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این تحقیق با هدف تعیین تاثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه
به نقش عملکرد زیست محیطی صورت گرفت .این تحقیق از نظر هدف كاربردی و از نظرروش توصیفی –
پیمایشی و جامعه آماری تحقیق ،شركت های تولید ظروف یکبار مصرف استان تهران بودند كه تعداد 04
شركت بصورت تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردید .ابزار جمع آوری داده در این تحقیق پرسشنامه
های استاندارد آیدین كایاباسی ( ،)6490هاو ژانگ ( ،)6490یونگ كیولی ( ،)6493اشوین ( ،)6440آلن
مایر ( ،)9114وانتاویو و همکاران ( )6490و نیل و همکاران ( )6496بود .در این پژوهش از آزمون های
نرمال بودن ،بارتلت برای كفایت حجم نمونه ،آزمون معناداری تی جهت بررسی فرضیه های تحقیق و
معادالت ساختاری جهت بررسی روابط بین متغیرها استفاده گردید .نتایج تحقیق نشان دادند فرهنگ
نوآوری بر عملکرد مالی وعملکرد زیست محیطی شركتهای تولید ظروف یکبار مصرف استان تهران تأثیر
دارد .همچنین نوآوری محصول سبز ،نوآوری فرآیند سبز ،نوآوری مدیریتی سبز ،نوآوری فناورانۀ سبز بر
عملکرد زیست محیطی تأثیر دارد .درنهایت نوآوری فرآیند سبز ،نوآوری مدیریتی سبز ،عملکرد زیست
محیطی بر عملکرد مالی شركتهای تولید ظروف یکبار مصرف استان تهران تأثیر دارد.

کلمات کلیدی :فرهنگ نوآوری ،عملکرد مالی ،نوآوری سبز ،عملکرد زیست محیطی
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مقدمه و بیان مسئله

دنیای امروز پر از پیچیدگی هایی است كه سازمان ها را در زمینه رشد و تعالی با مشکالت
عدیده ای روبه رو ساخته است و رهبران را بعنوان برنامه ریزان ،سازمان دهندگان قافله بشریت با
چالش های فراوان رو به رو كرده است (ریچاردسون ،میلج و لئن)00 :6490 ،9؛ از آنجا كه نوآوری
سازمانی اغلب به طور مستمر به دنبال جست وجوی روشهایی بهتر برای درک راهبردهای كسب
وكار برای بهره برداری اثربخش تر از فناوریهای نوین و روش شناسی های جدید است ،چگونگی
بهبود ظرفیت نوآوری سازمانی همواره توجه محققان و برنامه ریزان را به خود جلب كرده است.
در واقع ،نوآوری سازمانی عامل اصلی استمرار فعالیت شركت ها و سازمانهای مختلف به شمار
میرود و به آن ها توانایی میدهد تا در محیط متغیر كنونی به شکل اثربخش تری رقابت كنند .از
طرفی امروزه عملکرد زیست محیطی بنگاه ها و پیروی از قوانین زیست محیطی به عنوان یک
مزیت رقابتی برای بنگاه ها محسوب می شود (تسنگ .)39 :6493،6اثرات زیست محیطی فعالیت
های انسانی یک مسئله اخالقی جهانی برای شهروندان ،سیاست گذاران و سازمان ها است كه به
طور مداوم در حال رشد است .به این معنی ،سیاست های اصالحی در سال های اخیر برای از بین
بردن یا كاهش این آسیب زیست محیطی پیاده سازی شده است (چنگ)09 :6490 ،3؛ بنابراین
سازگار بودن هر گونه نوآوری با مالحظات زیست محیطی بسیار حائز اهمیت است .به موجب این
ضرو رت مفهوم جدیدی با عنوان نوآوری سبز پدید آمد ،بدین معنی كه هر گونه نوآوری باید
سهمی در ارتقای كارایی زیست محیطی سازمان داشته باشد ،مانند نوآوری در فرآیندهای تولید
كه موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع طبیعی ،بهبود فرآیند بازیافت و یا كاهش آلودگی
های محیطی می شوند (مورات آر .)6496:000،0تعهد زیست محیطی به عنوان یک مقدمه و
نیروی محرک برای نوآوری سبز محسوب میشود و میتواند بر نوآوری سبز و فعالیتهای كسب وكار
تأثیر گذارد ،لذا به اعتقاد پیله وری و تاریان ( )9310شركت ها می توانند با بهبود عملکرد زیست
محیطی شان ،تصو یر سبز بودن شركت خود را ارتقاء بخشند كه به نوبه خود به ایجاد فرصت های
جدید كسب و كار و بهبود مزیت رقابتی كمک می كند .در این پژوهش تالش شده است تا
موضوع بررسی تاثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش
عملکرد زیست محیطی مورد كندوكاو قرار گرفته و به این سؤال پاسخ داده شود كه این دو مولفه
چه تاثیری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی دارد؟
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از آنجایی كه همسو شدن با محیط زیست و كاهش تخریبات ایجاد شده در آن توسط شركت
ها و نحوه عملکرد آنها و بطور همزمان حفظ مزیت های رقابتی شركت و ایجاد نوآوری برای
پیشرفت و همگام شدن با بازارهای در حال رشد امروزه مهم ترین دغدغه های سازمانها هستند،
ایجاد فرهنگ نوآوری و استفاده از ابعاد مختلف نوآوری در سازمان بنظر ضروری می رسند .لذا با
عنایت به اهمیت نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری و اثراتی كه می تواند بر عملکرد مالی خصوصاً با
توجه به نقش عملکرد زیست محیطی داشته باشد و با توجه به اینکه پژوهش های محدودی در
این خصوص انجام شده است ،هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ
نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی می باشد .در واقع از آنجا
كه شركتهای تولید ظروف یکبار مصرف استان تهران برای اینکه جایگاه مناسب خود را در فضای
رقابتی بازار موجود حفظ نماید و ارتقاء دهند و عالوه بر آن به اهداف عملکردی خود برسند ،نیاز
دارند تا بر روی عملکرد مالی و عوامل اثرگذار بر آن تمركز كند كه از جمله عوامل مهم می توان
به ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری اشاره كرد.
مبانی نظری

در این قسمت به بررسی ادبیات موجود در خصوص سه حوزه عملکرد مالی ،نوآوری سبز؛
فرهنگ نوآوری سازمان می پردازیم:
عملکرد مالی

فرهنگ لغت انگلیسی آكسفورد عملکرد را به صورت زیر تعریف میكند« :انجام ،اجرا ،تکمیل،
انجام كار سفارش یا تعهد شده» .این تعریف به خروجیها یا نتایج (موفقیت) بر میگردد و در
عین حال عنوان می كند كه عملکرد در مورد انجام كار و نیز نتایج حاصله از آن میباشد .بنابراین،
میتوان «عملکرد را به عنوان رفتار (روشی كه سازمانها ،گروهها و افراد ،كار را انجام میدهند)
تلقی كرد ».در صورتی كه عملکرد به گونهای تعریف شود كه هم رفتار و هم نتایج را در برگیرد،
دیدگاه جامعتری حاصل میگردد (نجفی .)9314،30:عملکرد به طور ساده میتواند تحت عنوان
رفتار مورد نظر یا كار هدفمند تعریف گردد .به عبارتی مشاغل برای تحقق اهداف و نتایج به
خصوصی ایجاد می شوند و افراد برای انجام این مشاغل استخدام می شوند چون سازمان به دنبال
دستیابی به آن نتایج است؛ بنابراین عملکرد شامل مواردی است كه سازمان از كاركنان در جهت
تحقق اهدافش انتظار داشته و میطلبد .در واقع به مجموعه رفتارهایی كه در ارتباط با شغل ،افراد
با خودشان بروز می دهند و یا به عبارتی میزان محصوالت یا بازدهی است كه به موجب اشتغال
فرد در شغلش (اعم از خدمات ،تولید و آموزش) حاصل می شود می گویند .عملکرد شغلی حاصل
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فعالیت های كارمندان از لحاظ اجرای وظایف محوله پس از مدت زمان معین میباشد .معموال
سنجش عملکرد بعد از یک دوره زمانی مانند یک سال صورت می گیرد(طباطبائی
قمی .) 9316،09:از آن جا كه نوآوری سازمانی ابعاد مختلف عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار
می دهد براین اساس در این پژوهش از تركیب معیارهای مالی و غیرمالی برای سنجش عملکرد
براساس معیارهایی كه آنها در نظر گرفتند ،استفاده می شود و كه این سه بعد عبارت است از:
عملکرد مالی :این بعد شامل عملکرد بازار می باشد مثل سوددهی ،رشد و رضایت مشتری.
عملکرد فرایند :این بعد شامل كیفیت و اثربخشی فرایند انجام كارها می باشد.
عملکرد داخلی :این بعد نیز با توانایی های افراد همچون قابلیت ها ،رضایت و خالقیت
كاركنان در ارتباط می باشد.
فرهنگ نوآوری

فرهنگ نوآوری به فرآیندی پیچیده اشاره دارد كه هدفش ایجاد ،انتقال ،تغییر و واكنش به
ایده های جدید است .به عبارتی دیگر رفتاری پیچیده است كه شامل یک فرآیند سه مرحله ای،
درک مسئله و ارائه راه حل های جدید ،بهبود ایده های جدید و یافتن قاعده ای منطقی برای
دفاع از آن و در نهایت ارائه مدل یا نمونه تجربی برای پیاده سازی ایده ها و راه حل ها در گروه یا
سازمان است (خسرویان و همکاران .)31،9300:امروزه نوآوری در حال تبدیل به راهبرد سازمان
هاست .بیش از  00درصد مدیران ارشد اجرایی در یک نظرسنجی ،نوآوری را به عنوان یکی از سه
اولویت خود ذكر كرده اند .با افزایش رقابت جهانی و كاهش چرخه عمر محصوالت ،كامالً واضح
است كه ایجاد تمایز و كسب مزیت رقابتی فقط می تواند در سایه نوآوری مستمر ایجاد شود.
ممکن است این پرسش مطرح شود كه چرا چیزی مانند فرهنگ سازمانی تا به این اندازه می
تواند در ایجاد و حمایت نوآوری نقش داشته باشد؟ پاسخ این است كه چون فرهنگ سازمانی
است كه نشان می دهد از پرسنل چه انتظاری دارند .كلید نوآوری در سازمان ها در توانایی
تعریف ،القای تدریجی و مستحکم ساختن خصیصه های تاییدكننده نوآوری در میان كارمندان
نهفته است و به نظر می رسد كه نوآوری فقط تحت شرایط مناسب شکوفا خواهد شد .عوامل
تعیین كننده آن شامل بصیرت و رسالت ،مشتری گرایی ،فرآیندهای مدیریت،
رهبری،سازوكارهای های پشتیبانی ،حوزه انتخاباتی كارمندی و غیره است .به ویژه مدیریت ،باید
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پیامهای ضروری را برای كمک به تغییر در روش فکری و عملکرد كارمندان انتقال دهد (مارتین و
ترابالنچ .)6443،9فرهنگ نوآوری به فرآیندی پیچیده اشاره دارد كه هدفش ایجاد ،انتقال ،تغییر و
واكنش ب ه ایده های جدید است .به عبارتی دیگر رفتاری پیچیده است كه شامل یک فر آیند سه
مرحله ای ،درک مسئله و ارائه راه حل های جدید ،بهبود ایده های جدید و یافتن قاعده ای
منطقی برای دفاع از آن و در نهایت ارائه مدل یا نمونه تجربی برای پیاده سازی ایده ها و راه حل
ها در گروه یا سازمان است (خسرویان و همکاران.)31،9300:
نوآوری سبز

سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی در سال  6494تعریف كاملی در خصوص نوآوری سبز به
این شکل ارائه كرده است :نوآوری سبز ،بر كاهش پیامدهای زیست محیطی تأكید می ورزد ،خواه
عمدی باشد خواه غیرعمدی .عالوه بر این ،به نوآوری در محصوالت ،فرایند ها ،روش های بازاریابی
و رویه های سازمانی محدود نمی شود ،بلکه ،ساختارهای اجتماعی و سازمانی را نیز در بر می
گیرد (او .ای .سی .دی .)6494 ،2مفهوم نوآوری سبز در عمل به طور گسترده ای به كار برده
شده است ،سمانا و همکاران نوآوری سبز را را به عنوان یک دیدگاه ،ایده ،محصول ،خدمت یا
فرایندی جدید تعریف كرده اند كه به دنبال كاهش اثرات زیست محیطی است )سمانا و
همکاران .)453: 6496 ،6به طور كلی هدف از نوآوری سبز كاهش اثرات نامطلوب زیست
محیطی است و این عامل مهم در كل زنجیره ارزش از تأمین كننده تا مصرف كننده مطرح می
شود (تسنگ.)6493،3
نوآوری مدیریتی سبز

شركت ها باید همواره درجهت بهبود مستمر باشند؛ براین اساس مدیر باید به طور واضح
راهبرد نوآورانه ای برای شركت تعریف كند .بدین منظور مفهوم نوآوری مدیریتی معرفی شده
است .نوآوری مدیریتی سبز ،به توانایی سازمان در توسعه و پیاده سازی پروژه های سبز با برنامه
ریزی و تخصیص منابع بودجه مناسب مانند طراحی مجدد فرایندهای تولید جهت دستیابی به
كارایی باالتر ،مدیریت زنجیرة تأمین سبز و سیستم های مدیریت زیست محیطی برای بدست
آوردن معیارها و استاندارهای زیست محیطی جدید اشاره دارد .برای دستیابی به این بعد نوآوری
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سبز باید اهداف و راهبردهای های سبزی را تدوین كرد و بودجه مشخصی را نیز برای تفکر
نوآورانه سبز در سازمان در نظر گرفت .از جمله اقداماتی كه سازمان را برای دست یابی به این بعد
از نوآوری سبز یاری می رساند می توان به پیاده سازی موفق سری استانداردهای ،ISO 90444
صرفه جویی در مصرف منابع ،جلوگیری از انتشار مواد مضر در محیط زیست ،برگزاری
سمینارهایی دراستای آموزش و ارتقای آگاهی ذی نفعان ،اشاره كرد( .ژو و ساركیس:6496 ،9
.)9333
نوآوری محصول سبز

نوآوری محصول سبز به عنوان یک سالح راهبردی برای كسب مزیت رقابتی شناخته می شود
كه واحد تحقیق و توسعه باید نیازهای مشتری را بشناسد و همیشه میزان رقابت محصول سبز
جدید را بررسی كند و همچنین ارزیابی فنی و امکان سنجی افتصادی و تجاری برای محصول
سبز جدید داشته باشد .كمیسیون اتحادیۀ اروپا نوآوری محصول سبز را به عنوان طراحی و توسعۀ
محصوالتی تعریف می كند كه تأثیرات منفی و مخاطرات زیست محیطی محصول را كاهش می
دهد ،منابع كمتری جهت تولید محصول مصرف می شود و در مرحلۀ كنارگذاری محصول از تولید
پسماند جلوگیری می شود (لین و همکاران .)949 :6493،6به بیان ساده تر نوآوری سبز در چرخۀ
عمر محصول عبارت است از اصالح طراحی محصول به منظور كاهش اثرات منفی زیست محیطی.
نتایج پژوهش ها نشان می دهند كه امروزه در كسب و كارها توجه به نوآوری محصول سبز به
طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است (دانجلیکو و پنتراندولفو.)94 :6494 ،3
نوآوری فرایند سبز

نوآوری فرایند سبز شیوه عمل سبز گرایانه سازمان را نشان می دهد .نوآوری فرآیند به صورت
بهبود فرآیندهای موجود و توسعۀ فرآیندهای جدید با هدف كاهش عدم قطعیت و افزایش بهره
وری و بازده فرآیندهای درون سازمانی تعریف شده است .استفاده از دانش سبز برای پیشبرد و
هدایت نوآوری در فرایندهای سازمانی را نوآوری فرآیند سبز می نامند كه می تواند منجر به
افزایش و بهبود كارایی زیست محیطی سازمان شود .بدین منظور ضروری است كه مدیران
سازمان عالوه بر ارزیابی و بهبود فرآیندهایی از قبیل بازیافت ،استفادة مجدد و تولید دوبارة مواد

1 Zhu & Sarkis,
2 Lin et al,
3 Dangelico & Pontrandolfo,
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اول یه ،از راهکارهایی كه منجر به كاهش مصرف انرژی و آلودگی های زیست محیطی در حین
تولید ،استفاده و كنارگذاری محصول می شود ،آگاهی كامل داشته باشند (تسنگ.)39:6441 ،9
نوآوری بازاریابی سبز

بازاریابی سبز تمامی فعالیت های طراحی شده برای ایجاد و تسهیل مبادله ،به قصد ارضای
نیازها و خواسته های انسانی كه ارضای این نیازها و خواسته ها با حداقل خسارت و زیان به
محیط زیست صورت می گیرد ،تعریف شده است (طالقانی و رحمتی .)96 :9300،اولین تالش
های صورت گرفته جهت تعیین ارتباط موجود میان بازاریابی و محیط زیست به اوایل دهه 9134
بر می گر دد كه بسیاری از بازاریابان را بر آن داشت كه درآغاز مرحله اول ،اشکال مختلف بازاریابی
سبز را به كار بندند و به دنبال فعالیت های بازاریابی سبزشان ،انتظار ایجاد واكنش مثبت مصرف
كنندگان و در پی آن افزایش در شهرت تجاری ،سهم بازار و فروش های شركت را داشتند (لی،6
.)89 :6440
پیشینه پژوهش

رودریگز و همکاران )6490( 3به بررسی نقش میانجی عملکرد نوآوری سبز در رابطه بین
جهت گیری بازار و عملکرد سازمانی را پرداخته و نشان می دهد كه جهت گیری بازار تاثیر
مستقیمی بر عملکرد سازمانی دارد .ژاكوبسن و همکاران )6490( 0نیز نشان داده است كه برای
ایجاد و افزایش تاثیرات زیست محیطی در سازمان ها ،باید اهداف در قالب محصوالت یا
فرآیندهای سبز شکل گیرند .به اعتقاد لی )6440( 0تحقیق و توسعه سبز با عملکرد مالی ارتباط
3
مثبت و با تحقیق و توسعه سبز رابطه منفی دارد .كوكوكگلو و پینار)6490( 0؛ چانگ و چن
( )6493و چیو و همکاران )6499( 0تأثیر مثبت ابعاد نوآوری سبز شامل نوآوری محصول سبز،
نوآوری فرآیند سبز و نوآوری مدیریتی سبز بر عملکرد زیست محیطی را مورد تائید قرار داده اند.

1 Tseng,
2 Lee,
3 Rodríguez & al,
4 Jacobsen's, et al
5 Lee,
6 Kukukglo & pinar,
7 Chang and Chen,
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لین ،تن و گنگ ) 6493( 9نیز نشان دادند كه عملکرد شركت در حوزه نوآوری محصول سبز بر
عملکر د كلی شركت شامل سهم بازار ،میزان فروش ،سود و اعتبار و شهرت شركت تأثیر مثبت و
مستقیم دارد .مورات آر )6496( 6تأثیر نوآوری محصول سبز بر عملکرد سازمان را مورد تائید قرار
داده است .تسنگ و همکاران )6493( 3نشان داده اند نوآوری مدیریتی سبز یکی از كلیدی ترین
محرک های پیاده سازی نوآوری سبز در سازمان است.
در داخل كشور نیز به اعتقاد رضائی و همکاران ( )9310چهار بعد فرهنگ سازمانی شامل
درگیرشدن در كار ،سازگاری ،رسالت و انطباق پذیری اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابستۀ
نوآوری سازمانی در شركتهای تجاری میگذارند و نتیجه گرفته اند بهبود فرهنگ سازمانی و
ابعاد آن به طور مستقیم به تقویت و توسعۀ نوآوری سازمانی در شركت های تجاری منجر می
شود .پیله وری ( ) 9310نیز یافته است كه بین ابعاد نوآوری سبز و عملکرد سازمانی رابطه
معناداری وجود دارد و به ترتیب نوآوری های بازاریابی سبز (بیش ترین تاثیر) فرایند ،محصول
سبز و مدیریتی سبز (كم ترین تاثیر) در بهبود عملکرد سازمانی تاثیر مستقیم و مثبتی دارند.
مروتی شریف آبادی و همکاران ( )9313بیان داشته است كه ابعاد نوآوری سبز شامل نوآوری
فرآیند و فناورانۀ سبز هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم به واسطۀ نقش میانجی
عملکرد زیست محیطی ،بر عملکرد سازمان تأثیرگذارند .همچنین نوآوری مدیریتی و محصول
سبز تنها به صورت غیر مستقیم بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارند .به زعم بنی مهد و همکاران
( )9300در شركت های ایرانی بین عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی رابطه معنی داری
وجود ندارد و این نتیجه مطابق با نتایج تحقیقات مشابه انجام شده در آمریکا و اندونزی می باشد.
از مجموع پیشینه مذكور به نظر می رسد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری می تواند بر عملکرد
مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی اثرگذار باشد ،لذا با توجه به اینکه شركت
های فعال در حوزه تولید ظروف یکبار مصرف استان تهران سالیانه ضررهای مادی و غیرمادی
زیادی از عدم بررسی تاثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به
نقش عملکرد زیست محیطی در سطوح مختلف خود متحمل شده است و به همین دلیل با این
مسئله به چشم یک نقطه ضعف اساسی و چالش در سند راهبردی توسعه راهبردی برخورد كرده
و تصمیم به انجام یک تحقیق علمی جهت آسیب شناسی موضوع و ارائه راهکارهای علمی جهت

1 Lin, Tan, & Geng,
2 Murat AR,.
3 Tseng, et al
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حل این چالش گرفته شده است
فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی شركت های تولید ظروف
یکبار مصرف استان تهران با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی تاثیر دارد.
فرضیه های فرعی:
فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی شركت ها تاثیر دارد.
فرهنگ نوآوری بر عملکرد زیست محیطی شركت ها تأثیر دارد.
ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد زیست محیطی شركت ها تأثیر دارد.
ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد مالی شركت ها تأثیر دارد.
عملکرد زیست محیطی شركت ها بر عملکرد مالی آن ها تأثیر دارد.
با توجه به چهارچوب مفهومی و فرضیه های پژوهش مدل مفهومی پژوهش در شکل زیر
آورده شده است:

شکل  :9مدل مفهومی اولیه پژوهش (برگرفته از رودریگز و همکاران )6490
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روش شناسی پژوهش

از آنجاییكه در این پژوهش از طریق پرسشنامه دادههای مربوط به تاثیر ابعاد نوآوری سبز و
فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی گردآوری می-
شوند ،پژوهش حاضر ،پژوهشی كاربردی و از نظر نوع كمی میباشد.همچنین با توجه به موضوع،
ماهیت این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است و از روشهای آمار استنباطی نیز در مراحل
مختلف پژوهش استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل كلیه شركت های تولید ظروف
یکبار مصرف استان تهران بود ( 994شركت) كه از این میان با استفاده از فرمول كوكران 04
شركت به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده
میان آنها پرسشنامه توزیع گشت؛ برای گردآوری دادهها از پرسشنامه های استاندارد آیدین
كایاباسی ( ،)6490هاو ژانگ ( ،)6490یونگ كیولی ( ،)6493اشوین ( ،)6440آلن مایر (،)9114
وانتاو یو و همکاران ( )6490و نیل و همکاران ( )6496استفاده شد.بهمنظور تعیین روایی
پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد كه برای این منظور پرسشنامه به تأیید چند تن از اساتید
دانشگاه رسید و اصالحات الزم صورت پذیرفت .در مورد روایی سازه نیز از روش كمترین مربعات
جزئی و نرمافزار اسمارت پالس 9استفاده شد .روایی سازه به دو نوع روایی همگرا و روایی واگرا
تقسیم میشود .با توجه به این كه در این تحقیق شاخص ( AVEمیانگین واریانس استخراج-
شده )6برای تمامی متغیرهای تحقیق باالی  4/0است ،لذا روایی همگرای سازههای مدل تأیید
می شود .عالوه بر آن یافته ها نشانگر تایید روایی واگرای ابزار اندازه گیری بود .همچنین ضریب
پایایی )CR( 3و آلفای كرونباخ برای سنجش پایایی باالی  4/3به دست آمد كه جدول شماره یک
نشان دهنده پایا بودن ابزار اندازه گیری است .نتایج ویژگیهای روانسنجی ابزار برای متغیرهای
پژوهش در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول  :9نتایج ویژگیهای روانسنجی ابزار برای متغیرهای پژوهش

1 Smart PLS
2 Average Extracted Variance
3 Composite Reliability
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مؤلفهها

ابعاد

نوآوری فناورانه ی سبز

آلفا
تعداد گویهها
CR AVE
4,300 4,000 4,300
3

نوآوری محصول سبز

0

4,300 4,030 4,300

نوآوری فرآیند سبز

6

4,393 4.363 4,393

نوآوری مدیریتی سبز

3

4,040 4,006 4,040

فرهنگ نوآوری

0

4,303 4,040 4,303

عملکردزیست محیطی

6

4,364 4,309 4,364

عملکرد مالی

3

4,301

نوآوری سبز

4,093 4,301

یافته های تحقیق
آزمون مدل و فرضیه های پژوهش

در ابتدا مطابق جدول شماره دو به آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق می پردازیم.
كه به دلیل اینکه سطح معناداری آزمون در مورد تمامی متغیرها بزرگتر از  4/40است ،فرض صفر
تایید و ادعای نرمال بودن توزیع این متغیرها پذیرفته میشود.سپس براساس جدول شماره سه
معیار  KMOبرای كفایت نمونهگیری و آزمون بارتلت برای مناسب بودن همبستگی بین
مشاهدات جهت استفاده از تحلیل عاملی را نشان میدهد .با توجه به مقدار باالی شاخص KMO
و معنی داری آزمون بارتلت ،تعداد نمونه برای انجام تحلیل عاملی كافی و همبستگی بین
مشاهدات مناسب است.
جدول  :6خالصه نتایج آزمون بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق

آماره آزمون

سطح معناداری

نوآوری فناورانه ی سبز

9/600

4/963

نوآوری محصول سبز

4/303

4/099

نوآوری فرآیند سبز

4/340

4/340

نوآوری مدیریتی سبز

4/049

4/036

فرهنگ نوآوری

4/334

4/009

عملکردزیست محیطی

4/060

4/040

عملکرد مالی

4/069

4/131

جدول  :3آزمون بارتلت و شاخص  KMOبرای مناسب بودن تحلیل عاملی
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آمارهها
شاخص

مقدار

KMO

4/001

آماره آزمون بارتلت

9400/031

درجه آزادی

694

سطح معنیداری

4/444

در این مرحله رابطه علت و معلولی بین ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی
سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی در قالب بخش مدل ساختاری سنجیده شده
است .همانطور كه در شکل دو نمایان است ،تاثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد
مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی معنی دار است.

شکل  :6مدل پژوهش (ضرایب تاثیر)

441

تاثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی  /نویسنده مسئول :شهرزاد طیاران  /ص 964 -943

شکل  :3مدل پژوهش (آماره آزمون  tجهت بررسی معنی داری ضرایب تاثیر)

در شکل دو و سه ضریب تاثیر علی مدل پژوهش و رابطه متغیر اصلی ابعاد نوآوری سبز و
فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی را نمایش می-
دهد .خروجی  PLSتایید كننده فرض اصلی و همچنین فرضیههای فرعی تحقیق است كه در
جدول شماره چهار نمایان است .از آنجاییكه تمامی مقادیر  tباالی  9.10هستند ،تمامی فرضیهها
تایید میشوند.
جدول  : 0ضرایب تاثیر ،مقدار آماره آزمون و نتایج فرضیات پژوهش

فرضیات

ضریب تاثیر

t-Value
6/093

تایید فرضیه

تاثیر فرهنگ نوآوری بر عملکرد زیست محیطی سازمان

4/030

94/319

تایید فرضیه

تاثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد زیست محیطی سازمان

4/940

9/110

تایید فرضیه

تاثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد مالی سازمان

4/410

6/016

تایید فرضیه

تاثیر عملکرد زیست محیطی سازمان بر عملکرد مالی سازمان

4/633

93/000

تایید فرضیه

4/966

تاثیر فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی سازمان

نتیجه آزمون فرضیه

نتیجهگیری و پیشنهادها

بطوركلی دنیای امروز پر از پیچیدگیهایی است كه سازمانها را در زمینه رشد و تعالی با
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مشکالت عدیدهای روبهرو ساخته است و مدیران در كلیه سطوح را بعنوان برنامهریزان ،سازمان-
دهندگان و رهبران حوزه های مختلف با چالشهای فراوان روبرو كرده است .در این شرایط
بررسی تاثیر ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری برای غلبه بر مشکالت موجود بر سر راه بهبود
عملکرد مالی شركت ها با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی می تواند راهگشا باشد.
براساس نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق از آنجایی كه ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری
بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش عملکرد زیست محیطی تاثیر گذار است ،لذا به مدیران
بازاریابی پیشنهاد می گردد به ابعاد نوآوری سبز و فرهنگ نوآوری توجه خاصی مبذول نمایند؛ به
عبارت دیگر به شاخص هایی همچون ،نوآوری فناورانه ی سبز ،نوآوری محصول سبز ،نوآوری
فرآیند سبز ،نوآوری مدیریتی سبز ،اهمیت نظریه های مشتریان ،تغییر محصول مطابق شرایط
تجاری و تعامالت فرهنگی ،محصول مطابق فرهنگ و سلیقه مشتری ،واكنش نسبت به شکایت ها،
توجه نمایند .نتایج این پژوهش با یافته های آیدین كایاباسی )6490( ،و آلن مایر،)9114( ،
همسو می باشد.
همچنین مطابق یافته های آزمون فرضیه اول از آنجایی كه فرهنگ نوآوری بر عملکرد مالی
سازمان تاثیر گذار است .لذا پیشنهاد به مدیران بازاریابی این است كه به فرهنگ نوآوری توجه
خاصی مبذول نمایند؛ به عبارت دیگر به شاخص هایی همچون ،اهمیت نظریه های مشتریان،
تغییر محصول مطابق شرایط تجاری و تعامالت فرهنگی ،محصول مطابق فرهنگ و سلیقه
مشتری ،واكنش نسبت به شکایت ها ،توجه نمایند .نتایج این پژوهش با یافته های آلن مایر،
( ،)9114همسو می باشد.
یافته های آزمون فرضیه دوم نشان داد فرهنگ نوآوری بر عملکرد زیست محیطی سازمان
تاثیر گذار است ،لذا مدیران بازاریابی می بایست به فرهنگ نوآوری توجه خاصی مبذول نمایند؛ به
عبارت دیگر به شاخص هایی همچون ،اهمیت نظریه های مشتریان ،تغییر محصول مطابق شرایط
تجاری و تعامالت فرهنگی ،محصول مطابق فرهنگ و سلیقه مشتری ،واكنش نسبت به شکایت ها،
توجه نمایند .نتایج این پژوهش با یافته های آلن مایر ،)9114( ،همسو می باشد.

براساس یافته های آزمون فرضیه سوم تحقیق ،تاثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد زیست
محیطی سازمان مورد تائید قرار گرفت ،لذا مدیران بازاریابی می بایست به یکی از ابعاد نوآوری
سبز یعنی نوآوری محصول سبز توجه خاصی مبذول نمایند؛ به عبارت دیگر به شاخص هایی
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همچون ،محصول منحصر به فرد نسبت به رقبا ،خالق تر بودن ،استفاده از فناوری پیشرفته،
كاربردی بودن محصوالت ،توجه نمایند .همچنین مدیران بازاریابی می بایست به نوآوری فرآیند
سبز نیز توجه خاصی مبذول نمایند؛ به عبارت دیگر به شاخص هایی همچون ،نظارت بر توسعه
محصول و كیفیت ،نظارت بر فناوری و اثر بخشی توسعه محصول ،توجه نمایند .از دیگر ابعاد مورد
توجه مدیران در ابعاد نوآوری سبز ،نوآوری مدیریتی سبز می باشد كه شاخص هایی همچون،
ارزیابی محصول جدید با مقیاس محیط زیست ،تفاوت ارزش محصول جدید با تصمیم مدیریت،
بررسی ویژگی های جدید محصول با عوامل بهداشتی ،می بایستی مورد توجه قرار گیرد .آخرین
وجه از ابعاد نوآوری سبز ،نوآوری فناورانه سبز می باشد كه شاخص هایی همچون ،تمایل به
اشتراک گذاری اطالعات ،استفاده از فناوری اطالعات ،سرعت در تغییرات كسب و كار ،می بایستی
مورد توجه واقع شوند .نتایج این پژوهش با یافته های هاو ژانگ ( ،)6490یونگ كیو لی،)6493( ،
یونگ كیو لی )6493( ،و آیدین كایاباسی )6490( ،همسو می باشد.
یافته های آزمون فرضیه چهارم تحقیق به تاثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد مالی سازمان می
پردازد .لذا مدیران بازاریابی می بایست به نوآوری فناورانه ی سبز توجه خاصی مبذول نمایند؛ به
عبارت دیگر به شاخص هایی همچون ،تمایل به اشتراک گذاری اطالعات ،استفاده از فناوری
اطالعات ،سرعت در تغییرات كسب و كار ،توجه نمایند .همچنین از آنجاییکه نوآوری محصول
سبز بر عملکرد مالی سازمان نیز تاثیر گذار است ،لذا مدیران بازاریابی می بایست به شاخص هایی
همچون ،محصول منحصر به فرد نسبت به رقبا ،خالق تر بودن ،استفاده از فناوری پیشرفته،
كاربردی بودن محصوالت ،توجه نمایند .تاثیر نوآوری فرآیند سبز نیز بر عملکرد مالی سازمان
مورد تائید قرار گرفت ،لذا مدیران بازاریابی می بایست به به شاخص هایی همچون ،نظارت بر
توسعه محصول و كیفیت ،نظارت بر فناوری و اثر بخشی توسعه محصول ،توجه نمایند .نوآوری
مدیریتی سبز بر عملکرد مالی سازمان تاثیر گذار است .لذا توجه به شاخص هایی همچون ،ارزیابی
محصول جدید با مقیاس محیط زیست ،تفاوت ارزش محصول جدید با تصمیم مدیریت ،بررسی
ویژگی های جدید محصول با عوامل بهداشتی ،مورد توجه می باشد.

نتایج این پژوهش با یافته های آیدین كایاباسی ،)6490( ،هاو ژانگ ،)6490( ،یونگ كیو لی،
( )6493و اشوین ،)6440( ،همسو می باشد.
 993

نشریه علمی اندیشه آماد  /شماره ( 33تابستان  / )9311سال نوزدهم

در نهایت بر اساس نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق ،عملکرد زیست محیطی سازمان بر
عملکرد مالی سازمان تاثیر مثبتی دارد؛ بنابراین مدیران بازاریابی می بایست به عملکرد زیست
محیطی سازمان توجه خاصی مبذول نمایند؛ به عبارت دیگر به شاخص هایی همچون ،هدف
صرفه جویی و كاهش ضایعات ،دوره های آموزشی برای آگاه سازی محیط زیست ،توجه نمایند.
نتایج این پژوهش با یافته های وانتاو یو و همکاران ،)6490( ،همسو می باشد.
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