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های تولیدی درصدد  در سراسر جهان، شرکت ها  از سوی مصرف کنندگان و دولت   محیطی زیست های  ی نگران   یش با افزا 

های  یق محصول سبز، برند سبز و فنـاوری سـبز برآمدند. تحق   ۀ مانند توسع   یست ز یط های دوستدار محـ برنامه   ۀ توسع 

مدیریت کیفیت بر نوآوری سبز به ندرت مورد بررسی    تأثیر   و دارد    ید تأک   ی بر نوآور   یفیت ک   یریت مد   تأثیر بر    عمدتًا  ی کنون 

گر مقررات  یل با نقش تعد  یفیت ک  یریت مد   یستم س   یری به کارگ   تأثیر  ی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، هدف بررس 

  یمایشی پ   - یفی توص ها  داده   ی گردآور   ه و از نظر نحو   ی ا سبز است. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه   ی بر نوآور   یطی مح 

آمار   ی معادالت ساختار   ی ساز ر مدل ب   مبتنی    یع شرکت صنا   یران پژوهش حاضر شامل کارکنان و مد   ی است. جامعه 

  یی پژوهش پرسشنامه بوده است. جهت سنجش روا   ین در ا ها  داده   ی . ابزار گرد آور است در استان تهران    یران ا   یک الکترون 

  ی از آزمون آلفا   ین استفاده شده است. همچن   3.ال.اس  ی افزار پ رم همگرا در ن   یی واگرا، روا   یی روا های  پرسشنامه از آزمون 

بوده است که نشان    0/ 70باالتر از    یرها تک تک متغ   ی مقدار برا   ین پرسشنامه استفاده شد که ا   یایی پا   یین تع   ی کرونباخ برا 

شرکت    یران و مد   کنان کار   یشتر گردد که به نظر ب پرسشنامه دارد. از نتایج پژوهش این گونه اسنتباط می   یایی پا   تأیید از  

  یطی مقررات مح   یلگر با توجه به نقش تعد   یفیت ک   یریت مد   یستم س   یری به کارگ   یان م   ی معنادار   تأثیر   یران ا   یک الکترون   یع صنا 

سبز وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج، کلیه    یریتی و مد   یند فرا   ی محصول سبز، نوآور   ی فناورانه سبز، نوآور   ی بر نوآور 

 یید قرار گرفتند. أ مورد ت   وهش های پژ فرضیه 
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 مقدمه   1

از عوامل مهم    ی کیکه امروزه    یی شده تا جا  ده یمختلف کش  عی به صنا  محیطیزیستهای  ینگران

در کارخانـه و    ـدیمحصـول جد  دیتول  ندآیگرفتـه تـا فر  هیمواد اول  نیمأ ها از تشرکت  تیدر فعال

توسط مصرف   نیکــه حــ  ی مســائل از محصول  پــاســتفاده    مالحظات   ــد،یآمی  شیکننده 

تحول   ۀدارد، مسـئلای که امروزه هر سازمان با آن برخورد مسئله  نیبزرگتر است. محیطیزیست 

عوامل دوام و بقای    نیها از بـزرگتـرسازمان   یاز سو  رییتغ  نی ا  رشیاست و قطعاً پذ  ی و دگرگون

از رقابـت، نـوآوری ضامن بقای هـر سـازمان    مملوو   اـیبـازار پو  ـن یسازمان است. در واقع در ا

بـه    محیطیزیست  نیاز قوان  یرویها و پ بنگاه  محیطیزیستکه امروزه عملکرد    یی آنجااسـت. از  

بنگـاه  یرقابت  تیمز  ـکیعنـوان   محسـوب  بـرای  هرگونه   نیبنابرا،  شودمیهـا  بودن  سازگار 

مالحظات   با  اهم  اریبس  محیطیزیست نوآوری  ا  تیحائز  موجب  بـه  م  نیاسـت.    فهوم ضرورت 

در ارتقای    ی سهم  دی که هرگونه نوآوری با  ی معن  ن یآمد، بد  دی پد  1جدیدی با عنوان نوآوری سبز 

نوآور  محیطیزیست  ییکارا مانند  باشد.  داشته  فرآ  یسازمان  موجب   دیتول  یندهایدر  که 

های  یکاهش آلودگ  ـایو    افتیباز  ندیبهبود فرآ  ، یـعیدر مصـرف انـــرژی و منـابع طب  ییجوصرفه 

استانداردها  ارهایمع  یاجرا   تأثیراز محققان    یاریبس  ر،یاخ های  در سال.  شوند می  یطیمح   ی و 

عملکرد شرکت  تیفیک  تیریمد الکترونیکهای  در  بررس  صنایع  داده  یرا مورد  لقرار  و    نیاند. 

،  کنندگانتأمینق مشارکت یتنها از طر مدیریت کیفیتکه اقدامات  افتند ی( در2014) 2همکاران 

مسئله اصلی این است که  گذارد.  می  تأثیر  هاتشرک  محیطیزیستنوآوری    بر  میرمستقیبه طور غ 

  ی ادیز  یمختلف، با فشارها  یطیدر موضوعات مح  یاصلهای  ها به عنوان مشارکت کنندهشرکت

خود وارد   یکسب و کارهای وهیسبز را در ش تیریمختلف مواجه هستند تا مد  نفعان یاز جانب ذ

  کند که عمدتاً می  را تجربه  زیستمحیط  ی کشور در حال توسعه، آلودگ یکبه عنوان    ایرانکنند.  

مردم   و سالمت  بهداشت  اصلی    گذارد.می  تأثیربر  کننده  مشارکت  عنوان  زمبه  مسائل    نهیدر 

های  ها، سازمانکنندگان، رسانهاز دولت، مصرف  یمیها با فشار عظشرکت  ،محیطیزیست مختلف  

 
1 Green innovation 

2 Lin et al 
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د  زیستمحیط  یدولت  ریغ  مواجه  گر یو  مدمی  سهامداران  تا  مد   تیفیک  تیریشوند    تیریو 

شواهد فراوان (  1،2018)لی و همکارن  .سازند  مرتبطخود    یتجار  اقداماترا به    محیطیزیست 

  کمک  داریجامع( به توسعه پا   تیفیک  تیری)مانند مد   تیفیبهبود کهای  وهیدهد که شمی  نشان

حال، مطالعات در رابطه با    نی با ا  ( 2016؛ جکسون و همکاران،  2010و همکاران،    انگ ی) .کند می

سبز را    ینوآور  ت،یفیک  تیری معتقدند که مد  ی متضاد وجود دارد: برخهای  دگاهی د  موضوع،  نیا

حالمی  تیتقو در  د  ی کند،  نوآورمی  ادعا  گرانیکه  از  مانع  که  و    شودمیسبز    یکنند  )پاراگو 

سبب   تیفیک  تیریمد   ای: آشودمطرح    ریکه سواالت ز  شودمیبحث باعث    نیا(.  2،2001شوال 

  ی منف  اتتأثیرکاهش    یبراآیا  ،  موضوع دوم صادق باشد؟ اگر  شودمیسبز    یمانع نوآور  ا ی  جادیا

  صورت گرفته است؟ ی سبز اقدامات ینوآور یبر رو تیفیک تیریمد

های  تراشه   صنعت  پیشرفت  به  توانمی  اخیرهای  دهه  تکنولوژیکیهای  پیشرفت  مهمترین  از

های  پیشرفت  و  فناوری  دستاوردهای  مهمترین  شاید  و  کرد  اشاره  پردازشگرها  ریز  و  الکترونیکی

  تولید   سریع  رشد.  باشد   بوده آن  به  مربوط  جانبی  موارد  و  صنعت  این  زمینه  در  اخیر  قرن  در  بشر

  دلیل   به  ها پسمانده  این.  است  گردیده   ایویژه  پسماندهایی   ظهور  به  منجر  جهان  در  رایانه  مصرف  و

  خطرناک   زاید  مواد  عنوان  به  کنند   ایجاد   توانمی  او  زیستمحیط  و   انسان  برای  که   مخاطراتی

 کادمیوم -ای  رایانه   مدارهای  کاری  لحیم   کاتدی و  اشعههای  المپ  در  موجود  سرب.  اندشده  شناخته

  موجود   هاباتری  و  تخلیههای  المپ  ها،سویچ  حسگرها،  در  موجود  جیوه-رایانههای  تراشه   در  موجود

 از  که  هستند  هارایانه   در  موجود  ترکیبات  از  اندکی   تعداد  فقط  دار،برم   اشتعال  ضد  تجهیزات  در

های  پسماند  به  تنها  محیطیزیست  خطرناکهای  زباله.  برخوردارند  باالیی  خطرزایی  پتانسیل

  یخچال   قطعات  خودرو،های  باتری  مانند   نیز  دیگری  پرخطر  قطعات  بلکه  ، شودمین  محدود  ایرایانه

  غیره   و   کپی های  ماشین  تلویزیون،  قطعات   بنزین،های  باک  کلروفلوئوروکربن است،  گاز  به  آلوده  که

 .  هستند الکترونیکی زائد  مواد جزو هم

 
1 Li et al 

2 Prajogo and Sohal 
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  يق پيشينه تحقو  مباني نظري    2

  مدیریت   اگر.  شودمی  تعدیل  آن  زمینه  واسطه  به  سبزهای  نوآوری   و  کیفیت  مدیریت  بین  رابطه

  اثر   این  است  ممکن  که  احتمالی  عوامل  شود،  شرکت  یک  سبز  نوآوریهای  فعالیت  مانع  کیفیت

  بررسی   سازمانی  نظریه(.  2001  سوهال،  و  پراجوگو)  شوند  شناسایی  باید  کند  تضعیف  را  منفی

 تئوری   گذارد. اینمی تأثیر سازمان اقدامات بر انطباق  به نسبت  اجتماعی نفوذ چگونه که کند می

  و   شده  عقالنی   رفتار  ترجیح  باعث  تواندمی  سازمان  هنجاری  و   اجباری  ماهیت  که  است  معتقد

  مایر )  شود  سازگار  مقررات  و  قوانین  با   " شدن  سازمانی"  به  شبیه  منفعالنه،  یا  فعال  طور  به  شرکت،

 (.  1983 پائول، و مگجیو  دی ؛1977 روان، و

  فشار که  است   دولت  ظهور  حال  در   اقتصادهای   مانند   چینی  هایشرکت  بر حاکم  نهادهای   از   یکی

  تمایل   ،زیستمحیط  جدی  خسارت  وجود  با.  دارد  شرکت  محیطی  رفتار  در   مهمی   تأثیر  آن  نظارتی 

 است  کم   محیطیزیست  مشکالت  بهبود  برای  چین  سابقهای  دولت  سوی  از  مشکل  این   پذیرش  به

 جمهور  رئیس   انتخاب  با  موضوع  این   حال،  این  با.  است  متمرکز  اقتصادی  توسعه  بر  چین  دولت  و

 قوانین  تصویب  و   ،«آلودگی  و   جنگ  با  مبارزه»  قول  که  ،2012  سال  در  پینگ  جین  شی

 2015  سال  آغاز  در  که  ،زیستمحیط  جدید  قانون.  کرد  تغییر  است،  کرده  تسریع  را  محیطیزیست 

 جریمه  شدت  به  گذاران  قانون  این:  شودمی  نامیده   "چین  تاریخ  در  سختگیرانه  قانون"  شد،  تصویب

 (2016 همکاران، و  لی) .شوندمی زندانی  حتی و

  کم   نظارت(.  2011  کسیدو،  و  دمیرل)  دارد  شرکت  سبز  نوآوری  در  مهمی  نقش  محیطی  مقررات

  نظارت   تحت (.  2014  همکاران،  و   فورد)   شودمی  سبز  نوآوری  در  ها شرکت  آزادانه  رفتارهای  موجب

 تواند می  سبز  نوآوری  اجرای  زیرا  برود  بین  از  تواندمی  سبز  نوآوری  بودن  منفی  ،زیستمحیط  دقیق

  قانونی  مشروعیت آوردن دست به و محیطیزیست   مقررات اجرای برای مشترک تالش صورت به

  سرمایه  ارزش  از  اطمینان  شدید  محیطیزیست   مقررات(.  2014  همکاران،  و  لین)  آید  دست  به

 همه  که  کند می  ایجاد  را  محیطیزیست  خدمات  و  محصوالت  تقاضای   و  سبز  نوآوریهای  گذاری

  سختگیرانه   قوانین  نتیجه،  در .  کنندمی  تشویق  را  سبز  فناوری  مدیریت  جدیدهای  نوآوریها  آن 
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  مانند   مسئوالنههای  طرح   اجرای  برای  را  کیفیت  با  گواهینامه  دارایهای  شرکت   ،زیستمحیط

  .کنندمی سبز تجهیزهای نوآوری  در گذاریسرمایه  و زیستمحیط در فعال مشارکت

  تأثیرجهان را تحت  های  ها که به انحای گوناگون هوا، خاک و آبگسترش روز افزون آلودگی

ها درنتیجه برهم خوردن تنزل کیفیت زندگی طبیعی انسان  باالخرهاثرات زیانبار قرار داده است و  

المللی به  هــا و مجامــع بینها، سازمانموجب شده است تا دولت  زیستمحیطتعادل و تناسب  

. زندمبادرت ور  زیستمحیط تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب  

الزام قواعــد  و  اصول  تدوین  ترتیب  حقوق   محیطیزیست آور  بدین  توسعه  موجب  تدریج  به 

و  زیستمحیطگردیده و امروزه حقوق  المللیبینچه در ابعاد ملی و چه در سطوح  زیستمحیط

و حفاظت   زیستمحیطو عوامل مدیریت    ترین ابزاریکی از مهم  محیطیزیست قوانین و مقررات  

اجرای قوانین  . هرچنــدکـه نمیشودمیبع آن محسوب  از منا انتظار داشت    زیست محیط توان 

  سازی آگاهرا حل نماید، چراکه نقش عوامل دیگر از قبیل    محیطیزیستتمام مشکالت و معضالت  

 است  گیرمردم و نهادینه کردن این مقوله در فرهنگ و رفتارهای اجتماعی بسیار مهم و چشم

و تنظیم روابط بین انسان و    زیستمحیط ولی مسلما پیشگیری و ممانعت از آلودگی و تخریب  

آور، میسر و ممکن نخواهد بود. در قرن حاضر پس از بدون وجود قواعد حقوقی الزام   زیستمحیط

گردیده    توسط انسان همراه بــوده، آشـــکار  زیستمحیطبسیار که با تخریب  های  گذشت سال

 نخواهد بود. ریزی میسرتوسعه بدون برنامهاست که 

  تفکر  باید   که  کنیممی  زندگی  ایدوره  در  ما  لویت،  عقیده  به  که  نمود  توجه  نکته  این  به  باید 

 چه  نیست  مهم.  باشد  متفاوت  کامالً   دیروزمان  تفکر  از  خدمت،   یا   محصول  یک   درباره   امروزمان

 نحوی  به  را  محصول  اساسی  و  اصلی  هستۀ  که  است  این  مهم   است،  حیاتی   و  کلی  ما  نظر  از  چیزی

 حاضر  خود  مسائل  حل  برای  مردم  او   عقیده  به.  باشد  مشتریان  عموم  رضایت  مورد  که  دهیم  ارائه

  خدماتی   و  محصول  نوع  چه  که  دارد  تأکید  نکته  این  بر  عقیده  این  ،هستند  آن  هایحلراه   خرید  به

 طور به  باید   هاسازمان  امروزه  رو  این  از.  شود  تأمین  مشتریان  گوناگون  نیازهای  تا  شود  ارائه  باید

 موقع   هر  از  بیش  و  دهند  قرار  بررسی  و  توجه  مورد  را  خود  مشتریان  به  شده  ارائه  تجربۀ  افزون  روز
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 دانگولیو )  . کنند  توجه  و  فراداده  گوش  خود  مشتریان  های شکایت  و   پیشنهادات  انتقادات،  نظرات،  به

 ( 2016 همکاران، و

 مشتری  مندیرضایت  در  مهمی  عامل  را  هاآن  توانمی  که  هستند  عواملی  محصول  هایویژگی

  ها آن  اعمال   با   که  نمایدمی  هاییپرسش  محصول  هایویژگی  مورد  در  خریداران  از  بازاریاب.  دانست

  ویژگی   کدام  افزودن  که  کندمی  بررسی  سپس  و  برد  باال  را  خریداران  رضایت  میزان  توانمی

  ویژگی   دیکشنری،  بیزینس  تعریف  مطابق شود.  محصول  سودآوری  افزایش  موجب  تواندمی

  ها ویژگی  این. کندمی متمایز محصوالت سایر از راها آن که است هاییمشخصه  شامل محصوالت

 به   یا  و  گذاشته  تأثیر  محصول  جذابیت  بر  که  ابعادی  و  قطعات  قابلیت،  رنگ،  اندازه،:  از  عبارتند

 (2016 همکاران، و دانگولیو) . انجامدمی بازار در محصول آن پذیرش

 کرده  تعریف  را  محصول  یک  که  دارد  اشاره  هاییمشخصه   به  محصول  ویژگی   دیگری  تعریف  مطابق

های  ویژگی )  ملموس  دسته  دو  به  محصول  ویژگی.  گذاردمی  تأثیر  مشتریان  خرید  گیریتصمیم  بر  و

  رنگ،   سایز،  شامل  ملموسهای  ویژگی.  شودمی(  فیزیکی  غیرهای  ویژگی)  ناملموس  و(  فیزیکی

 قیمت،  ناملموسهای  ویژگی.  است  دهنده  تشکیل  مواد  و  اندازه  کاری،  ریژه  مزه،  بو،  حجم،  وزن،

  تحقیق   در (.2018  روگوردز،  لیال)  است  شناختی  زیباییهای  ویژگی  و  زیبایی  اعتبار،  کیفیت،

  و   عملی)   فایده  به  محصوالت  ویژگی  که  است  شده  عنوان(  2016)  همکارن  و  پوونگ  کوآن

  کوآن )  دارد  اشاره  محصوالت  مزایای  و(  بخش  شادی  طبعی،  شوخ)  بودن  بخش   لذت(  کاربردی

 بیشتر  که  دارد  اشاره  هاییویژگی  به  عمودیهای  ویژگی (.2016  همکارن،  و   پوونگ

  هایی ویژگی  افقی   های ویژگی  و   دارند   نظر  اتفاق   محصول  معایب  و  مزایا  مورد  در  کنندگانمصرف

.  گیرندمی  قرار  ارزیابی  مورد  متفاوت  طوربه و  ندارد  وجودها  آن  مورد  در  نظر اتفاق   این  که  هستند

 بیشتر   که  دلیل  این  به  هستند  عمودیهای  ویژگی  جزو  محصول  عملکرد  و  کیفیت  کلی  طور  به

 همچون   مواردی.  است  بهتر  باال  کیفیت  و  استاندارد  با  محصوالت  باورند  این  بر  کنندگان  مصرف

  در   افقیهای  ویژگی  عنوان  به  است،  متفاوت  مختلف  کنندگانمصرف  در  که  رنگ  و  طعم  طرح،

 پوشش  را  سبز  نوآوری  ابعاد   افقی  و  عمودی  ابعاد  (2018  همکاران،  و  روسکار)  .شودمی  گرفته  نظر

  تمایز  ادبیات  در  کلیدی  عناصر  عنوان  به  همچنین.  کنند می  ساده  راها  آن   تحلیل  تجزیه  و  داده
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  چرا  که  کنند  مشخص  توانندمی  که   چرا(.  2017  همکاران،  و  گوپتا)  آیندمی  حساب  به  محصول

زاده و همکاران اصغری (.  2019  همکاران،  و   هال)   متمایزند  کنندگانمصرف  دید  در  محصوالت

  با  یو نوآور  ریفراگ  تیفیک  ت یریاثرات متقابل اقدامات مد  لیتحل"( در مطالعه با عنوان  1396)

ی  و نوآور  ریفراگ  تیفیک  تیری متقابل اقدامات مدبیان کردند: بین    " یکانون  ی استفاده از همبستگ

 ی ابعاد نوآور  تأثیر  یبررس"( در مطالعه با عنوان  1393اثر مثبت وجود دارد. مروتی و همکاران )

و مشکالت    هایآلودگ  شیمدرن امروز، موجب افزا  ی ایدنکردند:  بیان    "سبز بر عملکرد سازمان

است.    شده  زیستمحیطها در رابطه با  ها و سازماندولت  ینگران  شیافزا  جهینت  و در  محیطیزیست 

پژوهش با    نیسبز شد. ا یعنوان نوآور تحت ی دیآمدن مفهوم جد وجود موجب به ها ینگران نیا

  ی انجیرابطه نقش م  نیشده و در ا  سازمان انجام   عملکردسبز بر    یابعاد نوآور  تأثیر  یهدف بررس

سبز شامل    ینشان داد که ابعاد نوآور  ج یاست. نتا  شده   یبررس  ز یسازمان ن  محیطیزیستعملکرد  

واسطۀ نقش  به میرمستقیغ  صورت هو هم ب میصورت مستق  و فناورانۀ سبز هم به ندیفرآ ینوآور

ز  یانجیم و    یتیریمد  ینوآور  نی. همچنگذارند  تأثیربر عملکرد سازمان    ، یطیمحستیعملکرد 

اثر  هیبر پا  تینها . درگذارندیم تأثیربر عملکرد سازمان  میمستقر ی صورت غ   محصول سبز تنها به

نوآور  یکل پ   یابعاد  سازمان،  عملکرد  بر    یهاجنبه   یسازادهیپ   یبرا  ی دکاربر  یشنهادهایسبز 

در    (1396)  همکاران  و  عزیزمحمدلوارائه شد.    کیو سرام  یسبز در صنعت کاش  یمختلف از نوآور 

 بهبود  در  را  تأثیر  بیشترین  سبز   تکنولوژی  پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که انتخاب

در پژوهش خود نشان    (1397)  همکاران و  دارد. بودالیی   شیمیایی  صنایع  محیطیزیست  عملکرد

  و   مستقیم  تأثیر  ایرابطه   یادگیری  قابلیت  و  سبز  نوآوری  عملکرد  بر  پویاهای  قابلیت  دادند که

  95/0  اطمینان  سطح  در  هافرضیه  پذیرش  از  حاکی  (1397)  نتایج پژوهش احمدی  .دارد  معناداری

 936/0  میزان  به  انسانی  منابع  بر  دانش  مدیریت  ساختار  را  تأثیر  بیشترین  بین  این  در  که  است

  بیشترین   عرضه  اطمینان  در پژوهش خود نشان دادند که عدم  ( 2016)  همکاران  و  1است. لو   داشته

  و   2لی   .دارد  سبز  تدارکات  و  داخلی  مدیریت  سبز،  خرید   مانند  سبز  متعدد های  شیوه  بر  را  تأثیر

  مدیریت   منفی   اتتأثیر  عمدتاً  محیطی  در پژوهش خود نشان دادند که مقررات  (2018)  همکاران

 
1 Lo 

2 Li 
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 1پارگاستریس   .دهندمی  کاهش  سبز  تکنولوژی  نوآوری  و  سبز  مدیریت  نوآوری  زمینه  در  را  کیفیت

 تجربه  که   هایی شرکت  که برای  یافتند   دست  نتیجه  این   به  خود  پژوهش  ( در 2019و همکاران )

  تبدیل   بحرانی  شرایط  به  محلی  جوامع  با  تعامل   دارند،  کیفیت  مدیریتهای  سیستم  با   قبلی

  منابع   مدیریت  بر  محیطیزیست  گیریجهت  تأثیر( در پژوهشی به  2019و همکاران )  2یو   .شودمی

  مدیریتی   بینش  هاارتباطی پرداختند. یافته  سرمایه  کنندهتعدیل  نقش:  مالی  عملکرد  و  سبز  انرژی

  سبز  مدیریت  و   محیطیزیست   گیریجهت  طریق  از  مالی  عملکرد  بهبود  جهت  مدیران  برای  را

 . دهدمی ارائه ارتباطی سرمایه با  کننده مینأ ت

نوآور  تیفیک  تیریمد   تأثیربر    اً عمدت  یکنونهای  تحقیق  ثیر مدیریت  أتو    دارد  د یتأک  یکل  یبر 

  ن یا  گرفته است.کیفیت بر نوآوری سبز یا احتماالت در زمینه پایداری به ندرت مورد بررسی قرار  

  ل یاثرات تعد  ،یسازمان  هیبراساس نظر  .به همراه دارددر این زمینه  را    یمطالعه سهم قابل توجه

 . ردیگمی قرار  یابیمورد ارز محیطیزیست مقررات   میکننده تنظ

 ژوهشمدل مفهومي پ  3

به    تأثیر  یبررسدر بررسی پیشینۀ تحقیق محقق به پژوهش جامعی برخورد نکرده است که به  

تعد  تیفیک  تیریمد  ستمیس  یریکارگ نقش  مقررات محلیبا  نوآور  یطی گر  پرداخته    سبز  یبر 

متغیرهای این تحقیق در چندین تحقیق به اشکال مختلف بررسی شده است. ولی محقق    .باشد

  ت یریمد  ستمیس  یریبه کارگمتغیرهای    تأثیرتوانست    (2018)و همکاران    یلتنها در یک مطالعه  

مشاهده نماید. بنابراین محقق با اعمال    سبز  یبر نوآور  یطیگر مقررات محلیبا نقش تعد  تیفیک

 2018در سال  لی و همکاران  تغییرات جزیی و منطقی مدل مفهومی تحقیق را براساس مطالعات  

 ( را طراحی نموده است.1شکل )

  

 
1 Papagiannakis 

2 Yu 
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 (  2018مدل مفهومی تحقیق برگرفته از لی و همکاران )  -1شکل 

 گردد: می پژوهش به صورت ذیل ارائههای  در ادامه فرضیه 

 . گذاردمی تأثیرسبز  ی فناوریبر نوآور تیفیک تیری مد ستمیس یریبه کارگ :1فرضیه 

 گذارد. می تأثیرسبز  محصول یبر نوآور تیفیک تیری مد ستمیس یریبه کارگ :2فرضیه 

 گذارد. می تأثیرسبز  فرآیند یبر نوآور تیفیک تیری مد ستمیس یریبه کارگ :3فرضیه 

 گذارد.می تأثیرسبز   مدیریتی یبر نوآور تیفیک تیری مد ستمیس یریبه کارگ :4فرضیه 

کارگ  :5فرضیه   تعد   تیفیک  تیریمد  ستمی س  یریبه  نقش  مح لیبا  مقررات  نوآور   یطیگر  ی  بر 

 گذارد. می تأثیرسبز  فناوری

کارگ  :6فرضیه   تعد   تیفیک  تیریمد  ستمیس  یریبه  نقش  مقررات محلیبا  نوآور  یطیگر    ی بر 

 گذارد. می تأثیرسبز  محصول

کارگ  :7فرضیه   تعد   تیفیک  تیریمد  ستمی س  یریبه  نقش  مح لیبا  مقررات  نوآور   یطیگر    ی بر 

 گذارد. می تأثیرسبز  فرآیند

کارگ  :8فرضیه   تعد   تیفیک  تیریمد  ستمی س  یریبه  نقش  مح لیبا  مقررات  نوآور   یطیگر    ی بر 

 گذارد. می تأثیرسبز  مدیریتی

 روش تحقيق   4

 از   ایران  الکترونیک  صنایع  در  آن  از  حاصل   نتایج  بکارگیری  قابلیت  به  توجه  با   حاضر  تحقیق  نوع

  پیمایشی   صورت  به  هاداده  گردآوری  نظر  از  حاضر  پژوهش   همچنین  .است  ایتوسعه  هدف،  نظر

به کارگیری سیستم مدیریت 

 کیفیت 

 فناورانه سبز ینوآور

 محصول سبز ینوآور

 سبز یندفرآ ینوآور

 سبز یریتیمد ینوآور

 مقررات محیطی
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 الکترونیک  صنایع  کارکنان  و  مدیران  بین  در  هاپرسشنامه   توزیع  طریق  از  آن  در  که  طوری  به.  است

  پژوهش   مدل  نهایت   در  و   مورد سنجش قرار گرفته است  متغیرها  از  یک   هر   استان تهران،  در  ایران

  به   تحقیق  روش  و   ماهیت  نظر  از  مطالعه  این  که   است  ذکرشایان.  گرفته است  قرار  آزمون  مورد

  از  دریافتی   آمار بنابراخذ حاضر تحقیق آماری جامعه. است همبستگی طبقه از و توصیفی صورت

.  هستند  تهران  استان  در  کار  به  مشغول  کارکنان  و   مدیر  نفر  630  برابر  ها شرکت  این  مرکزی  دفتر

  تا   5  بین  تواندمی  نمونه  حجم  تعیین  ساختاری  معادالت  سازیمدل  شناسیروش   در  طورکلیبه

مستقل    متغیر  یک  داشتن  به  توجه  با   که  شود  تعیین  شده   گیریاندازه  گویه  هر  ازای  به   مشاهده   15

)نوآوری  متغیر  چهار  کیفیت(،   مدیریت   )سیستم نوآوری  فناورانه  وابسته  سبز،   محصول  سبز، 

  مدل   در  محیطی(  گر )مقرراتتعدیل  متغیر  یک  و  سبز(  مدیریتی  نوآوریسبز،    فرآیند  نوآوری

  شده  گرفته نظر در نفر 300 نمونه تعداد متغیر، هر ازای به پرسش 20گرفتن  نظر در با تحقیق،

)هومن،    .است  شده  کامل پخش  بازگشت  نرخ  به  رسیدن  منظور  به  پرسشنامه  320  حدود  که  است

در ادامه اطالعات    درصد بوده است.  94پرسشنامه در این پژوهش حدود    بازگشت  ( نرخ1384

 ( ارائه شده است.1جمعیت شناختی در قاالب جدول )

 اطالعات جمعیت شناختی تحقیق (: 1)جدول 

 فراوانی  وضعیت تاهل ی فراوان سن  فراوانی  جنسیت 

 205 متاهل  76 سال 30-21 220 مرد

 95 مجرد 152 سال  40-31 80 زن

 300 جمع  27 سال 50-41 300 جمع

   14 سال 51-60  

   300 جمع   

 ارائه شده است. (2جدول )به شرح  ها ی اصلی همراه با منبع آنمتغیرهادر این تحقیق، 

 متغیرهای اصلی همراه با منبع(: 2) جدول 
 سال  /محقق متغیرهای اصلی

 نوآوری فناورانه سبز

Albort-Morant (2016) 
 محصول سبز نوآوری 

 نوآوری فرآیند سبز 

 نوآوری مدیریتی سبز 

 Ramanathan (2018) مقررات محیطی
 Al-Dhaafri (2016) سیستم مدیریت کیفیت 
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 هاتجزیه و تحليل داده   5

فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار    گذاریصحهها برای  تجزیه و تحلیل داده

آوری شده از موضوع مورد تحقیق است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطالعات جمع

در    شود.های تحقیق محسوب میترین و مهمترین بخشتحلیل اطالعات از اصلی ، تجزیه واست

 اس الپی  افزارنرم  از  استفاده  با   ( 3)  جدول  لب قا  در  که  کرونباخ  آلفای  آزمون  این قسمت نتایج

 .است گردیده ارائه اختصار به شد انجام
 نامهضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسش  (:3)جدول 

 آلفای کرونباخ  متغیرها

 082 نوآوری فناورانه سبز

 0.85 نوآوری محصول سبز 

 0.74 نوآوری فرآیند سبز 

 0.80 نوآوری مدیریتی سبز 

 0.89 مقررات محیطی

 0.81 به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت 

 

بودن مقادیر آلفای کرونباخ، حاکی از پایایی مناسب مدل    7/0(، باالتر از   3با توجه به جدول )

گردد  ( مشاهده می1981در این پژوهش با محاسبه روایی واگرا به روش فورنل و الرکر ).  است

که این امر حاکی از روایی    هستندکه همگی اعداد روی قطر اصلی بیشتر از مقادیر زیرین خود  

 واگرای پرسشنامه دارد.
 گیری روایی واگرا به روش فورنل و الرکر نتایج حاصل از اندازه (:4)  جدول

 یر متغ 

نوآوری  

فناورانه  

 سبز 

نوآوری  

محصول  

 سبز 

نوآوری  

 فرآیند سبز 
نوآوری  

 مدیریتی سبز 
مقررات  

 محیطی 

به کارگیری  

سیستم مدیریت  

 کیفیت 

      0/ 79 نوآوری فناورانه سبز 

     0/ 77 0/ 75 نوآوری محصول سبز 

    0/ 82 0/ 71 0/ 74 نوآوری فرآیند سبز 

   0/ 74 0/ 52 0/ 60 0/ 63 نوآوری مدیریتی سبز 

  0/ 86 0/ 68 0/ 63 0/ 64 0/ 72 مقررات محیطی 

به کارگیری سیستم  

 مدیریت کیفیت 
81 /0 64 /0 74 /0 73 /0 78 /0 89 /0 

 ( ارائه شده است. 5همچنین روایی همگرای تحقیق در جدول )
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 نتایج حاصل از روایی همگرا تحقیق  (:5)جدول 

 یافته   توسعه واریانس  متوسط متغیرها

 64/0 فناورانه سبز نوآوری 

 71/0 نوآوری محصول سبز 

 75/0 نوآوری فرآیند سبز 

 66/0 نوآوری مدیریتی سبز 

 70/0 مقررات محیطی 

 57/0 به کارگیری سیستم مدیریت کیفیت 

از متغیرها   پژوهش مقدار متوسط واریانس توسعه یافته برای هر یک  اینکه در این  با توجه به 

 .   استاست، روایی همگرای تحقیق مناسب  5/0بیشتر از 

گر به دلیل کم بودن نمونه  بدون حضور تعدیل   _ در آزمون مدل سطح اول تحقیق ضرایب معناداری تی  

 ( محاسبه گردیده است.  2اس، در شکل ) ال افزار پی با استفاده از نرم ها  و غیر نرمال بودن توزیع داده 

 
 

 گر مقادیر تی بدون متغیر تعدیل پژوهشسطح اول مدل  (:1)  نمودار

دهندة روابط بین متغیرهاست که توسط مقادیر تی مورد بررسی قرار گرفته    ( نشان 1نمودار )

بیشتر   96/1ها با توجه به اینکه از عدد  فرضیه  تمامیدهد که  است. بنابراین مقادیر تی نشان می

رها  ( به ضرایب مسیر و بارهای عاملی متغی2گیرند. همچنین نمودار )، مورد پذیرش قرار میهستند

 باالتر هستند. 4/0دهد تمامی بارهای عاملی از مقدار متوسط پردازد که نشان میمی
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 پژوهشها و بارهای عاملی سطح اول ضرایب مسیر فرضیه  (:2)نمودار  

گر، شناسایی وجود یا عدم  های دارای متغیر تعدیلکه اولین گام در آزمون مدلبا توجه به این

گر بودن متغیر مربوطه از آزمون معناداری تغییر  ، جهت بررسی تعدیلاستگر  وجود متغیر تعدیل

تغییرات بین دو معادله رگرسیونی صورت    1شود. جهت این تحلیل با کمک آزمون اف استفاده می

شده  گر به تفسیر نتایج رگرسیون چندگانه تعدیلیید وجود متغیر تعدیلأ رت تگیرد. در صومی

شود با درنظر گرفتن تغییرات قابل  ( مشاهده می6پرداخته خواهد شد. همانطور که در جدول )

به عنوان یک متغیر می  ،Fتوجه مربع ضریب تغییرات و مقدار تغییر   را  توان مقررات محیطی 

برای متغیر  تعدیل نتیجه میگر  بنابراین  گیریم که مقررات محیطی نقش نوآوری سبز دانست. 

 نمایند.  گر را ایفا میمتغیر تعدیل

 خالصه آزمون رگرسیون سلسله مراتبی (:6)جدول 

 مدل 
ضریب  

 Rتغییرات 

مربع ضریب تغییرات  
(R SQUARE) 

مربع ضریب تغییرات  

 تعدیل شده 
∆𝑅2   تغییرF 

تغییر سطح معناداری  

 Fآزمون  

1 a   662 /0 438 /0 412 /0 438 /0 15 /15 00 /0 

2 b   731 /0 533 /0 508 /0 095 /0 41 /3 00 /0 
a    : ت ی ف ی ک   ت ی ر ی مد   ستم ی س   ی ر ی به کارگ   ، ی ط ی سبز، مقررات مح   ی ت ی ر ی مد   ی سبز، نوآور   ند ی فرآ   ی محصول سبز، نوآور   ی فناورانه سبز، نوآور   ی نوآور 

b  : ت ی ف ی ک   ت ی ر ی مد   ستم ی س   ی ر ی به کارگ   ، ی ط ی سبز، مقررات مح   ی ت ی ر ی مد   ی سبز، نوآور   ند ی فرآ   ی محصول سبز، نوآور   ی فناورانه سبز، نوآور   ی نوآور 

 نشان داده شده است. (7)مقدار آر اسکوار پژوهش مربوطه در جدول 

 
1. F 
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 مقدار آراسکوار متغیر وابسته مدل  (:7)جدول 

 آراسکوار  متغیر

 0.533 فناورانه سبز نوآوری 

 0.669 نوآوری محصول سبز 

 0.665 نوآوری فرآیند سبز 

 0.671 نوآوری مدیریتی سبز 

کارگیری سیستم   به  و  سبز  نوآوری  متغیرهای  آراسکوار جهت  آمده  بدست  مقادیر  به  توجه  با 

بودن برازش مدل ساختاری فوق در سطح قوی مدیریت کیفیت، این نتایج داللت از تأیید مناسب

گر با استفاده از ضریب بتای استاندارد جمله  دارد. با توجه به اینکه شدت و میزان اثر متغیر تعدیل

اثر متغیر تعدیلتعاملی بررسی می گر مقررات محیطی بر متغیر  گردد، لذا جهت بررسی شدت 

استفاده شده است. از ضریب مسیر  نیز  )  نوآوری سبز  عاملی  3نمودار  بارهای  ( ضرایب مسیر و 

 دهد.  گر مقررات محیطی در مدل وارد شده است را نشان میرا که متغیر تعدیل  پژوهش سطح دوم  

 
 پژوهشها و بارهای عاملی سطح دوم ضرایب مسیر فرضیه (:3)  نمودار

 

توان نتیجه  ، میاست  847/0با در نظر گرفتن ضریب مسیر متغیر تعاملی مقررات محیطی که عدد  

از تغییرات متغیر به کارگیری سیستم   %35گر مقررات محیطی به میزان گرفت که متغیر تعدیل

  عاملی   تحلیل  که  دهدمی  نشان  (8)  مدیریت کیفیت بر نوآوری سبز را تعدیل می کند. جدول
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  خوبی   به  پرسشنامه  هایسازه  و   بوده   مناسب  بسیار  برازش  دارای  پرسشنامه  هایزهسا  تأئیدی

 t  مقادیر  و  4/0  از  بزرگتر  همگی  عاملی  بارهای  ستون  زیرا  دهند،می  نشان  را  مربوطه  متغیرهای

 .هستند 96/1 از بیشتر

 یدیینتایج تحلیل عاملی تأ (:8) جدول 

 پرسش  متغیر
ضریب 

 بارعاملی
T-

Value 

نوآوری  

محصول  

 سبز

 390/16 845/0 کند  می استقبال سبز تمحصوال انهنوآورشرکت ما از پیشنهادهای تولید 

 10.712 810/0 کارکنان شرکت ما، پیشرو درتغییر محصوالت به سمت محصوالت سبز هستند.

، سبز  محصوالت  انه در تولیداتنوآورهای  به نظر من بدون در نظر گرفتن ایده 

 تواند در تولید محصوالت جدیدمان موفق باشد.نمیشرکت ما 
806/0 788/13 

در مرحله توسعه محصوالت    سبز  تمحصوال  انهنوآور  شرکت ما از پیشنهادهای

 کند.می استقبال
764/0 713/12 

نوآوری  

فرایند 

 سبز

شدن     سبز  تولید محصوالت، به سمت   ندیفرآی در  نوآور  به نظر من پیشنهادهای

 بسیار ارزشمند است. 
833/0 586/17 

مدیران شرکت ما، کارکنان پیشنهاد دهنده نوآوری در فرایند تولید، به سمت 

 دهند.می سبز شدن را مورد تشویق و حمایت قرار
922/0 745/33 

در شرکت ما جلساتی دوره ایی، در خصوص حرکت به سمت سبز شدن  نوآوری 

 گردد. می برگزاردر فرایند تولید 
884/0 287/22 

نوآوری  

فناورانه 

 سبز

شرکت ما با اتوماسیونی کردن مکاتبات ادرای گامهایی در خصوص نوآور نمودن  

 فناوری سبز برداشته است.
858/0 829/17 

در توسعه محصوالت سبز شرکت بسیار    فناورانه سبز  ینوآور  به نظر من ارتباط 

 پررنگ و پر اهمیت است.
862/0 218/17 

، ما نمی توانیم در  فناورانه سبز  ینوآور های  به نظر من بدون در نظر گرفتن ایده 

 شناسایی محصوالت جدید سبز موفق باشیم.
689/0 791/5 

نوآوری  

مدیریتی  

 سبز

محصوالت    توسعه  یریتدر مد  یبه نوآور  یازنبه نظر من سبز شدن محصوالت،  

 .به سمت سبز شدن داردقدیمی، 
892/0 110/34 

به نظر من سبز شدن محصوالت نیاز به نوآوری در مدیریت تولید محصوالت  

 جدید به سمت سبز شدن دارد
718/0 513/8 

شرکت ما، باعث ایجاد بازارهای به نظر من نوآوری در مدیریت محصوالت سبز  

 جدید سبز شده است.
793/0 102/15 

 353/9 769/0 به نظر من نوآوری سبز، به دید مدیران به سمت سبز شدن وابسته است.

کارگیری  به

سیستم  

مدیریت  

 کیفیت 

راه  ارکان مهم سبز شدن محصوالت  از  یکی  نظر من  واحد سیستم به  اندازی 

 شرکت ها است مدیریت کیفیت، در 
946/0 857/70 

به نظر من کارکنان واحد سیستم مدیریت کیفیت، نقش مهمی در سبز شدن 

 380/74 953/0 دارند.ها آن محصوالت و توسعه 
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مقررات  

 محیطی 

به نظر من مقررات محیطی نقش مهم و اساسی در تولید محصوالت سبز شرکت  

 ها دارند.ها و سازمان 
779/0 756/11 

 862/29 856/0 نماید.می ما در توسعه محصوالت سبز، مقررات محیطی را لحاظشرکت 

ما سود دهی  برای  قوانین محیطی  رعایت  با  تولید محصوالت سبز جدیدمان 

 خوبی داشته است.
804/0 063/15 

 245/9 751/0 گردند.می   به نظر من مقررات محیطی، موجب حرکت شرکتها، به سمت سبز شدن 

. با توجه به  استهای پژوهش  دهندة نتایج مدل ساختاری برای آزمون فرضیه   ( نشان9جدول )

حاصل شود، در این صورت   96/1مقادیر ارائه شده در این جدول، زمانی که عدد معناداری بیش از  

ت فوق  میأ فرضیه  )یید  جدول  در  شده  منعکس  نتایج  به  توجه  با  بنابراین    تمامی (،  9گردد. 

 یید قرار گرفتند.  أ ای پژوهش مورد تهفرضیه 

 ها خالصه نتایج مدل ساختاری برای آزمون فرضیه (:9) جدول 

-β t فرضیه ها

Value 

نتیجه  

 فرضیه

 تایید  220/2 671/0 گذارد.می تأثیرسبز  ی فناوریبر نوآور تی ف یک تیریمد ستمیس یری. به کارگ1فرضیه 

 تایید  950/2 917/0 گذارد.می  تأثیرسبز    محصول  یبر نوآور  تیفیک  تیریمد  ستمیس  یری. به کارگ2فرضیه  

 تایید  765/2 773/0 گذارد.می تأثیرسبز  فرآیند یبر نوآور تی ف یک تیریمد ستمیس یری. به کارگ3فرضیه 

 تایید  287/2 745/0 گذارد.می  تأثیر سبز    مدیریتی  یبر نوآور  ت ی فیک  تیریمد  ستمیس  یری. به کارگ4فرضیه  

بر    یطیگر مقررات محلیبا نقش تعد  تی فیک  تیریمد  ستمیس  یری. به کارگ5فرضیه  

 گذارد.می تأثیرسبز  ی فناورینوآور
 تایید  324/2 847/0

بر    یطیگر مقررات محلیبا نقش تعد  تی فی ک  تیریمد  ستمیس  یری. به کارگ6فرضیه  

 گذارد.می  تأثیرسبز  محصول ینوآور
 تایید  320/2 773/0

بر    یطیگر مقررات محلیبا نقش تعد  تی فیک  تیریمد  ستمیس  یری. به کارگ7فرضیه  

 گذارد.می تأثیرسبز  فرآیند ینوآور
 تایید  950/2 917/0

بر    یطیگر مقررات محلیبا نقش تعد  تی فیک  تیریمد  ستمیس  یری. به کارگ8فرضیه  

 گذارد.می تأثیرسبز  مدیریتی ینوآور
 تایید  765/2 873/0

گر بر روی متغیر به کارگیری  ( اثر متغیر مقررات محیطی به عنوان متغیر تعدیل4نمودار )در  

محاسبه    tسیستم مدیریت کیفیت بر نوآوری سبز مورد بررسی قرار گرفته است، با توجه به مقدار

از عدد  است  324/2شده متغیر تعاملی مقررات محیطی که عدد   ،  96/1، به دلیل بیشتر بودن 

 .  استیید أ مورد ت %95معنادار بودن این فرضیه در حداقل سطح 
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 پژوهش سطح دوم مدل در  tضرایب معناداری (: 4)  نمودار
 

( به عنوان مدل 4گر مقررات محیطی در پژوهش، نمودار )یید نقش متغیر تعدیلأ با توجه به ت

 یید شد. أ نهایی تحقیق ت

 گيرييجه نت  6

 گردد: می تحقیق به صورت ذیل ارائه هایفرضیه بررسی از حاصل  در این قسمت نتایج

 دارد.  تأثیر  کیسبز صنعت الکترون  یفناور  یبر نوآور  تیفیک  تی ریمد   ستمیس  یریبکارگ:  1فرضیه  

یافته در    671/0و ضریب استاندارد    220/2های تحقیق، فرضیه اول با عدد معناداری  مطابق با 

که   است  220/2یید قرار گرفت. عدد معناداری این فرضیه بیشتر از  أ مورد ت  %95سطح اطمینان  

سبز صنعت   یفناور  یبر نوآور  تیفیک  تیریمد  ستمیس  یریبه کارگثیر مستقیم  أدهندة ت  نشان

ت  کیالکترون از  است  671/0ثیر  أ با ضریب  حاکی  موضوع  این  که  آ.  است   ستمیس  یریبکارگن 

نتیجه این فرضیه با پژوهش    دارد.  تأثیر  کیسبز صنعت الکترون  یفناور  یبر نوآور  تیفیک  تیریمد

 .است ( همراستا2016آلبرت و همکاران )
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 تأثیر   کیمحصول سبز صنعت الکترون  یبر نوآور  تیفیک  تیریمد  ستمیس  یری: بکارگ2  هیفرض

 دارد.

در   917/0و ضریب استاندارد    950/2های تحقیق، فرضیه دوم با عدد معناداری  مطابق با یافته

که   است  58/2مورد تایید قرار گرفت. عدد معناداری این فرضیه بیشتر از    %99سطح اطمینان  

محصول سبز صنعت   یبر نوآور تیفیک  تیریمد  ستمیس  یریبه کارگ دهندة تاثیر مستقیم  نشان  

ت  کیالکترون ضریب  اطمینان    0/ 917ثیر  أ با  سطح  نشاناست  %99در  موضوع  این  دهد  می  . 

دارد. نتیجه  تأثیر کیمحصول سبز صنعت الکترون یبر نوآور تیفیک تیریمد  ستمیس یریبکارگ

 . است ( همراستا2018این فرضیه با پژوهش رمتان و همکاران )

 دارد.  تأثیر  ک ی سبز صنعت الکترون   ندی فرآ   ی بر نوآور   ت ی ف ی ک   ت ی ری مد   ستمی س   یر ی : به کارگ 3  ه ی فرض 

در   773/0و ضریب استاندارد  765/2های تحقیق، فرضیه سوم با سطح معناداری مطابق با یافته

 است   96/1یید قرار گرفت. زیرا عدد معناداری این فرضیه بیشتر از  أ مورد ت  %95سطح اطمینان  

با ضریب  سبز    ندیفرآ  یبر نوآور  تیفیک  تیریمد   ستمیس  یریبکارگثیر مستقیم  أ دهندة ت  که نشان

یفیت با بررسی دقیق فرآیند تولیدی  ک  یریت مد یستمس. کامالً واضح است که  است  773/0تاثیر  

گردد. نتیجه این فرضیه با پژوهش آلدفری و همکاران می  هامسبب نوآوری در فرآیند سبز شرکت

 .است ( همراستا2016)

 تأثیر  کیسبز صنعت الکترون  یتیریمد  یبر نوآورکیفیت    تیریمد  ستمیس  یری: بکارگ4  هیفرض

 دارد.

 %95دهد در سطح اطمینان نشان می 96/1به دلیل بیشتر بودن از  =t 287/2ضریب معناداری 

نوآور  تی فیک  تیریمد   ستمیس  یریبکارگ با    تأثیرسبز    ی تیریمد  یبر  فرضیه  این  نتیجه  دارد. 

 . است ( همراستا2018پژوهش لی و همکاران )

به کارگ5  هیفرض نقش تعد  تیفیک  تیریمد  ستمیس  یری:  مقررات محلیبا  نوآور  یطیگر    یبر 

 دارد.   تأثیرسبز  یفناور
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 %95دهد در سطح اطمینان نشان می 96/1به دلیل بیشتر بودن از  =t 324/2ضریب معناداری 

 847/0گر با ضریب تاثیر  ی را به عنوان متغیر تعدیلطیمقررات محگر  ثیر متغیر تعدیلأ توان تمی

 ستمیس یریبکارگیید نمود که أ توان تمی %95یید ساخت. به عبارتی دیگر در سطح اطمینان أ ت

دارد. نتیجه این  تأثیرسبز  یفناور یبر نوآور  یطیگر مقررات محلیبا نقش تعد تیفیک تیریمد

 .است ( همراستا2018فرضیه با پژوهش لی و همکاران )

تعد  تیفیک  تیری مد  ستمیس  یریبکارگ  :6  هیفرض نقش  محلیبا  مقررات  نوآور  یطیگر   یبر 

(  2018دارد. نتیجه این فرضیه با پژوهش لی و همکاران ) تأثیر کی محصول سبز صنعت الکترون

 .است همراستا

  % 95دهد در سطح اطمینان  نشان می  96/1به دلیل بیشتر بودن از    =320/2tضریب معناداری  

 773/0گر با ضریب تاثیر  ی را به عنوان متغیر تعدیلطیمقررات محگر  توان تاثیر متغیر تعدیلمی

 ستمیس یریبکارگیید نمود که أ توان تمی %95عبارتی دیگر در سطح اطمینان یید ساخت. به  أ ت

 کیمحصول سبز صنعت الکترون  یبر نوآور  یطیگر مقررات محلیبا نقش تعد  تیفیک  تیریمد

 .است ( همراستا2016دارد. نتیجه این فرضیه با پژوهش آلدفری و همکاران ) تأثیر

  ند یفرآ  یبر نوآور  یطیگر مقررات محلیبا نقش تعد  تیفیک  تی ریمد  ستمیس  یری: بکارگ7  هیفرض

 دارد. تأثیرسبز 

 %99دهد در سطح اطمینان نشان می 58/2به دلیل بیشتر بودن از   =t 2/ 950ضریب معناداری 

  0.917گر با ضریب تاثیر  ی را به عنوان متغیر تعدیلطیمقررات محگر  ثیر متغیر تعدیلأ توان تمی

  ستمیس  یریبه کارگیید نمود که  أ توان تمی  %99عبارتی دیگر در سطح اطمینان  یید ساخت. به  أ ت

  تأثیر   کیسبز صنعت الکترون  ندیفرآ  یبر نوآور  یطیگر مقررات محلیبا نقش تعد  تیفیک  تیریمد

 .است ( همراستا2016دارد. نتیجه این فرضیه با پژوهش آلدفری و همکاران )

بکارگ8  هیفرض تعد  تیفیک  تیری مد  ستمی س  یری:  نقش  محلیبا  مقررات  نوآور   یطیگر   یبر 

 دارد. تأثیر کیسبز صنعت الکترون یتیریمد



 47                                               1401سال دوازدهم، شمارة سوم، پاییز   ، مدیریت استاندارد و کیفیتنشریه علمی 

DOI: 10.22034/jsqm.2023.311527.1368 

 %99دهد در سطح اطمینان نشان می 58/2به دلیل بیشتر بودن از  =t 765/2ضریب معناداری 

 873/0گر با ضریب تاثیر  ی را به عنوان متغیر تعدیلطیمقررات محگر  توان تاثیر متغیر تعدیلمی

 ستمیس یریبکارگیید نمود که أ توان تمی %99یید ساخت. به عبارتی دیگر در سطح اطمینان أ ت

  کیسبز صنعت الکترون  یتیریمد  یبر نوآور  یطیگر مقررات محلیبا نقش تعد  تیفیک  تیریمد

 .است ( همراستا2018دارد. نتیجه این فرضیه با پژوهش لی و همکاران ) تأثیر

عنوان محرک تغییرات فناورانه   تنها پایه و اساس فناوری بوده، بلکه بهنوآوری نه    یی کهاز آنجا

شود و تحول و تکامل در فنّاوری، به خالقیت و نوآوری بستگی دارد، ها محسوب میدر سازمان

در کارخانجات صنعتی خود توسط فرآیندی از    شودمی  یشنهادپ   یکالکترون  یعصنا  یرانبه مد 

در مقابسه با    سبز  باعث تغییرات در مرزهای فناوری  سبز  و خدمات جدید و نوآورانه  والتمحص

شوند.    یکالکترون  یعوری سازمان صناپذیری و بهرهموجب ارتقای رقابت  یلهوس  ینرقبا شوند و بد 

سو فناورانهبا    یگرد  یاز  نوآوری  فرآیند  در  حیاتی  مراحل  شاخص  سبز  تبیین  تعیین  های  و 

خود شوند.  سبز  محصوالت    یاین مراحل موجب رشد و بالندگ  موفقسازی  ضروری جهت پیاده

سازی « و »تجاریسبز  سازی ایده«، »پیادهسبز  در سه بعد »تولید ایده   توانندمی  راستا  یندر ا

مؤلسبز   با  انتشار« همراه  و شاخصفهو  به شکل  ها  ایده  مفاهیم  پرورش  مربوط، موجب  های 

وجود آزادی عمل برای کارکنان در    ن، عملی و قابل کاربرد، شناسایی مسائل و نیازهای سازما

مهارت و  بازاریابی  دانش  از  استفاده  همچنین  و  کاری  فرآیند  در  انجام  انتشار  و  فروش  های 

 شوند. یکالکترون یعدر صنا سبز سازی فرآیندهای نوآوری فناورانهپیاده

  یاد  یدیجد  یزندارد که چ  یازی مداوم ن  یاستفاده از نوآور  یکننده براتوجه داشت مصرف  یدبا

آن است که معموالً متقاعد کردن مصرف کنندگان    یبه معنا  یابی بازار  یدگاهگفته از د  ین. ایردبگ

 یکالکترون  یعصنا  شرکت  یرانبه مد   یننسبتاً آسان است. بنابرا  یدنوع محصول جد  یرشپذ  یبرا

اثر های  ی استراتژ  ینسبزدر تدو  یهای بودن نوآور   یدجد  یزانمنظور فهم مبه  شودیشنهاد میپ 

بازار م  یابی بخش  تحقمصرف  یانبه دقت در  درایندنما  یقیکنندگان  به   ین.  عدم  راستا  منظور 

محصوالت سبز را   یگانرا  یشنان، آزماآ  یو امتناع ورز  یانتوسط مشتر  محصوالت سبز  یرشپذ

مشتر کنند  یشنپ   یبه  استراتژ   یشتریب  یدتأک   یاهاد  حضور  یبر  تا    یفروش  کنند  اعمال 
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محصول جدمصرف که  کنند  قانع  را  منافع  یدکنندگان  به مشکالتش   یسبز  که  دارد  خود    با 

 ارزد.می

  ی طور مستمر نوآور  به  کنند،یم  یتفعال  یچیدهپ   یطدر مح  یامروز  یهاسازمان  کهین  با توجه به ا

سبز   یدمحصوالت جد  نوآوری فرایند  توسعه  ینهدر زم  ییهاسبز خود را حفظ کرده و پژوهش

  ی آگاه  یشو افزا  یزیستمحیط  ییراتبا توجه به تغ  شودمی  یشنهاد راستا پ   ینانجام دهند. در ا

از آن، ت  در مورد  و توسعه   یقدهند و شروع به تحق  یلدر سازمان تشک  یقاتیتحق  یمحفاظت 

منعکس  یند نما  سبزی  محصوالتفرایند   از    یازهاین  کننده  که   است.   یزیستمحیطحفاظت 

سبز،   یزاتتجه  یدهای کوتاه مدت به سازمان به واسطه خریل هزینهتوان به تحممی  همچنین

محصوالت نوآوری در فرایند  و توسعه    یدتر جهت تولیقو دق  بیشتر  آموزش کارکنان و نظارت

 سبز   در فرایند محصوالت  حاضر نوآوری  پژوهش  هاییافتهوجود مطابق    ینسبز اشاره کرد. با ا

  یعات، سازمان از جمله کاهش ضا   محیطیزیست  بهبود عملکرد  یقتواند در بلندمدت از طرمی

 شود.  سازمان یعملکرد کل   افزایش باعث یهکاهش مصرف انرژی و مواد اول

نکه آبا در نظر داشتن    شودمی  یشنهادپ   یکالکترون  یعصنا  یرانبه مد  یهفرض  ینشدن ا  ییدأبا ت

های  دارد، به دنبال فرصت  ید است که بر رسالت سازمان تأک  یریتینظام مد   یکسبز    ینوآور

 یع صنا  یکاستراتژ  یرمس  یاکنند که آ  یینباشند و تع  یکالکترون  یع توسعه سبز صنا  ییاستثنا

 .یرخ یااست  ناسبم یکالکترون

های متمرکز توانمندی سازمان  با استفاده از سیستم  شود میبه مدیران شرکت صاایران پیشنهاد  

ایی پویا برای اجرای سیستم مدیریت کیفیت اعمال نمایند. باید توجه  را افزایش داده و شیوه 

ن نوآوری در شرکت صاایران گردد  بروز  باعث  مقررات محیطی  و  داشت  ایجاد  مانعی جهت  ه 

 بایست، به ایجاد تفکر نوآورانه در فناوری سبز کمک کنند.می  در نتیجه مدیران  .سازی آنجاری 

ن  شودمی  یشنهادپ  به  توجه  سر  یازبا  پاسخ  خواست   یعبه    یچیدگیپ   یشافزا  ی،مشتر  یهابه 

از توسعه محصوالت   یاانتخاب مجموعه   ی،آورفن  ییرمحصوالت سبز و سرعت در حال تغ  یطراح

برا  یدجد صنا  یتموفق  یسبز  شناسا  یک،الکترون  یعبلندمدت    یهامؤلفه  ینترمهم  یی ضمن 
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  بینییشو پ   سازییهکوچک و متوسط به شب  یعدر صنا   سبز  یدمحصوالت جد  یبر نوآور  گذارتأثیر

 حوزه بپردازند.  ینموجود در ا یتوضع

، با تحلیل محیطی یا به عبارتی فرایند نظارت بر  کیفیتمدیریت    سیستم  روند  شودمی  یشنهادپ 

شود. در چنین بستری های جاری و آتی آغاز میمحیط به منظور شناسایی تهدیدات و فرصت

محیط تمام عوامل درونی و بیرونی را که به پیشرفت در جهت دستیابی به اهداف سازمان تأثیر  

هدف    شودمی  یشنهادپ   صنایع الکترونیک ایرانبه مدیران ارشد    نیگیرد. بنابرادارند در بر می

و   دهند  تشخیص  دارند  وجود  که  را  محیط  مختلف  سطوح  و  دریافته  را  محیطی  تحلیل 

تحلیل محیطی  دستور  اجرای  برای  توصیه شده  فرایندی  العمل  ایجاد  با  عملدر خصوص  یاتی 

 . یندنما نوآوری در تولید محصوالت سبز

دن ا  ییدأ با توجه به ت نا یرانبه مد  یهفرـض ینـش نهادپ   یکالکترون یعـص ودمی  یـش تفاده از  ـش با اـس

ب و ول کـس کبه کاهش ر  یدارکار پا اـص روری،غ   یـس  یوربهره یشزباله، افزا یداجتناب از تول یرـض

و به دـست آوردن   زیـستمحیطمحـصوالت ـسبز و خدمات ـسازگار با    یدجد ینوآور  ی،مواد و انرژ

ول پا بپردازند. چرا  یوامع محلاز ج  ملیاتیمجوز ع  ب و  یداریکه اتخاذ اـص ود   تواندمی کار  کـس ـس

 .یدبه همراه داشته باشد و اقتصادانان را در درازمدت حفظ نما یکالکترون یعصنا یبرا یشتریب

 تقدیر و تشکر   7

در پایان از تمامی افرادی که ما را در انجام پژوهش حاضر کمک و مساعدت کردند، کمال تشکر 

 آید.  عمل میقدردانی به

 مراجع  8

نگین،  حیدری  ، علیرضا  ، عرب  ، ایمن،  قاسمیان صاحبی،  اهللعزت  ،زادهاصغری  (.  1396)  سیده 

تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی  

 .53-45 ،7، مدیریت استاندارد و کیفیت ،کانونی 

: نقش ساختار  ینههز  یو بهره ور یسبز بر سودآور ینوآور تأثیر یبررس(. 1397احمدی، آرزو )

مورد  یریتمد )مطالعه  ایدانش  منطقه  برق    المللی بین کنفرانس    ینهفتم،  غرب(  ی: شرکت 

 ینی.ارزش آفر یکردبا رو حسابداری یریت،مد  اقتصاد،
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بر عملکرد    یا پوهای  یتقابل  تأثیر(.  1397یی، رضا )فخرا، نرگس،  زاده جوراب  ی قلبوالدیی، حسن،  

  یریت، مد   المللیبینکنفرانس    ینسومی،  رابطه ا  یادگیری  یتسبز با توجه به نقش قابل  ینوآور

 یا. پو یو حسابرس یحسابدار

پاک و    یانتخاب فناور(.  1396عزیز محمدلو، حمید، فضلی، صفر، محمدنژاد مدردی، سپیده )

راهکار  ینوآور عملکرد    یبرا  یسبز،  متوسط  یع صنا  محیطیزیستبهبود  و  توسعه کوچک   ،

 .12-5(، 30)15تکنولوژی صنعتی، 

  یبررس(. 1393مروتی شریف آبادی، علی، نمک شناس جهرمی، مهسا، ضیایی بیده، علی رضا )

 . 42-25(، 33)12، مطالعات مدیریت صنعتی، سبز بر عملکرد سازمان یابعاد نوآور تأثیر
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With increasing environmental concerns from consumers, governments, and 

communities around the world, manufacturing companies are seeking to develop 

eco-friendly programs such as green product development, green brand and 

technology. Current research focuses mainly on the impact of quality management 

on overall innovation and the inconsistent findings, and the impact of quality 

management on green innovation or sustainability opportunities has rarely been 

investigated. The purpose of the present study was to investigate the impact of 

applying a quality management system with a moderating role on green innovation. 

The present study is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-survey 

data based on structural equation modeling. The statistical population of this study 

includes the staff and managers of Iran Electronic Industries Company. Data 

collection tool was a questionnaire. To assess the validity of the questionnaire, 

divergent validity, convergent validity, and PLS software were used. Cronbach's 

alpha test was also used to determine the reliability of the questionnaire, which was 

higher than 0.70 for each of the variables, indicating that the reliability of the 

questionnaire was confirmed. 

It shows that the use of quality management system has a significant effect on the 

role of environmental regulation on green technological innovation, green product 

innovation, green process innovation, green management innovation. 
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