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  کیدهچ

اشته  ها را بر آن دسازمان  ،زیستی محیطآنها نسبت به عملکرد   تیو حساس   انیمشتر  يهایآگاه شیافزا ،محیط زیستی  نیوضع قوان 

ت در جه یعملکرد خود را بهبود بخشند و گام  ،یتیریمد ستم یو س  ندهایسبز در محصوالت، فرآ   يهاياست که با وارد کردن نوآور 

آورانه سبز  بر عملکرد نو انیو فشار مشتر   زیستی محیط نیقوان ریحاضر در تالش است تا تاث   قیقبردارند. تح ست یز طیاز مح انتیص 

سط  يهابنگاه س  کوچک و متو س  نی. بددیالزم را ارائه نما يو راهکارها یرا برر  قیحقت نهیش یو پ ينظر ینمبا یمنظور ابتدا به برر

ست    شده ا ض  یسپس مدل مفهوم  ؛پرداخته  ستفاده از نرم  اب قیهاي تحقهیو فر ساختاري بر پا   و مدل PLSافزار ا  هیسازي معادالت 

طه به واس محیط زیستی نیو قوان انیاز آن است که فشار مشتر یحاک یآزمون شده است. مدل مفهوم ،یمربعات جزئ نیترروش کم

س    قیتحق ،یعال ریمد تیحما يهایانجیم سعه و  ستی  ستم یو تو سبز تأث  دبر عملکر ت،یریمد محیط زی س  رگذارینوآورانه   جی. نتاتا

فشار  وبر عملکرد نوآورانه سبز  )0,377ی(زیستاز طریق میانجی سیستم مدیریت محیط )0,196(زیستیمحیطقوانین دهد ینشان م

شتریان(  ستم مدیریت محیط   )0,562(ر عالیاز طریق حمایت مدی )0,407 -0,259م سی ستی و  سبز   )0,377(زی بر عملکرد نوآورانه 
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 مقدمه -1

ــت،یز طیو مح عت یطب که از   يخداوند   یموهبت سـ ــت  اسـ

عه موجو  ــرا   مجمو مل و شـ نابع، عوا ماهنگ  طیدات، م که در   یه

ــته    اتی اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه ح   به آن وابسـ

و چرخه  تیفیبر ک ســـتیزطیمح یآلودگ .دیآیاســـت، بوجود م

سان  یزندگ يبرا يانباریز يامدهایگذارد و پیاثر م یعیطب و   اهان

ــئل   نیموجودات کره زم گرید  یه آلودگدارد. در جهان امروز، مسـ

سان    نیو حادتر نیتراز مهم یکی ست، یزطیمح شکل تمدن ان  یم

ست. ا ریگچشم اریبس ستیزطیمح یاست و نقش انسان در آلودگ

  یتسیزطیمح نیاست که همه ساله قوان يحدمشکل به نیشدت ا

ــ ــازمان  ياریبس ــط س ــتیمحیط يهاتوس ــع  هاو دولت زیس وض

ست وجود این قوانین  ].[شود یم سازمانی، در  یمحیط زی ، تحول 

به         ــت،  هد داشــ عاد را در پی خوا مامی اب ، راهبردکه  نحويت

صــورت ها و ســیســتم مدیریت، بهمحصــوالت، فرآیندها، آموزش

تواند یم نیاین قوان ،گرید يسو از]. 6و1[آیدیکپارچه و سبز درمی

ــوق ابداع و نوآوري عمل کند    کعنوان ی به  عنوان به  ينوآور. مشـ

به   رف ای  دهی ا کی  ــتگاه،      کی تار مربوط  ــول، خدمت، دسـ محصـ

ــ ــتیسـ ــازمان قلمداد   رشیو مورد پذ دیجد يهاو برنامه اسـ سـ

]. 1شـود[ یسـازمان م  یرقابت تیمز ظشـود و امروزه باعث حف یم

ده نو، کسـب دانش الزم از  یشـامل طرح ا  يندیفرآ دیرا با ينوآور

بد  قیطر ناوري  ای و دانش  دهی ا لی مختلف، ت ــول   ف  ای به محصـ

ــ ــو رشیو ارائه آن به بازار و پذ     دی ت جد فرصـ ــتر ياز سـ  يمشـ

قدرت  ر،یاخ يهادهه یرقابت طیدر مح ان،یمشـــتر ].2دانســـت[

 ،زیســتیمحیطاز موارد  یآگاه شیدر دســت دارند. افزا ياریبســ

ه توج سـت، یزطیدوسـتدار مح  داتیتول يبرا انیمشـتر  حاتیترج

ستی محیطمداوم به رفتار  ستجو صنعت و   زی ان نندگکنیتام يج

ر د راهبرد رییمجبور به تغ عیشود، صنا یسبز همه و همه سبب م

 قاتیتحق .]7[شوند  ست یزطیخود با مح يهاتیجهت تطابق فعال

ــ ــان م ياری بسـ هد، در ینشـ که قوان      د مدت هنگامی  تاه   نیکو

هاي جدید تولید، ها روششـود، سـازمان  میاعمال  زیسـتی محیط

ــر   حمل  ــتفاده از انرژي و مصـ منظور کاهش  ف آن را به ونقل، اسـ

ستی محیط نیکار خواهند گرفت. قوانبدهی خویش به  همچون زی

ــبز از طر اتی مال  آموزش،  ،یعال ریمد  يها تی بر حما  ریتاث  قیسـ

سعه، همکار  يگذارهیسرما  س  ياعهمجمو يپژوهش و تو  ستم یو 

ــتیمحیط تی ریمد  قا       ،زیسـ مان را ارت نه ســــاز عملکرد نوآورا

ــندمی  دیبراي تول دیجد نديیتواند فرآیم، ممه این ].7و2[بخشـ
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 ایو  یتیریمد دیجد است یس  ایروش  کیارائه خدمت،  ایمحصول  

جد   کاهش خطرات       براي کســـب دی راهکاري  که  ــد  باشـ کار  و

مصــرف انرژي(مانند آب،  یمنف راتیو تأث یآلودگ ،زیســتیمحیط

سه بعد       ينوآور .دارد یبرق، گاز، نفت و ...) را در پ سازمان  سبز 

سبز    ينوآور :دارد که عبارتند از یکل صول   یتیریمد ي، نوآور2مح

ــبز ــبز ندیفرآ يو نوآور 3س ــهرک در  نکهیبا توجه به ا .]7[4س ش

  عیصـنا  لیاز قب ياریکننده بسـ آلوده عیماهدشـت، صـنا   یصـنعت 

ــ ــلول ،ییدارو ،ییای میشـ ــکالت    يزسـ که مشـ و ... وجود دارد 

س  زیستی محیط ده ش  یسع  قیحقت نیاند، در ابوجود آورده ياریب

رد بر عملک انیو فشــار مشــتر زیســتیمحیط نیقوان  ریاســت، تاث

صنا   سبز  صنعت   عینوآورانه  شهرک  س   یواقع در  شت برر   و یماهد

  الزم ارائه گردد.  يراهکارها

س      نیبه ا قیتحق نیا چارچوب ست که ابتدا به برر  یصورت ا

ــت  آن نهیشــیو پ ينظر یمبان ــده اس ســپس مدل  .پرداخته ش

 2015هاونگ و همکاران در ســال  قیه برگرفته از تحقک یمفهوم

گزارش شده    Smart PLSافزار حاصل از نرم  جیو نتا حی، تشر است 

ها   و  يریگجه یها، نت داده لی و تحل هی تجز زین تی اســـت. در ن

  است. دهیارائه گرد یشنهاداتیپ
  

 مروري بر ادبیات نظري و پیشینه -2

تاثیر "با عنوان  ، در تحقیق خود2015ژاو و ســان در ســال   

ستی محیطمقررات  شرکت  زی  "پذیريها و رقابتچین بر نوآوري 

سازمان        سوي  شده از  ضع  سیدند که قوانین و   هايبه این نتیجه ر

ــبز ، تاثیر مثبت معنیزیســـتیمحیط داري بر عملکرد نوآورانه سـ

، در مقاله 2015سـن در سـال    ،از سـوي دیگر  .]8[سـازمان دارد 

ــرکتادار"خود با عنوان  ــتیمحیطها، قوانین ه ش و تغییرات  زیس

تاثیري  یزیست محیطبه این نتیجه رسید که قوانین   "تکنولوژیکی

ــازمانی داردمنفی بر نوآوري و بهره هانگ و   ،در ادامه�]. 9[وري س

، در تحقیق خود، فشــارهاي ناشــی از  2015همکاران در ســال 

هاي ســبز  خمشــتریان و قوانین دولتی را عاملی براي ارتقاي پاســ

ســازمان عنوان کردند و اذعان داشــتند که عملکرد نوآورانه ســبز 

شتریان و ترجیحات آنها    به ست[ شدت تحت تاثیر م   ،در ادامه�.]7ا

  شود: به برخی از تحقیقات انجام شده در این حوزه اشاره می

تحقیقی با  1393مروتی شــریف آبادي و همکاران در ســال  

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

ــبز ــام -نمودند. در این تحقیق، تأثیر ابعاد مختلف نوآوري س ل ش

Green Process Innovation 
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سبز       سبز، نوآوري فرآیند  سبز، نوآوري محصول  نوآوري مدیریتی 

ــبز     از طریق نقش میــانجی عملکرد              -و نوآوري فنــاورانــه سـ

ستی محیط ست       زی شده ا سی  سازمان برر کلی  روش بر عملکرد 

ــنامه و جامع، مقالهاین  ــش ــرکت ،آماري آنه پرس هاي فعال در ش

اي ه. براي آزمون فرضیهاستصنعت کاشی و سرامیک استان یزد    

ــاختاري بر     ــازي معادالت سـ  نیترروش کم یه پا  تحقیق از مدلسـ

ست. نتا     یمربعات جزئ شده ا ستفاده  این تحقیق حاکی از آن  جیا

ست  سبز  ابعاد که ا ز سب  هفناورانو  ندیشامل نوآوري فرآ  ،نوآوري 

ستقیم به    به ستقیم و غیرم سط صورت م  نقش میانجی عملکرد هوا

، بر عملکرد ســازمان تأثیرگذارند. همچنین نوآوري زیســتیمحیط

صـورت غیرمسـتقیم بر عملکرد    مدیریتی و محصـول سـبز تنها به  

   ].3[گذاردمیسازمان تأثیر 

ــال    ــن و همکاران در سـ له  2015ژاکوبسـ قا با عنوان  ، م اي 

وري ســبز براي آینده ســبز: تاثیرات مســتقیم و غیرمســتقیم نوآ"

ــتیمحیطهاي هدف ــرکت زیس ارائه  "ها روي نوآوري فرآیندهاش

لت           حا تاثیر  ــی چگونگی  به بررسـ عه  طال ند. در این م هاي  نمود

ــتیمحیط ــت. در این   زیس ــده اس بر نوآوري فرآیندها پرداخته ش

ستا   شرکت   از را سیونی از اطالعات  داراي  –نروژ هاي تحلیل رگر

اســتفاده شــده اســت. نتایج  2010در ســال  –کارمند به باال  10

یجاد و افزایش تاثیرات ادهد، براي حاصـــل از تخمین نشـــان می

ــتیمحیط ــازمان زیس ــوالت یا در س ها، باید اهداف در قالب محص

  .]10[فرآیندهاي سبز شکل گیرد

یق و تحق تاثیر"اي با عنوان ، مقاله2015لی و مین در ســـال 

ــبز بر نوآوري    ــعه سـ ــتیمحیطتوسـ هاي کربنی و  آلودگی ،زیسـ

سازمان  ستفاده از روش   "عملکرد  ارائه نمودند. در این مطالعه با ا

سنجی،     صاد ست محیطی  زهاي گزارشاقت هاي تولیدي کارخانهی

تخمین زده شده است. نتایج   ، 2010تا  2001هاي ژاپن بین سال 

با عملکرد مالی ارتباط مثبت  دهد، تحقیق و توسعه سبز   نشان می 

  .]11[دارد

قش ن"، مقاله اي با عنوان 2015کورهنون و همکاران در سال 

ــتیمحیطقوانین  ــنعت کاغذ در آینده:       بر رقابت   زیسـ پذیري صـ

ــمالی      ئه   "مطالعه موردي، قوانین آلودگی گوگرد در اروپاي شـ ارا

ستفاده از روش دلفی، میزان اث  ی ربخش نمودند. در این مطالعه، با ا

ــتیمحیطقوانین  هاي مثبت و منفی    از طریق معرفی جنبه  زیسـ

  . ]12[براي آینده صنعت کاغذسازي، ارزیابی گردیده است

ــال  ــاي "اي با عنوان ، مقاله2012لین و همکاران در س تقاض

ــواهدي   ــازمان: شـ ــبز و عملکرد سـ ــنعت  بازار، نوآوري سـ از صـ

ــیکلت ویتنام ــشه کردند. در این تحقارائ "موتورس  یق به دو پرس

ساسی پاسخ داده شده است:        چگونه تقاضاي بازار بر عملکرد   -1ا

سازمان تاثیر می    سبز  سبز بر   -2گذارد؟ نوآورانه  چگونه نوآوري 

سازمان تاثیر می  ست     مقالهگذارد؟ ابزار این عملکرد  شنامه ا س ، پر

شرکت معتبر و پیشرو در صنعت  چهارعدد از  208که در مجموع 

ویتنام گردآوري شــده اســت. نتایج تجربی نشــان  موتورســیکلت 

دهد، تقاضاي بازار، با نوآوري سبز و عملکرد سازمان، همچنین  می

��.]13[داري داردنوآوري سبز با عملکرد سازمان رابطه مثبت معنی
سال   رآ تمورا تاثیر "اي با عنوان ، مقاله2012و همکاران در 

ه رقابتی(با توجه ب نوآوري محصول سبز بر عملکرد سبز و ظرفیت   

ن  نمودند. در ای ارائه ")محیط زیســتیکننده مدیریت نقش تعدیل

ــده اســــت و         پژوهش فاده شــ ــت مه اسـ نا ــ ــشـ از ابزار پرسـ

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

صنا    شور ترک  عیشرکت فعال در  س  هیمختلف ک  جیاکرد. نت یبرر

مثبت و   ریوري محصــول ســبز تأثنوآ ،دهدمینشــان  تحقیق نیا

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

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

  .]14[است�

�

مدل مفهومی پژوهش -3

ر تاثی زیستی محیطدهد، قوانین نشان می  تحقیقه پیشین  مرور

سبز  مثبتی بر شی  .دسازمان دار  عملکرد نوآورانه   ،در کمتر پژوه

تاثیر مشتري بر نوآوري سبز در سازمان بررسی شده است که در       

ــاره می  ــکل  گردد. این تحقیق به آن اشـ ــماره  در شـ ، مدل  1شـ

شیده  مفهومی به  صویر ک ست   ت متغیرها و ارتباط  که در آن شده ا

برگرفته از تحقیق  ت. این مدلقابل مشــاهده اســ آنها با یکدیگر 

ــال  در نگ و همکاران  ها  ــد می 2015 سـ . همانطور که   ]7[باشـ

شش متغیر و نه فرضیه وجود    شود، در مدل مفهومی مشاهده می 

ــاس این مدل  ــتیمحیطدو متغیر قوانین دارد. براس ــار  زیس و فش

سرمایه    شتري بر حمایت مدیر عالی،  سعه و   م گذاري تحقیق و تو

 ا ششکه بوريطبه ؛گذاردتاثیر می زیستیمحیطسیستم مدیریت 

ــت. در نهایت    ف ــده اسـ ــش داده شـ ــیه کلی پوشـ هریک از  ،رضـ

گذاري تحقیق و توســعه و  حمایت مدیر عالی، ســرمایهمتغیرهاي 

نوآورانه ســبز موثر  بر عملکرد محیط زیســتیســیســتم مدیریت 

شده        شش داده  سه فرضیه پو ستند که با  ست  ه . براي فهم بهتر ا

�.شودمدل مفهومی پژوهش به تعریف متغیرها پرداخته می
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  7مرجع  مفهومی تحقیق برگرفته از : مدل1شکل 

  

ستی محیطقوانین  س  سبز  ، نوعی از مالیات: این قوانینزی  تا

شــود. که با هدف کاهش آلودگی و حفظ منابع طبیعی وضــع می

تري بر ســالمت و ارتقا تواند اثر مســتقیم و محســوسمی ،واقعدر

شد و منجر به جبران تخ      شته با ست دا ن آریب کیفیت محیط زی

سا  متغیرشود. این  می ستی و اجتماعی   هاي محیطهزینهس برا زی

�.]15[شودهاي اقتصادي و مالی محاسبه میانواع فعالیت
شتري:    شار م ست که نیازش را خود       ف سی ا شتري همان ک م

ــرف می        تعریف می خدمات تولیدي را مصـ ها و  کاال  کند و  کند، 

ــبی را بپردازد.  ــر اســت بابت آن هزینه مناس ولی زمانی این  حاض

شود که در کاالها یا خدمات، ارزشی را بببیند    هزینه را متقبل می

مشتري کسی است در واقع  .که پرداخت آن هزینه را توجیه نماید

ــتدي را در یک محیط رقابتی ب         عهده  رکه انجام معامله و دادوسـ

با  . گیرددهد و چیزي را می دارد و در حالت تعاملی چیزي را می   

ــتریان در محیط رقابتی ، توان دریافتعریف باال میتوجه به ت مشـ

 موارد از آگاهی امروز، قدرت بســـیاري در دســـت دارند. افزایش

ستی محیط ستدار  تولیدات براي مشتریان  ، ترجیحاتزی  یطمح دو

ست، توجه  ستی  محیط رفتار به مداوم زی ستجوي  صنعت و   زی   ج

سبب می   کنندگانتامین صنای  سبز، همه و همه  ع مجبور به شود، 

ــت   در جهت تطابق فعالیت     راهبردتغییر  هاي خود با محیط زیسـ

 .]7[شوند

پردازند میمدیران نوآور به ایجاد فضــایی حمایت مدیر عالی: 

کننده به سوي تغییر و انطباق با اهداف سازمان باشد و    که هدایت

ــبز حمایت می  فعالیت  از  کنند. در این میان چهار هاي نوآورانه سـ

  سبز  پذیرد که عبارتند از: وارد کردن نوآوريصورت می  عمل مهم

مه    در مهم جز یک  عنوانبه  نا ، درنظرگرفتن راهبردي ریزيبر

ــبز نوآوري ــروع رقابتی راهبرد عنوانبه سـ   هايبرنامه موثر، شـ

ــانی، حمایت از نوآوري  نوآوري هاي ســبز و تخصــیص نیروي انس

  .]7[مختلف کارگیري منابعسبز از طریق به

ــرم ــعه: ایهسـ ــت از رشـــته گذاري تحقیق و توسـ عبارت اسـ

ــخص در یفعالیت ــازمان  بنا به تعریف. وکارکســبک هاي مش س

 ايکار خالقانه ، تحقیق و توســعه بههمکاري اقتصــادي و توســعه

شـــود تا به دانش انجام می ســـامانمندور طشـــود که بهگفته می

به         تازه  کاربردهاي  بداع  ید و این دانش را براي ا   کار موجود بیفزا

ه بشـــرکتی  هاي تحقیق و توســـعه ازبندي فعالیتدســـته. ببرد

صلی         شامل دو مدل ا ست، اما در مجموع  شرکت دیگر متفاوت ا

شــود. در یک مدل، وظیفه اصــلی یک گروه تحقیق و توســعه، می

ستیابی به  ت سعه و د ست؛ در مدل دیگر، وظیفه   محصول  و جدید ا

 شدان اصلی گروه تحقیق و توسعه عبارت است از، ساخت و کشف

منظور توسعه محصوالت،   به فناورانه نوین پیرامون عناوین علمی و

  .]9[ها و خدمات ارزشمند و جدیدفرآیند

  ازمانس  یتوانای : این متغیر، بهزیستی محیطسیستم مدیریت   

  هزنجیر مدیریت مانند ســبز هايپروژه ســازيو پیاده توســعه در

ستم    و سبز  تأمین ستی محیط مدیریت هايسی شاره دارد. از    زی ا

ستم مدیریت        سی ستیابی به  سازمان را براي د جمله اقداماتی که 

ساند یاري می زیستی محیط سري   توان به پیادهمی ،ر سازي موفق 

ستاندار  ست  فهد ،ISO 14000د ا سیا هاي مکتوب  گذاري و ایجاد 

صرفه  صرف منابع، جلوگیري  به جهت  شار  ازجویی در م  مواد انت

  .]16[کرد اشاره زیست، محیط در مضر

ــیع اي از ســبز، زیرمجموعه انهنوآورعملکرد  نوآوري طیف وس

ــت ــتیمحیطکه کیفیت  اسـ ــعه می زیسـ دهد و منابع را  را توسـ

ــرف میبه ــورت بهینه مص ــبز عملکر .کندص منجر به د نوآورانه س

ستی محیطکاهش اثرات منفی  این اهداف   طورکلی . بهشود می زی

 -3 ،کاهش اتالف مواد  -2 ،کاهش آلودگی  -1: در پی داردرا 

خت    -4 ،وري انرژيبهره ــو با        هاي جایگزینی سـ پذیر  ید جد ت

عملکرد نوآورانه سبز به سه   �.]7[ازیافتب -5 و هاي فسیلی سوخت 

، زوآوري تولید سب شود که عبارت است از: ن  می بخش کلی تقسیم 

�نوآوري فرآیند سبز، نوآوري مدیریتی سبز.
به بهبود قابل توجه در  نوآوري تولید ســـبزبیشـــترین توجه 

هاي مرتبط با عملکرد محصــوالت، مواد اولیه، اجزا و دیگر ویژگی

ــازمان می ــوالت، کاهش  س ــموم در محص ــد. کاهش میزان س باش

انرژي در طول فرآیند تولید، افزایش چرخه عمر      آلودگی و اتالف

  ].17است[محصول و بازیافت آنها از اهداف نوآوري تولید سبز 

ــتقیمی با بهره    نوآوري فرآ ــبز، ارتباط مسـ وري داخلی یند سـ

سخت     سیار  سبز  سازمان دارد و ب ست؛ تر از نوآوري تولید   چراکه ا

شتري  آتوان نمی سط م ین نوع نوآوري، ها ارزیابی کرد. در ان را تو
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ســازمان در تالش اســت تا از طریق توســعه تســهیالت تولید و یا 

تاثیرات منفی محیط زیستی را کاهش   ،اضافه کردن فرایند جدید 

هد  به     د با  مان  ــاز ناور کارگیري انواع مختلف  . سـ ي در نوآوري ف

صرف آب، مواد اولیه و میزان آلودگی را به حداقل     سبز، م فرآیند 

  .]16[رساند

و  توســعه  در ســازمان  توانایی به ســبز،  مدیریتی ينوآور

  و سبز  مینات هزنجیر مدیریت مانند سبز  هايپروژه سازي پیاده

جمله  از �.]16[اشــاره دارد زیســتیمحیط مدیریت هايســیســتم

سبز       ستیابی به این بعد از نوآوري  سازمان را براي د اقداماتی که 

ــاندیاري می ــازي موفق توان به پیادهمی ،رس ــتاندارس ــري اس  دس

ISO 14000،  صرف منابع، جلوگیري  صرفه شار  ازجویی در م  انت

 در راســتاي ســمینارهایی برگزاري زیســت، محیط در مضــر مواد

�].18[ردک اشاره نفعانيذ آگاهی ارتقاي و آموزش
  

  شناسی پژوهشروش -4

ــینۀ  به  توجه  با  ــده، ارائه  مفهومی مدل  و تحقیق پیشـ  شـ

 شده است: شکل تدوین بدین پژوهشی هايفرضیه

1-1H داري بر حمایت مدیر  اثر مثبت معنی زیســتیمحیط: قوانین

  عالی دارد.

1-2Hداري بر حمایت مدیر  : فشـــارهاي مشـــتري اثر مثبت معنی

  عالی دارد.

2-1H:      ین ن یط    قوا ح تی  م نی          زیســـ ع م ثبــت  م ثر  بر  ا داري 

  هاي تحقیق و توسعه دارد.گذاريسرمایه

2-2Hي هاگذاريداري بر سرمایهر مثبت معنی: فشارهاي مشتري اث

  تحقیق و توسعه دارد.

3-1H داري بر ســـیســـتم اثر مثبت معنی زیســـتیمحیط: قوانین

  دارد. زیستیمحیطمدیریت 

3-2H  داري بر سیستم مدیریت    : فشارهاي مشتري اثر مثبت معنی

  دارد. زیستیمحیط

3H      نه  داري بر عملکرد نو: حمایت مدیر عالی اثر مثبت معنی آورا

�سبز دارد.

4Hداري بر  هاي تحقیق و توســعه اثر مثبت معنیگذاري: ســرمایه

  عملکرد نوآورانه سبز دارد.

5H ــتم مدیریت داري بر  اثر مثبت معنی زیســـتیمحیط: ســـیسـ

  عملکرد نوآورانه سبز دارد.

ضر،  تحقیق ست  هدف، کاربردي حیث از حا  روش حیث از و ا

 گیرد.قرار می همبستگی -وصیفیت هايتحقیق در زمره آن، انجام

سی  هپژوهش بجهت که این  آن از  يبرهه با مرتبط هايداده برر

ــت. مقطعی هــايتحقیق نوع از پردازد،می زمــان از روش  اســ

 .است صورت پرسشنامه همراه با مصاحبه     ها نیز بهگردآوري داده

شنامه    س ساده جمع    ها بهپر صادفی  شده صورت ت اند. از نظر آوري 

شنامه به   ماهی س سته و    ت، پر سش صورت ب  هاگزینه، براي هر پر

ست. این     به شده ا (خیلی  5طیف از صورت طیف لیکرت طراحی 

ست  کم)  خیلی( 1زیاد) تا  سخ  کها دهنده باید یکی از آنها فرد پا

 گزیند.رعنوان پاسخ ببه را

شهرک     بنديطبقه در صنایع کوچک و  صنعتی  سازمان  هاي 

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

از   راستا  در این .]4[شود می محسوب  متوسط  و کوچک هايبنگاه

ستان شهرک صنعتی ماهدشت، واقع در ا صنایع کوچک و متوسط

  البرز، استفاده شده است. 
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 فرمول (1):

شت         صنعتی ماهد شهرک  صنایع در  با توجه به اینکه تعداد 

ــتعدد   95 ــتفاده از فرمول (   اسـ عدد   76)، 1، حجم نمونه با اسـ

ــبـه گردیـده کـه براي اطمینـان از جمع      آوري تمـامی   محـاسـ

  پرسشنامه پخش شده است. 80ها، تعداد پرسشنامه

شکیل  هايهگوی شنام   دهندهت س سی  طریق از پژوهش هپر  برر

ستخراج   هايقتحقی شین ا سط محقق    پی شدند و برخی از آنها تو

 لحاظ به آنها اعتبار نظر،صــاحب اســاتید به مراجعه با طراحی و

 آزمون برايتحقیق  در اینقرار گرفته اســـت.  تأیید مورد محتوا

ــیه  همچنین و مفهومی مدل  ــازيدلم  از تحقیق هاي فرضـ  سـ

افزار مجزئی و نر مربعات ترینکم روش بر پایه سـاختاري  معادالت

Smart PLS      .ست شده ا ستفاده  سازي   مدل از که افزارهایینرم ا

ــاختاري معادالت  کنند،اســتفاده می آماري روش این پایه بر س

 نرمال مستقل،  متغیرهاي خطی هم مانند شرایطی  وجود به نسبت 

ــازگار نمونه، ودنب کوچک و هاداده نبودن ــتند.  س با توجه به هس

عا            یا م عات جزئی  قل مرب حدا که روش این تحقیق،  الت  داین

ها مبتنی بر آماره آزمون ضرایب  ، قاعده رد فرضیه است ساختاري  

مسیر است که براساس قاعده شصت اگر قدرمطلق آماره مرتبط با   

دار  ، آن ضــریب از نظر آماري معنیباشــد 2ضــریب بیشــتر از هر 

ها و منابع مربوطه که ، متغیرها، تعداد گویه1شماره   جدول است. 

  دهد.می نشان را است شده اقتباس از آنهاسواالت تحقیق 
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  پرسشنامه تحقیق : مشخصات1 جدول

  منبع  تعداد گویه  متغیر

�]7[  3  قوانین محیط زیستی

�]7[  3  فشار مشتري
�]7[  3  حمایت مدیر عالی

�]7[  2  و توسعهسرمایه گذاري تحقیق 

�]7[  3  سیستم مدیریت محیط زیستی
  محقق ساز  4  عملکرد نوآورانه سبز

 

ضیه  پژوهش در این از روش  ها و مدل مفهومیبراي آزمون فر

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

ست  ست محققین  ا سی ارتباطات میان چندین متغیر  ب که در د رر

ها در توسعه نظریهروش قدرت این  زد.سااهم میفر را در یک مدل

ریت  ، مدیبازاریابی باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل 

هاي اطالعاتی شــده و ســیســتم راهبرديمنابع 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 اندازه  لحاظ نمودن ،دلیل دیگر متغیرها  و

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

. ]5[گیري گزارش دهدهاي خود را با احتســـاب خطاي اندازهداده

 هايفرضــیه همچنین و مفهومی مدل آزمون راســتا برايدر این 

ــازيمدل از تحقیق ــاختاري معادالت س  ترینکم روش بر پایه س

ست.     Smart PLSافزار نرم جزئی و مربعات شده ا ستفاده  الزم به  ا

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

ست       ش ساس قاعده  ست که برا آماره مرتبط با هر اگر قدرمطلق  ،ا

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

  هاي پژوهشافتهی -5

 مفهومی مدل کلی برازش بررســـی به مدل اصـــالح از پس

 معمول طوربه ســاختاري  هاي معادالتمدل شــود. می پرداخته

ندازه  هاي مدل  از ترکیبی ند گیري(نشــــانا فه  هده هاي  زیرمؤل

 بین روابط دهندهســاختاري(نشــان هايمدل و پنهان) متغیرهاي

ستقل  متغیرهاي سته)   و م ست واب براي  Smart PLSافزار . در نرما

گیري، از آلفاي کرونباخ، متوســط واریانس هاي اندازهبرازش مدل

ستخراج شده و ضریب دیلون    ستفاده می ) ρcگلدشتاین(  -ا شود.  ا

مدل  قدار        در  ناســــب، م با برازش م ــهاي  یانس  متوسـ ط وار

ــدهاســتخراج ــریب دیلون ، 0,5بیش از  ش  –آلفاي کرونباخ و ض

 2شماره   همانطور که در جدول .]است[  0,7 گلدشتاین بیش از 

، متوسط   0,721میزان آلفاي کرونباخ بیشتر از   ،باشد مشخص می 

 -و ضـــریب دیلون 0,618واریانس اســـتخراج شـــده بیشـــتر از 

شتاین باالتر از   ست  0,782گلد از برازش  حکایتمقادیر  یناکه  ا

  را دارد. خوب مدل 

 هاي برازش مدل ساختاري: شاخص2 جدول

ρc AVE متغیر  آلفاي کرونباخ

0,949� 0,800� 0,877� �فشار مشتري

0,848� 0,674� 0,762� �محیط زیستیسیستم مدیریت 

0,882� 0,795� 0,865� �محیط زیستیقوانین 

0,811� 0,640� 0,812� �عملکرد نوآورانه سبز

,7820 � 0,617� 0,721� �حمایت مدیر عالی

0,913� 0,856� 0,837� �تحقیق و توسعه

  منبع: محاسبات محققین 

ــتفاده   ــی روایی افتراقی متغیرها، از آزمون چن اس براي بررس

شده براي هر       می ستخراج  سط واریانس ا شود که در آن جذر متو

سایر گویه      ستگی آن گویه با  ضریب همب شتر  ها بمتغیر، باید از  ی

با توجه . است نتایج این آزمون مشخص   3شماره   جدولاشد. در  ب

جدول      عداد  ماره    به ا ــ ها،     می 3شـ فت متغیر یا روایی  �توان در

�مناسبی دارند.�افتراقی
ــی روایی افتراقی  ــنامه، از آزمون  هايگویهبراي بررس ــش پرس

شود. در این آزمون باید بارهاي عرضی   بارهاي عرضی استفاده می  

 گویه آن عاملی بار از بیشـــتر مربوطه  غیرهايمت برايهر گویه 

ــایرمتغیرها براي ــد. س ــماره جدولدر  باش این آزمون  نتایج 4 ش

ست.    شده ا ست،   که همانطورآورده  شخص ا ها، در  تمامی گویه م

ــی  ــتر مربوطه  متغیرهاي برايبارهاي عرض  آن عاملی بار از بیش

ست؛ سایر متغیرها   براي گویه )  2قی مدل (در نتیجه روایی افترا ا

  رودشمار میبهمطلوب 

 : ماتریس همبستگی و جذر متوسط واریانس استخراج شده3 جدول

123456 سازه

: فشار 1

�شتريم
0,89

5�
�����

: سیستم 2

مدیریت محیط 

�زیستی

0,44

9�
0,82

1�
����

: قوانین 3

�محیط زیستی
0,21

3�
0,28

3�
0,89

2�
���

: عملکرد 4

�نوآورانه سبز
0,562�0,689�

00,2

2�
0,80

0�
��

: حمایت 5

�مدیر عالی
0,296�

0,49

8�
0,22

8�
0,75

0�
0,786��

: تحقیق و 6

�توسعه
0,564�

0,40

3�
0,31

9�
0,23

4�
0,00

4�
0,925�

  منبع: محاسبات محققین
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 ]PLSافزار [خروجی نرمهاي عرضی) : بار عاملی و بار4جدول (

  

  

  

  

تحقیق و توسعهحمایت مدیر عالیفشار مشتريمحیط زیستیقوانین  گویه ها
سیستم مدیریت 

زیستیطمحی
عملکرد نوآورانه سبز

1محیط زیستیین قوان  0,751�0,328�0,188�0,196�0,288�0,154�

2محیط زیستیقوانین  �0,955�0,126�0,227�0,333�0,255�0,196�

3محیط زیستیقوانین  �0,954�0,137�0,192�0,314�0,218�0,187�

1فشار مشتري �0,131�0,929�0,197�0,539�0,339�0,425�

2فشار مشتري �0,311�0,946�0,435�0,546�0,523�,7020 �

3فشار مشتري �0,069�0,802�0,070�0,410�0,293�0,282�

1حمایت مدیر عالی �0,151�0,485�0,823�0,115�0,365�0,738�

2حمایت مدیر عالی �0,316�0,010�0,769�0,205- �0,430�0,419�

3حمایت مدیر عالی �0,108�0,003�0,765�0,001- �0,416�0,507�

1تحقیق و توسعه �0,250�0,416�0,084- �980,8 �0,269�0,169�

2تحقیق و توسعه �0,329�0,600�0,065�0,951�0,449�0,252�

1محیط زیستیسیستم مدیریت  �0,439�0,337�0,317�0,571�0,830�0,464�

2محیط زیستیسیستم مدیریت  �0,144�0,540�0,512�0,329�0,913�0,724�

3محیط زیستیسیستم مدیریت  �0,134�0,118�0,376�0,032�0,709�0,457�

1لکرد نوآورانه سبزعم �0,190�0,426�0,545�0,300�0,561�0,842�

2عملکرد نوآورانه سبز �0,013�0,615�0,628�0,148�0,408�0,786�

3عملکرد نوآورانه سبز �0,183�0,702�0,564�0,320�0,519�0,835�

4عملکرد نوآورانه سبز �0,241�0,106�0,647�0,005�0,681�0,733�
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ــی به نوبت مدل کلی برازش از اطمینان از پس  برازش بررس

ضیه  همان یا مدل جزئی سد. می تحقیقی هايآزمون فر  این در ر

 مورد این ضریب  معنادار بودن و متغیر هر اثرگذاري ضریب  مرحله

 و برآورد شده  تأثیر ضرایب   5شماره   جدول .گیردمی قرار بررسی 

ضرایب  معناداري نیز شان  را این  ساس  براین .دهدمی ن  توانمی ا

ضیه  تأیید یا رد با رابطه در صمیم  هايفر در  .دنمو گیريتحقیقی ت

ضریب مسیر، ضرایب تعیین و بارهاي    ، 3و  2شماره  شکل   مقدار 

کشـیده  (بوت اسـتراپ) به تصـویر   T) و آزمون PLSعاملی(آزمون 

شـود،  مشـاهده می  2شـماره   شـده اسـت. همانطور که در شـکل   

  باشند.و مطلوب می 0,7تمامی بارهاي عاملی بزرگتر از 

 نشــان 5شــماره  جدول در شــده ارائه اطالعات که همانگونه

ضیه  تمامی دهد،می ضیه،  دو جز به تحقیقی هايفر  تأیید مورد فر

ضیه  دوبا توجه به  .گیرندقرار می شد فر توان نتایج می ،اي که رد 

  خراج کرد:زیر را است

اثیر ت محیط زیستی سیستم مدیریت    بر محیط زیستی  قوانین �

  ندارد. داريمعنی

 داريعملکرد نوآورانه ســـبز تاثیر معنی و توســـعه بر تحقیق �

  ندارد.

-فرضیهآزمونو شدهبرآوردتأثیرضرایبمعناداريبررسی :5 جدول

]محاسبات محققین[تحقیقهاي

  رابطه مورد بررسی
ضریب 

  تاثیر
t 

آزمون 

  فرضیه

  رد   1,581  0,173  حمایت مدیر عالی �محیط زیستیقوانین 

  قبول   2,668  0,259  حمایت مدیر عالی�فشار مشتري

  قبول   2,539  0,209  تحقیق و توسعه �محیط زیستیقوانین 

  قبول   5,800  0,520  تحقیق و توسعه�فشار مشتري

سیستم مدیریت  �محیط زیستیقوانین 

  محیط زیستی
  قبول  2,076  0,196

محیط سیستم مدیریت  �فشار مشتري

  زیستی
  قبول   6,131  0,407

  قبول   7,568  0,562  عملکرد نوآورانه سبز �حمایت مدیر عالی

  رد   1,189  0,080  عملکرد نوآورانه سبز �تحقیق و توسعه 

عملکرد  �محیط زیستیسیستم مدیریت 

  نوآورانه سبز
  قبول   3,948  0,377

 )PLS ضریب مسیر، ضرایب تعیین و بارهاي عاملی(آزمون: مقدار 2 شکل
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  (بوت استراپ)T: آزمون 3 شکل

  گیرينتیجه و حثب -6

 و الزم است ترین مسائل روز  مساله محیط زیست یکی از مهم  

در مورد آن مطالعات وسیعی صورت پذیرد تا عوامل موثر بر    است 

ع ه با وض در این راستا کشورهاي ییشرفت   بهبود آن مشخص شود.   

ــکل    ــعی در برطرف کردن این مشـ قوانین و مقررات مختلف، سـ

ان ، فشار مشتری  زیستی  محیطدر کنار قوانین و مقرارت  اند.داشته 

سازمان  نیز می سزایی در عملکرد  شد. ای  تواند تاثیر ب شته با ن  ها دا

ــتم مدیریت مهم از طریق میانجی ــیسـ ــتیهاي سـ ، محیط زیسـ

در انجام پذیرد. عالی صـورت می  تحقیق و توسـعه و حمایت مدیر 

ــر از روش میدانی و کتابخانه      ،پژوهش ــد.  حاضـ ــتفاده شـ  اي اسـ

صــنایع در میان  پرســشــنامهاز طریق پخش آوري اطالعات جمع

صنعتی       شهرک  ستقر در  شت م   ،یرفت. درنهایتذصورت پ  ماهد

ســـازي  مدل روش و Smart PLSافزار ها، از نرمبراي تحلیل داده

ــاختاري ــد که در ادامه  معادالت س ــتفاده ش به تحلیل و ارائه  اس

  شود.راهکارها پرداخته می

ــیه     ــل از آزمون فرضـ ــی  نتایج حاصـ قوانین اثر هاي پژوهشـ

-0,209(تحقیق و توســعهبر را  و فشــار مشــتریان محیطزیســتی

ستم مدیریت    )0,520 سی ستی محیطو  تایید   )0,407-0,377(زی

ــکل، کند.می و   )0,562(ر عالیحمایت مدیاثر مثبت  به همین ش

ستم مدیریت    ستی  محیطسی سبز   )0,377(زی بر عملکرد نوآورانه 

ــیه  گردد. با توجه به دو   ید می تای  ــده،  فرضـ توان اذعان  میرد شـ

ــتی بر حمایت مدیر عالی و اثر که اثر قوانین محیط داشـــت زیسـ

   گردد.تحقیق و توسعه بر عملکرد نوآورانه سبز تایید نمی

  این دو نتیجه مهم را ارائه نمود که: توان طور کلی میبه

ستی  محیطقوانین  -1 ستم مدیریت      زی سی از طریق میانجی 

  .استزیستی بر عملکرد نوآورانه سبز تاثیرگذار محیط

فشــار مشــتریان از طریق حمایت مدیر عالی و ســیســتم   -2

  بر عملکرد نوآورانه سبز تاثیرگذار است.زیستی مدیریت محیط

ــال   ــان در سـ ، در تحقیق خود به این نتیجه   2015ژاو و سـ

  ،زیستی محیطهاي رسیدند که قوانین وضع شده از سوي سازمان     

سازمان دارد   تاثیر مثبت معنی سبز   .]8[داري بر عملکرد نوآورانه 

محیط  ، رابطه منفی قوانین 2015ســن در ســال  ،از ســوي دیگر

ستی  سازمانی را تایید نمود و نوآوري و بهره زی ق یکه با تحق وري 

  .]9[حاضر مطابقت دارد

مه   بت بین    2015لی و مین در ســــال در ادا باط مث ، ارت

نتیجه  که با توسعه و عملکرد نوآورانه سبز را تایید نمودند وتحقیق

  .]11[باشدتحقیق حاضر در تضاد می



  .... و فشار مشتریان بر عملکرد محیط زیستیبررسی اثر قوانین 

 

  26  1397شماره سی و دو، تابستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

، در تحقیق خود، فشـارهاي  2015هانگ و همکاران در سـال  

شتریان را عاملی براي ارتقاي پا    شی از م سازمان    سخ نا سبز  هاي 

شدت       سبز به  شتند که عملکرد نوآورانه  عنوان کردند و اذعان دا

ــتریان و ترجیحات آنها می ــدتحت تاثیر مش ق که نتایج تحقی باش

   ].7[کندرا تایید می حاضر

دهد فشار مشتریان تاثیر زیادي روي   پژوهش حاضر نشان می  

سیستم مدیریت    -هامیانجی   و یستی محیط زحمایت مدیر عالی، 

ــعه  ــازوکارها روي عملکرد  –تحقیق و توس دارد و از طریق این س

با توجه به اینکه اغلب صــنایع فعال ذارد. گنوآورانه ســبز تاثیر می

نده دارد، ی، ماهیت شـیمیایی و آال ماهدشـت شـهرک صـنعتی   در 

سازمان  هاي محیط زیستی روي آنها بسیار است.    کنترل و تمرکز 

ار به استفاده از مواد شیمیایی و آالینده    بسیاري از این صنایع ناچ  

سطح    عنوان مواد اولیه در فرآیندهاي خود میبه شند، در نتیجه  با

 یابد. اینزیســت افزایش میتولید گازهاي ســمی و آلودگی محیط

  شود. هاي باال توسط این صنایع میامر منجر به پرداخت جریمه

شان  هاي صـورت گرفته با مدیران عالی شـرکت  مصـاحبه  ها ن

سیاري میان آنها می ستی  هاي محیطسازمان  ،دهد، اختالف ب و زی

لت   پذیرش قوانین محیط  دو عدم  ــط وجود دارد.  ــتی توسـ زیسـ

عالی یکی از موانع اجراي این قوانین     که  اســــت؛ مدیران  چرا 

ی و  زیست محیطهاي سنگین  بسیاري از این صنایع به علت جریمه  

  اند.ود و درآمد شدهدچار افت س ،هاي پایین دولتحمایت

شت در         ،از طرفی صنعتی ماهد شهرک  صنایع واقع در  ضعف 

ست.    سعه، میزان عملکرد نوآورانه آنها را کاهش داده ا تحقیق و تو

صنایع منجر به کاهش     سعه در این  عدم وجود بخش تحقیق و تو

ــده اســت.  مزیت رقابتی  وظیفه با توجه به اینکه  و افت ســود ش

 اورانهفنو نوین  دانش ساخت و کشف، عهاصلی گروه تحقیق و توس

سعه محصوالت،   به   شمند و جدید ها و خدمات ارزفرآیندمنظور تو

، باید صــنایع آالینده در تالش باشــند تا این بخش را در   اســت 

  سازمان خود ایجاد و تقویت نمایند.

با توجه به اینکه       ــتیمحیطقوانین  در ادامه و  با هدف   ، زیسـ

ــع می ــودکاهش آلودگی و حفظ منابع طبیعی وض ــتم  ، ش ــیس س

ــزایی در بهبود عملکرمی زیســتیمحیطمدیریت    دتواند تاثیر بس

سازمان    سبز  شد  نوآورانه  شته با   . با توجه به اینکه این مفهوم بهدا

 مانند ســبز هايپروژه ســازيو پیاده توســعه در ســازمان توانایی

  تیمحیط زیس  مدیریت هايسیستم   و سبز  تأمین زنجیره مدیریت

سازمان می    شاره دارد،  ستم مدیریت      ا سی ستیابی به  تواند براي د

 ،ISO 14000ســازي موفق ســري  از طریق پیاده محیط زیســتی

جویی در هاي مکتوب به جهت صرفه گذاري و ایجاد سیاست  هدف

زیســت،  محیط در مضــر مواد انتشــار ازمصــرف منابع، جلوگیري 

  ].7[خود را ارتقا بخشد زیستیمحیطعملکرد 

ستم    سی ستی  مدیریت در کنار  ، زمانی که مدیریت  محیط زی

سازمان از فعالیت  سبز حمایت کند، چهار  هاي نوآورعالی یک  انه 

ــبز دهد که عبارتند از: وارد کردن نوآوري   عمل مهم انجام می    سـ

مه    در مهم جز یک  عنوانبه  نا رفتن گ، درنظرراهبردي ریزيبر

ــبز نوآوري ــروع رقابتی راهبرد عنوانبه سـ   هايبرنامه موثر، شـ

ــانی، حمایت از نوآوري  نوآوري هاي ســبز و تخصــیص نیروي انس

تمامی این چهار مورد به  مختلف. کارگیري منابعبهسبز از طریق  

تواند عملکرد  ، میزیســتی محیط مدیریت هايســیســتم  همراه 

هاي مربوط به ســازمان را  بهبود بخشــد و نگرانی محیط زیســتی

  منابع طبیعی را کاهش دهد.

ــازمان  باید براي اط   سـ فرآیندهاي    کارایی داخلی  از مینان ها 

ــیتولید را  ــرمایه و یندنما مجدد مهندس هاي گذارياقدامات و س

سعه  و تحقیق سعه را افزایش دهند.  تو شی  هايدوره تو ت جه آموز

ــتی آگاهی افزایش ــیار کارمندان و ذینفعان محیط زیس ، نقش بس

ــبز دارد   نه سـ که   ؛مهمی در عملکرد نوآورا یاي امروز   چرا در دن

رو به افزایش اســت و هوشــمندي آنها را    مشــتریان هايآگاهی

ــت کم گرفت. تنمی ه ب خدمت   ارائه  هنحو مجدد  طراحی وان دسـ

ــتریان ــتی،  رهنمودهاي جهت در مش رتباط با ابهبود محیط زیس

قادات       فت نظرات و انت یا یان و در ــتر ــتیمشـ ها  محیط زیسـ و   آن

جز راهکارهاي مناسـب در   برگزاري جلسـات سـاالنه با مشـتریان   

  باشد.جهت رضایت مشتریان می

ها از براي اســتفاده شــرکت  لتدو هاي تشــویقییجاد طرحا

ــاص یارانه به       هاي تجدیدپذیر،     انرژي حمایت مالی دولت و اختصـ

زیست گام مهمی در جهت ارتقاي کیفیت محیط هاي نوآورانهطرح

  باشد.می
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