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  کیدهچ

ــت، امروزه راهکارهایی از قبیل ب    ها در رابطه با نابودي     با افزایش نگرانی  ــبز  پاک  فناوري کارگیري  همحیط زیسـ ر دو نوآوري سـ

ست  جلوگیري از تخریب آن جهت حفاظت و ست که   ،سبز  فناوريانتخاب  .بوجود آمده ا صري  سازمان آن را به فرآیندي ا عنوان عن

صمیم اثربخش در برنامه صوالت و فر کار میگیري بهریزي و ت ست یابد    ینآگیرد تا به مح ست د ستدار محیط زی ل این مکم .دهاي دو

 زهامروبا توجه به اینکه . اســت کیفیت محیط زیســت توســعه تمامی ســطوح ســازمان با هدف در نوآوري ســبز کارگیريهب فرآیند،

سازمان  اید ها بسازمان  است، بر آن تاثیرگذار  یطی نیزمختلف زیست مح  هايجنبه به خود گرفته است و  يمفهوم جدید هاعملکرد 

ــت محیطی ایی را در جهتراهبرده ــده، در این پژوهش بهبود عملکرد زیس ــتاي مطالب گفته ش ــنایع خود اتخاذ نمایند. در راس  ص

سشنامه بین    180 عدادانتخاب و ت پژوهشعنوان جامعه آماري این به به علت آالیندگی فراوان، ،شیمیایی  کوچک و متوسط  عدد پر

ش     کمدیران  صنعتی ا شهرک  ست.   پخ تهاردارخانجات  شده ا سازي  از نیزراي آزمون مدل مفهومی ب ش  بر  ساختاري  معادالت مدل

ي ســبز فناور انتخاب دهدشــده اســت. نتایج این مطالعه نشــان می اســتفاده Smart PLSافزار نرم جزئی و مربعات ترینکم مبناي

  بیشترین تاثیر را در بهبود عملکرد زیست محیطی صنایع شیمیایی دارد.
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  مقدمه -1

آن مواجه  با ســـازمان هر امروزه که ايمســـئله ترینبزرگ

 از تغییر این پذیرشقطعا  و دگرگونی است و تحوله مسئل  است، 

سازمان   ست.  و دوام عوامل ترینبزرگ از سوي   امروزه بقاي آن ا

ــت عملکرد ــت  قوانین از پیروي و ها بنگاه  محیطی زیسـ زیسـ

یک به  محیطی یت  عنوان  قابتی  مز گاه  براي ر ــوب ها بن  محسـ

ــودمی ــازمان .]2و  1[ش ــت محیطی و امروزه نه تنها س هاي زیس

ــازمان توجه دارند        ــت محیطی سـ ــائل زیسـ ؛ بلکه دولت، به مسـ

شتریان نیز   شکیل      عنوانبهم صلی ت صر ا صه رقابت،  عن دهنده عر

ــازمان را زیر نظر دارند. با توجه به یتلفعا تحوالت متعدد هاي سـ

ــت ــترش بهره محیط زیسـ این  هاي تخریبی از آن،  برداريو گسـ

  توجه نیز بیشتر شده است. 

هاي هاي زیست محیطی شهرکیکی از عوامل موثر در آلودگی

ستان   ست ها صنعتی واقع در ا صنعتی  . ا ست  منطقه ،شهرک  اي ا

ــعهکه به ــنع منظور توس ــنعتی  ص ــدن تولیدات ص تی و متمرکزش

از ایجاد شــهرک صــنعتی،  اصــلی نظرگرفته شــده اســت. هدفدر

ست تا تاثیرات         شهري ا شور در خارج از مناطق  صنعتی ک سعه  تو

ــانده و با   ــهري را به حداقل رس ــاکنین ش منفی بار صــنعتی بر س

سیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در       سان به م سی آ ستر د

شهر  شین به بار آورد مناطق  شهرک    .ن صلی  هاي  یکی از اهداف ا

، اما متاسفانه این مهم اجرایی نشده   صنعتی کاهش آلودگی است  

شهرک         سیاري  ستان البرز تعداد ب ست. در ا شده ا و نادیده گرفته 

شده          شت و ... بنا  سیمین د ستان،  شتهارد، بهار صنعتی از جمله ا

ــتن  ــغول به فعالیت هس ــنایع مختلف در آن مش ــهرک که ص د. ش

شــرکت فعال  666داراي صــنعتی اشــتهارد واقع در اســتان البرز 

که مشـکالت زیسـت محیطی بسـیاري را براي این اسـتان      اسـت 

  بوجود آورده است.

ــازمانبا توجه به اینکه   ها براي نگهداشــت مشــتریان خود س

ات زیســـت پیشـــنهاد ات وها و نظرنیازها، خواســـت باید عالیق،

ــازمان و   د تا باعث    محیطی آنها را دریابن    ــب مزیت  بقاي سـ کسـ

ــوندرقابتی  ــت تا تاثیر انتخاب   قاله،م، در این ش ــده اس ــعی ش س

ــهرک   فناوري ــبز بر عملکرد زیســت محیطی ش پاک و نوآوري س

ار عنوان راهکصنعتی اشتهارد بررسی گردد و نتایج حاصل از آن به

  و پیشنهادي در دست صنایع قرار گیرد.
  

  پیشینه مروري بر ادبیات نظري و -2

امروزه مشتریان نه تنها به محصول، بلکه اثرات جانبی آن هم   

.  اســتدهند. یکی از این اثرات، اثرات زیســت محیطی اهمیت می

ــت محیطی از یــک ــترش �تحوالت متعــدد زیســ ــو و گسـ سـ

ــوي دیگر هاي تخریبی از آن برداريبهره جب افزایش   از سـ ، مو

وجه به مطالب با ت .]3[اهمیت حفاظت از محیط زیست شده است

ــتریان، در محیط رقابتی امروزه،      باال می  درت  ق توان دریافت مشـ

ست دارند. افزایش    سیاري در د ست  موارد از آگاهی ب محیطی،  زی

شتریان  ترجیحات ستدار  تولیدات براي م ست، توجه  محیط دو   زی

 گانکنندتامین جستجوي صنعت و  محیطی زیست رفتار به مداوم

ر د یر راهبردود، صنایع مجبور به تغیشسبز، همه و همه سبب می 

ــوند و توجه     جهت تطابق فعالیت     ــت شـ هاي خود با محیط زیسـ

سته ویژه . ]4[اي زیست محیطی مشتریان خود نمایند  هاي به خوا

راي روشــن شــدن بیشــتر مطالب، در ادامه به بررســی مطالعات ب

  شود.تایج آنها پرداخته مینگذشته و 

سازوکارهاي انتقال  " با عنواناي مقاله 1394سال  مرندي در 

ئه نمود که در آن    "ها، اثرات و الگوها  فنآوري: ویژگی  به معرفی  ارا

ــازوکارها، ویژگی ــاعه س ها، اثرات و الگوهاي انتقال فنآوري در اش

  .]5[ها پرداختدانش مدیریت فنآوري و بهبود عملکرد سازمان

ــال   کاران در ســ ل    1393 بهروزي و هم قا با عنوان هم  اي 

 در فناوري موفقیت انتقال در موثر عوامل تحلیل و اسـایی شـن "

ــط(مطالعه   کوچک  هاي بنگاه  و  دام هاي بنگاه  موردي: و متوسـ

  ق،یتحق روشارائه نمودند.  "استرالیا) و ایران گوشتی هايفرآورده

شد می یلیتحل سوب م  با  .شود یو از نظر نوع هدف، کاربردي مح

ستند ی انیم ی وعال رانیمد ،مطالعه این جامعه آماري . براي این ه

سمی  –هاي کولومگروفو آزمون یفیاز آمار توص منظور   یت رنوف،ا

 پنجدهد، ینشـان م  جینتا .اسـتفاده شـده اسـت    دمنیتسـت و فر 

متوســـط  و هاي کوچکانتقال فناوري در بنگاه تیعامل در موفق

گذار یتاث  مل فرهنگ       ر ند از: عوا که عبارت ــت  ناوري،   یفن ،یاسـ ف

  .]6[اي انسانی، توانمندي تحقیق و توسعه و مالیهتوانمندي

تحقیقی با  1393مروتی شــریف آبادي و همکاران در ســال  

سازمان     "عنوان  سبز بر عملکرد  سی تأثیر ابعاد نوآوري  ه ئراا "برر

ــبز ــ- نمودند. در این تحقیق، تأثیر ابعاد مختلف نوآوري س مل اش

سبز، نوآوري      سبز، نوآوري محصول  سب نوآوري مدیریتی  ز فرآیند 

از طریق نقش میانجی عملکرد زیســت   -و نوآوري فناورانه ســبز 

روش کلی این  محیطی بر عملکرد ســازمان بررســی شــده اســت

هاي فعال در صنعت  آماري آن شرکت  هتحقیق پرسشنامه و جامع  

ــتان یزد   ــرامیک اس ــی و س ــیهاســتکاش هاي . براي آزمون فرض

شی  سازي  ،پژوه ساختاري بر  از مدل  نیترروش کم هیپا معادالت 

 ابعاددر این پژوهش تاثیر اســتفاده شــده اســت.    یمربعات جزئ

ــامل نوآوري فرآ  ــبز ش صــورت ســبز به ۀو فناوران ندینوآوري س

سط      ستقیم به وا ستقیم و غیرم ست     هم نقش میانجی عملکرد زی
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  7  1396پاییز و زمستان ، سیشماره   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

  ].7[تایید شده استمحیطی، بر عملکرد سازمان 

تحقیق و تاثیر "ن ااي با عنو، مقاله2015لی و مین در ســـال 

ست محیطی و تاثیر آن بر آلودگی      سبز بر نوآوري زی سعه  اي هتو

اده با استف  ،ارائه نمودند. در این مطالعه "کربنی و عملکرد سازمان 

ــنجی،   ــادس بین  ،هاي تولیدي ژاپنکارخانهعملکرد از روش اقتص

زیســت  هاي گزارش با اســتفاده از  و 2010تا  2001هاي ســال 

دهد، تحقیق و شــده اســت. نتایج نشــان میده تخمین ز محیطی

ــعه ســبز با عملکرد مالی ــازمان توس ارتباط   و زیســت محیطی س

  .]8[مثبت دارد

ررســی ب"اي با عنوان ، مقاله2015ر ســال هانگ و همکاران د

 هاي سبز سازمانی  یمی و مشتري، پاسخ  ارتباط بین فشارهاي تنظ 

سبز  شنامه    ارائه نمودند. ابزار "و عملکرد نوآورانه  س این تحقیق پر

ــت پرســشــنامه   427شــرکت منتخب چین،  1441. از بین اس

شی از         آگرد شارهاي نا ست، ف ست. نتایج حاکی از آن ا شده ا وري 

ــخ ــتریان و قوانین دولتی، پاسـ ــازمان را ارتقا مشـ هاي ســـبز سـ

  .]4[دهدبخشد و عملکرد نوآورانه سبز را افزایش میمی

بررســـی "اي با عنوان ه، مقال2014خیا و همکاران در ســـال 

ــرایط، انتخاب تک  ــار ش ــبز و عملکرد ارتباطات بین فش نولوژي س

ساس مطالعات تجربی  ارائ "سازمان  ه نمودند. ابزار این تحقیق، برا

شرکت   98عدد از  533که در مجموع است  گسترده، پرسشنامه    

ساختاري         ساس معادالت  ست و برا شده ا ستخراج  واقع در چین ا

شد  ست     یکپارچه تحلیل  ست آمده حاکی از آن ا ست. نتایج بد ه ا

شرایط محیطی و    داري بین انتخاب فناوريکه ارتباط معنی پاک، 

ــتقیم ذيوظیفه ــازمان وجود دارد. حمایت مسـ نفعان و  اي در سـ

 ،. از طرفیاست پاک بسیار اثرگذار   فناوريمحیط بازار در انتخاب 

ــرایط کالن  ــعه اجتماعی،  اجزاي ش ، محیط  هفناورانمرحله توس

نیز نقش قابل توجهی در انتخاب  -هاي قانونیطبیعی و ســیســتم

بازي می   فناوري  به آن      پاک  کند. نکته مهمی که در این تحقیق 

ی در اشــاره شــده اســت نقش بســیار مهم عملکرد زیســت محیط

ــازمان در     برقراري ارتباط بین انتخاب فناوري    پاک و عملکرد سـ

   .]9است[چین 

سال  دو همکاران  رآ تمورا تاثیر "اي با عنوان ، مقاله2012ر 

نوآوري تولید ســبز بر عملکرد ســبز و ظرفیت رقابتی (با توجه به 

ن  نمودند. در ایه ارائ" یل کننده مدیریت زیست محیطی نقش تعد

ــت و       ــده اســ ــتفـاده شــ ــنـامـه اسـ ــشـ تحقیق از ابزار پرسـ

صول �نوآوري�تأثیر  140سازمان را در   یقابتر عملکرد�بر� سبز �مح

صنا  شرکت  شور ترک  عیفعال در  س  هیمختلف ک  جیاکرد. نت یبرر

ــان  تحقیق نیا ــبز تأث  دهدمینش ــول س مثبت و  رینوآوري محص

مز           کرد و  عمل بر  عنــاداري  ت   تیــم ب ــازمــان دارد�یرقــا و   ســ

ــازمان �رقابتی �مزیت �بر�تأثیر �این�همچنین ــتر�سـ   عملکرد� از� بیشـ

  .]1است[
  

  مدل مفهومی پژوهش -3

صوی  خوبی به بهتحقیق را  ، مدل مفهومیشماره یک شکل   ر ت

ــیده  ــت کشـ  قابل متغیرها و ارتباط آنها با یکدیگر       که در آن  اسـ

س    شاهده ا برگرفته از تحقیق محمدنژاد و همکاران  ت. این مدلم

  . است 1395در سال 

 
  

  ]10[): مدل مفهوم تحقیق 1شکل (

  

متغیر و  شود، در مدل مفهومی شش  همانطور که مشاهده می 

متغیرهاي نوآوري تولید دارد. براساس این مدل  فرضیه وجود   پنج

سبز       سبز بر نوآوري  سبز و نوآوري مدیریتی  سبز، نوآوري فرآیند 

گذارند که با سه فرضیه فرعی پوشش داده شده است. در تاثیر می

ــت   فناور ادامه، انتخاب    ــبز بر عملکرد زیسـ ي پاک و نوآوري سـ

صلی  فرضیه گذارند که با دو محیطی تاثیر می ش  پو ا ده  شش داده 

  است. 

  

  شناسی پژوهشروش -4

هدف چراکه  اسـت؛ تحقیق حاضـر از نظر نوع هدف، کاربردي  

ــلی آن ا پدید  صـ از طریق  ها  آزمون نظریه  و ها تبیین روابط بین 

ست. مصاحبه    تاریخی واز نوع  ،هاهمچنین از نظر گردآوري داده ا

ــیفی  ــمار می به توصـ به این جهت که براي مطالعه مبانی   رود؛ شـ

 دفه نظري و پیشینه از روش تاریخی بهره گرفته است. از طرفی،

 ؛یک جامعه استو پارامترهاي ها بررسی توزیع ویژگی این تحقیق

ــی      با انتخاب نمونه    بنابراین  ــت به بررسـ اي که معرف جامعه اسـ
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 و پژوهش پیشینۀ به توجه با شود.تحقیق پرداخته می متغیرهاي

 شکل تدوین  بدین پژوهشی  ايههفرضی  شده،  ارائه مفهومی مدل

 شده است:

1H عملکرد زیسـت  داري بر اثر مثبت معنی ي سـبز فناورانتخاب

  دارد. محیطی

2H  سبز ست محیطی داري بر اثر مثبت معنینوآوري   عملکرد زی

  دارد.

2-1Hد.وري سبز دارآنوداري بر اثر مثبت معنی نوآوري تولید سبز  

2-2Hنوآوري ســبز داري بر ت معنیاثر مثب نوآوري فرآیند ســبز

  دارد.

2-3H سبز سبز داري بر اثر مثبت معنی نوآوري مدیریتی    نوآوري 

  دارد.

ــتیکی از عمــده ترین منــابع آلوده  ،کننــده محیط زیســ

ــنعتی     ــتند کارخانجات صـ ــط دولت و     هسـ که کنترل آنها توسـ

ست محیطی هاي سازمان  ست. به علت         زی شده ا شوار  سیار د ب

 ات پژوهش در تالش است این ست،کار محیط زیاهمیت غیرقابل ان

ست محیطی     فناوريتاثیر نوآوري و  ایع  صن سبز را بر عملکرد زی

به علت ماهیت وجودي، در  شیمیایی  صنایع  .بررسی کند  آالینده

و همین امر باعث  است  مالیاتیلیست صنایع آالینده سازمان امور    

این  در . شــده اســتهاي مضــاعف زیســت محیطی اعمال کنترل

ستا و براي  هاي از مدیران رده، یک دست و متمرکز شدن نمونه   را

که  ها اســتفاده شــده  این صــنایع، جهت گردآوري داده  مختلف

هده اقابل مش شماره یکدر جدول  مربوط به آن آمارهاي توصیفی

  است. 

  : آمار توصیفی مربوط به مدیران سطوح مختلف1 جدول

  نی تجمعیفراوا  (%)درصد  فراوانی  پست سازمانی

�65�36,2  65  مدیر عامل

  109  24,5  44  مدیر تولید

  128  10,8  19  مدیر کنترل کیفیت

  143  8,5  15  مدیر مالی

�170�15  27  مدیر برنامه ریزي

  180  5  10  مدیر تحقیق و توسعه

شهرک     بنديطبقه در صنایع کوچک و  صنعتی  سازمان  هاي 

سب اندازه به چهار   هايشرکت  ،ایران نفر  10-49گروه ایران برح

 گرنفر کار 150و  گرنفر کار 100-149، گرنفر کار  50-99، گرکار 

شده    شتر تفکیک  ست در زمره    . اندو بی سه گروه نخ از این میان، 

سط  و کوچک هايبنگاه سوب  متو ا توجه به ب .]11[شوند می مح

شهرک  صنعتی اینکه  شش       ،هاي  سط را پو صنایع کوچک و متو

ــهرک دهد، از این رو براي ا می ــنعتی  نجام این پژوهش از شـ صـ

ــتهارد  براي تعیین  کوکراناز فرمول  و عنوان جامعه آماري   به  اشـ

 در شهرک صنعتی اشتهارد، تعداد ندازه نمونه استفاده شده است.ا

سط  شرکت   666 ستقر  کوچک و متو ست.   م   293در این بین، ا

  رابطه ، وجود دارد.شــیمیایی فعال در زمینه محصــوالت شــرکت

  گیري به روش کوکران را نشان می دهد.)، نمونه1(

رابط

ه 

)1(  

�

�

����1 � ��
��

1 � 1
� �	

����1 � ��
�� � 1	

  

n: تعداد نمونه آماري ،Nجامعه آماري د= تعدا ،P = سهم یا نسبت

  مجاز خطايحداکثر = d، افراد داراي پیامد مورد نظر

طاي حداکثر   ،)1(فرمول در  جاز  خ عادل   م در نظر  0,05م

  z و مقدار آماره 95,0 اطمینان ضریب  گرفته شده است. در نتیجه

 0,5نیز معادل  p دارمقاستخراج شده است.     1,96از جدول، برابر 

ست.    شده ا شد  �0,5برابر  pزیرا اگر درنظرگرفته  حداکثر مقدار   ،با

شــود که نمونه به کند و این امر ســبب میممکن خود را پیدا می

 .حد کافی بزرگ باشد
d=0.05,  Z=1.96,  P=0.5,  N=293 

� �

�1.96�� ∗ 0.5 ∗ 0.5
�0.05��

1 �
1
293 ∗ �

�1.96�� ∗ 0.5 ∗ 0.5
�0.05��

� 1�

� 166.467�
ــ در    عدد  برابر  طور تقریبی،به ها  تعداد نمونه  ، باال  بات محاسـ

به جهت افزایش اعتبار پژوهش و امکان  که تخمین زده شده  167

ــشــنامه  این   نمونه براي 180ها، تعداد مخدوش بودن برخی پرس

  پژوهش درنظرگرفته شده است.  

 بررسی  طریق از نامه پژوهشش پرس  هدهندتشکیل  هايگویه

 اســاتید به مراجعه با و شــدند اســتخراجپیشــین،  هايپژوهش

ــ قرار گرفته  تأیید مورد محتوا لحاظ به آنها اعتبار نظر، احبص

ست. براي  ضریب   از نامهش پرس  اعتماد قابلیت یا پایایی سنجش  ا

 آلفاي مقدار�شماره دو   جدول است.  استفاده شده   کرونباخ آلفاي

 هانآ از مربوطه هايســنجه که هاییپژوهش همچنین و کرونباخ

  دهد.می نشان را است شده اقتباس
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  پرسشنامه پژوهش : مشخصات2 جدول

  آلفاي کرونباخ منبع  متغیر

  0,855 (Xia et al, 014)  سبز انتخاب فناوري

  0,790 (Chiou et al, 2011)  نوآوري تولید سبز

  0,764 (Chiou et al, 2011)  نوآوري فرآیند سبز

  0,846 (Chiou et al, 2011)  نوآوري مدیریتی سبز

  محیطیعملکرد زیست
(Xia et al, 2014) 

(Chiou et al, 2011) 
(Lee et al, 2010) 

0,879  

شتار،   در این ضیه نو از روش ها و مدل مفهومی براي آزمون فر

ستفاده می    مدل ساختاري ا  ابزاري شود. این روش سازي معادالت 

ست محققین را  سی ارتباطات میان چندین مت  ،در د  غیرجهت برر

سعه نظریه روش قدرت این  زد.سا در یک مدل فراهم می ها در تو

ریت  ، مدیبازاریابیباعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل 

هاي اطالعاتی شــده  و ســیســتم راهبردي منابع انســانی، مدیریت

ــت. یکی از مهم ــتفاده زیاد اس ــگران از این  ترین دالیل اس پژوهش

هــا در قــالــب معــادالت میــان  قــابلیــت آزمودن تئوري روش،

ست.  سط ت گیريخطاي اندازهلحاظ نمودن ،دلیل دیگر متغیرها  و

ــت که به محقق اجازه می     دهد تا تجزیه و تحلیل     این روش اسـ

در  دهد. گیري گزارشهاي خود را با احتســـاب خطاي اندازهداده

ــتا براي ــیه همچنین و مفهومی مدل آزمون این راسـ  هايفرضـ

ــازيلمد از تحقیق ــاختاري معادالت س  ترینکم روش بر پایه س

الزم به  استفاده شده است.    Smart PLSافزار نرم جزئی و  مربعات

ها مبتنی بر آماره آزمون ضرایب مسیر    عده رد فرضیه ذکر است، قا 

ست       ش ساس قاعده  ست که برا اگر قدر مطلق آماره مرتبط با هر  ا

  دار است.، آن ضریب از نظر آماري معنیباشد 2ضریب بیشتر از 
  

  افته هاي پژوهشی -5

عد از ورود داده  مدل       ب تایج، خروجی  فت ن یا ــازي ها و در سـ

شکل  ساختاري نرم  شان شماره دو  افزار در  ست  شده  داده ن این  .ا

سیر مدل و میزان تاثیر مت     ضرایب م ست شکل بیانگر  قل  غیرهاي م

براي برازش  Smart PLSافزار در نرم. اســتبر متغیرهاي وابســته 

هاي اندازه گیري، از متوسط اشتراک و پایایی مرکب استفاده   مدل

شتراک       شود. در مدل می سط ا سب، مقدار متو هاي با برازش منا

ــت 0,7بیش از پایایی مرکب  ،0,5ز بیش ا ــماره . در جدول اس ش

  .استدهنده برازش خوب مدل مقادیر نشان این سه

 گیري و ساختاريهاي برازش مدل اندازه: شاخص3 جدول

CR AVE متغیر

0,899� 0,693�   سبز فناوريانتخاب 

0,878� 0,706�   نوآوري تولید سبز

0,894� 0,808�   نوآوري فرآیند سبز

0,856� 0,865�   نوآوري مدیریتی سبز

0,733� 0,733�   عملکرد زیست محیطی

ــیه مدل کلی برازش از ناطمینا از پس  هايباید آزمون فرض

 و متغیر هر اثرگذاري ضــریب مرحله این در تحقیقی انجام شــود.

ــریب معنادار بودن ــی مورد این ض ــکلمی قرار بررس  گیرد. در ش

  .استقابل مشاهده  t، نتایج حاصل از آزمون شماره سه

    

  
  پژوهش مفهومی مدل ضرایب مسیر حاصل از آزمون :2 شکل
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  مدل مفهومی پژوهش tآزمون  :3 شکل

 نیز و شـــده برآورد تأثیر ضـــرایب در جدول شـــماره چهار

ساس  براین .نشان داده شده است    این ضرایب  معناداري  توانمی ا

ــیه تأیید یا رد با رابطه در ــمیم هايفرض  .کرد گیريتحقیقی تص

تمامی   ،قابل مشــاهده اســت شــماره چهارهمانطور که در جدول 

  گیرد.هاي پژوهشی مورد تایید قرار میفرضیه
  

شدهبرآوردتأثیرضرایبمعناداريبررسی:4 جدول

  رابطه مورد بررسی
ضریب 

  تاثیر
T 

آزمون 

  فرضیه

عملکرد زیست  �پاک فناوري

  محیطی
  تایید  23,074  0,713

 تایید  4,137  0,168  عملکرد زیست محیطی �نوآوري سبز
 تایید  15,870  0,454  نوآوري سبز ��نوآوري تولید سبز
 تایید  17,301  0,486  نوآوري سبز ��نوآوري فرآیند سبز

 تایید  8,624  0,307  نوآوري سبز ��نوآوري مدیریتی سبز
 

  گیري نتیجه و حثب -6

و  ســبز فناوريانتخاب ســعی شــده تا تاثیر �حاضــر مطالعهدر 

سبز  صنایع    ارتقايدر  نوآوري  ست محیطی  کوچک و   عملکرد زی

بررسی گردد. از این رو با استفاده از پرسشنامه،     شیمیایی  متوسط 

  شهرک صنعتی اشتهاردمدیران صنایع شیمیایی   از ،اطالعات الزم

افزار منر هــا ازتجزیــه و تحلیــل داده براي و آوري گردیــدجمع

Smart PLS    شد. در مجموع تمامی پنج فرضیه  پژوهشی  استفاده 

  است: نتایج آن به شرح زیر مورد پذیرش واقع شد که

عملکرد زیســت داري بر اثر مثبت معنی ســبز فناوريانتخاب  �

  ؛دارد محیطی

سبز   � ست محیطی داري بر اثر مثبت معنینوآوري   عملکرد زی

  ؛دارد

  ؛وري سبز داردآنوداري بر اثر مثبت معنی نوآوري تولید سبز �

  ؛نوآوري سبز داردداري بر اثر مثبت معنی سبز فرآیندنوآوري  �

ــ مدیریتینوآوري  � ــبز داري بر اثر مثبت معنی بزس نوآوري س

�دارد.
انتخاب  دهد، از آزمون مدل مفهومی نشـان می  نتایج حاصـل 

ضریب   سبز  فناوري سیر داراي  ست  0,713 م بیشترین تاثیر   که ا

. باید اذعان را بر عملکرد زیســت محیطی صــنایع شــیمیایی دارد

ــت که ــبزفناوري  کارگیريهب داش   و هاعالوه بر کاهش آلودگی س

دهد و نقش ضـایعات، بازده فرآیندهاي سـازمان را نیز افزایش می  

ــم ــولچشـ ایفا  و خدمات گیري در افزایش کارایی و بهبود محصـ

    کند. می

 فناوري، بعد از انتخاب 0,168 مســیربا ضــریب  نوآوري ســبز

 ، خود از سه جز تشکیل  این متغیر گیرد.سبز در رتبه دوم قرار می 

بندي ، میزان اهمیت آنها اولویتپنج شــمارهکه در جدول شــده 

  شده است.
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شدهبرآوردتأثیرضرایبمعناداريبررسی:5 جدول

 رتبه  ضریب تاثیر  رابطه مورد بررسی

  1  0,486  نوآوري فرآیند سبز

  2  0,454  نوآوري تولید سبز

  3  0,307  نوآوري مدیریتی سبز
  

ایی در جهت در ادامه به ارائه راهکاره با توجه به نتایج حاصل،

صنایع کوچک و متوسط شیمیایی        بهبود عملکرد زیست محیطی 

  شود.پرداخته می

ــی و تعریف  از اطمینان براي تولید فرآیندهاي مجدد مهندس

ست که می  صنایع آالینده   کارایی داخلی یکی از مواردي ا تواند به 

ــتاندارد خانواده    در بهبود فرآیندها کمک کند.       ISO 14000 اسـ

شایان   ست     کند. توجهی به این امر میکمک  ستم مدیریت زی سی

سازد تا به آن سطحی   محیطی ابزاري است که سازمان را قادر می  

طور دارد، دســت یابد و بهاز عملکرد زیســت محیطی که مقرر می

ــمین کیفیت              مذکور تضـ ندارد  تا ــ ید. اسـ ما ته کنترل ن یاف ظام  ن

ــول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزاما ــت محص ت زیس

ساختار        . نمایندمحیطی و حفظ آن بیان می شامل  ستم  سی این 

ــازمانی، فعالیت    ــئولیت هاي طرح سـ ها، تعیین  ریزي، تعریف مسـ

یار     ،ها روش ها و همچنین در اخت ند نابع الزم براي  فرآی گیري م

حفظ خط مشــی زیســت محیطی ســازمان  تهیه، اجرا، بازنگري و

  است.

 تنبیه و تشویق  سازوکارهاي  هاي مربوطه بایددولت و سازمان 

 و تجهیزات از اســـتفاده براي ها،شـــرکت در انگیزه ایجاد جهت

اختصاص بودجه   ایجاد نمایند. زیست  محیط دوستدار  هايفناوري

د، دارن ســبز فناوري و اســتفاده از تمایل به خرید که به صــنایعی

  .رودشمار میبهیکی از راهکارهاي موثر 

شت که  شین    فناوري باید توجه دا ر آالت و ابزاسبز، تنها به ما

که بهره اطالق نمی ــود، بل پذیري     هاي  برداري از انرژيشـ ید جد ت

شیدي  شد.  از انواع آن مینیز  همچون انرژي بادي و خور هزینه با

 هدر نتیج اســت؛  باالبســیار   ياین نوع فناوراز  برداريبهره ثابت

صاص بودجه   یدا ت پضرور  ،به این حوزه تحقیقاتی و عملیاتیاخت

  کند.می

 فناوري  واردات و خرید  جهت  مالیاتی   و معامالتی  هاي هزینه 

ــبز ــیار باال  س ــنگینی می بودهبس ــنایع را متحمل بار س . ندکو ص

و سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوري اسالمی ایران، با کاهش   

ــهم عمده  ها می این هزینه یا حذف    ند سـ بهبود عملکرد  اي در توا

�ایفا نمایند. ع آالیندهزیست محیطی صنای
سعه  سرمایه  تو سعه هاي تحقیقگذارياقدامات و  در حیطه  وتو

ــبزنوآوري و  آالیندگی کاهشجهت  در، راهکار مناســبی هاي س

ــرفه ــرف انرژي صـ نخبگان حوزه  افزایی. هماســـتجویی در مصـ

  را، نتایج و دســتاوردهاي بســیاري   و مدیریت ، انرژيمهندســی 

  ته باشد.تواند به ارمغان داشمی

 ارتباط هرچه بیشــتر شــود با برقراريپیشــنهاد می ،در نهایت

ــتفاده گردد تا با         ــگاه، از نخبگان این حوزه اسـ ــنعت و دانشـ  صـ

نه  طرح گیري ازبهره ها  ها و نظرات نوآورا هت  گام مهمی در ج  آن

  بهبود کیفیت محیط زیست برداشته شود.
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