که منجر به کاهش مصرف انرژي

 .(Tseng, 2009) شود، آگاهی کامل داشته باشند تولید، استفاده و کنارگذاري محصول می

اري در تهیۀ تجهیزات و گذ نوآوري فناورانۀ سبز، شامل سرمایه ي سبز: نوآوري فناورانه

چنین توسعۀ راهکارهاي نوین  هاي پیشرفتۀ سبز است. هم کارگیري فناوري آالت سبز و به ماشین

جویی در مصرف مواد و مدیریت مدارك و اسناد، نیز در  منظور نگهداري از کاالها، صرفه به

اً نوآوري فناورانۀ سبز، اساس. (Tseng, et al., 2012) گیرند مقولۀ نوآوري فناورانۀ سبز قرار می

. (Jinzhou, 2011) محیطی است فرآیند تولید دانش فنی با هدف کاهش پیامدهاي منفی زیست

دنبال دارند و  محیطی به هاي جدید پیامدهاي سنگین زیست آوري که بسیاري از فن جایی آن از

ود را از دست کنند، دیگر ارزش و بهاي خ ناپذیري را به اکوسیستم وارد می خسارات جبران

گذاري کنند که  هاي جدیدي سرمایه ها حاضرند فقط در فناوري اند و امروزه سازمان داده

جا مفهوم مسئولیت  واقع این . در(Tseng, et al., 2013) دنبال نداشته باشند گونه پیامدها را به این

  .(Jinzhou, 2011) کند ها نمود پیدا می اجتماعی سازمان

  

    نیشیپ يها مرور پژوهش

با هدف بررسی تأثیر نوآوري  2011اي میدانی توسط پژوهشگران تایوانی در سال  مطالعه

صورت گرفت. نمونۀ مورد بررسی در  ها محیطی و مزیت رقابتی شرکت سبز بر عملکرد زیست
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تأثیر مثبت  صنعت مختلف بود. در این پژوهش 8شرکت تایوانی فعال در  124این مطالعه، شامل 

وري سبز شامل نوآوري محصول سبز، نوآوري فرآیند سبز و نوآوري مدیریتی سبز بر ابعاد نوآ

  .(Chiou, et al., 2011)محیطی تأیید شد  عملکرد زیست

) تأثیر نوآوري محصول سبز بر عملکرد و مزیت 2012( ١آر در پژوهش دیگري، مورات

ررسی کرد. نتایج این شرکت فعال در صنایع مختلف کشور ترکیه ب140رقابتی سازمان را در 

پژوهش نشان دادند نوآوري محصول سبز تأثیر مثبت و معناداري بر عملکرد و مزیت رقابتی 

 ,Murat Ar) سازمان دارد. همچنین این تأثیر بر مزیت رقابتی سازمان بیشتر از عملکرد است

هاي  نمحیطی بر عملکرد صادراتی سازما هاي زیست در پژوهشی دیگر تأثیر نوآوري .(2012

هاي مورد پژوهش  اروپایی بررسی شد. نتایج این پژوهش نیز نشان داد قابلیت و عملکرد سازمان

ها در بازارهاي جهانی دارد  محیطی یا سبز تأثیر مثبتی بر مزیت رقابتی آن در زمینۀ نوآوري زیست

(Costantini & Mazzanti, 2012).  

هاي نوآوري سبز در  ابی محرك) پژوهشی را با هدف ارزی2012تیسنگ و همکاران (

هاي الکترونیکی کشور تایوان، انجام دادند. در این مطالعه، نوآوري سبز در قالب چهار  شرکت

بعد نوآوري محصول سبز، نوآوري مدیریتی سبز، نوآوري فرآیند سبز و نوآوري فناورانۀ سبز 

هاي  ترین محرك کلیديمورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد نوآوري مدیریتی سبز یکی از 

) 2013تیسنگ و همکاران (. (Tseng, et al., 2012) سازي نوآوري سبز در سازمان است  پیاده

هاي الکترونیکی  سازي نوآوري سبز در شرکت پژوهش دیگري را با هدف سنجش میزان پیاده

با اهمیت  اساس دیدگاه مدیران سازمان دررابطه این پژوهش بر کشور تایوان، انجام دادند. در

یک از ابعاد نوآوري سبز و عملکرد سازمان در هر بعد، راهکارهایی براي بهبود و تقویت  هر

  .(Tseng, et al., 2013)هاي مورد پژوهش ارائه شد  نوآوري سبز در شرکت

تواند بر  پژوهش دیگري با هدف پاسخ به این پرسش که چگونه نوآوري محصول سبز می

صورت گرفت. این مطالعه در چهار شرکت برتر  2013د، در سال عملکرد شرکت تأثیر بگذار

تولید کنندة موتورسیکلت در ویتنام انجام شد. نتایج، حاکی از این بود که عملکرد شرکت در 

حوزة نوآوري محصول سبز بر عملکرد کلی شرکت شامل سهم بازار، میزان فروش، سود و 
 

1-  Murat Ar 
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زیستی  چنین تأثیر مثبت عملکرد محیط د. هماعتبار و شهرت شرکت تأثیر مثبت و مستقیم دار

در . (Lin, Tan, & Geng, 2013) شرکت بر عملکرد کلی شرکت نیز مورد تأیید قرار گرفت

شده در زمینه نوآوري  هاي انجام هاي تعدادي دیگر از پژوهش اي از یافته خالصه 1جدول شماره 

  است. در سازمان گزارش شده  سبز و پیامدهاي آن

  

 هاي پیشین در زمینه نوآوري سبز هاي تعدادي از پژوهش اي از یافته خالصه - 1ارهشم جدول

  هاي پژوهش اي از یافته خالصه  جامعه آماري  گران پژوهش

Cheng et al. (2014) صنایع مختلف در تایوان  
نوآوري سازمانی، فرآیندي و محصول سبز تاثیر مثبتـی  

  بر عملکرد سازمان دارند.

Triguero (2013)  
هاي کوچک و  شرکت

  متوسط اروپایی

هــا،  هــاي پژوهشــی و دانشــگاه همکــاري بــا ســازمان

ــاري    ــبز، همک ــوالت س ــراي محص ــازار ب ــاي ب تقاض

هـاي   گذاري ها از جمله محـرك  کنندگان و قانون تامین

  نوآوري سبز هستند.

Sezen and Cankaya 
(2013)  

  صنایع مختلف در ترکیه
سـبز تـاثیر    نوآوري فرآیند سـبز و نـوآوري محصـول   

  مثبتی بر عملکرد زیست محیطی سازمان دارند.

Chang and Chen 
(2013)  

  صنایع مختلف در تایوان

هویت سازمانی سبز و تعهـد زیسـت محیطـی باعـث     

سـازي نـوآوري سـبز     افزایش کارایی سازمان در پیـاده 

  شوند. می

Wu (2013) 
کنندگان فناوري  تولید

  اطالعات

ثیر مثبتــی بــر نــوآوري یکپــارچکی زنجیــره تــامین تــا

  محصول سبز و نوآوري فرآیند سبز دارد.

  )1388بنی مهد و همکاران (
هاي بورس اوراق  شرکت

  بهادار تهران

عملکرد زیست محیطی تـاثیر معنـاداري بـر عملکـرد     

  ها ندارد. مالی شرکت

بادآور نهندي و همکاران 

)1391(  

هاي بورس اوراق  شرکت

  بهادار تهران

ــاداري  ــه معن ــی و    رابط ــت محیط ــارایی زیس ــین ک ب

  ها وجود ندارد. معیارهاي عملکرد مالی شرکت

  

   پژوهش یمدل مفهوم

هاي متعددي تأثیر ابعاد مختلف نوآوري سبز بر  مرور پیشینۀ پژوهش نشان داد در پژوهش

وجود تأثیر همزمان تمام   است. با این شده   محیطی و عملکرد سازمان تأیید کارایی زیست
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محیطی  وري سبز بر عملکرد سازمان همزمان با توجه به نقش میانجی کارایی زیستابعاد نوآ

اساس مدل مفهومی پژوهش مطابق شکل  این است. بر تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته

نظر گرفتن تأثیر همزمان  هاي مدل مفهومی این پژوهش در شود. از نوآوري ارائه می 1شمارة

وآوري فناورانه، محصول، فرآیند و مدیریتی سبز بر عملکرد تمام ابعاد نوآوري سبز شامل ن

محیطی است. همچنین تأثیر ابعاد نوآوري سبز بر عملکرد سازمان  سازمان و عملکرد زیست

واسطه نقش میانجی عملکرد  صورت غیرمستقیم به صورت مستقیم و هم به هم به

  گیرد. محیطی مورد آزمون قرار می  زیست

 
  مفهومی پژوهشمدل  - 1شماره شکل

  شناسی پژوهش روش

پژوهش حاضر، از حیث هدف، پژوهشی کاربردي است و از حیث روش انجام آن، در 

شود. همچنین این پژوهش از آن جهت  بندي می همبستگی طبقه - هاي توصیفی پژوهش زمرة 

  ست.هاي مقطعی ا پردازد، از نوع پژوهش اي از زمان می هاي مرتبط با برهه که به بررسی داده

هاي پژوهشی بدین شکل  شده، فرضیه با توجه به پیشینۀ پژوهش و مدل مفهومی ارائه

  تدوین شدند:

  محیطی سازمان تأثیر دارد. نوآوري فناورانۀ سبز بر عملکرد زیست :1فرضیۀ
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  محیطی سازمان تأثیر دارد. نوآوري محصول سبز بر عملکرد زیست :2فرضیۀ

  محیطی سازمان تأثیر دارد. رد زیستنوآوري فرآیند سبز بر عملک :3فرضیۀ

  محیطی سازمان تأثیر دارد. نوآوري مدیریتی سبز بر عملکرد زیست :4فرضیۀ

  نوآوري فناورانۀ سبز بر عملکرد سازمان تأثیر دارد. :5فرضیۀ

  نوآوري محصول سبز بر عملکرد سازمان تأثیر دارد. :6فرضیۀ

  ثیر دارد.نوآوري فرآیند سبز بر عملکرد سازمان تأ :7فرضیۀ

  نوآوري مدیریتی سبز بر عملکرد سازمان تأثیر دارد. :8فرضیۀ

  محیطی سازمان بر عملکرد سازمان تأثیر دارد. عملکرد زیست :9فرضیۀ

هاي فعال در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد  جامعۀ آماري پژوهش حاضر را شرکت

زیر براي تعیین حجم نمونه  است. فرمول شرکت گزارش شده42ها  دهند که تعداد آن تشکیل می

نامۀ پژوهش بین یک  است. در این فرمول براي برآورد انحراف معیار جامعه، پرسش استفاده شده

که نوآوري سبز  )126/0(معیار متغیر کلیدي پژوهش  تایی توزیع شد و سپس انحراف15نمونۀ 

  شد. نظر گرفته  عنوان برآوردي براي انحراف معیار جامعه در است، به

  

اساس تعداد نمونۀ  این شده و بر نظر گرفته در 5/0) برابر گیري ( در این فرمول خطاي نمونه

یابی به تعداد نمونۀ آماري، تعداد  شرکت تعیین شد. براي اطمینان از دست17مورد بررسی برابر 

ز حذف شرکت نمونه توزیع شد که پس ا17یک از  ارشد هر نامه در بین مدیران پرسش50

  تحلیل قرار گرفت. و نامه مورد تجزیه پرسش45هاي مخدوش، تعداد کل  نامه پرسش

هاي پیشین،  نامۀ پژوهش از طریق بررسی پژوهش هاي تشکیل دهندة پرسش گویه

ها به لحاظ محتوا مورد تأیید قرار  نظر، اعتبار آن شدند و با مراجعه به اساتید صاحب استخراج

کرونباخ استفاده  آلفاي نامه از ضریب یا قابلیت اعتماد پرسش پایایی گرفت. براي سنجش

هاي مربوطه از  هایی که سنجه مقدار آلفاي کرونباخ و همچنین پژوهش 1است. جدول شده

  دهد. است را نشان می ها اقتباس شده آن
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 نامه پژوهش مشخصات پرسش -2شماره جدول

  آلفاي کرونباخ  منبع  تعداد گویه  متغیر

  95/0  (Ren, 2009)  4  یتی سبزنوآوري مدیر

  96/0  (Ren, 2009)  4  نوآوري فرآیند سبز

  82/0  (Ren, 2009)  5  نوآوري محصول سبز

  76/0  (Ren, 2009)  4  ي سبز نوآوري فناورانه

  88/0  (Barbiroli & Raggi, 2003)  4  محیطی سازمان عملکرد زیست

  85/0  (Costantini & Mazzanti,2012)  4  عملکرد سازمان

  

  هاي پژوهش  آزمون مدل مفهومی و فرضیه

سازي معادالت ساختاري بر  هاي پژوهش از مدل براي آزمون مدل مفهومی و همچنین فرضیه

کار  به SmartPLSافزار  است. بدین منظور نرم ترین مربعات جزئی استفاده شده پایۀ روش کم

  ایۀ این روش آماري استفادهسازي معادالت ساختاري بر پ افزارهایی که از مدل شد. نرم گرفته

ها و  نبودن داده هاي مستقل، نرمال خطی متغیر کنند، نسبت به وجود شرایطی مانند هم می

   .(Haenlein & Kaplan, 2004)بودن نمونه، سازگار هستند  کوچک

  است. نشان داده شده 2افزار بعد از آزمون مدل مفهومی پژوهش، در شکل شماره خروجی نرم

  
  : آزمون مدل مفهومی اولیه پژوهش2هشکل شمار
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معنادار از مدل حذف شوند و مدل  پیش از بررسی برازش مدل باید روابط غیر

کنید با  مشاهده می 2گونه که در شکل شماره شده براي بار دیگر آزمون شود. همان اصالح

طه از روابط ) دو راب96/1شده و مقایسه آن با مقدار بحرانی ( محاسبه t-valueتوجه به مقادیر 

کرده و  شده در مدل مفهومی پژوهش معنادار نیستند. این دو رابطه را از مدل حذف تدوین

افزار  خروجی نرم 3کنیم. شکل شماره شده را براي بار دیگر آزمون می مدل مفهومی اصالح

  دهد. را پس از آزمون مدل مفهومی نهایی پژوهش نشان می

  

 
  هایی پژوهش: آزمون مدل مفهومی ن3شکل شماره

  

هاي  شود. مدل پس از اصالح مدل به بررسی برازش کلی مدل مفهومی پرداخته می

ي ها مؤلفه دهندة زیر گیري (نشان هاي اندازه معمول ترکیبی از مدل طور معادالت ساختاري به

هاي مستقل و وابسته)  دهنده روابط بین متغیر هاي ساختاري (نشان متغیرهاي پنهان) و مدل

) و CRگیري، پایایی مرکب ( هاي اندازه براي برازش مدل SmartPLSافزار  نرمهستند. 

هاي ساختاري  را براي برازش مدلR2 کند و مقدار  ) را محاسبه میAVEمتوسط اشتراك  (
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براي پایایی مرکب و  7/0براي متوسط اشتراك، بیشتر از  5/0دهد. مقادیر بیشتر از  ارائه می

شده براي  مقادیر گزارش 3بیانگر برازش مناسب مدل هستند. در جدول R2براي  3/0بیشتر از 

دهندة برازش  کنید که نشان هاي پنهان) را مشاهده می هاي کلیدي مدل (متغیر هر یک از متغیر

  هستند. قابل قبول براي مدل مفهومی پژوهش 

  

 گیري و ساختاري هاي برازش مدل اندازه : شاخص3جدول شماره

  R2  پایایی مرکب AVE  متغیر

 -----  85/0 58/0  ي سبز نوآوري فناورانه

 -----  87/0 59/0  نوآوري محصول سبز

 -----  95/0 83/0  نوآوري فرآیند سبز

  -----  96/0 86/0  نوآوري مدیریتی سبز

  92/0  92/0  74/0  محیطی عملکرد زیست

  69/0  89/0  67/0  عملکرد سازمان

  

همان آزمون  یامدل  یبرازش جزئبررسی مدل نوبت به  یبرازش کلاطمینان از پس از 

 ینبودن ا و معنادار یرهر متغ ياثرگذار یبمرحله ضر ین. در ارسد یم یپژوهش هاي یهفرض

 ینا يمعنادار یزشده و ن تأثیر برآورد یبضرا 3. جدولگیرد یقرار م یمورد بررس یبضر

 یپژوهش هاي یهفرض أییدت یابا رد  در رابطه توان یاساس م ینا . بردهد ینشان م را ضرایب

  کرد. گیري یمتصم

هاي تجربی  دهند داده نشان می 4شده در جدول شماره که اطالعات ارائه گونه همان

هاي پژوهشی به جزء فرضیۀ ششم و هشتم را مورد تأیید قرار  شده تمام فرضیه آوري جمع

مثبت و معناداري بر  تأثیر بود که نوآوري محصول سبز دهند. در فرضیۀ ششم ادعا شده می

)، 04/1شده براي این رابطه ( محاسبه tکه مقدار  میزان عملکرد سازمان دارد. با توجه به این

) است، در نتیجه شواهد کافی براي تأیید این فرضیه وجود 96/1تر از مقدار بحرانی آن ( کم

ۀ آن با مقدار بحرانی شده و مقایس برآورد tندارد. در فرضیۀ هشتم نیز با توجه به مقدار 

  توان نتیجه گرفت که نوآوري مدیریتی سبز تأثیر معناداري بر عملکرد سازمان ندارد. می
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 هاي پژوهش شده و آزمون فرضیه : بررسی معناداري ضرایب تأثیر برآورد4جدول شماره

  آزمون فرضیه t-value   تأثیر یبضر  رابطه مورد بررسی  فرضیه

  تأیید فرضیه 87/5  30/0  محیطی عملکرد زیست سبزي  نوآوري فناورانه  نخست

  تأیید فرضیه 24/5  25/0  محیطی عملکرد زیستنوآوري محصول سبز  دوم

  تأیید فرضیه 13/7  31/0  محیطی عملکرد زیست نوآوري فرآیند سبز  سوم

  تأیید فرضیه 22/5  25/0  محیطی عملکرد زیستنوآوري مدیریتی سبز  چهارم

  تأیید فرضیه  46/2  27/0  عملکرد سازمان نۀ سبزنوآوري فناورا  پنجم

  رد فرضیه  04/1  13/0  عملکرد سازماننوآوري محصول سبز  ششم

  تایید فرضیه  12/2  22/0  عملکرد سازماننوآوري فرآیند سبز  هفتم

  رد فرضیه  66/1  17/0  عملکرد سازماننوآوري مدیریتی سبز  هشتم

  تایید فرضیه  97/2  41/0  عملکرد سازمانمحیطی عملکرد زیست  نهم

  

صورت  گونه که در مدل مفهومی پژوهش مشخص است، ابعاد نوآوري سبز به همان

محیطی بر عملکرد سازمان تأثیرگذار  واسطه نقش میانجی کارایی زیست مستقیم و به غیر

غیرمستقیم ابعاد نوآوري سبز بر عملکرد سازمان  تأثیر یبضرا 5 هستند. در جدول شماره

آید  دست می متغیر به ١است. از مجموع ضریب تأثیر غیرمستقیم و مستقیم، اثر کلی ارائه شده

  است. ها محاسبه و گزارش شده که براي هرکدام از رابطه
  

 : ضرایب تأثیر غیرمستقیم و اثر کلی متغیرها5جدول شماره

  اولویت  اثر کلی  غیرمستقیم تأثیر یبضر  رابطه مورد بررسی

  1  39/0  30/0*41/0=12/0  لکرد سازمانعمنوآوري فناورانۀ سبز

  3  10/0  25/0*41/0=10/0  عملکرد سازماننوآوري محصول سبز

  2  35/0  31/0*41/0=13/0  عملکرد سازماننوآوري فرآیند سبز

  3  10/0  25/0*41/0=10/0  عملکرد سازماننوآوري مدیریتی سبز

  

بندي  ها را اولویت توان آن با توجه به اثر کلی ابعاد نوآوري سبز بر عملکرد سازمان می

هایی از نوآوري سبز که بیشترین اثر کلی را بر عملکرد سازمان  کرد و بدین صورت جنبه

  سازي قرار داد. دارند در اولویت توجه و پیاده
 

1- Total Effect 
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  گیري بحث و نتیجه

رابطـه بـا هـر یـک از      هاي پژوهشـی، در  در ادامه با توجه به نتایج آزمون مدل مفهومی و فرضیه

  شود. گیري و همچنین ارائه پیشنهادات کاربردي پرداخته می نوآوري سبز به بحث و نتیجه ابعاد

صـورت   نتایج پژوهش حاضر نشان داد نوآوري فناوارنۀ سبز هم به نوآوري فناورانۀ سبز:

محیطی بـر عملکـرد    واسطه نقش میانجی عملکرد زیست مستقیم به صورت غیر مستقیم و هم به

ار است. همچنین نوآوري فناوارنـۀ سـبز بیشـترین اثـر کلـی را بـر متغیـر        کلی سازمان تاثیرگذ

اساس بـه مـدیران فعـال در صـنعت کاشـی و سـرامیک پیشـنهاد         این عملکرد سازمانی دارد. بر

سازي این جنبه از نوآوري سبز در سازمان را در اولویت قرار دهنـد. پیشـنهادات    شود پیاده می

  شود: این صنعت ارائه می زیر جهت ایجاد انگیزه در مدیران

 کننـده کاشـی    هاي تولید کارهاي تشویق و تنبیه جهت ایجاد انگیزه در شرکت و توسعۀ ساز

 زیست. هاي دوستدار محیط و سرامیک براي استفاده از تجهیزات و فناوري

 آالت سبز. هاي معامالتی و مالیاتی جهت خرید و واردات تجهیزات و ماشین کاهش هزینه 

 محیطـی جهـت شناسـایی و پیگیـري میـزان آلـودگی و        هاي نظارتی زیسـت  متوسعه سیست

  کنند. ها ایجاد می محیطی که شرکت مخاطرات زیست

هاي این پژوهش نشان داد کـه نـوآوري محصـول سـبز تنهـا       یافته نوآوري محصول سبز:

محیطـی سـازمان دارد    مسـتقیم و از طریـق تـأثیر مثبتـی کـه بـر عملکـرد زیسـت         صورت غیر به

تـوان بـه تحمیـل     تواند باعث افزایش عملکرد کلی سازمان شـود. از دالیـل ایـن یافتـه مـی      می

واسطه خرید تجهیزات سـبز، آمـوزش کارکنـان و نظـارت      مدت به سازمان به هاي کوتاه هزینه

هـاي   وجود مطابق یافتـه  این تر جهت تولید و توسعه محصوالت سبز اشاره کرد. با بیشتر و دقیق

مــدت از طریــق بهبــود عملکــرد  توانــد در بلنــد وري محصــول ســبز مــیپــژوهش حاضــر نــوآ

اولیـه باعـث    محیطی سازمان از جمله کاهش ضایعات، کاهش مصـرف انـرژي و مـواد    زیست

  افزایش عملکرد کلی سازمان شود.

صـورت مسـتقیم و هـم اینکـه      ایـن بعـد از نـوآوري سـبز، هـم بـه       نوآوري فرآیند سـبز: 

توانـد   محیطی سازمان دارد می تأثیر مثبتی که بر عملکرد زیست واسطۀ صورت غیرمستقیم به به
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کـه نـوآوري فرآینـد سـبز بعـد از نـوآوري        آنجـایی  عملکرد کلی سازمان را بهبـود بخشـد. از  

ســازي و توســعه آن در  فناورانــۀ ســبز بیشــترین اثــر کلــی را بــر عملکــرد ســازمان دارد پیــاده 

منظـور   گیـرد. بـدین   ویـت دوم قـرار مـی   کننـده کاشـی و سـرامیک در اول    هـاي تولیـد   شرکت

  شود: پیشنهادهاي کاربردي زیر ارائه می

 تعریف و مهندسی مجدد فرآیندهاي تولید براي اطمینان از اثربخشی درونی  

 ها و توسعه اقدامات تحقیق و توسعه طراحی مجدد فرآیند  

 مدیریت مؤثر اسناد و اطالعات  

 نفعان محیطی ذي یستتوسعه سمینارهاي آموزشی جهت افزایش آگاهی ز  

 محیطی طراحی مجدد نحوة ارائه خدمت به مشتریان در جهت رهنمودهاي زیست  

از دیگر ابعـاد نـوآوري سـبز، نـوآوري مـدیریتی سـبز اسـت کـه          نوآوري مدیریتی سبز:

صـورت مسـتقیم بـر عملکـرد سـازمان تأثیرگـذار نیسـت ولـی          اساس نتایج این پـژوهش بـه   بر

محیطـی سـازمان باعـث افـزایش      قیم از طریق بهبود عملکرد زیستمست صورت غیر تواند به می

هـاي   سـازي سیسـتم   منظـور پیـاده   هاي مشـاوره و نظـارت بـه    عملکرد کلی سازمان شود. هزینه

توان از دالیل تأثیر مستقیم نوآوري مـدیریتی سـبز بـر عملکـرد      محیطی را می مدیریت زیست

پـژوهش نـوآوري مـدیریتی سـبز نیـز در      هـاي ایـن    شـک مطـابق بـا یافتـه     سازمان دانست. بی

محیطی سازمان باعث بهبود عملکرد کلـی    تواند از طریق افزایش عملکرد زیست مدت می بلند

  سازمان شود.

عنـوان یـک پایـه و اسـاس بـراي       در آخر نیز، استفاده از مـدل مفهـومی ایـن پـژوهش، بـه     

  شود. میهاي ناشناختۀ این بحث توصیه  بینی جنبه تحقیقات آینده و پیش
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