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ارزيابي تأثير تعهد زيستمحيطي بر نوآوري سبز و عملکرد پايدار در
شرکتهاي پتروشيمي ماهشهر
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چکيده
زمينه :تعهد زيستمحيطي ميتواند بهعنوان يک ارزش اخالقي در شرکت تعريف شود که به فعاليتهاي
بااهميت حفاظت زيستمحيطي و فعاليتهاي سبز مرتبط است؛ بهعبارتديگر تالشها و مشارکتهاي يک
شرکت در مديريت زيستمحيطي و حفاظت از آن تعريفشده است.
هدف :تعيين اثر تعهد زيستمحيطي بر نوآوري سبز و عملکرد پايدار در شرکتهاي پتروشيمي ماهشهر
روش تحقيق :روش پژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردي و ازلحاظ گردآوري دادهها ،توصيفي _ علي است.
جامعه آماري شامل مديران شرکتهاي پتروشيمي بندر ماهشهر به تعداد  300نفر که حجم نمونه طبق
جدول مورگان  169نفر برآورد شد .جهت گردآوري دادهها از پرسشنامه تعهد زيستمحيطي (لئو و
همکاران2014 ،؛ هنريکويس و پولونسکي ،)1999 ،نوآوري سبز و نوآوري فرآيند سبز (چنگ و شيو،
 )2012و عملکرد پايدار (محمد و همکاران )2013 ،استفاده شد .روايي پرسشنامه به روش اعتبار محتوا
مورد تائيد قرار گرفت و پايايي کل  0.953ميباشد که نشان از پايايي باالي پرسشنامه است .جهت
تجزيهوتحليل دادهها و آزمون فرضيهها از معادالت ساختاري و به همين منظور از نرمافزارهاي  PLSو
 SPSSاستفاده شد.
يافتهها :نتايج نشان ميدهد که تعهد زيستمحيطي بر هر دو جنبه نوآوري سبز تأثير مثبت و معناداري دارد
ولي تأثير آن بر عملکرد پايدار معنادار نيست؛ همچنين نوآوري محصول سبز بر عملکرد پايدار تأثير مثبت و
معناداري دارد؛ درصورتيکه تأثير نوآوري فرآيند سبز بر عملکرد پايدار معنادار نيست.
نتايج :نتايج تحقيق نشان از تأثير باالي تعهد زيستمحيطي بر نوآوري محصول سبز و نوآوري فرآيند سبز
دارد و از طريق نوآوري محصول سبز تأثير مثبت بر عملکرد پايدار دارد.
کليدواژه :تعهد زيستمحيطي ،نوآوري محصول سبز ،نوآوري فرآيند سبز ،عملکرد پايدار

 1کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني ،دانشگاه شهيد چمران اهواز( yas.es1392@gmail.com .مسئول مکاتبات)
 2استاديار گروه مديريت ،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
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مقدمه

است و توسعه همهجانبه بدون توسعه اجتماعي ممكن

توسعه پايدار 1و مسائل زيستمحيطي بهعنوان

نخواهد بود .در توسعه اجتماعي بر اهدافي نظيـر

يکي از مهمترين موضوعات براي استراتژي

هويـت فرهنگـي ،همبستگي اجتماعي ،توسعه

کسبوکار ،مديريت ،توليد و تصميمگيري در

تشكيالتي ،مشاركت شهروندان ،توانمندسازي انسانها

خصوص توسعه محصول بهسرعت در حال خودنمايي

و امكان جابجايي اجتماعي تأكيد ميشود .پـس

است (سزن وکانکايا ،2013 ،2ص  .)154امروزه در

بهطورکلي ميتواند گفت كه هدف توسعه پايدار

اقتصاد که به يک اقتصاد جهاني تبديلشده است،

دستيابي به جامعهاي پويا و ماندگار است كه اين امر

بسياري از شرکتهاي بزرگ دريافتهاند که در يک

جـز بـا حفـظ محيطزيست ممكن نخواهد شد (دل
4
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محيط رقابتي ،سياست حداکثر کردن سود در

باريو  ،1998،ص  )242و درنهايت؛ پايداري

کوتاهمدت متضمن موفقيت نيست و درنتيجه بايد با

زيستمحيطي بر كاهش استفاده از منابع طبيعي و

يک توسعه يا رفتار پايدار همراه باشد (استانکيو 3و

انرژيهاي تجديد ناپذير ،جلوگيري از اتـالف منابع

همکاران ،۲۰۱۴ ،ص  .)۳۴۰پايداري بهعنوان وجه

انرژي ،كاهش توليد پسماندها و تأكيد بر استفاده مجدد

وصفي توسـعه ،وضـعيتي اسـت كـه در آن مطلوب

و بازيافت پسماندها ،استفاده از مواد قابل بازگشت به

بودن و امكانـات موجود در طول زمان كـاهش پيـدا

طبيعت و كاهش توليد آلودگيها در صنايع و تأكيد

نميکند و از كلمه  ،Sus) Sustenereيعنـي از پـايين و

ميكند (اليوت ،2006 ،5ص  .)98پايداري ،در مورد

 ،Tenereيعني نگهداشتن به معناي زنده نگهداشتن يـا

ايجاد جامعهاي است که در آنيک تعامل مناسب بين

نگهداشتن گرفتهشده اسـت كـه بـر حمايت يا دوام

اهداف اقتصادي ،زيستمحيطي و اجتماعي ايجاد

بلندمدت داللت ميكند .پايداري در معناي وسيع خود

ميشود .براي کسبوکار اين مورد شامل پايداري و

به توانايي جامعه ،اكوسيستم يـا هر سيستم جـاري

گسترش در رشد اقتصادي ،ارزش ذينفعان ،اعتبار و

بـراي تداوم كاركرد در آينده نامحدود اطالق ميشود،

شهرت شرکت ،روابط با مشتري و کيفيت و خدمات

بدون اينكه بهطور اجبـار درنتيجه تحليـل رفتن منابعي

است ،همچنين به معناي اتخاذ شيوههاي اخالقي

كه سيستم به آن وابسته است يا به دليل تحميل بار

کسبوکار ،ايجاد اشتغال براي ذينفعان شرکت و

بيشازحد روي آنها ،بـه ضعف كشيده شود (زاهدي

توجه به نياز محرومان است (زکلي و کنيرچ،2005 ،6

و نجفي ،1385 ،ص  .)48عملکرد پايدار داراي  3بعد

ص .)628

اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي است و شرط

نگرانيهايي زيستمحيطي به صنايع مختلف

پايدار بودن اين است که اين سه جنبه بهصورت

کشيده شده تا جايي که امروزه يکي از عوامـل مهـم

مناسب باهم در تعادل باشند .پايداري اقتصادي به

در فعاليت شرکتها از تأمين مواد اوليه گرفتـه تـا

معناي حفظ و ارتقاي وضعيت فعلي اقتـصادي اسـت

فرآيند توليد محصـول جديد در کارخانـه و مسائلي که

بـدون آنکه منـابع طبيعـي دچار تخريب شود كه در

حين استفاده از محصول توسط مصرفکننده پيش

اين راستا فعاليتهاي اقتصادي بايد موجب رشد

ميآيد؛ مالحظات زيستمحيطي است(.مروتي و

جامعه شده و با عدالت و کارايي همراه باشند (کشتکار

همکاران ،1392 ،ص  .)25بسياري از شرکتها

قالتي و همکاران ،1389،ص  .)22انسان و جوامع

استدالل ميکنند که مديريت زيستمحيطي شرکت

انساني محور اصلي توسعه پايدار هستند .همانگونه كه

امري غيرضروري است و حتي در يک سوءتفاهم آن

گفته شد ،هدف توسـعه پايـدار ،توسـعه همهجانبه
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را براي عملکرد شرکت مضر ميدانند (چن و
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همکاران ،2006 ،ص  .)332امروزه شرکتها بايد

انگيزه براي شرکتها جهت اتخاذ استراتژيها و
14

استراتژيهاي خود را در جهت گرايش به محيط تغيير

تصميمگيريهاي زيستمحيطي دانست (گلدوين ،

دهند و با سطح بااليي از تعهد زيستمحيطي مستعد

 ،1993ص  .)41تعهد زيستمحيطي بهعنوان يک

به انجام مديريت سبز باشند (چنگ ،2012 ،8ص

مقدمه و نيروي محرک براي نوآوري سبز محسوب

9

ميشود و ميتواند بر نوآوري سبز و فعاليتهاي

شرکت بهعنوان يک بخش مهم از اخالقيات کسبوکار

کسبوکار تأثير گذارد (چنگ  ،2011ص .)364

 .)1144بنا به نظر محققين ،تعهد زيستمحيطي

15

پايدار 10شرکت بخصوص در حفاظت از زيست محيط

يک رويکرد ،ايده ،محصول ،فرآيند يا خدمات جديد

باشد که به فعاليتهاي زيستمحيطي و فعاليتهاي

زيستمحيطي که اثرات منفي زيستمحيطي را کاهش

سبز منجر ميشود (ليو 11و همکاران ،2012،ص )196

ميدهد و همچنين موجب ايجاد تمايز در توسعه

مديريت

محصوالت جديد در ميان رقبا ميشود ،تعريف ميکند

زيستمحيطي بر رقابتپذيري و عملکرد شرکت تأثير

(سمان و همکاران ،2012 ،ص  .)454نوآوري سبز

ميگذارد .تا چند دهه گذشته ،تعهد زيستمحيطي

انواع مختلفي دارد که در اين پژوهش به بررسي دو

عمدتاً از فشارهاي خارجي که خواستار درمان باثباتي

نوع از آن يعني نوآوري محصول سبز و نوآوري فرآيند

بين رقابتپذيري و الزامات زيستمحيطي بودند ناشي

سبز پرداختهشده است .به عقيده لي و ليو ()2013؛

ميشد ولي امروزه به خاطر افزايش آگاهيهاي شرکت

نوآوري محصول سبز ،بهبود کيفيت ،تنوع محصول

در خصوص محيطزيست خود را در برابر حفاظت

همزمان با توجه به مالحظات زيستمحيطي تعريف

محيطزيست مسئول دانسته و خود را به سمت

ميشود (مروتي و همکاران ،1393 ،ص  )28و به

مديريت سبز سوق دادهاند (روي 12و همکاران،2001،

عقيده ميوس و ادکويست ،)2006( 16نوآوري فرآيند

ص  257و  .)258ليو و همکاران ( )2014تعهد

سبز ،تغييرات در فرآيندها و سيستمهاي توليد براي

زيستمحيطي شرکت را تالش و مشارکت در مديريت

توليد محصوالت دوستدار محيطزيست که به اهداف

زيستمحيطي و حفاظت محيطزيست ميدانند .در

زيستمحيطي (مثل صرفهجويي در مصرف انرژي،

تعريف ديگر تعهد زيستمحيطي شرکت يک حس و

جلوگيري از آلودگي ،بازيافت زباله و )...نزديکتر

انگيزه قوي براي سبز شدن شرکت است (ليو و

17

و

بهعنوان

يک

موضوع

درزمينهي

همکاران ،2014 ،ص  .)197آراگون

13

هستند (لين و همکاران .)2013 ،پورتر و اليند

و همکاران

( )1995بيان ميکنند ،اگر شرکتها با شور و اشتياق

( ،)2004تعهد زيستمحيطي آنچه را که يک شرکت

به انجام نوآوري سبز بپردازند ،ميتوانند با استفاده از

در حال انجام آن است و مربوط به مسائل

تمايز و هزينههاي پايين که حتي ميتواند موجب تغيي ر

زيستمحيطي ميشود و هدف از انجام آن اقدامات،

قانون رقابتي موجود شود مزيت به دست آورند

سازگاري با محيطزيست است (آراگون و همکاران،

(چنگ ،2011 ،ص  .)361براي رسيدن به هدف توسعه

 ،2004ص  .)964تعهد زيستمحيطي شرکتها را

پايدار ،نوآوري سبز ميتواند باعث باال بردن کارايي و

ميتوان يکي از اجزاي شرکتهاي سبز دانست که

بهرهوري منابع و بهطور موثرکاهش آلودگي شود

داراي ويژگيهاي نگرشي و رفتاري است و ميتوان آن

(چنگ ،2012 ،ص  .)1144به عقيده يوسف عيادت
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را بهعنوان يک نتيجه يا فرآيند حاصل از نگرانيهاي

( )2008بهطور سنتي يک تعارض بين فعاليتهاي

افراد در خصوص مسائل زيستمحيطي ،همچنين يک

زيستمحيطي و عملکرد شرکت وجود دارد (عيادت و

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

محسوب ميشود و همچنين بايد قادر به بهبود عملکرد

سمان و همکاران ( )2012نوآوري سبز را بهعنوان
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همکاران ،2008 ،ص  ،)131نوآوري سبز ميتواند

مينمايد .تفسير ديگري که از اين تحقيق صورت گرفته

يکراه حل برنده – برنده براي حل اين تعارض باشد

است اينگونه بيانشده است که نوآوري فرآيند سبز

(چنگ ،2011 ،ص .)1144

يک نتيجه الزم و ضروري براي نوآوري سبز است.

حال سؤال اين است که تعهد زيستمحيطي در

سزن و کانکايا

22

()2013؛ مطالعهاي با عنوان

شرکتهاي پتروشيمي چگونه بر نوآوري سبز و

بررسي اثر توليد سبز و نوآوري سبز بر عملکرد پايدار،

عملکرد پايدار تأثير ميگذارد؟

به انجام رساندند .نتايج حاکي از آن است که توليد سبز

ليو 19و همکاران ( )2014مطالعهاي با عنوان توسعه

بر دو جنبه از عملکرد پايدار يعني عملکرد اجتماعي و

پايدار شرکتهاي چيني؛ نقش جهتگيري آينده ،تعهد

عملکرد محيطي تأثير مثبت و معنادار مشاهده گرديد

زيستمحيطي و آموزش کارکنان ،به انجام رسانيد.

ولي تأثير آن بر عملکرد اقتصادي معنادار نيست.

مطالعه نشان ميدهد که تعهد زيستمحيطي تأثير مثبتي

همچنين نوآوري فرآيند سبز بر هر سه جنبه عملکرد

بر عملکرد پايدار يا رفتارهاي دوستدار محيطزيست

پايدار تأثير مثبت و معنادار دارد درحاليکه تأثير

دارند .آنچه در بحث تعهد زيستمحيطي مطرح

نوآوري محصول سبز معنادار نيست.
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گرديده است حمايت مديران ارشد و نگرانيهاي آنها

محمد و همکاران ،)2014( 23مطالعهاي با عنوان

همچنين

«تأثير عملکرد نوآوري بر عملکرد پايدار» به انجام

سرمايهگذاريهايي که در اين خصوص بايد صورت

رساندند .عملکرد نوآوري بر اساس  4بعد ،نوآوري

گيرد.

محصول ،نوآوري فرآيند ،نوآوري مديريتي ،نوآوري

خصوص

در

اين

مسئله

است و

چنگ )2011( 20مطالعهاي با عنوان بررسي رابطه

فنآوري موردسنجش قرارگرفته و عملکرد پايدار بر

بين تعهد زيستمحيطي شرکت بر روي مزيت رقابتي

اساس سه شاخص اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي

با نقش ميانجي نوآوري سبز ،به انجام رسانيد .نتايج

موردسنجش قرار گرفت .نتايج نشاندهنده روابط مثبت

حاکي از آن است که تعهد زيستمحيطي (اصول

عملکرد نوآوري و پايداري اقتصادي ،عملکرد نوآوري

اخالقي) بر مزيت رقابتي و نوآوري سبز تأثير مثبت و

و پايداري زيستمحيطي و عملکرد نوآوري و پايداري

معناداري دارد .نوآوري محصول سبز نقش ميانجي بين

اجتماعي است.

تعهد زيستمحيطي و مزيت رقابتي ايفا ميکند
درصورتيکه نوآوري فرآيند سبز اينگونه نيست.
کولين چنگ و همکاران
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لين و همکاران

24

( )2013مطالعهاي با عنوان

بررسي تأثير تقاضاهاي بازار بر روي نوآوري محصول

( ،)2014مطالعهاي با

سبز و عملکرد شرکت با استفاده از معادالت ساختاري

عنوان بررسي ارتباط بين نوآوري سبز و عملکرد

به انجام رسانيدند .يافتهها حاکي از آن است که

کسبوکار به انجام رسانيد و پس از بررسيهاي

تقاضاي بازار تأثير مثبت و معناداري بر روي نوآوري

صورت گرفته مشخص گرديد که نوآوري مديريتي

محصول سبز و نوآوري فرآيند سبز دارد .همچنين

بيشترين اثر بر روي عملکرد کسبوکار را دارد.

مشخص گرديد که نوآوري محصول سبز تأثير مثبت و

همچنين بر نوآوري محصول سبز و نوآوري فرآيند

معناداري بر روي عملکرد زيستمحيطي دارد ولي بين

سبز تأثير معناداري دارد .يکي ديگر از يافتههاي

نوآوري فرآيند سبز و عملکرد زيستمحيطي رابطه

پژوهش تأثير نوآوري فرآيند سبز بر نوآوري محصول

مثبتي يافت نشد .يافته ديگر پژوهش حاکي از تأثير

سبز است .همچنين نوآوري محصول سبز اثر ميانجي

مثبت و معنادار عملکرد زيستمحيطي بر عملکرد

بين نوآوري فرآيند سبز و عملکرد کسبوکار را ايفا

شرکت ميباشد.
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چنگ و چن )2013( 25مطالعهاي با عنوان هويت
سبز سازماني و نوآوري سبز به انجام رساندند .عالوه

فرضيههاي تحقيق عبارت است:
 )1تعهد زيستمحيطي شرکت بر عملکرد پايدار

بر اين دو متغير ،متغيرهاي تعهد زيستمحيطي و
مشروعيت سازماني بهعنوان نقش ميانجي مورداستفاده

شرکت تأثير مثبت و معناداري دارد.
 )2تعهد زيستمحيطي شرکت بر نوآوري محصول

قرارگرفتهاند .نتايج نشان ميدهد که هويت سبز و تأثير
مثبت و معناداري بر روي نوآوري سبز دارد و همچنين

سبز تأثير مثبت و معناداري دارد.
 )3تعهد زيستمحيطي شرکت بر نوآوري فرآيند

بهطور غيرمستقيم و از طريق تعهد زيستمحيطي تأثير
مثبتي بر روي عملکرد نوآوري دارد .در اين مطالعه

سبز تأثير مثبت و معناداري دارد.
 )4نوآوري محصول سبز بر عملکرد پايدار شرکت

محققين يافتند که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد
تعهد زيستمحيطي و عملکرد نوآوري سبز در

تأثير مثبت و معناداري دارد.
 )5نوآوري فرآيند سبز بر عملکرد پايدار شرکت
تأثير مثبت و معناداري دارد.

سازمانها بيشتر نمود ميکند.
علي مروتي و همکاران ( )1392تأثير ابعاد نوآوري

 )6نوآوري محصول سبز نقش ميانجي در تأثير تعهد

سبز بهصورت غيرمستقيم و با در نظر گرفتن نقش

 )7نوآوري فرآيند سبز نقش ميانجي در تأثير تعهد

ميانجي عملکرد زيستمحيطي بر عملکرد سازمان تأثير

زيستمحيطي بر عملکرد پايدار ايفا ميکند.

ميگذارد .نوآوري فرآيند سـبز بهصورت مسـتقيم و
غيرمستقيم تأثير مثبتي که بر عملکرد زيستمحيطي
سازمان دارد ميتواند عملکرد کلي سازمان را بهبـود
بخشد.

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر ،از حيث هدف ،کاربردي است و
از حيث روش انجام آن ،در زمره پژوهشهاي

مدل مفهومي تحقيق با توجه به مطالعات پيشين در

توصيفي -علي طبقهبندي ميشود .همچنين اين

خصوص تعهد زيستمحيطي از جمله مطالعات چنگ

پژوهش ازآنجهت که به بررسي دادههاي مرتبط با

( ،)2011سزن و کانکايا ( ،)2013چنگ و چن

برههاي از زمان ميپردازد ،از نوع پژوهشهاي مقطعي

( ،)2013کيانگ ليو ( )2014طراحي گرديده است.

است .جامعه آماري شامل  300نفر از مديران ردههاي

مدل مفهومي
منبع :چنگ ( ،)2011سزن و کانکايا ( ،)2013چنگ و چن ( ،)2013ليو و همکاران ()2014
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بر عملکرد سازمان ،در اين مطالعه نوآوري محصول

زيستمحيطي بر عملکرد پايدار ايفا ميکند.
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مختلف شرکتهاي پتروشيمي بندر ماهشهر است .با

توجه به اظهارنظرهاي متخصصين و اساتيد دانشگاه

استفاده از جدول مورگان ،حجم نمونه نفر  169برآورد

شهيد چمران اهواز مورد تائيد قرار گرفت .با توجه به

شد که به روش تصادفي ساده پرسشنامه در بين آنها

ميزان آلفاي کرونباخ متغيرها و کل پرسشنامه بيشتر از

توزيع گرديد .دادههاي تحقيق در نيمه نخست سال

 0.7ميباشد نشان از پايايي مناسب پرسشنامه است.

 1394جمعآوري شد .روايي محتواي پرسشنامه با
جدول ( :)1گويه هاي پرسشنامه و ضريب آلفاي کرونباخ اوليه
گويه

متغير

تعهد زيستمحيطي

سرمايهگذاري در مسائل زيستمحيطي
داشتن هيئت و يا کميته جهت مقابله با مشکالت زيستمحيطي
انجام اقدامات زيستمحيطي حتي در صورت کاهش ميزان سود
انجام اقدامات زيستمحيطي حتي در صورت تحت تأثير قرار گرفتن قيمت رقابتپذيري

توسعه محصوالت قابل بازيافت و تجزيهپذير و استفاده مجدد
توليد محصوالت سازگار و داراي حداقل خسارتهاي زيستمحيطي

0.808

0.822

توليد محصوالت سازگار با محيطزيست با حداقل انرژي ممکن

نوآوري فرآيند سبز

بهروزرساني فرآيندهاي توليدي خود را براي مقابله با آلودگي.
انطباق با استانداردهاي زيستمحيطي در فرآيند توليدي
استفاده از فناوريهاي جديد براي صرفهجويي در انرژي در فرايند توليد
بهروزرساني تجهيزات جهت صرفهجويي در مصرف انرژي

چنگ و شيو 2012

ميزان سهم بازار شرکت
عملکرد اقتصادي

سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 1396

نوآوري محصول سبز

توسعه محصوالت سازگار با محيطزيست

چنگ و شيو 2012

توليد محصوالت سازگار با محيطزيست

ليو و همکاران2014،؛

داشتن برنامهي مشخص و روشن در خصوص مديريت زيستمحيطي.

هنريکويس و پولونسکي1999،

برنامههاي زيستمحيطي جزئي از چشماندازها و مأموريتها

منبع

آلفاي کرونباخ

0.874

0.951

ميزان بازدهي داراييها
ميزان بازده سرمايه (سودآوري) شرکت
ميزان فرصتهاي اقتصادي جديد شرکت
ميزان هزينههاي شرکت
ميزان رضايت کارکنان

عملکرد پايدار

عملکرد اجتماعي

ميزان سالمتي و ايمني شغلي کارکنان
آموزش و مهارتهاي کارکنان در حوزه زيستمحيطي
رضايت مشتريان
مشارکت و تعهد شرکت براي بهبود شرايط منطقه

محمد و همکاران2013 ،

ميزان استخدامها و حفظ کارکنان

ميزان مصرف انرژي در راستاي توليد
عملکرد زيستمحيطي

ميزان استفاده از مواد خطرناک سمي
ميزان مصرف منابع غيرقابلتجديد پذير
کاهش ميزان گازهاي گلخانهاي پساب
کاهش ميزان انتشار گازهاي آالينده
کاهش ميزان انتشار پساب صنعتي به آبهاي منطقه
افزايش تعداد تصفيهخانههايي جهت تصفيه پساب

کل

33

-

0.953
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جدول ( :)2نتايج آزمون کولموگروف ـ اسميرنف براي بررسي توزيع نرمال بودن دادهها
متغير

کولموگروف ـ اسميرنف

سطح معناداري

وضعيت

تعهد زيستمحيطي
نوآوري محصول سبز
نوآوري فرآيند سبز
عملکرد پايدار

1.137
0/879
1.297
0/759

0/151
0/423
0/069
0/612

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

تعيين ميزان همبستگي ،معنيدار بودن آن نيز آزمون

يافتههاي تحقيق
ابتدا دادهها را ازلحاظ نرمال بودن موردسنجش

ميشود .چنانچه مؤلفه مقدار  Sigبهدستآمده براي

قرار گرفت؛ که به همين منظور از آزمون

آزمون همبستگي از سطح آزمون (سطح خطا) کمتر

کولموگروف -اسميرنوف استفادهشده است .در اين

باشد ،فرض  H0رد ميشود و اگر از سطح آزمون بيشتر

آزمون اگر معيار تصميم )(sigکمتر از  5درصد باشد

باشد ،آنگاه دليلي بر رد فرض  H0وجود ندارد.

و در صورتي مقدار معيار تصميم بزرگتر از  5درصد

سطح خطاي  0.01رابطه بين متغير تعهد زيستمحيطي

باشد نشان از توزيع نرمال دادهها است .با توجه به

با عملکرد پايدار مثبت و معنادار است (فرضيه اول)،

توضيحات فوق و همچنين جدول ( )2دادهها از توزيع

رابطه تعهد زيستمحيطي با نوآوري محصول سبز

نرمال برخوردار هستند.

(فرضيه دوم) و رابطه تعهد زيستمحيطي با نوآوري

براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه و همچنين

فرآيند سبز (فرضيه سوم) در سطح خطاي  0.01مثبت

ميزان شدّت رابطه بين دو متغير کمّي ،از آزمونهاي

و معنادار است و همچنين رابطه نوآوري محصول سبز

ضريب همبستگي متناسب با توزيع دادهها استفاده مي-

و نوآوري فرآيند سبز با عملکرد پايدار (فرضيههاي

شود .با توجه به نرمال بودن توزيع دادهها از ضريب

چهارم و پنجم) در سطح خطاي  0.01مثبت و معنادار

همبستگي پيرسون استفاده ميشود .اين ضريب مقداري

است.

بين  -1تا  1است که عالمت منفي آن نشانگر

بهمنظور آزمون فرضيههاي پژوهش از مدل

همبستگي در جهت عکس و عالمت مثبت آن نشان-

معادالت ساختاري و فن تحليل مسير استفادهشده

دهنده ارتباط مستقيم دو متغير است .هرچه ،قدر مطلق

است؛ که جهت انجام مدل معادالت ساختاري از

ضريب همبستگي به  1نزديک باشد شدّت همبستگي

نرمافزار  Smart PLSاستفاده گرديد .اين نرمافزار براي

بيشتر بوده و هراندازه قدر مطلق آن به صفر نزديک

عدم توزيع نرمال دادهها و حجم نمونه کوچک مناسب

باشد بيانگر ضعيف بودن همبستگي است .همزمان با

است.

جدول ( :)3آزمون همبستگي متغيرها براي فرضيههاي اول الي پنجم تحقيق
متغيرها

تعهد زيستمحيطي

نوآوري محصول سبز

نوآوري فرآيند سبز

عملکرد پايدار

تعهد زيستمحيطي
سطح معناداري

۱

.۵۹۳
۰٫۰۰0

.۴۵۴
۰٫۰۰0

.۳۶۸
۰٫۰۰0

نوآوري محصول سبز
سطح معناداري

-

1
-

-

.۴۹۹
0.000

نوآوري فرآيند سبز
سطح معناداري

-

-

1
-

.۵۸۶

۰٫۰۰0

عملکرد پايدار

-

-

-

1
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نشان ميدهد که دادهها از توزيع نرمال برخوردار نبوده

همانطور که در جدول فوق مشاهده ميشود در
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خروجي نرمافزار در حالت ضريب استاندارد و عدد معناداري
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شکل ( :)1خروجي نرمافزار در حالتهاي ضريب استاندارد و عدد معناداري
جدول ( :)5نتايج فرضيهها بر اساس ضريب مسير و عدد معناداري
ضريب مسير عدد معناداري آزمون فرضيه

فرضيهها
تعهد زيست محيطي شرکت بر عملکرد پايدار شرکت تأثير مثبت و معناداري دارد.

0.104

1.177

رد فرضيه

تعهد زيستمحيطي شرکت بر نوآوري محصول سبز تأثير مثبت و معناداري دارد.

0.507

7.940

تائيد فرضيه

تعهد زيست محيطي شرکت بر نوآوري فرآيند سبز تأثير مثبت و معناداري دارد.

0.601

12.427

تائيد فرضيه

نوآوري محصول سبز بر عملکرد پايدار شرکت تأثير مثبت و معناداري دارد.

0.456

5.584

تائيد فرضيه

نوآوري فرآيند سبز بر عملکرد پايدار شرکت تأثير مثبت و معناداري دارد.

0.162

1.439

رد فرضيه

-

-

تائيد فرضيه

نوآوري محصول سبز نقش ميانجي در تأثير تعهد زيستمحيطي بر عملکرد پايدار ايفا
ميکند
نوآوري فرآيند سبز نقش ميانجي در تأثير تعهد زيستمحيطي بر عملکرد پايدار ايفا

-

-

رد فرضيه

ميکند

برازش مدل

بيانگر برازش مناسب مدل است (مروتي و
2

مدلهاي معادالت ساختاري بهطورمعمول از مدل

همکاران .)1393،مقادير  Rبرابر  0،23 ،0،19و 0،67

اندازهگيري و مدلهاي ساختاري تشکيلشدهاند.

در مدلهاي مسيري  PLSبه ترتيب ضعيف ،متوسط و

نرمافزار  Smart PLSبراي مدلهاي اندازهگيري ،پايايي

قابلتوجه توصيف ميشوند .اگر ساختارهاي يک مدل

مرکب و متوسط اشتراک 27را محاسبه ميکند و مقدار

مسيري داخلي معين ،يک متغير مکنون درونزا را با

 R2را براي برازش مدلهاي ساختاري ارائه ميدهد.

تعداد معدودي (يک يا دو) متغيرهاي مکنون برونزا را

مقادير بيشتر از  0.5براي متوسط اشتراک ،بيشتر از 0.7

شرح دهد R2 ،متوسط قابلپذيرش است (آذر و

براي پايايي مرکب و بيشتر از  0.3براي مقدار R2

همکاران .)1391 ،در جدول ( )4مقادير ميانگين
واريانس استخراجي ( ،)AVEپايايي مرکب و R2
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متغيرها آورده شده است؛ و با توجه به توضيحات

با نتايج تحقيق چنگ ( ،)۲۰۱۱چنگ ( )۲۰۱۲و چن و

برازش مدل اندازهگيري و مدل ساختاري مناسب

چنگ ( )۲۰۱۳مطابقت دارد .عدد معناداري در فرضيه

برآورد شد.

سوم  12.425ميباشد ،اين مقدار از  1.96بيشتر است،

جدول ( :)4ميانگين واريانس استخراجي ،پايايي مرکب و
متغيرها

متوسط اشتراک پايايي مرکب

R2

R2

تعهد زيستمحيطي

0.572

0.869

-

نوآوري محصول سبز

0.666

0.909

0.257

نوآوري فرآيند سبز

0.650

0.881

0.361

عملکرد پايدار

0.548

0.956

0.392

پس اطمينان از برازش کلي مدل نوبت به بررسي
فرضيههاي تحقيق ميرسد .در اين مرحله ضريب مسير
و همچنين معناداري مربوط به فرضيهها موردبررسي
قرار ميگيرد .براي آزمون معناداري فرضيهها آزمون
جزئي مقدار آماره  )T-Value( tاستفاده ميشود .مقادير
 tبراي مدل تحقيق ارائهشده است .با توجه به شکل و
ميزان ضرايب معناداري ،ازآنجاکه براي رد يا تائيد
فرضيهها مقدار  tبايد بيشتر از  1/96يا کمتر از -1/96
باشد ،مقدار پارامتر بين دو دامنه در الگو مهم شمرده
نميشود ،همچنين مقادير بين اين دو مقدار حاکي از
عدم وجود تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده براي
وزنهاي رگرسيوني با مقدار صفر در سطح  95درصد
دارد.
بحث و نتيجهگيري
همانطور که مشاهده گرديد ،عدد معناداري در
فرضيه اول  1.177ميباشد ،اين مقدار از  1.96کمتر
است ،لذا ميتوان نتيجه گرفت که تعهد زيستمحيطي
شرکت بر عملکرد پايدار تأثير معناداري ندارد .نتايج
تحقيق با نتايج تحقيق کيانگ ليو ( )2014مطابقت
ندارد .فرضيه دوم مقدار عدد معناداري  7.940ميباشد،
اين مقدار از  1.96بيشتر است ،لذا ميتوان نتيجه
گرفت که تعهد زيستمحيطي شرکت بر نوآوري
محصول سبز تأثير مثبت و معناداري دارد .نتايج تحقيق

شرکت بر نوآوري فرآيند سبز تأثير مثبت و معناداري
دارد .نتايج حاصلشده با تحقيق چنگ ( ،)۲۰۱۱چنگ
( )۲۰۱۲و چن و چنگ ( )۲۰۱۳مطابقت دارد .عدد
معناداري در فرضيه چهارم  5.420ميباشد ،اين مقدار
از  1.96بيشتر است ،لذا ميتوان نتيجه گرفت که
نوآوري محصول سبز بر عملکرد پايدار شرکت تأثير
مثبت و معناداري دارد که نتايج تحقيق با نتايج تحقيق
مورآت ( )2012و لين و همکاران ( )2013مطابقت
دارد اما با نتايج تحقيق سزن و همکاران ()2013
مغايرت دارد .عدد معناداري در فرضيه پنجم 1.439
ميباشد ،اين مقدار از  1.96کمتر است ،لذا ميتوان
نتيجه گرفت که نوآوري فرآيند سبز بر عملکرد پايدار
شرکت تأثير معناداري ندارد که با نتايج تحقيق لين و
همکاران ( )2013مطابقت دارد و با نتايج تحقيق سزن
و همکاران ( )2013مغايرت دارد .فرضيه ششم به
بررسي نقش ميانجي نوآوري محصول سبز در تأثير
تعهد زيستمحيطي و عملکرد پايدار ميپردازد .نقش
ميانجي نوآوري

محصول

سبز تائيد ميشود

بدينصورت که تأثير تعهد زيستمحيطي بر نوآوري
محصول سبز مثبت و معنادار است از طرفي ديگر
نوآوري محصول سبز تأثير مثبت و معناداري بر
عملکرد پايدار دارد و با توجه به عدم معنادار بودن
تأثير تعهد زيستمحيطي بر عملکرد پايدار ،نوآوري
محصول سبز نقش ميانجي کامل را ايفا ميکند .در
خصوص فرضيه هفتم که به بررسي نقش ميانجي
نوآوري فرآيند سبز در تأثير تعهد زيستمحيطي و
عملکرد پايدار ميپردازد؛ با توجه به عدم رابطه
معناداري بين متغير ميانجي و وابسته ميتوان نتيجه
گرفت که نوآوري فرآيند سبز نقش ميانجي را در اين
فرضيه ايفا نميکند؛ زيرا شرط ميانجي بودن وجود
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بوت استراپ ( )BTبه کار گرفتهشده و از شاخص

لذا ميتوان نتيجه گرفت که تعهد زيستمحيطي
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رابطه بين متغير ميانجي و وابسته است .نتايج حاصل از

توجه به برنامههاي تعهد زيستمحيطي و استمرار آن و

اين تحقيق با نتايج تحقيق چنگ ( )۲۰۱۳مطابقت دارد.

اجراي دقيق برنامههايي که در استراتژي سازمان قرار

تحقيق حاضر باهدف بررسي تأثير تعهد

ميگيرند ميتواند موجب بهبود پايداري در شرکتها

زيستمحيطي شرکت بر نوآوري محصول سبز و

ميشود .وجود سرمايهگذاريهاي بلندمدت در برنامهها

عملکرد پايدار در شرکتهاي پتروشيمي ماهشهر انجام

و نگاه بلندمدت مديران ارشد به برنامههاي

گرديد که بعد از بررسيهاي صورت گرفته مشخص

زيستمحيطي ميتواند مسير پايداري شرکتها را

گرديد که وجود تعهد زيستمحيطي در شرکت تأثير

هموار نمايد.

مثبت و معنادار نسبتاً قوي بر روي دو بعد نوآوري سبز
(نوآوري محصول سبز و نوآوري فرآيند سبز) دارد اما
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زيستمحيطي بهطور غيرمستقيم و از طريق نوآوري
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ايجاد نمايد.
نوآوري فرآيند سبز شايد بهخوديخود موجب
بهبود عملکرد پايدار نگردد اما با توجه به مطالعات
صورت گرفته ،ميتواند بر نوآوري محصول سبز اثر
گذارد و از اين طريق موجب بهبود عملکرد پايدار
شود .آنچه در اين تحقيق حائز اهميت است اين است
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