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Abstract 
The main purpose of this study is to investigate the impact of driving forces 

for green innovation including corporate environmental ethics, stakeholder 

view and market demand for green product on performance with the 

mediating role of green innovation and the moderating role of management 

commitment, training and HRM practices on these relationships. Data 

collected from a sample of 126 respondents working in Iran Ferrosilice 

Company were used to test the proposed relationships. PLS software has been 

employed in order to analyze the data and test the hypotheses. The final 

results of the research indicate that all the hypotheses except one of them are 

confirmed. Effect of the driving forces for green innovation on green 

innovation and performance, an effect of green innovation on performance, 

the moderating role of management commitment on the relation between 

green innovation and performance and also the moderating role of training 

and HRM practices on the relation between green innovatin and performance 

were confirmed. The moderating role of training and HRM practices on the 

relation between driving forces for green innovation and green innovation 

was rejected. Based on the path coefficients, the results showed that the 

driving forces for green innovation have the chief effect on green innovation 

and the lowest one is related to the moderating effect of green innovation and 

performance by training and HRM practices. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Sustainability and environmental issues have 

become one of the most important issues in 

business. Increasing environmental awareness 

has led to the production of environmentally 

friendly products and their presentation to the 

customer. Companies are developing sustainable 

programs with the goal of greening production 

and processes that reduce the impact of their 

activities on the environment. In order to achieve 

sustainable development, companies are required 

to design new products and use new technologies 

in their production to cause the minimum damage 

to the environment and society. According to 

Nidumolu et al. (2009), companies can 

differentiate themselves from competitors by 

improving the quality of their products and 

reducing the cost of production through 

environmentally friendly products and green 

processes. Green innovation has become one of 

the most important strategic tools to achieve 

sustainable development in industrial products 

due to increasing environmental pressures (Sezen 

& Cankaya, 2013). Green innovation is divided 

into green products and green processes designed 

to reduce energy consumption and emissions, 

waste recycling and the use of sustainable 

resources. Considering the importance and 

necessity of green innovation in the present era, 

the purpose of this study is to investigate the 

effect of green innovation drivers including 

corporate environmental ethics, stakeholder view 

and market demand for green product, on 

performance with the mediating role of green 

innovation and moderating effect of management 

commitment and human resource practices on 

these relationships in Iran Ferrosilice company, 

which is one of the most important ferrosilicon 

manufacturers in the Middle East and one of the 

top companies in the field of green, which has 

green product innovation and green process. 

Therefore, this company has been selected as the 

statistical population of the research to be 

examined so that other companies can use the 

results of this research in order to become green 

and improve their environmental, organizational 

and financial performance. 

2. Research Methodology 
The present study is considered practical in terms 

of purpose type and descriptive survey in terms 

of method. The standard questionnaire of El-

Kassar and Kumar Singh (2017) and Xie et al. 

(2019) were used to collect information. The 

statistical population of the present study includes 

managers and employees of Iran Ferrosilice 

Company, which includes 200 people. In order to 

select the sample, using a simple random 

sampling method and using the Cochran formula 

with an error rate of 0.05, the sample size of 132 

people was obtained. Therefore, 132 

questionnaires were distributed among the 

employees of the company, which excluded 

incomplete and non-returned questionnaires, the 

number of questionnaires used in the analysis was 

126.  

The reliability of the questionnaire was 

confirmed by Cronbach's alpha and its combined 

reliability and validity were confirmed by 

convergent and divergent validity methods. 

Cronbach's alpha for the drivers for green 

innovation (0.897), corporate environmental 

ethics (0.793), market demand for green products 

(0.809), stakeholder view (0.809), green 

innovation (0.86), Green process innovation 

(0.886), green product innovation (0.842), 

performance (0.903), environmental performance 

(0.885), organizational performance (0.788), 

financial performance (0.865), Management 

commitment (0.781) and human resource 

management practices (0.879) were calculated. 

Combined reliability of all variables are 

respectively (0.915, 0.879, 0.876, 0.906, 0.889, 

0.917, 0.894, 0.921, 0.913, 0.895, 0.909, 0.85, 

0.899) which is higher than 0.7 and also the 

average variance extracted (AVE) is greater than 

0.5, so convergent validity is also confirmed. The 

value of square root of the AVE of all variables is 

greater than the correlation value between them, 

and indicates proper divergent validity and good 

fit of measurement models. The obtained data 

were analyzed using SPSS and PLS software. 

3. Research Findings 
The results of the present study show that all of 

the hypotheses except for one of them were 

confirmed. The rejected hypothesis is the 

moderating effect of training and human resource 
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management practices on the relation between 

drivers for green innovation and green 

innovation. Since the drivers for green 

innovation, which include corporate 

environmental ethics, stakeholder views and 

market demand for green products, are mainly 

related to external factors of the company, while 

training and human resource management 

practices are within the company and they have 

little effect on stakeholders and market demand, 

so it seems reasonable that this hypothesis was 

rejected. 

4. Conclusion 
According to the results of the study, it is 

suggested that Iran Ferrosilice company should 

be constantly innovating and researching new 

green products. While observing environmental 

ethics in their production and identifying all types 

of stakeholders in this industry, they must choose 

new products that meet market demand and 

customer needs and also overcome the threats of 

competitors, and finally, lead to green innovation, 

both product innovation and process innovation. 
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 چکیده
 دیدگاه شرکت، محیطیزیست اخالق شامل سبز نوآوری محرکه نیروهای تاثیر بررسی حاضر، مقاله اصلی هدف

 مدیریت، عهدت یکنندهتعدیل نقش و سبز نوآوری میانجی نقش با عملکرد بر سبز محصول برای بازار تقاضای و ذینفعان
 شرکت کارکنان و مدیران شامل حاضر پژوهش آماری یجامعه. است انسانی منابع مدیریت اقدامات و آموزش

 فیتصاد گیرینمونه روش از استفاده با نمونه انتخاب منظوربه. باشندمی نفر 311 بر مشتمل که است ایران فروسیلیس
 این. گردید برآورد نفر 031 آماری ینمونه تعداد فرمول این براساس که است شده استفاده کوکران فرمول از ساده،

 حلیلت و تجزیه منظوربه همچنین. است پیمایشی -توصیفی ماهیت، نوع نظر از و کاربردی هدف، نوع نظر از پژوهش
 رتأثی فرضیات تأیید از حاکی تحقیق نتایج. است شده استفاده PLS افزارنرم از پژوهش فرضیات بررسی و هاداده

 مدیریت عهدت کنندهتعدیل اثر عملکرد، بر سبز نوآوری تأثیر عملکرد، و سبز نوآوری بر سبز نوآوری یمحرکه نیروهای
 وآورین بین یرابطه در مدیریت تعهد کنندهتعدیل اثر سبز، نوآوری و سبز نوآوری یمحرکه نیروهای بین یرابطه در
 و سبز نوآوری بین یرابطه در انسانی منابع مدیریت اقدامات و آموزش کنندهتعدیل اثر همچنین و عملکرد و سبز

 آورینو محرکه نیروهای بین رابطه در انسانی منابع مدیریت اقدامات و آموزش یکنندهتعدیل اثر تأیید عدم و عملکرد
 181/1 مسیر ضریب با سبز نوآوری یمحرکه نیروهای که است آن از حاکی نتایج. باشدمی سبز نوآوری و سبز

 اقدامات و موزشآ کنندهتعدیل اثر به مربوط نیز تأثیر کمترین و دارد مذکور شرکت در سبز نوآوری بر را تأثیر بیشترین
. باشدمی 100/1 مسیر ضریب با سبز نوآوری و سبز نوآوری یمحرکه نیروهای بین یرابطه در انسانی منابع مدیریت

 فزایشا راستای در که گرددمی پیشنهاد مذکور شرکت به کلی طوربه گرفته، صورت هایبررسی به توجه با نهایت در
 اقدامات و آموزش همچنین و سبز تأمین یزنجیره و سبز محصوالت تولید بر را خود توجه شرکت، کلی عملکرد
 .نمایند معطوف سبز انسانی منابع مدیریت

 :هاکلیدواژه
ی نوآوری سبز، نیروهای محرکه

نوآوری سبز، عملکرد، آموزش و 
تعهد اقدامات مدیریت منابع انسانی، 

 مدیریت.

 مقدمه
م از مباحث مه یزیست به یکبه محیط طپایداری و مسائل مربو

 هایآگاهیایش زتبدیل شده است. اف وکارهاکسبدر 
زیست و دار محیطدوست والتبه تولید محص ،محیطیزیست
 هایبرنامه، هاشرکتآن به مشتری منجر شده است.  یارائه

در تولید و فرآیندها توسعه  پایدار خود را با هدف سبز شدن
کاهش  را زیستبر محیط هایشانفعالیتکه اثرات  دهندمی
 هاشرکتپایدار،  یتوسعهور رسیدن به نظم. بهدهدمی

های و از فناوریکرده  یت جدید طراحالمحصو اندموظف
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1. Nidumolu et al. 

ه ب را بیآس ترینت استفاده نمایند تا کمالجدید در تولید محصو
 0نیدوملو و همکاران یعقیدهبه زیست و جامعه برسانند. محیط

ها با بهبود کیفیت محصوالت و کاهش شرکت ،(3111)
 زیست وهای تولید از طریق محصوالت سازگار با محیطهزینه

آوری نوتوانند خود را از رقبا متمایز نمایند. فرآیندهای سبز می
از ابزارهای استراتژیک مهم برای رسیدن به  ییکبه سبز 
فشارهای  شافزای ه علتپایدار در تولیدات صنایع ب یتوسعه
 ,Sezen & Cankayaت )تبدیل شده اس محیطیزیست

2013.) 
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 منابع انسانی

مدیریت  اصلی و اساسی یوظیفهزیست حفاظت از محیط
منجر یر ذهنی مثبت از شرکت ایجاد تصو بههم است که 

عنصری مهم برای موفقیت یک سازمان تجاری هم و شود می
رود که نوآوری فناورانه سبز از انتظار می گردد.تلقی می

کمک  کهدرحالی محیطیزیست هایآسیبطریق محدود کردن 
 کند، سود را نیز دو برابربه نوسازی تکنولوژیکی اقتصاد می

 0زیگلر و نوگاردا یگفته(. طبق Seman et al, 2019کند )

 ؤثرمطور برای دستیابی به نوآوری فناورانه سبز به ،(3111)
ی که باید مبتنباید معیارهای خاصی مدنظر قرار گیرد: اول این
؛ موجود باشد بر دانش فنی جدید باشد و دوم باید در حال حاضر

یعنی باید محصوالت جدید به بازار معرفی شده باشند و یا 
 فرآیندهای جدید در داخل شرکت معرفی شده باشند.

نوآوری  یمحرکهاند که نیروهای مطالعات اخیر نشان داده
ذینفعان محیطی شرکت، دیدگاه سبز شامل اخالق زیست

ر محصوالت سبز و تقاضای بازار برای محصوالت سبز د
 ,Weng et alهای سبز تأثیر دارند )موفقیت اجرای نوآوری

 ینوآور بر تواندمیشرکت  محیطیزیستاخالق  (.2015

رد. ذابگ ریتأث یعملکرد تجارهمچنین و  محیطیزیست یفناور
تقاضای بازار برای محصوالت سبز، سازمان را به سمت 

(. دیدگاه Lin et al, 2014) دهدپذیرش نوآوری سبز سوق می

محصوالت سبز اقدامات شرکت را در جهت سبز شدن  ذینفعان
 و هنریکس(. Kassar & Singh, 2019-Elکند )هدایت می

 محصوالت سبزذینفعان  از دسته چهار ،(0111) 3سادورسکی
سازمانی  ،(هادولت مثال برای) نظارتی: کردند شناسایی را
 هایسازمان مثال برای) ، جامعه(مشتریان برای مثال)

ینفعان ذ این فشار نتوانند که هاییشرکت. هارسانه غیردولتی( و
. شد خواهند احتمالی هایزیان متحمل کنند، مدیریت را

ان نفعذی با هاشرکت روابط سیستماتیک مدیریت برعکس،
 مالی و محیطیزیست عملکرد بهبود در را هاسازمان تواندمی
 هایاستراتژی(. Harrison et al, 2010) کند یاری خود

 هایخواسته به پاسخی عنوانبه ها،شرکت سبز نوآوری
 وان ذینفع قدرت بین تعامل نتیجه در ،ذینفعان محیطی زیست
   (.Banerjee, 2001) است آمده به وجود مدیر ادراک

نوآوری سبز به محصوالت سبز و فرآیندهای سبز تقسیم 
منظور کاهش مصرف انرژی و انتشار آلودگی، که به شودمی

  .اندشدهو استفاده از منابع پایدار طراحی  هازبالهبازیافت 
تحقیقات پیشین تأثیرات انواع مختلف فناوری سبز را مورد 

دهد هر دو نوآوری سبز، اند که نشان میبررسی قرار داده
د کننده عملکرد هستنبینیفرآیند سبز و محصول سبز، پیش

(Chan et al, 2016 ،همچنین .)(3101) نگسی و کاساراِل 

 بین یرابطهنشان دادند که نوآوری سبز، نقش میانجی را در 
کند. نوآوری سبز و عملکرد ایفا می یمحرکهنیروهای 

، بسیاری از مقاالت بعضی از شرایط احتمالی و حالبااین
روابط بین نوآوری فناورانه سبز و عملکرد شرکت را نادیده 

(. بخشی از مشکل این Sezen & Cankaya, 2013) اندگرفته

 ا  اصطالحاست که نوآوری فناورانه سبز به دلیل مشکلی که 
فراوانی  هایقطعیت، دارای عدم شودمی"دوگانگی" نامیده 

                                                      
1. Ziegler & Nogareda 
2. Henriques & Sadorsky 

تأثیر مثبت بالقوه  سویک(: از Rennings, 2000باشد )می

بر است، از سوی نوآوری سبز برای اینکه محقق شود زمان
گی مالی بست هایپاداشدیگر، تبدیل نوآوری فناورانه سبز به 

 Aguileraبه بسیاری از سازوکارها و شرایط احتمالی دارد )

& Ortiz, 2013 .)سی، در این پژوهش درصدد بررروازاین 

ی بین نیروهای محرکه نقش میانجی نوآوری سبز در رابطه
 نوآوری سبز و عملکرد هستیم.

شدن به سازمان سبز ها درراه تبدیلسازمانهمچنین، 
 ترغیبمدیریت منابع انسانی برای  اقداماتتوانند از می

د مدیریت منابع انسانی بای اقداماتکارکنان خود استفاده نمایند. 
محیطی سازمان مشارکت های زیستتالش به چند دلیل در

ر سازی مؤثد؛ نخست اینکه منابع انسانی در پیادهنداشته باش
راهبردهای سازمان تخصص دارند. دوم، نظام اجتماعی داخلی 

محیطی های زیستاهداف کلیدی تالش ازجملهو خارجی 
ابزارهای مدیریت اجتماعی  ،هستند. مدیریت منابع انسانی

های الزم برای ییر انرژی کارکنان و هماهنگیمؤثری برای تغ
محیطی دارند. سوم، ایجاد مشارکت در جهت پایداری زیست

منابع انسانی و جایگاهش برای طراحی مدیریت  اقدامات تمرکز
محیطی، باعث ها در راستای پایداری زیستها و پستنقش
 دیگر واحدها اثر اقداممنابع انسانی روی  اقدامشود که یک می

مدیریت منابع انسانی در ایجاد اقدامات نهایت اینکه  بگذارد. در
سازی اهداف تعهد و تعلق کارکنان در راستای پیاده

 Mohammadnejadند )محیطی، اهمیت به سزایی دارزیست

shourkaei et al, 2017.) 

منابع انسانی سبز یعنی، استفاده مناسب و مدیریت  اقدامات
صحیح از منابع انسانی برای بهبود و ارتقای اقدامات 

محیطی سازمان و ایجاد تعهد و آگاهی بیشتر در کارکنان زیست
 مدیریت اقداماتطورکلی، محیطی. بهنسبت به مسائل زیست

منابع  ستبایمنابع انسانی سبز اشاره به این موضوع دارد که می
ای بازطراحی یا مهندسی مجدد نمود که نسبت گونهنسانی را بها

ها، منابع، درست مصرف کردن، اسراف به قوانین، سیاست
نکردن و ... حساس شوند و بدین طریق موجب مصرف بهینه 

زیست شوند. برای کسب و هدفمند منابع و کاهش آلودگی محیط
 اماتاقدمحیطی در محیطی باید مسائل زیستاهداف زیست

جذب و استخدام، آموزش،  ازجملهمختلف مدیریت منابع انسانی 
، همچنین و ؛دنتعریف و اجرایی شو ،ارزیابی عملکرد و پاداش

محیطی متعهد مدیریت سازمان نیز نسبت به مسائل زیست
ها عالوه بر اینکه به کارایی و اثربخشی، این فعالیت باشند.

کنان و پایداری منجر ها، ایجاد همکاری بین کارکاهش هزینه
د، موجب ایجاد تصویر ذهنی مثبت از سازمان بین آحاد نشومی

و بهبود عملکرد  جامعه و کسب پذیرش و مشروعیت اجتماعی
 (.Farokhi et al, 2018وند )شمی سازمان نیز

 یارائه، سبز مدیریت منابع انسانیمهم  یکی از اقدامات
 منظوربهسازمان  یبه اعضا محیطیزیست هایآموزش
که در  باشدسازمان می ازیو دانش موردن هامهارت یتوسعه

شرکت مفید  محیطیزیستمدیریت  هایبرنامهجهت اجرای 
و  افتیبه باز قیتشو در راستایآموزش  یارائهخواهد بود. 
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 منابع انسانی

و  ریپذانعطاف هایبرنامهاز  یبانیپسماند، پشت تیریمد
 راتیکاهش تأث در جهت یکار یو کاهش سفرها یدورکار

 Jackson et) است دیمف اریبس هاسازمان محیطیزیست یمنف

al, 2011) .هایروشاز  یبرخ (3103) 0و همکاران رنویک 
 یبرا یاستفاده از چرخش شغل سبز مانند یتوسعهآموزش و 
خاص در مورد  هایآموزش یارائه، ندهیسبز آ رانیآموزش مد

 ،یانرژ جویی، صرفهمحیطیزیست تیریمدایمنی  یهاجنبه
و  سبز یشخص هایمهارت توسعه، افتیپسماند و باز تیریمد

 عیدر صناکه  اندکردهی را معرفی آموزش مجدد کارکنان
آموزش و . انددادهرا از دست  شغلشانبه  مربوط یآالینده
 مدیریت منابع انسانی یاصل هایجنبه ،محیطیزیست یتوسعه

دستیابی به عملکرد  هاآنکه بدون  بودهسازمان  کیسبز در 
. باشدمیموردنظر سازمان بسیار دشوار  محیطیزیست
 تیاهمبه  یخاص هایشرکتتنها که  رسدمی، به نظر حالبااین

 اندبرده یود پخ یسازمان طیسبز در مح یتوسعهآموزش و 
(Arulrajah et al, 2015 .)در ، (3101) سینگ و کاساراِل

پژوهش خود نشان دادند که تعهد مدیریت، آموزش و اقدامات 
ن بی یرابطهکننده را در مدیریت منابع انسانی نقش تعدیل

، ورازاینکند. نیروهای محرکه نوآوری سبز و عملکرد ایفا می
تعهد  یکنندهتعدیلدر این پژوهش درصدد بررسی نقش 

 یرابطهمدیریت، آموزش و اقدامات مدیریت منابع انسانی در 
 بین نیروهای محرکه نوآوری سبز و عملکرد هستیم.

ر، با توجه به اهمیت و ضرورت نوآوری سبز در عصر حاض
نوآوری  یمحرکههدف این پژوهش، بررسی تأثیر نیروهای 

و ذینفعان  محیطی شرکت، دیدگاهسبز شامل اخالق زیست
تقاضای بازار برای محصول سبز، بر عملکرد با نقش میانجی 

تعهد مدیریت، آموزش و  یکنندهتعدیلنوآوری سبز و نقش 
اقدامات مدیریت منابع انسانی بر این روابط در شرکت 

یکی از است. شرکت فروسیلیس ایران  3ایران فروسیلیس
و از  ترین تولیدکنندگان فروسیلیسیم در خاورمیانهمهم

که دارای نوآوری  سبز بوده یحوزهبرتر در  هایشرکت
باشد، به همین دلیل این شرکت محصول سبز و فرآیند سبز می

آماری پژوهش انتخاب گردیده است تا مدل  یجامعهعنوان به
ها نیز حاضر در این شرکت بررسی گردد تا سایر شرکت

محیطی، سازمانی منظور سبز شدن و بهبود عملکرد زیستبه
 و مالی خود بتوانند از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.

 مبانی نظری

 شرکت یطیمحستیزاخالق 

 یعنصر مهم در ساختار کل کی شرکت محیطیزیستاخالق 
اخالق برخالف اقدامات خاص سبز،  سازمان است.

 یاساس هاینگرشاست که  یطرز فکر شرکت محیطیزیست
 یعیطب طیشرکت را نسبت به مح کی یو اعتقادات اخالق

اخالق که  دهندمینشان  (3103) 3چن و چانگ. کندمیمنعکس 
است که  سازمانیفرهنگ از یعنصر شرکت محیطیزیست
طبق مطالعات  الزم است. داریپا یتوسعهدستیابی به  یبرا

                                                      
1. Renwick et al. 
2. Iran Ferrosilice 

 شرکت محیطیزیستاخالق ، صورت گرفته در این زمینه
 یکه آگاه شودمی فیتعر سازمانیفرهنگاز  یعنوان عنصربه

دغام ا در این زمینه هاگیریتصمیمزیست را در محیط نسبت به
 یاهاستیس قیکند و اعتقادات و اخالق سبز را از طریم

 اخالق(. Guo et al, 2020) بخشدیم تیرسم محیطیزیست
مهم است که به شرکت اجازه  یمنبع داخل کی محیطیزیست
برای افزایش عملکرد را  آفرینیارزش یاستراتژ کیتا  دهدمی

ما  ،از دیدگاه مبتنی بر منبعبا استفاده . کند جادیا محیطیزیست
 جادیا یدارند كه برا لیتما هاسازمان كه کنیممیاستدالل 

 یمحیطزیستاخالق  ازجملهخود  یمنابع داخل نیدر ب افزاییهم
ود خ یرقبانسبت به  محیطیزیستعملکرد  شیمنظور افزابه

 دهند بیرا ترت آفرینارزش هایاستراتژیدر بازارها، 
(Ployhart, 2012.) 

 نفعانذیدیدگاه 

 توانندیهستند که م ییهاها و سازمان، افراد و گروهنفعانذی
 .قرار دهند ریتأث سازمان را تحت کی تیو مأمور اندازچشم
نتایج  و ی استراتژیکدستاوردهاتحت تأثیر  نیچنهم هاآن

 توانندیم حاصل از آن در شرکت قرار دارند. همچنین
 نید عملکرد شرکت داشته و ادر مور ییانتظارات و ادعاها

دارند( به  اریکه در اخت یمختلف هایاهرمانتظارات را )توسط 
سبز، نفعان ذیطور خاص در مورد دیدگاه به. رندیکار گ
نفعان ذی تأثیر تحتو اقدامات سبز یک شرکت  هاقابلیت

مختلف، در داخل و خارج، از قبیل؛ مشتریان، صاحبان 
کنندگان و مقررات دولتی قرار دارد. ، تأمینوکارکسب

 وکارکسبمهمی را در  هایمحرککه شرکت چنین هنگامی
، این امر به پذیرش نوآوری سبز و گیردمیخود در نظر 

 (. اگرWeng et al, 2015اقدامات سبز منجر خواهد شد )

 اراتابتک و صادیاقت عملکرد بین" که را دیدگاه ایننفعان ذی
 به بپذیرند، آنان ،"دارد وجود مثبت یرابطه محیطیزیست
 دوستدار هایشرکت در بیشتر هرچه گذاریسرمایه
 برای تقاضا افزایش با. آورد خواهند روی زیستمحیط

 بازار در را خود سهم توانندمی هاشرکت سبز، محصوالت
 گواهینامه که هاییآن ویژهبه سبز، محصوالت. دهند گسترش

 رایب را محیطیزیست اطمینان توانندمی اند،کرده دریافت سبز
 ,Darnall, & Edwards) کنند فراهم سبز کنندگانمصرف

 (.Stein, 2009 ؛2006

 تقاضای بازار برای محصول سبز

 وکارکسبتقاضای بازار یک عامل بسیار مهم در فضای 
را ملزم  هاشرکتشدید در بازار،  هایرقابتامروز است. 

 هایاستراتژیکه برای محصوالت و فرآیندهای خود  کندمی
اند که منعطف داشته باشند. مطالعات متعددی تأکید بر این کرده
. دباشنمیقیمت و سود مشتری، عناصر اصلی تقاضای بازار 

 کنند، بنابراین مطالباتیمشتریان ارزش را متفاوت ارزیابی م
ها ممکن است متفاوت باشد. با گذشت زمان مشتریان آن

 دیبا هاشرکت، روازاین. شوندمیو ایرادگیرتر  ترحساس

3. Chen & Chang 
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 منابع انسانی

 رییدر حال تغ حاتیکرده و ترج شناسایی هدف خود را انیمشتر
ازار را ب یتقاضا عا  یکنند تا بتوانند سر بینیپیشرا  یمشتر
. (Kammerer, 2009)کسب کنند یابترق تیو مز هبرآورد

كه یكه هنگام کنندمیاستدالل  ،(0118) 0اسالتر و نارور
عرضه و تقاضا در بازار  نیمتوجه فاصله ب موقعبه هاشرکت
 یرنوآو قیاز طر تیمحدود نیپركردن ا یبرا توانندمی شوند،

به  نشدتبدیلدر حال  ی، نوآورروازاینبه موفقیت دست یابند. 
 برای بازار تیبقا و بهبود موقع یمهم برا یوسیله کی

تشخیص  (3100) 3چیو و همکارانت. اس یدیتول هایشرکت
مشتری نسبت به ماهیت سبز بودن  ایفزایندهطور که به اندداده
ت زیسشده است و به دنبال محصوالت سازگار با محیط ترآگاه

محصوالت سبز،  ینوآور ویژهبه، ی، نوآورروازاین .هست
اتخاذ  یرقابت تیبازار و به دست آوردن مز یتقاضا نیتأم یبرا
 د.شو یم

 سبز برندهایبه سبب وجود  انیاز مشتر یاریامروزه بس
زیست آگاه مربوط به حفاظت از محیط نسبت به مسائل شدن،
 رییها را تغآن دیخر یو رفتارها حاتیترج یآگاه نیچن .اندشده

 یحصوالتم یدخرتمرکز بر روی در حال  انیداده است. مشتر
کاهش  ای کرده و را محدود یطیمحی زیستهابیهستند که آس

 یمحصوالت یباال برا هایقیمتپرداخت  یآماده یو حت دهندمی
 کهاین یبرا. زیست هستندکه سازگار با محیط باشندیز مین

آورده را بر یمشتر ریمتغ یازهایو ن حاتیبتوانند ترج هاشرکت
ر و یا تغیی گذاریسرمایه سبز هایفناوریدر  دیبا هاآنکنند، 
محصوالت سازگار با  دیامکان تول هاآنکنند که به ایجاد 
 .ددهمی انیمشتر یبرآورده کردن تقاضا یزیست را برامحیط
 یمحرک اصل یمشتر یاست که تقاضا نی، فرض بر اروازاین
 ردعملک شیافزا منظوربهسبز  ینوآور رشیپذ یبرا هاشرکت
 (.Lin et al, 2014) است سازمان

 نوآوری سبز

 ینوآور ،زیستو محیط وکارکسب تیریدانشمندان مد 
 یکه دارا دانندمی هاشرکت یاصل هایداراییاز  یکیسبز را 
 هاکتشرارزش در بازار و کمک به  دیتول یبرا یادیز لیپتانس
سبز  ینوآور در بازار است. تیدستیابی به موفق یبرا

در  هانوآوریاتخاذ آن  یشرکت برا لیتما یدهندهنشان
ه ابی باست که به شرکت در دستی یفرآیندهای ایمحصوالت 
 ینوآور .کندمیکمک  محیطیزیستی داریاز پا ییسطح باال
است که در کل  دیمحصوالت جد دیتول یبرا یسبز ابزار

زیست بر محیط یخود اثرات مضر کمتر یزندگ یچرخه
 هاشرکت شودمیباعث  عاملی چه کهنیا . آگاهی نسبت بهدارند

 نیا چراکه مهم است اتخاذ کنند، بسیارسبز را  ینوآور اقدامات
خود  یسازد تا از رقبایرا قادر م خاصشرکت  کی اقدامات
را  یرقابت یایامر امکان دستیابی به مزا نیکه ا شود زیمتما
(. Afshar-Jahanshahi et al, 2020) دهدمی شیافزا

ندی بترین نوع دستهنوآوری سبز انواع متفاوتی دارد، اما رایج
 استآن، دو نوع نوآوری محصول سبز و نوآوری فرآیند سبز 

 خواهیم پرداخت. هاآنکه در ادامه به تشریح 

                                                      
1. Slater & Narver 
2. Chiou et al. 

 نوآوری محصول سبز

 هایطرحاصالح  ای رییمنظور تغمحصول سبز به ینوآور
مواد  ای یمس ریغ باتیمحصول با استفاده از ترک

ات منظور کاهش اثربه دیتول ندیدر طول فرآ پذیرتخریبزیست
 Lin) است یانرژ وریبهرهزیست و بهبود مخرب بر محیط

et al, 2014.) نگاهی نوین به نیازمند ، نوآوری محصول سبز

ده استفا، از فرآیند تولید تا توزیع و از عمر محصول یچرخه
طور خاص، نوآوری به یا استفاده مجدد )بازیافت( است.تا دفع 

محصول سبز شامل بهبود در دوام یا قابلیت بازیافت 
سازگارتر با  یاولیهمحصوالت، کاهش مواد خام، انتخاب مواد 

 & Kivimaa) استزیست و حذف مواد خطرناک محیط

Kautto, 2010.) 

برای  ابزار راهبردی یک عنوانهب محصول سبز نوآوری
 واحد تحقیق که شده است شناخته رقابتی مزیت دستیابی به یک

 سطح رقابت همیشه و بشناسد را مشتری نیازهای باید توسعه و

 و ارزیابی فنی همچنین و کند بررسی را جدید سبز محصول
 داشته جدید سبز محصول برای تجاری و اقتصادی سنجیامکان

با توجه به مالحظات  سبز محصول نوآوري طورکلیبهباشد. 
محصول  تنوع و کیفیت زمانهمبهبود  شامل محیطیزیست
محافظت  یعیطب طیاز مح تنهانهمحصول سبز  ینوآوراست. 
 بیشتری نسبت به محیطیزیست یای، بلکه مزاکندمی

 ی، نوآورنیبنابرا ؛کندمیفراهم  ی نیزمحصوالت معمول
 یبرا هاشرکت یبرا یعنوان ابزاربه تواندمیمحصول سبز 
ود خ یبه اهداف تجار دستیابیو  داریپا یتوسعهدستیابی به 

 (.Li et al, 2010) باشد

 نوآوری فرآیند سبز

منظور کاهش مصرف انرژی در طی نوآوری فرآیند سبز به
ه مواد را تبدیل ب فرآیند تولید یا در طی فرآیندهایی که ضایعات

 ,Amores et alگیرد )، مورد استفاده قرار میکندمی باارزش

(. نوآوری در فرآیند سبز شامل کاهش مصرف آب، 2012

 هایسوختو تغییر کاربری از  وری منابع و انرژیبهبود بهره
 ,Kivimaa & Kautto) شودمیانرژی فسیلی به زیست 

پیشگام در نوآوری فناوری سبز  هایشرکت(. با این کار 2010

به مزیت رقابتی پایدار دست یابند و همچنین به  توانندمی
(. تحقیقات Albort-Morant et al, 2016سودآوری برسند )

ا ب مستقیما   هاشرکتفرآیند  که نوآوری دهدمیپیشین نشان 
نوآوری فرآیند سبز شرکت  .ها ارتباط داردنوآوری محصول آن

ی مثبت یرابطهبه دالیل مختلفی با نوآوری محصول سبز آن 
، چون نوآوری فرآیند سبز نیازمند بهبود سیستماتیک اوال  دارد. 

 یوربهرهدر کل فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی برای بهبود 
و همچنین ممکن است طراحی  (Li et al, 2018ست )منابع ا

گذاری برای تحقق و تولید محصوالت سبز را در حین پایه
 سینگ -کم یگفتهنوآوری محصوالت سبز بهبود دهد. طبق 

 هاشرکتبه  تواندمینوآوری فرآیند سبز  ،(3103) 3وانگ
برای دستیابی به موفقیت در تولید محصوالت سبز جدید 

بتی محصول سبز کمک کند. توسعه یک مزیت رقا وسیلهبه

3. Kam-Sing Wong 
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موجب بهبود کیفیت  تواندمیاین، نوآوری فرآیند برعالوه
جدید  کامال  محصول، گسترش محصوالت و تولید محصوالت 

 سهم بازار خود را افزایش توانندمی هاشرکتشود، در نتیجه 
سزایی در نوآوری فرآیند نقش ب نوآوری رو،ازایندهند، 

 (.Damanpour, 2010محصول دارد )

 تعهد مدیریت

ا ر یرقابت تیتواند مزیاست که م لیعام ارشد تیریتعهد مد
رکت ش کی تیموفق نییدر تع ینقش اساس یدهد. رهبر شیافزا

منابع  تیریمد ییتوانا دیرهبر با در مواجهه با رقابت دارد.
 راتییانطباق با تغ یمناسب برا یاستراتژ نییو تع یشرکت
 یبتواند نوآور دیرهبر با کی نیهمچن. را داشته باشد یخارج

(. Tarigan, 2018ند )ک لیفرآیندها را تسه ایمحصوالت 

که  شودمیمنعکس  تیریدر قالب تعهد مد نیهمچن یرهبر
 هایزیریبرنامه یدر اجرا تیعدم موفق ای تیموفق یکنندهتعیین

 Li et) در شرکت است ینوآور از تیدر حمامنابع انسانی 

al, 2018.) 

صورت گرفته در خصوص تعهد مدیریت و با  مطالعاتپیرو 
از  ، برخی محققان(3108کاران )کیان و هم یمقالهتوجه به 

کارمندان فراهم کنند تا  یرا برا ایزمینه اندخواسته رانیمد
 ، دریتیرینهاد مد یاز سو ایدیکتهگونه چیبتوانند بدون ه
 00110 زوی، انیبنابرا ؛شوند میسه ستیزطیحفاظت از مح

نقش خود را در پرداختن به کارکنان ساخته است که  یضرور
د جامع انجام دهن طور کامل وبهزیست مسائل مربوط به محیط

(Qian et al, 2018 .) محقق  تواندمی یزمانشده، ترسیمهدف

 در آن متعهد شود. مندانبا ادغام کار ارشد تیریشود که مد
 یطیمحستیزنسبت به اهداف  تعهدو  مدیریت ، تعهدروازاین

ت. اس در ارتباط یاثربخش نیو همچن ییبا دستیابی به کارآ
 تیریکنترل مد ستمیس پل ارتباطی قیاز طر رانیمد

 اریها اختآن رایز گذارندمی ریتأث هاسازماندر محیطی زیست
 اتمطالع سازمان را دارند. کنترل در کل هایسیستم تیریمد
 بودن تعهدضعیف نشان داده است که در صورت  گرید
خواهد بود،  تأثیربی آنان هاینگرانیو  هاسازمان ی،تیریمد

و  انیبه مشتر تریپایین تیفیتوانند خدمات با کیها مآنچراکه 
 & Amirد )ارائه دهن هاسازماندر  ترپایینعملکرد 

Chaudhry, 2019 .)که عملکرد ه است مطالعات نشان داد

 یطیمحستیز هایاستراتژی سازیپیاده لیبه دل هاسازمان
 از طریق و هاشرکتدر  تیریکه از طرف تعهد مد یبهتر

. یابدمی شیصورت گرفته، افزا یتجار اتیها در عملادغام آن
به این صورت موضوع را  دیگری نیز این پژوهشگران

 شیاافز ی در یک سازمانتیریتعهد مد یوقت که اندداده حیتوض
 محیطیزیست هایاستراتژیافزایش به این موضوع ، یابدمی

عملکرد سازمان نیز بهبود  تیو در نها شودمیمنجر  بیشتری
 (.Amir et al, 2020خواهد یافت )

 اقدامات مدیریت منابع انسانی

عنوان یکی از به یمنابع انسان تیریمناسب مد اقدامات
 هایچالشمقابله با  یبرا هاشرکتکه  استعناصری 

به  این اقدامات. گیرندمیسبز به کار  ینوآور یانهفناور
نوآورانه و  هایمهارتو  هاتواناییبا  کارکناناستخدام و حفظ 

اره اش یرقابت یهاتیدستیابی به مز یمنابع برا نیا تیریمد
، عملکرد نیعالوه بر ا (.Sirmon & Hitt, 2003د )دار

کارکنان از  یو استعدادها هامهارت گسترشباالتر شرکت با 
پذیر است امکان منابع انسانی چنین اقدامات مدیریت قیطر
(Chrisman et al, 2003.) 

 از مدیریت منابع انسانی ایشاخهمدیریت منابع انسانی سبز 
و طراحی شغل سبز،  وتحلیلتجزیهقدامات؛ بوده که شامل ا

ملکرد ع یابیارز، استخدام سبز، سبز یمنابع انسان ریزیبرنامه
 تیریمد، پاداش سبز تیریمد، توسعه و آموزش سبز، سبز

. طبق استکارکنان، روابط سبز و  سبز یمنیبهداشت و ا
شرح این موارد  ،(3105و همکاران ) آرولرجاهتعاریف 

 :استزیر  صورتبه

 دیجد هایموقعیت ایمشاغل  ،هاشرکتاز  یاریامروزه بس
بر  منحصرا  تا  اندکرده یرا طراح ستیزطیمح اب مرتبط
از  تمرکز کنند. هاسازمان محیطیزیست تیریمد هایجنبه
شروع و عمل  نقطه کی نی، امدیریت منابع انسانی دگاهید

. عالوه شودمیمحسوب  ستیزطیحفاظت از مح یارزشمند برا
 هایمسئولیتو  فیبا درج وظا هاشرکتاز  ی، برخبر این

 ایشیوهمشاغل موجود خود به  یدر طراح ستیزطیمح
 نیهتراز ب یکی نیا .اندداشتهمشارکت  ستیزطیسازگارتر با مح

تحت  تواندمیکه  بودهسبز  یمنابع انسان تیریمد اقدامات
ی معرف بزشغل س وتحلیلتجزیهی و به نام طراح ییعملکردها

از  یشرکت برخ محیطیزیست تیریابتکارات مد .گردد
که در  طلبدمیخاص را  هایمهارتو  دیجد یشغل هایموقعیت
 جذبمطرح شده است.  ی سبزمنابع انسان ریزیبرنامه یحوزه
با  هاسازمانمحیطی در برخی زیست آگاه از نظر هایاستعداد

 ,Jackson et alشناخته شده است )سبز"  ی"کارفرما نام

، به این موضوع پی ایفزاینده طوربه هاشرکت. (2011

وش ر کیسبز  یکارفرما کیعنوان که کسب شهرت به اندبرده
 (.Stringer, 2009)است  دیجد یجذب استعدادها یبرا مؤثر

 ییاستعدادها توانندمی ستیزطیمسئول مح انی، کارفرمادرواقع
شرکت  محیطیزیست تیریابتکارات مد یاجرا یرا که برا

به  ی سازمانابیدست درنهایتو  نمودهاست، جذب  ازیموردن
 را تسهیل کنند. محیطیزیستاهداف 

 یدیکل اقداماتاز  یکی کارکنانعملکرد سبز  گیریاندازه
 یانسازم چیه مهم نیبدون ا سبز است. ریت منابع انسانیمدیدر 
دت مدر بلندرا  شرکت محیطیزیست یعملکرد واقع تواندنمی
 ای جداگانه دیبا کارکنانعملکرد سبز  یابیارز کند. نیتضم

 عملکرد سازمان انجام یابیارز ستمیاز س یعنوان بخشحداقل به
 طورهب دیبا کارکنانعملکرد سبز  یریگاندازه یارهایمع شود.
ت مطابق محیطیزیستعملکرد  یسازمان برا یارهایبا مع یقدق

 یبه اعضا محیطیزیست هایآموزش یارائه داشته باشد.
از ، نیز ازیو دانش موردن هامهارت یتوسعه یسازمان برا

 یامر برا نیا .استسبز  مدیریت منابع انسانیمهم  اقدامات
است.  دیشرکت مف محیطیزیست تیریمد هایبرنامه یاجرا
بع مدیریت منا یاصل اقداماتاز  گرید یکیپاداش سبز  تیریمد

سازمان  یطیمحزیستعملکرد  یداریپا سبز است. انسانی
 .باشدمی هاپاداش سبز سازمان تیریمد اقدامات وابسته به اریبس
 کارکنانو  رانیدر مد زهیانگ جادیا یپاداش سبز برا تیریمد
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 هیتوجقابلها، سهم شرکتمحیطی ستیز تیریمد در ابتکارات
 یرمالیو غ یتوانند آن را به دو روش مالیها مسازمان دارد.

رد عملک لیها کارکنان به دلاز شرکت یدر برخ .بکار گیرند
ها، مشوق مانند) یمال صورتبهخود  یطیحمستیخوب ز
غیرمالی  صورتبه هاشرکتو در بعضی  ها، پول نقد(پاداش

 .گیرندمیافتخارات( پاداش  ،ژهیو هایتقدیرنامه ،زیجوا)

ت و بهداش یمنیا تیریشامل مد مدیریت بهداشت و ایمنی سبز،
 کی یطیمحزیست تیریمد گرید هایجنبه یو برخ یسنت

 هاسازماناز  یاریامروزه بس لیدل نیبه هم سازمان است.
 ریعنوان "مد" را بهیمنیبهداشت و ا ریپست "مد ا  مجدد

ست پ نیا .کنندمی یطراحباز" محیطیزیست و یمنیبهداشت، ا
ازمان، س کیدر  یمنیبهداشت و ا ریمد یبا پست سنت سهیدر مقا
مثال، شامل اقدامات  برای دارد. یترگسترده یشغل یدامنه

است. نقش  رهیاز جامعه و غ تیو حما یستیحفاظت از تنوع ز
 کوجود یاز  نانیسبز اطم یمنیبهداشت و ا تیریمد یاصل

 کیعنوان محل کار سبز به .باشدمیهمه  یمحل کار سبز برا
 یمنابع کارآمد و دارا ی، داراستیز طیمحل کار حساس به مح

 مدیریتتکامل . در نهایت شودیم فیتعر یاجتماع تیمسئول
 تیریمد یهاتیو فعال کارکنانسبز در روابط  منابع انسانی

که این امر در اجرای  است نفوذ کردهنیز سازمان  یهیاتحاد
محیطی شرکت بسیار های مدیریت زیستابتکارات و برنامه

 باشد.مهم می

 محیطیعملکرد زیست

در مشارکت کارکنان  یاصل جهینت یطیمحزیستعملکرد 
 یاجرا تیمسئول کارکنان است. یطیمحستیابتکارات ز

ها را دارند که هدف آن ستیزطیابتکارات سازگار با مح
طور که مانت. هاس داریسازگار و پا جینتاحصول از  نانیاطم

 ذکر شده است، عملکرد (3107) 0کوپر و مالتوسط 
ها و تعهدات شرکت یداریپا یهایاز استراتژی طیمحزیست
حداقل  را به ستیزطیمح بیکه تخر یگرفته تا اقدامات کارکنان

 شامل داریاطالعات پا یفناورشود. ، منتج میرساندیم
از  نانیاطم یو گام برداشتن برا یکیتکنولوژ یابزارها
، نظارت بر یکنترل آلودگ قیاز طر یطیمحزیستعملکرد 

 ,Anthonyباشد )میپاک  یمحصول و استفاده از فناور

مناسب و  می، کارکنان با اتخاذ تصمنیابرابن ؛(2019

ها، انتشار و کاهش زباله یالزم برا یابزارها یریکارگبه
 تیفعال جهیکه احتماال  در نت یطیمحزیست یهایآلودگ
سازمان  یطیمحزیستشود، عملکرد یم جادیا شانیهاشرکت

 اقداماتدهنده عالقه به نشان ،نگرش دهند.یرا شکل م
کنترل  ی مهم در نحوه یمحیطی است و آن را به عاملزیست
 یاهتیاز فعال یناش هایین در برابر انتشار و آلودگکارکنا
 یطیمحستیز یهاکارکنان با نگرش کند.یم لیتبد یشرکت

 کنترل و یو برا رندیگیمربوط را به کار م یمطلوب ابزارها
این بنابردهند، یانجام م یاقدامات یاز انتشار و آلودگ یریجلوگ
سازمان کمک  یطیمحزیست به عملکرد قیطر نیاز اآنان 

 (. Molla et al, 2014) کنندیم

                                                      
1. Cooper & Molla 

آشکار اجرای اقدامات سبز  یانگیزهمحیطی عملکرد زیست
سبز  هایاتخاذ نوآوری که از باشد. این عملکرددر سازمان می
 ریکاهش تأث قیها را از طربنگاه ری، تصوردیگیسرچشمه م

یشنهاد پبرخی دانشمندان کند. یم یبنگاه طراح یهاتیفعال یمنف
 تترکیب اقداما ، كه در نتیجهمحیطیعملکرد زیستكنند كه مي

ها است، ضمن تضمین افزایش سهم سبز در عملیات شركت
 اقدامات بخشد.ها را ارتقا ميبازار، شهرت و تصویر مثبت آن

کند که به بروز لجستیک بسیاری از گازها را ساطع می
سالمتی از قبیل سرطان  -یطی و بهداشتیمحمشکالت زیست

ریه، اختالالت رفتاری عصبی، سرطان کبد و برونشیت منجر 
 ونقلحملمانند  یطیمحستیز ی نوآوریمعرف اما خواهد شد،

ممکن  کیلجست یهاتیفعال یسبز و استفاده از سوخت سبز برا
 یبرا طیخطرناک به مح یاست باعث کاهش انتشار گازها

 سالمت جامعه شود تیموجود در هوا و امن یهایماریکاهش ب
(Seman et al, 2019.) 

 شرکتمحیطی ستیز تیریمد یبرنامهسبز با  ینوآور
د شویم یطیمحزیست عملکرد کیهمراه است و باعث تحر

(Adegbile et al, 2017.) لمحصو ی، نوآورنیعالوه بر ا 

را کاهش  یطیمحستیز یاثرات منف تنهانهسبز  ندیآو فر
شرکت  یو اجتماع یعملکرد مال افزایش بلکه باعث ،دهدیم

 ,Weng et al) شودیها منهیهز و عاتیضا کاهش قیاز طر

2015.) 

 عملکرد سازمانی
ه ک است تیریدر مد ای و اساسیپایه میاز مفاه یکیعملکرد 

 ،نیبنابرا ؛دارد ی داللتسازمان اتیعمل انجام ینحوهر ب
 .آن دانست عملکردمرتبط به توان یم را سازمانهر  تیموفق

 وریهرهب و یاثربخش تیفیکتوضیح  ندیفرآعنوان بهعملکرد، 
دو  عملکرد به فیتعر نیشود. طبق ایم فیاقدامات گذشته تعر

ي نندهکفیکه توص یاثربخش اول، بخش: شودیم میتقس قسمت
. بخش دوم آن، است یاهداف سازمان بهمیزان دستیابی 

موجود ي سازمان از منابع استفاده ینحوه کهوری است بهره
امروزه دهد. را نشان می محصوالت و خدمات دیتولدر بخش 

 جادیا تا با کنندها تالش می، سازمانوکارکسبی رقابت ر محیطد
د شر ،یعملکرد سازمان بهبود قیاز طر داریپا یرقابت تیمز
های لمد .، سازگار کنندشدهاعمال راتییتغاین  و خود را با کنند

. اندی برآمدهعملکرد سازمان بسیاری درصدد معرفی و ارزیابی
عملکرد  راتییکه اوال  تغدهد ها نشان میمدل نیا یبررس
 راتییتغبه  باید دوما   .شودبررسی و  ريیگاندازه دیبا یسازمان

 وتوجه شود سطوح سازمان  یهمه در نیعملکرد سازما
در راستاي  دیدر سازمان با یگروه و اهداف فردي همچنین

عملکرد  میزان ريیگاندازه ایرب . سوما  باشد یاهداف سازمان
ا مختلف آن راستفاده کرد که ابعاد  ییاز ابزارها دیبا یسازمان

 ،یسنجش عملکرد سازمان ی. برادهدمورد بررسی قرار می
، هینرخ بازگشت سرما ی همچونملموس یاقتصاد جینتا باید
د وش یبررس یو نوآور تیسود و سطح خالق یحاشیه شیافزا
(Elnihewi et al, 2014.) 
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 عملکرد مالی

 ،مهم استبسیار سازمان  کی یبرا عملکرد مالی یریگاندازه
 دهدیم لیرا تشک سازمان سودآور کی جادیا یاصل لیدل رایز
(Agyabeng-Mensah et al, 2020 .)مالی عملکرد 

 یا و خود اهداف بهدستیابی  ایرب ازمانس یک تالش عنوانبه

 یکمالی  عملکردشود. می تعریف وریبهره در بودن مؤثر

 قابل سازمان هایییدارا از استفاده با راحتیبه شرکت

 یک مالی عملکرد بر ل زیادیعوام اما ؛است گیریاندازه

، بازده 0دارایی بازده مانند عواملیهستند.  تأثیرگذارت کرش
و حاشیه سود  3گذاری، بازده سرمایه3حقوق صاحبان سهام

گیری عملکرد مالی سازمان هایی برای اندازهخالص، مقیاس
، (3100) 0لو و همکاران(. Saeidi et al, 2015هستند )

عملکرد مالی را به سه گروه اصلی تقسیم کردند که این سه 
دسته شامل؛ اقدامات حسابداری، بازار محور و اقدامات ادراکی 

 توان به آنچههستند. عملکرد مالی مبتنی بر حسابداری را می
شود، یعنی بازده دارائی و استفاده میها که در بیشتر تحقیق

ها نسبت داد. در واقع این بعد، رشد سازمانی را گردش دارائی
کند. از طریق استفاده از سودآوری و دارائی بررسی می

توان با افزایش قیمت سهام، قیمت اقدامات مبتنی بر بازار را می
هر سهم شامل عملکرد سهام، بازده بازار، ارزش بازاری به 
ارزش دفتری و غیره به دست آورد. در این پژوهش نیز 

گیری عملکرد مالی از مقیاس بازده دارایی منظور اندازهبه
 استفاده شده است.

 پژوهش ینهیشیپ
ای با عنوان "اثر اقدامات مقاله ،(3131) همکاران و سپهوند

مدیریت منابع انسانی سبز بر نوآوری سبز با نقش میانجی 
 ،آماری پژوهش یجامعه. ارائه دادندسبز"  سازمانیفرهنگ

های فرآوری ضایعات در مدیران و کارشناسان شرکت
جدول  اساس برهای صنعتی استان تهران بوده که شهرک

نفر به روش  062حجم ای به ها نمونهمورگان از میان آن
 ها با روشای متناسب انتخاب گردید. پایایی پرسشنامهطبقه

یید رسیده و برای أآلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به ت
سازی معادالت ساختاری و ها از مدلداده وتحلیلتجزیه
نشان های پژوهش یافته .استفاده گردیده است PLSافزارنرم

 مانیسازفرهنگدادند که اقدامات مدیریت منابع انسانی سبز بر 
 سبز و نوآوری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد.

ای با عنوان "تأثیر مقاله ،(3108موسوی و همکاران )
ا بر عملکرد مالی ب نفعانذیمسئولیت اجتماعی شرکت و فشار 

. روش اندبز و مزیت رقابتی" انجام دادهتوجه به بازارهای س
. استتوصیفی همبستگی و با رویکرد کاربردی  ،تحقیق
تحقیق را مشتریان شرکت کاله در استان مازندران  یجامعه
نفر از مشتریان  016ی تحقیق شامل . نمونهانددادهتشکیل 

 اند. برایکه به روش تصادفی انتخاب شده استشرکت کاله 
ها از روش رگرسیون خطی در محیط داده وتحلیلتجزیه

                                                      
1 Return On Assets (ROA) 
2 Return On Equity (ROE) 
3 Return On Investment (ROI) 
4 Lu et al. 

. نتایج تحقیق نشان داد که ه استاستفاده شد SPSS افزارینرم

ولیت اجتماعی شرکت بر نگرش استراتژیک بازاریابی ئمس
محیطی بر نگرش  نفعانذیفشار  ثیر معناداری دارد.أت ،سبز

ثیر معناداری دارد. نگرش أت ،استراتژیک بازاریابی سبز
اداری ثیر معنأبازاریابی سبز بر مزیت رقابتی ت استراتژیک

ثیر أتنیز مزیت رقابتی بر عملکرد مالی و همچنین  دارد
 .معناداری دارد

 یبررسای با عنوان "مقاله ،(3106) و محمدنژاد بیات
 تیو مز یطیمحستیسبز بر عملکرد ز هایینوآور ریثأت

های این پژوهش دادند. طبق یافتهن" ارائه سازما یرقابت
ای که امروزه هر سازمان با آن مواجه است، مسئله ترینبزرگ
پذیرش این تغییر از  قطعا  تحول و دگرگونی است و  یمسئله

عوامل دوام و بقای آن است.  ترینبزرگسوی سازمان از 
در این بازار پویا و مملو از رقابت، نوآوری ضامن  درواقع

امروزه عملکرد  ازآنجاکهمان است. بقای هر ساز
محیطی ها و پیروی از قوانین زیستمحیطی بنگاهزیست

شود، ها محسوب میعنوان یک مزیت رقابتی برای آنبه
بنابراین سازگار بودن هرگونه نوآوری با مالحظات 

محیطی بسیار حائز اهمیت است. نتایج این مطالعات زیست
در تمامی ابعاد تأثیر مثبتی  های سبزدهد که نوآورینشان می

 محیطی و مزیت رقابتی سازمان دارند.بر عملکرد زیست

در مقاله " نوآوری سبز و  ،(3131) 2سینگ و همکاران
سبز و  نیآفرتحول ینقش رهبرمحیطی: عملکرد زیست

 یرهبر" به بررسی ارتباط بین سبز یمنابع انسان تیریمد
ی طیمحزیستسبز و عملکرد  یسبز، نوآور آفرینتحول

شرکت  311آوری پرسشنامه از ها از طریق جمعپرداختند. داده
 نیا جیتااند. نبه دست آمده (SME)تولیدی کوچک و متوسط 

سبز  اقدامات مدیریت منابع انسانیکه  دادمطالعه نشان 
 ت.سبز اس یسبز بر نوآور نیآفرتحول یرهبر ریتأث یواسطه

 میقمستریطور غسبز به همچنین اقدامات مدیریت منابع انسانی
 ریشرکت تأث یطیمحزیستسبز بر عملکرد  ینوآور قیاز طر

 .گذاردیم

ای با عنوان "نوآوری در مقاله ،(3101) 6یی و همکاران
ها" فرآیند سبز، نوآوری محصول سبز و عملکرد مالی شرکت

شرکت که متعلق به  311 یهاداده آوریجمع از با استفادهو 
روش  قیهستند و از طر کنندهآلوده اریبس یدیتول عیصنا
 ندیرآفی که نوآور به این نتیجه رسیدندمحتوا،  وتحلیلتجزیه
 یمحصول سبز دارد و نوآور یبر نوآور یمثبت ریتأث ،سبز
 تشرفیتواند باعث پیم بزمحصول س یسبز و نوآور ندیفرآ

 یکه نوآور ندافتیدر نیهمچن. آنان شرکت شود عملکرد مالی
 یسبز و عملکرد مال ندیفرآ ینوآور نیب یرابطهسبز محصول 

 ،رکتش کیسبز  ریتصو هکنیکند و ایمتعدیل شرکت را  کی
 لیرا تعد یمحصول سبز و عملکرد مال ینوآور نیب یرابطه

 یندهکنتعدیلدهد که اثر ینشان مآنان طالعه ، محالبااینکند. یم

5 Sanjay Kumar Singh et al. 
6. Xie et al. 
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محصول سبز و  ینوآور نیب یرابطهسبز بر  یهاارانهی
 د.شوینم یبانیشرکت پشت یعملکرد مال

 یتقاضایر تأثای با عنوان "مقاله ،(3101) 0کیماریو
ارائه  "محصوالت سبز بر عملکرد شرکت یو نوآور یمشتر
 در دارالسالم از یدیشرکت تول 75از  ی موجودها. دادهداد

 یابیو بازار یفن رانیعامل، مد رانیپرسشنامه از مد طریق
با  شدهآوریجمع یهاشد. داده یآورمعمنتخب ج یهاشرکت

 نیارتباط ب جادیا یبرا یو مجذور کا یفیاستفاده از آمار توص
 یاهافتهیقرار گرفت.  وتحلیلتجزیهمورد  ،مطالعه یرهایمتغ
و  یمشتر یتقاضا نیب یرابطه یدهندهنشانمطالعه  نیا

محصول سبز و  ینوآور همچنینو  محصول سبز ینوآور
 است. رکتعملکرد ش

 ینوآورای با عنوان "مقاله، (3101) سینگ و کاساراِل
ننده کلیو نقش تعدها کالن داده ریتأث ی:سبز و عملکرد سازمان

ی" ارائه دادند. منابع انساناقدامات مدیریت  و تیریتعهد مد
محیطی هدف این مقاله ایجاد مدلی است که بین اخالق زیست

محصول سبز و تقاضای بازار برای نفعان ذیشرکت، دیدگاه 
محصوالت سبز برای دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد 

عهد ت ها،کالن داده، نقش پایدار ارتباط برقرار کند. در این مدل
رار ق یمورد بررس ی نیزمنابع انساناقدامات مدیریت و  تیریمد

، یفناور یهاغلبه بر چالش در یها نقش مهمآن رایز ،گرفت
 .کنندا میایف پایدار عملکرد شیو افزا یرقابت تیبه مز یابیدست
 یمنطقهکه در  یادهندهپاسخ 305از ی موردنیاز هاداده

 کارگلف  یهمکار یو کشورها قایو شمال آفر انهیخاورم
در شد.  آوریجمع ی،شنهادیروابط پ شیآزما یبرا ،ندردکیم

تمامی  بوده ومناسب  یشنهادیثابت شد که مدل پاین مقاله 
 .قرار گرفتند تأیید ها موردهیفرض

های پژوهش، نوآوری پژوهش براساس مرور پیشینه
 فتهم نگرانجا داخلی که تاکنون پژوهش استحاضر از این حیث 
امل ش) نیروهای محرکه نوآوری سبز ثیرتأکه به صورت کامل 

ازار بو تقاضای  ذینفعانمحیطی شرکت، دیدگاه ق زیستاخال
و تأثیر نوآوری سبز  ؛( بر نوآوری سبز برای محصول سبز

ابعاد عملکرد شامل  تمامیبر  (محصول و فرآیند سبز)مانند 
 گیکنندنقش تعدیلبا محیطی، سازمانی و مالی عملکرد زیست

در ا رتعهد مدیریت، آموزش و اقدامات مدیریت منابع انسانی 
های خارجی نیز تنها نظر گرفته باشد. در مورد پژوهش

به پژوهش حاضر شباهت  ،(3101) سینگ و کاساراِلپژوهش 
عنوان یکی از دارد که در آن پژوهش نیز عملکرد مالی به

عملکردهای تأثیرگذار در عملکرد کلی سازمان در نظر گرفته 
 نشده است.

 مدل مفهومی پژوهش
 سینگ و کاساراِلمدل مفهومی این پژوهش با الهام از مدل 

ترسیم شده  (3101یی و همکاران )و همچنین مدل  (3101)
کاسار و سینگ، یکی از لدر مدل اِ  کهازآنجاییاست. 

که همان عملکرد مالی  عملکردهای اصلی و مهم در سازمان
، با ترکیب این دو روازاین، مورد بحث نبوده است، باشدمی

 (3101یی و همکاران )مدل و افزودن عملکرد مالی از مدل 
در نهایت مدل  ،(3101) سینگ و کاساراِلبه مدل مفهومی 

کامل و جامعی ارائه شد که تمامی عملکردهای اساسی سازمان 
در ارتباط با نوآوری سبز مورد بررسی قرار گیرند. در این 
مدل، متغیر مستقل، نیروهای محرکه نوآوری سبز که شامل 

 و تقاضای بازارنفعان ذیمحیطی شرکت، دیدگاه اخالق زیست
بسته، عملکرد که شامل و متغیر وا استبرای محصول سبز 

محیطی، مالی و سازمانی است و متغیر میانجی، عملکرد زیست
نوآوری سبز که شامل فرآیند و محصول سبز و متغیرهای 

کننده، تعهد مدیریت، آموزش و اقدامات مدیریت منابع تعدیل
 .( نشان داده شده است0شکل شماره )که در  استانسانی 
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 پژوهش یهاهیفرض
(، 0شکل شماره )با توجه به مدل مفهومی پژوهش 

 اند:زیر تدوین گردیده صورتبهپژوهش  هایفرضیه

محیطی )اخالق زیست نیروهای محرکه نوآوری سبز -1
و تقاضای بازار برای نفعان ذیشرکت، دیدگاه 

)عملکرد بر عملکرد  محصوالت سبز(
با نقش میانجی محیطی، سازمانی و مالی( زیست

 ثیر دارد.أز تنوآوری سب

محیطی نیروهای محرکه نوآوری سبز )اخالق زیست -2
و تقاضای بازار برای نفعان ذیشرکت، دیدگاه 

 محصوالت سبز( بر نوآوری سبز تأثیر دارد.

محیطی، نوآوری سبز بر عملکرد )عملکرد زیست -3
 سازمانی و مالی( تأثیر دارد.

نوآوری سبز )اخالق  یمحرکهنیروهای  -4
و تقاضای نفعان ذیمحیطی شرکت، دیدگاه زیست

بازار برای محصوالت سبز( بر عملکرد )عملکرد 
 محیطی، سازمانی و مالی( تأثیر دارد.زیست

 یرابطهآموزش و اقدامات مدیریت منابع انسانی  -5
نوآوری سبز و نوآوری  یمحرکهعلّی بین نیروهای 
 کند.سبز را تعدیل می

علّی بین نیروهای محرکه  یرابطهتعهد مدیریت  -6
 کند.نوآوری سبز و نوآوری سبز را تعدیل می

 یرابطهآموزش و اقدامات مدیریت منابع انسانی  -7
 کند.علّی بین نوآوری سبز و عملکرد را تعدیل می

علّی بین نوآوری سبز و  یرابطهتعهد مدیریت  -8
 کند.عملکرد را تعدیل می

 پژوهش یشناسروش
وع هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهش حاضر از نظر ن

جهت گردآوری اطالعات از  .پیمایشی است -توصیفی

یی و و  (3101) سینگ و کاساراِلاستاندارد  یپرسشنامه
آماری پژوهش  یجامعهاستفاده شده است.  ،(3101همکاران )

حاضر شامل مدیران و کارکنان شرکت فروسیلیس ایران است 
با منظور انتخاب نمونه . بهباشندنفر می 311که مشتمل بر 

 و با استفاده از ساده یتصادف یریگنمونهاستفاده از روش 
نفر به  033 نمونهحجم  15/1با درصد خطا فرمول کوکران 
نامه بین کارکنان شرکت پرسش 033، روازایندست آمده است. 

های ناقص و برگشت داده توزیع گردید که با حذف پرسشنامه
اده مورد استف وتحلیلتجزیههایی که در نشده، تعداد پرسشنامه

حاضر در پژوهش،  یپرسشنامهعدد بود.  031قرار گرفت 
عمومی است که  سؤاالتمشتمل بر دو بخش است. بخش اول، 

دهندگان تی در رابطه با پاسخشناخاطالعات کلی و جمعیت

 

 

 عملکرد

 نوآوری سبز

سبز محصول  

آموزش و اقدامات 

منابع مدیریت 

 انسانی

نیروهای محرکه نوآوری 

 سبز

تقاضای بازار برای 

 محصول سبز

محیطیعملکرد زیست  

 

 فرآیند سبز

 اآ

محیطی اخلاق زیست

 شرکت

 دیدگاه ذینفعان
سازمانیعملکرد   

 

مالیعملکرد   

 

 تعهد مدیریت

  (2112یی و همکاران)؛ (2112کاسار و سینگ، )البرگرفته از  قیتحق یمدل مفهوم. 1 شکل
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تخصصی  سؤاالتآوری گردیده است. بخش دوم شامل جمع
اصلی است  سؤاالتاین قسمت از پرسشنامه حاوی باشد. می

 این تحقیق هایمتغیر برای سنجش سؤال 51که جمعا  دارای 
 ، تقاضای بازارنفعانذیمحیطی، دیدگاه اخالق زیستشامل:  که

نوآوری محصول و فرآیند سبز، عملکرد برای محصول سبز، 
محیطی، مالی و سازمانی، تعهد مدیریت، آموزش و زیست

 که بر اساس طیفباشند اقدامات مدیریت منابع انسانی می
مخالف(  کامال  ) 0 شمارهموافق( تا  کامال  ) 5 لیکرت از شماره

های مربوط به هر سازه در جدول سنجه امتیازبندی شده است.
 خکرونبا آلفای طریق از پرسشنامه ده است. پایاییآورده ش 0
 اواگر و همگرا روش روایی به آن روایی و ترکیبی پایایی و

شد. آلفای کرونباخ برای نیروهای محرکه نوآوری سبز  تأیید
(، تقاضای بازار 713/1محیطی )(، اخالق زیست817/1)

(، 811/1) نفعانذی(، دیدگاه 811/1برای محصوالت سبز )
(، نوآوری 881/1(، نوآوری فرآیند سبز )81/1وری سبز )نوآ

(، عملکرد 113/1(، عملکرد )803/1محصول سبز )
(، 788/1(، عملکرد سازمانی )885/1محیطی )زیست

( و آموزش و 780/1(، تعهد مدیریت )815/1عملکرد مالی )
( محاسبه شد. پایایی 871/1اقدامات مدیریت منابع انسانی )

، 871/1، 871/1، 105/1غیرها به ترتیب )ترکیبی تمامی مت
111/1 ،881/1 ،107/1 ،810/1 ،130/1 ،103/1 ،
باالتر شده  7/1( است که از 811/1، 85/1، 111/1، 815/1

از  تربزرگنیز  (AVE)و همچنین مقدار میانگین واریانس 

شود. مقدار ، بنابراین، روایی همگرا نیز تأیید میاست 5/1
 ها بیشترتمام متغیرها از مقدار همبستگی میان آن AVEجذر 

برازش خوب  و مناسب واگرای روایی امر این است که
 با آمدهدستبه هایداده. دهدمی نشان را گیریهای اندازهمدل

 .گرفتند قرار مورد تحلیل PLS و SPSS افزارنرم از استفاده

 

 

 مربوط به هر سازه یهاسنجه 1 جدول

هامتغیر  منبع هاسنجه 

محیطی اخالق زیست
 شرکت

 

 ؛محیطی شفاف و واضح در شرکتهای زیستوجود سیاست

 ؛محیطیگذاری یا تدارکات زیستریزی بودجه شرکت شامل سرمایهبرنامه

انداز و مأموریت شرکت با محیطی، چشمهای زیستریزیهماهنگی برنامه
 ؛رویدادهای بازاریابی آن

 سینگ و کاساراِل
(1310)  

 

 دیدگاه ذینفعان

 ؛محیطی برای عملیات و محصوالت توسط رقباتعیین استانداردهای زیست

 ؛محیطی توسط رقباهای زیستسازی و اجرای استراتژیپیاده

محیطی شرکت ما محیطی که بر شهرت زیستهای زیستاعمال استراتژی
 ؛نزد مشتریان تأثیر بسزایی دارد

 ؛زیستتأثیر محصوالت صنعتی ما بر محیط

 ؛زیستتأثیر عملیات تولیدی صنعتی ما بر محیط

تقاضای بازار برای 
 محصول سبز

 ؛بندی بازاربخش

 ؛نیاز مشتریان به محصوالت سبز

 ؛پذیری قیمت تقاضا برای محصوالت سبزانعطاف

 ؛سود مشتری

نوآوری محصول 
 سبز

 ؛باشندزیست سازگار میاستفاده از مواد کمتر آالینده یا غیرآالینده که با محیط

 ؛استفاده از مواد قابل بازیافت و تجدیدپذیر

 ؛مصرف و بازیافتنیبازسازی محصوالت کم

 ؛محیطیاستفاده از برچسب زیست

 نوآوری فرآیند سبز

 ؛طول تولید، استفاده و یا دفعمصرف کمتر آب، برق، گاز و بنزین در 

 ؛بازیافت، استفاده مجدد و بازسازی مواد یا قطعات مصرفی

جویی در )انرژی، آب و استفاده از فناوری پاک یا تجدیدپذیر برای صرفه
 ؛زباله(

 ؛یمحیطوری زیستبازسازی فرآیندهای تولید و عملیات برای بهبود بهره

برای رعایت معیارها یا بازسازی و بهبود محصوالت یا خدمات 
 ؛محیطیهای جدید زیستدستورالعمل
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 تعهد مدیریت

 ؛چگونگی فراهم آمدن مزایای تجاری توسط زنجیره تأمین سبز برای شرکت

 ؛چگونگی ایجاد رقابت در سازمان توسط زنجیره تأمین سبز

 ؛انداز جهت همکاری در زنجیره تأمین سبزایجاد چشم

 ؛تأمین سبز از طریق همکاری یزنجیرهتعیین معیارهایی برای نظارت بر 

 ؛گذاری اطالعات سازمانیتدوین استراتژی برای به اشتراک

آموزش و اقدامات 
 مدیریت منابع انسانی

 ؛مدیریت منابع انسانی کلی

 ؛روند بررسی رسمی و منظم کارکنان

 ؛های جبران خدماتبرنامه

 ؛برای کارکنان های مدوندستورالعمل

 ؛شرح وظایف کاری مدون

 ؛ارائه آموزش به کارکنان

 ؛های آموزش رسمیمعرفی برنامه

 ؛های آموزشی موجودتقویت برنامه

 ؛آموزش رسمی در شرکت توسط کارمندان داخلی

 ؛آموزش رسمی در شرکت توسط کارمندان خارجی

عملکرد 
محیطیزیست  

 ؛کاهش انتشار هوا

 ؛کاهش ضایعات خطرناک

 ؛کاهش مصرف سوخت

 ؛کنندگانهای سبز و تأمینمشارکت با سازمان

 ؛محیطیبهبود سازگاری زیست

 ؛زیستاستفاده از مواد سازگار با محیط

 عملکرد سازمانی

 ؛بهبود وضعیت بازار

 ؛افزایش حجم فروش

 ؛افزایش نرخ سودآوری

 ؛افزایش شهرت

 بازده دارایی عملکرد مالی
یی و همکاران 

(3101)  

 

 

 پژوهش یهاافتهی

 های توصیفییافته
های صورت گرفته، نتایج آمار با توجه به بررسی

شناختی نمونه مورد مطالعه های جمعیتی ویژگیکنندهتوصیف
 زیر است: صورتبه

درصد از  73درخصوص جنسیت، قابل ذکر است که 
درصد آنان به تعداد  37نفر مرد و  13دهندگان به تعداد پاسخ
ی نفر زن بودند، بر این اساس اکثریت نسبی در این نمونه 30

های دادند. یافتهدهندگان را آقایان تشکیل میآماری پاسخ
درصد افراد  31دهد که پیرامون وضعیت تحصیالت نشان می

و  لیسانسفوقدرصد دارای مدرک  55دارای مدرک لیسانس، 
دهندگان دارای مدرک دکتری بودند. این از پاسخ درصد 01
سطح باالی میزان تحصیالت کارکنان است.  یدهندهنشانآمار 

سال  5درصد کارکنان، کمتر از  00شغلی،  یسابقهاز نظر 
درصد  33ساله،  01تا  1ای درصد سابقه 01سابقه داشتند، 

درصد  05سال و  31تا  01درصد  35سال،  05تا  00بین 

سال سابقه داشتند. در خصوص سمت  31آنان، بیش از 
درصد مدیر،  8دهندگان رئیس، درصد از پاسخ 7سازمانی، 

درصد تکنسین  31درصد کارشناس و  51درصد مسئول،  05
درصد از  13ی بودند و در نهایت از نظر وضعیت استخدام

 درصد قراردادی بودند. 5درصد پیمانی و  33کارکنان رسمی، 

 های استنباطییافته

با توجه به نوع پژوهش، حجم نمونه و عدم نرمال بودن توزیع 
ها ها و آزمون فرضیههای پرسشنامه، برای تحلیل دادهشاخص
 استفاده شده است. Smart PLSافزار از نرم

 گیریندازههای ااعتبارسنجی مدل
برای بررسی برازش مدل ساختاری از چندین معیار استفاده 

یا  Zترین معیار، ضرایب معناداری شود که اولین و اساسیمی
بیشتر  11/0است. مقدار ضرایب باید از  t-valueهمان مقدار 

ها را معنادار بودن آن %15باشند تا بتوان در سطح اطمینان 
( تمامی tگیری مقدار )آماره ل اندازهبراساس نتایج مد تأیید کرد.
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 منابع انسانی

است که این امر  تربزرگ 11/0موارد از مقدار بحرانی 
 %15معنادار بودن روابط بین متغیرها را در سطح اطمینان 

 دهد.نشان می

 گیری برای متغیرهایدر پژوهش حاضر مدل اندازه
 یوسیلهبهها که برازش آن در نظر گرفته شده است موجود
جداگانه مورد بررسی قرار  صورتبهییدی أعاملی ت تحلیل

یید هر کدام از فرضیات دارای تفسیر و معنایی أگرفته است. ت
یات که در ادامه، نتایج حاصل از انجام آزمون فرض است

تخمین  حالت در مدل آزمون 3 شکل بیان خواهد شد. پژوهش
حالت تخمین  در مدل آزمون 3 شکل و ضرایب استاندارد

 تحلیل مبنای و اندآمده ادامه که در است معناداریضرایب 
 :اندگرفته قرار فرضیات

 

 

 استاندارد بیضرا نیآزمون مدل در حالت تخم 2 شکل

 

 

 یمعنادار بیضرا نیآزمون مدل در حالت تخم 3 شکل

 

 اعتبار همگرا
شاخص متوسط  ،همگرا های بررسی روایییکی از شاخص

شده، است. متوسط واریانس استخراج 0شدهاستخراجواریانس 
های ای از گویهیک مقیاس از همگرایی در میان مجموعه

                                                      
1. AVE 

شده یک ساختار است. این متوسط واریانس استخراجی مشاهده
یید شود أا تباشد تا اعتبار همگر 5/1 بایستی باالتر از

(Fornell & Larcker, 1981همان .) 3طور که در جدول، 

های مدل دارای مقدار این متغیر برای سازه ،شودمشاهده می
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 منابع انسانی

شده است و  5/1شده باالتر از نییمقدار میانگین واریانس تب
 باشد.یید روایی همگرا در مدل میأنشان از ت

برای بررسی پایایی متغیرهای تحقیق از دو عالوه بر این، 
شاخص پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی 

 ،(0180و الرکر ) لفورنترکیبی و آلفای کرونباخ بنا به گفته 
یا باالتر باشد که نشان از کافی بودن همگرایی  7/1بایستی 

 آلفایست که هم از ادرونی همان پایایی  درونی دارد. سازگاری
اخص ش شود و هم از پایایی ترکیبی. هر دوکرونباخ استفاده می

پردازند. برای تمامی متغیرهای به بررسی سازگاری درونی می
 تربزرگ 7/1تحقیق مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی از 

 .استگیری اند که نشان از پایایی ابزار اندازهشده

 

 

 مدل یاعتبار همگرا یبررس 2 جدول

 میانگین واریانس یپایایی ترکیب Rho_A کرونباخ یآلفا متغیرهای پنهان
 شدهتبیین

 روایی متقاطع

 0/588 0/686 0/915 0/905 0/897 نیروهای محرکه نوآوری سبز

 0/611 0/709 0/879 0/832 0/793 محیطیتاخالق زیس

 0/541 0/639 0/876 0/816 0/809 سبز تقاضای بازار برای محصول

 0/564 0/662 0/906 0/887 0/869 نفعانذیدیدگاه 

 0/599 0/697 0/889 0/875 0/86 نوآوری سبز

 0/59 0/688 0/917 0/891 0/886 نوآوری فرآیند سبز

 0/582 0/68 0/894 0/866 0/842 نوآوری محصول سبز

 0/548 0/646 0/921 0/925 0/903 عملکرد

 0/538 0/636 0/913 0/886 0/885 محیطیعملکرد زیست

 0/524 0/622 0/895 0/783 0/788 عملکرد سازمانی

 0/617 0/715 0/909 0/874 0/865 عملکرد مالی

 0/435 0/533 0/85 0/786 0/781 تعهد مدیریت

 0/476 0/674 0/899 0/895 0/879 منابع انسانی مدیریت آموزش و اقدامات

 
 

 اعتبار واگرا
دوم  یریشهیید روایی واگرا بیشتر بودن مقدار أت یالزمه

شده از تمامی ضرایب همبستگی متغیر میانگین واریانس تبیین
سی شاخص فورنل و رمربوط با باقی متغیرها است. نتایج بر

دوم  یریشه ،مثال برایشود. مشاهده می 3الرکر در جدول 
 شده برای متغیر آموزش و اقداماتمیانگین واریانس تبیین

( شده است که از مقدار %8/18منابع انسانی ) مدیریت
طور که همبستگی این متغیر با سایر متغیرها بیشتر است. همان

دوم شاخص میانگین  یریشهدر جدول مشخص است، مقدار 
غیرها، از همبستگی آن شده، برای تمامی متواریانس تبیین

 .استمتغیر با سایر متغیرها بیشتر 
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 و شاخص اعتبار واگرا یهمبستگ بیضرا 3 جدول

متغیرهای 
 پنهان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

آموزش و 
مدیریت اقدامات 

 منابع انسانی

0/688          

اخالق 
 محیطیزیست

0/568 0/842         

        0/73 0/535 0/586 تعهد مدیریت

تقاضای بازار 
 سبز برای محصول

0/587 0/514 0/457 0/799       

      0/813 0/548 0/578 0/56 0/415 نفعانذیدیدگاه 

عملکرد 
 محیطیزیست

0/437 0/494 0/423 0/463 0/527 0/798     

عملکرد 
 سازمانی

0/351 0/529 0/421 0/414 0/486 0/5 0/723    

   0/845 0/499 0/473 0/596 0/454 0/459 0/627 0/487 عملکرد مالی

نوآوری فرآیند 
 سبز

0/585 0/595 0/441 0/508 0/51 0/409 0/412 0/588 0/829  

نوآوری 
 محصول سبز

0/128 0/391 0/351 0/465 0/25 0/368 0/445 0/336 0/386 0/825 

 

 های برازش مدلشاخص
در این پژوهش برای ارزیابی مدل تحلیل عاملی تأییدی از 

دوم برآورد واریانس خطاي تقریب  یریشهشاخص بسیار مهم 
. برای هر است 0/1استفاده شده است. حد مجاز این شاخص 

کمتر  0/1از مقدار  0مطابق جدول  سه مدل مقدار این شاخص

زش مناسبی داشته است و توان گفت مدل براباشد و میمی
های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق داده

برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سؤاالت با 
 های نظری است.سازه

 

 برازش مدل یهاشاخص 4 جدول

 حد مجاز SRMR شاخص برازش مدل

گرتعدیلمدل بدون   160/1  

0/1کمتر از  گر اول )تعهد مدیریت(مدل با تعدیل   178/1  

منابع انسانی( مدیریت گر اول )آموزش و اقداماتمدل با تعدیل  171/1  

 

 (پژوهشمعادالت ساختاری )پاسخ به فرضیات 

 و اثر متغیر میانجی آزمون سوبل

با استفاده از روش بوت  0برای فرضیه  میانجی رنتایج اثر متغی
محاسبه شده  0سوبل( و آزمون PLS افزارنرمرپ )توسط تاس

 .گزارش شده است 2است و در جدول 

                                                      
1. Sobel Test 
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 یانجیم ریاثر متغ یآزمون سوبل و بوت استرپ برا جینتا 5 جدول

 وضعیت آزمون سوبل بوت استرپ ضیات میانجیفر

 سطح معناداری آماره سوبل T بتا

 تأیید 0/001 4/208 4/554 0/258 < عملکرد-< نوآوری سبز-نیروهای محرکه نوآوری سبز

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01 

 

)اخالق  نیروهای محرکه نوآوری سبز: 0 یفرضیه
و تقاضای بازار برای  نفعانذیمحیطی شرکت، دیدگاه زیست

محیطی، )عملکرد زیستبر عملکرد  محصوالت سبز(
 ثیر دارد.أبا نقش میانجی نوآوری سبز تسازمانی و مالی( 

از روش بوت استرپ و آزمون سوبل هر  آمدهدستبهنتایج 
نوآوری  یمحرکهنیروهای  غیرمستقیمدهند، اثر دو نشان می

شده  328/1ری سبز برابر نوآو یواسطهبهسبز بر عملکرد 
معنادار شده  %12است و مقدار آماره سوبل در سطح اطمینان 

 ،درنتیجه. (Sobel=4/208, Sig=0/001<0/05)است 

نوآوری سبز بر عملکرد با توجه به نقش  یمحرکهنیروهای 
فرضیه تحقیق این و  ثیر معناداری داردأمیانجی نوآوری سبز ت

( نشان از مثبت بودن این 328/1ا )شود. مقدار مثبت بتمی تأیید
 باشد.اثر می

ها نتایج پژوهش حاضر مبنی بر تأیید و یا رد سایر فرضیه
 صورتبهاز معادالت ساختاری  آمدهدستبههای و همچنین داده

 آورده شده است. 6خالصه در جدول 

 

 

 یپژوهش حاصل از معادالت ساختار یکل جینتا 6 جدول

 t خطا بتا فرضیات

ی
ر
دا
عنا
 م
ح
ط
س

 

ن 
یی
تع
ب 
ری
ض

(
2

R)
 

یه
ض
ر
 ف
ت
عی
ض
و

 

طه
راب
ت 
جه

 

 + ییدأت 0/470 0/001 17/175 0/04 0/686 < نوآوری سبز-نیروهای محرکه نوآوری سبز 

 0/001 4/971 0/076 0/376 < عملکرد-نوآوری سبز 

0/707 

 + ییدأت

 + ییدأت 0/001 8/119 0/066 0/537 < عملکرد-نوآوری سبز  یمحرکهنیروهای 

منابع  مدیریت نوآوری سبز * آموزش و اقدامات
 < عملکرد-انسانی 

0/102 0/081 2/249 0/022 

0/156 
 + ییدأت

 + ییدأت 0/001 3/275 0/075 0/17 < عملکرد-نوآوری سبز * تعهد مدیریت 

 نوآوری سبز * آموزش و اقدامات یمحرکهنیروهای 
 < نوآوری سبز-منابع انسانی  مدیریت

 رد 0/101 0/899 0/127 0/082 0/011

< -نوآوری سبز * تعهد مدیریت  یمحرکهنیروهای 
 نوآوری سبز

 + ییدأت  0/019 2/396 0/095 0/144

 

نوآوری سبز )اخالق  یمحرکه: نیروهای 3 یفرضیه
و تقاضای بازار برای  نفعانذیمحیطی شرکت، دیدگاه زیست

 ثیر دارد.أمحصوالت سبز( بر نوآوری سبز ت

وآوری ن یمحرکهثیر نیروهای أتحقیق مبنی بر ت یفرضیه
شده است  072/07سبز بر نوآوری سبز دارای مقدار معناداری 

معنادار شده است  %12که این مقدار در سطح اطمینان 
شده است(، بنابراین با  16/0از  تربزرگ)قدرمطلق آماره تی 

شود. مقدار مثبت بتا یید میأدرصد ادعاي محقق ت 12احتمال 
نوآوری سبز بر  یهمحرکدهد که نیروهای ( نشان می686/1)

( برابر 2Rثیر مثبت دارد. ضریب تعیین )أنوآوری سبز ت

نوآوری  یمحرکهشده است. در نتیجه متغیر نیروهای  071/1
ای و تقاض نفعانذیمحیطی شرکت، دیدگاه سبز )اخالق زیست

درصد از تغییرات نوآوری  07بازار برای محصوالت سبز( 
 سبز را توضیح داده است.
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نوآوری سبز )اخالق  یمحرکه: نیروهای 3 یفرضیه
و تقاضای بازار برای  نفعانذیمحیطی شرکت، دیدگاه زیست

محیطی، محصوالت سبز( بر عملکرد )عملکرد زیست
 ثیر دارد.أت (سازمانی و مالی

ری نوآو یثیر نیروهای محرکهأفرضیه تحقیق مبنی بر ت
محیطی، سازمانی و مالی( سبز بر عملکرد )عملکرد زیست

شده است که این مقدار در سطح  001/8دارای مقدار معناداری 
 تربزرگمعنادار شده است )قدرمطلق آماره تی  %12اطمینان 

درصد ادعاي  12(، بنابراین با احتمال .شده است 16/0از 
دهد که ( نشان می237/1شود. مقدار مثبت بتا )یید میأمحقق ت

نوآوری سبز بر عملکرد )عملکرد  یمحرکهنیروهای 
 ثیر مثبت دارد.أمحیطی، سازمانی و مالی( تزیست

: نوآوری سبز بر عملکرد )عملکرد 0 یفرضیه
 ثیر دارد.أمحیطی، سازمانی و مالی( تزیست

ثیر نوآوری سبز بر عملکرد أتحقیق مبنی بر ت یفرضیه
محیطی، سازمانی و مالی( دارای مقدار )عملکرد زیست

شده است که این مقدار در سطح اطمینان  170/0داری معنا
از  تربزرگمعنادار شده است )قدرمطلق آماره تی  12%
درصد ادعاي محقق  12، بنابراین با احتمال (شده است 16/0
دهد نوآوری ( نشان می376/1شود. مقدار مثبت بتا )یید میأت

محیطی، سازمانی و مالی( سبز بر عملکرد )عملکرد زیست
 ثیر مثبت دارد.أت

شده است.  717/1 ( برای عملکرد برابر2Rضریب تعیین )

متغیرهای نوآوری سبز و نیروهای محرکه نوآوری  ،در نتیجه
ای و تقاض نفعانذیمحیطی شرکت، دیدگاه سبز )اخالق زیست

درصد از  7/71 رفتههمرویبازار برای محصوالت سبز( 
ازمانی و مالی( را محیطی، ستغییرات عملکرد )عملکرد زیست

ی توان گفت اثر نیروهابا توجه به مقدار بتا میاند. توضیح داده
محرکه نوآوری سبز بیشتر از متغیر نوآوری سبز بوده است 

 تری داشته است.چرا که ضریب بتای بزرگ

علّی بین نیروهای  یرابطه: تعهد مدیریت 2فرضیه 
 کند.نوآوری سبز و نوآوری سبز را تعدیل می یمحرکه

دهد با از معادالت ساختاری نشان می آمدهدستبهنتایج 
بحرانی  یبازه( خارج 316/3مقدار آماره تی ) کهاینتوجه به 

با  ،بنابراین(؛ شده است 16/0از  تربزرگاست )مقدار تی 
تعهد مدیریت “ کهاینادعاي محقق مبني بر  12/1احتمال 
سبز را  نوآورینوآوری سبز و  یمحرکهنیروهای  یرابطه

تا که ضریب بگردد و با توجه به اینیید ميأت ،“کندتعدیل می
( مقداری مثبت شده است، بنابراین تعهد مدیریت بر 000/1)

 ثیر معناداریأسبز ت نوآورینوآوری سبز و  یمحرکهنیروهای 
 یطهرابتر باشد، ییعنی زمانی که تعهد مدیریت قو ،مثبت دارد
تر از وری سبز قویآنوآوری سبز و نو یمحرکهنیروهای 

 زمانی ست که تعهد مدیریت ضعیف باشد.

منابع انسانی  مدیریت آموزش و اقدامات :6 یفرضیه
نوآوری سبز و نوآوری  یمحرکهعلّی بین نیروهای  یرابطه

 کند.سبز را تعدیل می

دهد با ختاری نشان میاز معادالت سا آمدهدستبهنتایج 
درون بازه بحرانی ( 037/1مقدار آماره تی ) کهاینتوجه به 

(؛ شده است 16/0از  ترکوچکمطلق تی است )مقدار قدر
آموزش “ کهاینادعاي محقق مبني بر  12/1بنابراین با احتمال 

نیروهای محرکه  یرابطهمنابع انسانی  مدیریت و اقدامات
 .گرددرد مي ،“کندسبز را تعدیل می نوآورینوآوری سبز و 

مقدار ضریب تعیین برای نوآوری سبز قبل از ورود متغیر 
بوده است و بعد از ورود متغیرهای  071/1گر برابر تعدیل
افزایش پیدا کرد، یعنی متغیرهای  270/1گر این مقدار به تعدیل

منابع انسانی توانسته  مدیریت تعهد مدیریت و آموزش و اقدامات
وری آنوآوری سبز و نو یمحرکهنیروهای  یرابطهاست مقدار 

 درصد تعدیل کنند. 0/01سبز را به میزان 

علّی بین نوآوری سبز  یرابطه: تعهد مدیریت 7 یفرضیه
 کند.و عملکرد را تعدیل می

دهد با از معادالت ساختاری نشان می آمدهدستبهنتایج 
( خارج بازه بحرانی 372/3مقدار آماره تی ) کهاینتوجه به 

بنابراین با  (؛شده است 16/0از  تربزرگاست )مقدار تی 
تعهد مدیریت “ کهاینادعاي محقق مبني بر  12/1احتمال 
یید أت ،“کندری سبز و عملکرد را تعدیل مینوآو یرابطه
( مقداری مثبت 07/1گردد و با توجه به اینکه ضریب بتا )مي

مدیریت بر نوآوری سبز و عملکرد شده است، بنابراین تعهد 
تر ثیر معناداری مثبت دارد یعنی زمانی که تعهد مدیریت قویأت

ست اتر از زمانی نوآوری سبز و عملکرد قوی یرابطهباشد، 
 که تعهد مدیریت ضعیف باشد.

منابع انسانی  مدیریت : آموزش و اقدامات8 یفرضیه
 کند.عدیل میعلّی بین نوآوری سبز و عملکرد را ت یرابطه

دهد با از معادالت ساختاری نشان می آمدهدستبهنتایج 
( خارج بازه بحرانی 301/3مقدار آماره تی ) کهاینتوجه به 

بنابراین با  ؛شده است( 16/0از  تربزرگاست )مقدار تی 
 آموزش و اقدامات“ کهاینادعاي محقق مبني بر  12/1احتمال 
وآوری سبز و عملکرد را تعدیل ن یرابطهمنابع انسانی  مدیریت

( 013/1گردد و با توجه به اینکه ضریب بتا )یید ميأت “کند.می
مقداری مثبت شده است، بنابراین تعهد مدیریت بر نوآوری سبز 

زمانی که آموزش  ؛ثیر معناداری مثبت دارد یعنیأو عملکرد ت
ی نوآور یرابطهتر باشد، منابع انسانی قوی مدیریت و اقدامات

ست که آموزش و اقدامات ا تر از زمانیسبز و عملکرد قوی
 مقدار ضریب تعیین برای منابع انسانی ضعیف باشد.مدیریت 

بوده است  717/1گر برابر عملکرد قبل از ورود متغیر تعدیل
افزایش  863/1گر این مقدار به و بعد از ورود متغیرهای تعدیل

 آموزش و اقدامات پیدا کرد، یعنی متغیرهای تعهد مدیریت و
بز نوآوری س یرابطهمنابع انسانی توانسته است مقدار  مدیریت

 درصد تعدیل کنند. 6/02و عملکرد را به میزان 

 گیریبحث و نتیجه
 کارگیریبهمفهوم سبز و از منظر  طورکلیبهامروزه 

ها یک عنصر های نوین، مفهوم نوآوری سبز برای سازمانایده
ه یک ب شدنتبدیلشود که در حال تلقی میبسیار مهم و باارزش 

استاندارد جهانی است که به رویکردی فعال در قبال مدیریت 
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 دیدا  شمحیطی نیاز دارد. در گذشته موفقیت یک شرکت زیست
به بهبود ارزش اقتصادی آن سازمان بستگی داشت، اما 

ها عالوه بر عوامل مالی و اقتصادی باید به امروزه، سازمان
محیطی خود و همچنین عوامل اجتماعی و محیطی ستآثار زی

نیز توجه کنند. این موضوع به ظهور یک پدیده راهبردی جدید 
که مسائل به نام "نوآوری سبز" منجر شده است. از آنجائی

 اوکارهکسبزیست به یکی از مباحث مهم در مرتبط با محیط
تبدیل شده است، مبحثی نوین و جذاب برای بررسی عملکرد 

. استپایدار و مزیت رقابتی  توسعهسازمان و دستیابی به 
 کارگیریبهدهد که نشان می عموما  تحقیقات در این زمینه 

نوآوری سبز به بهبود عملکرد پایدار سازمان و دستیابی به 
 شود.مزیت رقابتی منجر می

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین تأثیر نیروهای محرکه 
محیطی شرکت، دیدگاه ستنوآوری سبز شامل اخالق زی

و تقاضای بازار برای محصول سبز بر عملکرد با  نفعانذی
ت، تعهد مدیری یکنندهتعدیلو نقش  نقش میانجی نوآوری سبز

 است.آموزش و اقدامات مدیریت منابع انسانی 

در راستای هدف پژوهش، تأثیرگذاری نوآوری سبز بر 
محیطی، سازمانی انواع گوناگون عملکرد شامل عملکرد زیست
 نوآوری یمحرکهو مالی و همچنین تأثیرپذیری آن از نیروهای 

و  نفعانذیمحیطی شرکت، دیدگاه سبز شامل اخالق زیست
 قرار گرفته موردبررسیتقاضای بازار برای محصول سبز، 

 .ستا

 نوآوری یمحرکه نیروهای که داد نشان پژوهش کلی نتایج
 بزس نوآوری بر را تأثیر بیشترین 686/1 مسیر ضریب با سبز
 اسارکاِل مطالعات نتایج این یافته با که دارد مذکور شرکت در
 جولیان ،(3131) همکاران و سپهوند ،(3101) سینگ و

 سازگار و همسو (3100) همکاران و لین و (3101) کیماریو
 و شآموز کنندهتعدیل اثر به مربوط نیز تأثیر کمترین. است

 همحرک نیروهایبین  یرابطه در انسانی منابع اقدامات مدیریت
 .باشدمی 100/1 مسیر ضریب با سبز نوآوری و سبز نوآوری

: از اندعبارت پژوهش تأییدشده هایفرضیه سایر همچنین
 ضریب با عملکرد بر سبز نوآوری یمحرکه نیروهای تأثیر
 همکاران و موسوی مطالعات نتایج با که 237/1 مسیر

 تأثیر ،است سازگار و همسو (3101) کیماریو و (3108)
 نتایج با که 376/1 مسیر ضریب با عملکرد بر سبز نوآوری
آر  همچنین و (3106) همکاران و اسکندری مطالعات

 در مدیریت تعهد یکنندهتعدیل اثر. است سازگار (3103)
 سبز نوآوری و سبز نوآوری یمحرکه نیروهای بین یرابطه

 و کاسارلاِ  مطالعات هاییافته با که 000/1 مسیر ضریب با
 مدیریت تعهد یکنندهتعدیل اثر. است همسو ،(3101) سینگ
 07/1 مسیر ضریب با عملکرد و سبز نوآوری بین یرابطه در
( 0316) همکاران و رحیمی اللهفرج مطالعات هاییافته با که

 اقدامات مدیریت و آموزش یکنندهتعدیل اثرنیز  و است همسو
 ریبض با عملکرد و سبز نوآوری بین یرابطه در انسانی منابع
 همکاران و سپهوند تحقیقات هاییافته با که 013/1 مسیر

 .باشدمی سازگار و همسو (3131)

های پژوهش، نوآوری سبز که متغیر میانجی یافتهبراساس 
آن  یمحرکهعنوان نیروهای تحقیق بوده، هم از عواملی که به

پذیرد و هم بر عملکرد کلی سازمان نام برده شده است، تأثیر می
نوآوری سبز،  یمحرکهگذارد. یکی از نیروهای تأثیر می

لی ک که عنصر اصلی ساختارمحیطی شرکت بوده اخالق زیست
محیطی شرکت، رفتار اخالقی اخالق زیست. باشدسازمان می
دهد و در نهایت های سازمان را مورد بررسی قرار میو ارزش

ر پایدا یتوسعهگردد. عالوه بر این، به نوآوری سبز منجر می
زمانی محقق خواهد شد که مدیریت سبز و نوآوری سبز بخشی 

(. Alfred & Adam, 2009) کلی شرکت باشد مأموریتاز 
محصوالت  نفعانذیمحیطی، دیدگاه عالوه بر اخالق زیست

باشد. در حقیقت، سبز، یکی از دالیل اصلی نوآوری سبز می
ختلف م نفعانذی تأثیر تحتها و اقدامات سبز یک شرکت قابلیت

، وکارکسبدر داخل و خارج از قبیل مشتریان، صاحبان 
 ,Weng et alد )کنندگان و مقررات دولتی قرار دارتأمین

های مهمی را در که شرکت چنین محرکهنگامی(. 2015

گیرد، این امر به پذیرش نوآوری می نظر درخود  وکارکسب
(. Routroy, 2009سبز و اقدامات سبز منجر خواهد شد )

کلیدی دیگری که سازمان را به سمت پذیرش نوآوری  عامل
دهد، تقاضای بازار برای محصول سبز است. سبز سوق می

لی عنوان عامها بتوانند میزان تقاضای بازار را بهکه شرکتاین
تأثیرگذار در جهت افزایش عملکرد شرکت درک کنند، بسیار 

 (3100چیو و همکاران ) (.Lin et al, 2014مهم است )
به  طور فزاینده نسبتمشتریان به ،دریافتند که با گذشت زمان

خواستار محصوالت  احتماال  شوند و تر میمحصوالت سبز آگاه
شود که شرکت، سبز بیشتری خواهند شد. این امر باعث می

ا زگار بنوآوری محصول سبز را به کار گیرد و فرآیندهای سا
منظور تولید محصوالت پایدار، پاسخگویی زیست را بهمحیط

به تقاضای بازار و دستیابی به مزیت رقابتی مورد استفاده قرار 
 دهد.

 ییلهوسبهکه نوآوری سبز پس از این آمدهدستبهطبق نتایج 
به افزایش  درنهایتهای آن تقویت شد، تقویت آن محرک

ی و مالی منجر خواهد شد. محیطی، سازمانعملکرد زیست
تحقیقات قبلی نشان داده است که نوآوری در فرآیند سبز تأثیر 

د ها دارمثبتی بر مزیت رقابتی و پایداری و عملکرد شرکت
 طورکلیبهبنابراین،  ؛(3100)چنگ و همکاران، 

نوآوری فرآیند سبز برای  یزمینهها در گذاری شرکتسرمایه
 ،روازاین(. Li et al, 2018)ها منطقی خواهد بود شرکت

نوآوری فرآیند سبز یک شرکت در جهت افزایش  اقدامات
، نوآوری فرایند سبز، اوال  عملکرد مالی آن مفید خواهد بود. 

فرآیندهای تولید موجود را بهبود بخشیده و یا فرآیندهای جدیدی 
 ؛کندمحیطی اضافه میسوء زیست تأثیراتبرای کاهش 

، عملکرد شرکت را بهبود زیستمحیطبنابراین، مطابقت با 
د کنبخشد و مزیت رقابتی و تمایز برای شرکت ایجاد میمی

یی و همکاران (. عالوه بر این، 3100)چنگ و همکاران، 
ه محیطی کهای پاک و زیستدریافتند که فناوری (3101)

های اساسی نوآوری فرایند سبز هستند، با عملکرد مالی جنبه
 سبز محصول مثبت دارند. همچنین، نوآوري یرابطهشرکت 

 سازمان محیطیزیست عملکرد بر که مثبتی تأثیر طریق از

شود.  سازمان کلی عملکرد افزایش باعث توانددارد، می
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 بهبود طریق از بلندمدت در تواندمی سبز محصول نوآوري

 کاهش ضایعات، کاهش ازجمله سازمان محیطیعملکرد زیست

 کلی عملکرد باعث افزایش اولیه مواد و انرژي مصرف

 یواسطهبه سبز نیز شود. همچنین، نوآوري فرآیند سازمان
تواند می دارد، سازمان محیطیزیست عملکرد بر که مثبتی تأثیر

 بخشد. بهبود را سازمان کلی عملکرد

های مناسب الزم است، مطالعات وجود محرکاگرچه 
دهد عملکرد باالی شرکت و مزیت رقابتی، پیشین نشان می

بدون تعهد مدیریتی، آموزش و اقدامات مناسب مدیریت منابع 
 (.Gunasekaran et al, 2017) انسانی حاصل نخواهد شد

فناورانه نوآوری سبز، الزم های این عوامل برای غلبه بر چالش
و ضروری است. تعهد مدیریت ارشد نیز، نقش مهم و اساسی 

کت ها و کمک به شردر تخصیص منابع، ایجاد توانایی و قابلیت
 Chadwick etکند )برای دستیابی به مزیت رقابتی، ایفا می

al, 2015ست بر چگونگی زی(. عالقه و توجه مدیریت به محیط
های تأثیر اقدامات نوآورانه سبز بر عملکرد شرکت و قابلیت

(. اقدامات مناسب Ar, 2012خواهد بود ) تأثیرگذاررقابتی 

مدیریت منابع انسانی یکی دیگر از عوامل مهمی است که 
های فناورانه سبز آن را مدنظر ها برای غلبه بر چالششرکت
دهند. این اقدامات به استخدام، آموزش و حفظ کارکنان قرار می
های نوآورانه و همچنین مدیریت این منابع ها و قابلیتبا مهارت

 ,Sirmon & Hittبرای دستیابی به مزیت رقابتی اشاره دارد )

ه ارائ، سبز مدیریت منابع انسانیمهم  یکی از اقدامات(. 2003

 یآگاه جادیا. است کارکنانبه  یطیمحستیز یهاآموزش
 و نارهایسم یکار با برگزار یروین نیدر ب محیطیزیست
به  یابیدست یبرا یدر سطح سازمان یآموزش یهاکارگاه

 یارائهاست.  تیحائز اهم یطیمحزیستعملکرد خوب 
که  بسیار مهم است زین ی در سازمانطیمحزیست یهاآموزش
 یتیریمدریو کارکنان غ رانیمد نینگرش و رفتار در ب رییبه تغ

روزی به نام "روز  ساالنه، هاسازمان یبرخ .دمنجر شو
را در سطح سازمان جشن گرفته و همچنین  زیست"محیط
 ، کارکنان ورانیمد یبرا ی دیگررقابت یهااز برنامه یاریبس

 یروش خوب برا کی زین نیابینند. تدارک می آنانفرزندان 
 یروین انیدر م یطیمحستیز یاصل یهااز ارزش یبرخ یالقا

 Arulrajah etباشد )می هاخانواده آن یاعضا نیکار و همچن

al, 2015 .)ها و عملکرد باالی شرکت با گسترش مهارت

 منابع انسانیاستعدادهای کارکنان از طریق اقدامات مدیریت 
با توجه  بنابراین، ؛(Chrisman et al, 2003در ارتباط است )

آمده در پژوش حاضر و نتایج بدست شدهارائهبه توضیحات 
نشان داده شده است که رابطه بین نیروهای محرکه نوآوری 

نوآوری سبز، توسط تعهد مدیریت  یواسطهبهسبز و عملکرد 
 شود.مات مدیریت منابع انسانی تعدیل میو آموزش و اقدا

های موجود در پژوهش حاضر، با توجه به بررسی فرضیه
ابی و دستیشرکت فروسیلیس ایران ارتقای عملکرد  منظوربه

، سبز یحوزههای فعال در به مزیت رقابتی نسبت به سازمان
 گردد:زیر ارائه می هایپیشنهاد

 ها در بازار رقابتی امروز، سازمان کهازآنجایی
تر ای با چالش بهبود و معرفی سریعطور فزایندهبه

محصول جدید به بازار نسبت به رقبای خود، مواجه 
 ائما  دفروسیلیس ایران باید  ، شرکتروازاین هستند،

در حال نوآوری و تحقیق و بررسی در مورد 
 تمحصوالت سبز جدید باشد. آنان باید ضمن رعای

محیطی در تولید محصوالت خود و اخالق زیست
در این صنعت، محصوالت  نفعانذیشناسایی انواع 

جدید که مطابق با تقاضای بازار و نیازهای مشتریان 
کند را بوده و همچنین بر تهدیدات رقبا غلبه می

در نوآوری سبز چه نوآوری  نهایتا  انتخاب نمایند و 
 از شوند.محصول و چه نوآوری فرآیند پیشت

  شرکت به شناخت  یتوسعهتقویت تیم تحقیق و
ر ب درنهایتگردد و تر تقاضای بازار منجر میدقیق

عملکرد سازمان تأثیر خواهد گذاشت. 
ثیر مستقیمي أت (R&D) تحقیق و توسعه طورکلیبه

كیفیت، سطح استاندارد  وري،بهره بر نوآوري،
 افزایشزندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملي كه در 

بنابراین  ؛هستند، دارد مؤثرها توان رقابتي سازمان
شود که با برقراری هرچه بیشتر ارتباط پیشنهاد می

صنعت و دانشگاه، از نخبگان این حوزه استفاده گردد 
ها ها و نظرات نوآورانه آنگیری از طرحتا با بهره

ه زیست برداشتگام مهمی در جهت بهبود کیفیت محیط
 شود.

 مذکور عملکرد شرکت، به شرکت افزایش ظورمنبه 
 بزس تأمین یزنجیرهگردد که بر مدیریت پیشنهاد می

که به اجرای اقداماتی  ازجمله گذاری کنند.سرمایه
آمیز مدیریت زنجیره تأمین سبز منجر موفقیت

ها شرکت بدین معنی که گردد خرید سبز است،می
ی گذاربرچسبمانند توانند با اقداماتی می

 ت، صدور گواهینامه ایزوالمحیطی محصوزیست
محیطی و همکاری با مشتریان برای دستیابی زیست

محیطی، به بهبود عملکرد شرکت به اهداف زیست
 .بپردازند

  که  ایگونهبهتغییر در منشور اخالقی شرکت
محیطی ملزم کارکنان را به تعهد به اخالق زیست

های جریان ارزشکند، زیرا منشور اخالقی در حکم 
های سازی آن با دغدغهشرکت است و متناسب

محیطی در شکل دادن به رفتارهای سازگار با زیست
تواند بر عملکرد کلی می نهایتا  آن تأثیر دارد که 

 شرکت تأثیرگذار باشد.

  ام استخد قیاز طراقدامات مدیریت منابع انسانی سبز
 د وبر عملکر ین، پاداش مبتسبز سبز، آموزش
کند تا میبه شرکت کمک ی کارکنان توانمندساز
، ندیسبز در فرآ یسبز را به سمت نوآور کارکنان

برای دستیابی به عملکرد  محصوالت و خدمات
نگهداری کند.جذب، حفظ و  پایدار،



11   

 

 

 33تا  7 صفحات .0011پاییز و زمستان  .5 شماره .3 دوره

 

پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 

 ی تعهد مدیریت و اقدامات مدیریتکنندهتعدیلبررسی تأثیر نیروهای محرکه نوآوری سبز بر عملکرد با نقش . عباسعلی حاجی کریمی، فاطمه کریمی جعفری و گلناز نمازی

 منابع انسانی

منابع

Abdullah, M., Zailani, S., Iranmanesh, M., & 

Jayaraman, K. (2016). Barriers to 

green innovation initiatives among 

manufacturers: The Malaysian case. 

Review of Managerial Science, 10(4), 

683–709. 

 

Adegbile, A., Sarpong, D., & Meissner, D. 

(2017). Strategic foresight for 

innovation management: A review and 

research agenda. International Journal 

of Innovation and Technology 

Management, 14(4), 1750019. 

 

Afshar Jahanshahi, A., Al‐Gamrh, B., & 

Gharleghi, B. (2020). Sustainable 

development in Iran post‐sanction: 

Embracing green innovation by small 

and medium‐sized 

enterprises. Sustainable 

Development, 28(4), 781-790.  

 

Aguilera-Caracuel, J., & Ortiz-de-Mandojana, N. 

(2013). Green innovation and financial 

performance: An institutional 

approach. Organization & 

Environment, 26(4), 365–385. 

 

Agyabeng-Mensah, Y., Afum, E., & Ahenkorah, 

E. (2020). Exploring financial 

performance and green logistics 

management practices: examining the 

mediating influences of market, 

environmental and social 

performances. Journal of Cleaner 

Production, 258, 120613. 

 

Albort-Morant, G., Leal-Millán, A., & Cepeda-

Carrión, G. (2016). The antecedents of 

green innovation performance: A 

model of learning and capabilities. 

Journal of Business Research, 69(11), 

4912–4917. 

 

Alfred, A. M., & Adam, R. F. (2009). Green 

management matters 

regardless. Academy of Management 

Perspectives, 23(3), 17-26. 

 

Amir, M., & Chaudhry, N. I. (2019). Linking 

environmental strategy to firm 

performance: A sequential mediation 

model via environmental management 

accounting and top management 

commitment. Pakistan Journal of 

Commerce and Social Sciences 

(PJCSS), 13(4), 849-867. 

 

Amir, M., Rehman, S. A., & Khan, M. I. (2020). 

Mediating role of environmental 

management accounting and control 

system between top management 

commitment and environmental 

performance: A legitimacy 

theory. Journal of Management and 

Research, 7(1), 132-160. 

 

Amores-Salvadó, J., Martín-de Castro, G., & 

Navas-López, J. E. (2014). Green 

corporate image: moderating the 

connection between environmental 

product innovation and firm 

performance. Journal of Cleaner 

Production, 83, 356-365. 

 

Anthony Jr, B. (2019). Green information system 

integration for environmental 

performance in organizations: An 

extension of belief–action–outcome 

framework and natural resource-based 

view theory. Benchmarking: An 

International Journal, 26(3), 1033-

1062.  

 

Ar, I. M. (2012). The impact of green product 

innovation on firm performance and 

competitive capability: the moderating 

role of managerial environmental 



11 

 

 

 33تا  7 صفحات .0011پاییز و زمستان  .5 شماره .3 دوره

پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 ی تعهد مدیریت و اقدامات مدیریتکنندهبر عملکرد با نقش تعدیل بررسی تأثیر نیروهای محرکه نوآوری سبز. عباسعلی حاجی کریمی، فاطمه کریمی جعفری و گلناز نمازی

 منابع انسانی

concern. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 62, 854-864. 

 

Arulrajah, A. A., Opatha, H. H. D. N. P., & 

Nawaratne, N. N. J. (2015). Green 

human resource management 

practices: A review. Sri Lankan 

Journal of Human Resource 

Management, 5(1), 1-16. 

 

Banerjee, S. B. (2001). Managerial perceptions of 

corporate environmentalism: 

Interpretations from industry and 

strategic implications for 

organizations. Journal of management 

studies, 38(4), 489-513. 

 

Bayat, R., & Mohammadnejad, S. (2016). 

Investigating the effect of green 

innovations on environmental 

performance and competitive 

advantage of the organization. World 

Conference on Management, 

Accounting Economics and 

Humanities at the Beginning of the 

Third Millennium, Shiraz. (In Persian) 

 

Chadwick, C., Super, J. F., & Kwon, K. (2015). 

Resource orchestration in practice: 

CEO emphasis on SHRM, 

commitment‐based HR systems, and 

firm performance. Strategic 

Management Journal, 36(3), 360-376. 

 

Chan, H. K., Yee, R. W., Dai, J., & Lim, M. K. 

(2016). The moderating effect of 

environmental dynamism on green 

product innovation and 

performance. International Journal of 

Production Economics, 181, 384-391. 

 

Chang, C. H. (2011). The influence of corporate 

environmental ethics on competitive 

advantage: The mediation role of green 

innovation. Journal of Business 

Ethics, 104(3), 361-370. 

 

Chen, Y. S., & Chang, K. C. (2013). The 

nonlinear effect of green innovation on 

the corporate competitive 

advantage. Quality & Quantity, 47(1), 

271-286. 

 

Chiou, T. Y., Chan, H. K., Lettice, F., & Chung, 

S. H. (2011). The influence of greening 

the suppliers and green innovation on 

environmental performance and 

competitive advantage in 

Taiwan. Transportation Research Part 

E: Logistics and Transportation 

Review, 47(6), 822-836. 

 

Chrisman, J. J., Chua, J. H., & Zahra, S. A. 

(2003). Creating wealth in family firms 

through managing resources: 

Comments and 

extensions. Entrepreneurship theory 

and practice, 27(4), 359-365.  

 

Cooper, V., & Molla, A. (2017). Information 

systems absorptive capacity for 

environmentally driven IS‐enabled 

transformation. Information Systems 

Journal, 27(4), 379-425. 

 

Damanpour, F. (2010). An integration of research 

findings of effects of firm size and 

market competition on product and 

process innovations. British Journal of 

Management, 21(4), 996-1010. 

 

Darnall, N., & Edwards Jr, D. (2006). Predicting 

the cost of environmental management 

system adoption: the role of 

capabilities, resources and ownership 

structure. Strategic management 

journal, 27(4), 301-320. 

 



11   

 

 

 33تا  7 صفحات .0011پاییز و زمستان  .5 شماره .3 دوره

 

پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 

 ی تعهد مدیریت و اقدامات مدیریتکنندهتعدیلبررسی تأثیر نیروهای محرکه نوآوری سبز بر عملکرد با نقش . عباسعلی حاجی کریمی، فاطمه کریمی جعفری و گلناز نمازی

 منابع انسانی

El-Kassar, A. N., & Singh, S. K. (2019). Green 

innovation and organizational 

performance: the influence of big data 

and the moderating role of 

management commitment and HR 

practices. Technological Forecasting 

and Social Change, 144, 483-498. 

 

Elnihewi, I., Fadzil, F. H., & Mohamed, R. 

(2014). The effect of institutional 

factors on the organizational 

performance through performance 

measures of commercial banks in 

Libya. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 164, 635-640. 

 

Eskandari, Y., Rahimi, F., & Mehrabi, A. (2016). 

Investigating the Impact of Green 

Product Innovation and Green Process 

Innovation on Sustainable Company 

Performance (Case Study: Mahshahr 

Port Petrochemical Companies). First 

International Conference on 

Entrepreneurship, Creativity and 

Innovation, Shiraz. (In Persian) 

 

Farokhi, M., nasrisfahani, A., & safari, A. (2018). 

Proposing a Green Human Resource 

Management Framework for Steel 

Industry. Journal of Research in 

Human Resources Management, 9(4), 

153-179. (In Persian) 

 

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating 

structural equation models with 

unobservable variables and 

measurement error. Journal of 

marketing research, 18(1), 39-50. 

 

Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Dubey, R., 

Wamba, S. F., Childe, S. J., Hazen, B., 

& Akter, S. (2017). Big data and 

predictive analytics for supply chain 

and organizational 

performance. Journal of Business 

Research, 70, 308-317. 

 

Guo, Y., Wang, L., & Yang, Q. (2020). Do 

corporate environmental ethics 

influence firms’ green practice? The 

mediating role of green innovation and 

the moderating role of personal 

ties. Journal of Cleaner 

Production, 266, 122054. 

 

Harrison, J. S., Bosse, D. A., & Phillips, R. A. 

(2010). Managing for stakeholders, 

stakeholder utility functions, and 

competitive advantage. Strategic 

management journal, 31(1), 58-74. 

 

Henriques, I., & Sadorsky, P. (1999). The 

relationship between environmental 

commitment and managerial 

perceptions of stakeholder 

importance. Academy of management 

Journal, 42(1), 87-99. 

 

Jackson, S. E., Renwick, D. W., Jabbour, C. J., & 

Muller-Camen, M. (2011). State-of-

the-art and future directions for green 

human resource management: 

Introduction to the special 

issue. German Journal of Human 

Resource Management, 25(2), 99-116. 

 

Kammerer, D. (2009). The effects of customer 

benefit and regulation on 

environmental product innovation: 

Empirical evidence from appliance 

manufacturers in Germany. Ecological 

Economics, 68(8-9), 2285-2295. 

 

Kam-Sing Wong, S. (2012). The influence of 

green product competitiveness on the 

success of green product innovation: 

Empirical evidence from the Chinese 

electrical and electronics 

industry. European Journal of 

Innovation Management, 15(4), 468–

490. 



10 

 

 

 33تا  7 صفحات .0011پاییز و زمستان  .5 شماره .3 دوره

پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 ی تعهد مدیریت و اقدامات مدیریتکنندهبر عملکرد با نقش تعدیل بررسی تأثیر نیروهای محرکه نوآوری سبز. عباسعلی حاجی کریمی، فاطمه کریمی جعفری و گلناز نمازی

 منابع انسانی

 

Kimario, J. (2019). Influence of Customer 

Demand and Green Product Innovation 

on Firms’ Performance: ACase of 

Food Processing Firms in 

Tanzania. Orsea Journal, 4(2), 1-10.  

 

Kivimaa, P., & Kautto, P. (2010). Making or 

breaking environmental innovation? 

Technological change and innovation 

markets in the pulp and paper industry. 

Management Research Review, 33(4), 

289–305. 

 

Li, D., Zhao, Y., Zhang, L., Chen, X., & Cao, C. 

(2018). Impact of quality management 

on green innovation. Journal of 

cleaner production, 170, 462-470. 

 

Li, Y., Su, Z., & Liu, Y. (2010). Can strategic 

flexibility help firms profit from 

product 

innovation?. Technovation, 30(5-6), 

300-309. 

 

Lin, R. J., Chen, R. H., & Huang, F. H. (2014). 

Green innovation in the automobile 

industry. Industrial Management & 

Data Systems, 114(6), 886-903. 

 

Lu, W., Chau, K. W., Wang, H., & Pan, W. 

(2014). A decade's debate on the nexus 

between corporate social and corporate 

financial performance: a critical review 

of empirical studies 2002–

2011. Journal of cleaner 

production, 79, 195-206.  

 

Mohammadnejad shourkaei, M., SeyedJavadin, 

S., Shahhosseini, M., Hajikarimi, A. 

(2017). Providing a framework for 

Green HRM. Journal of Public 

Administration, 8(4), 691-710. (In 

Persian) 

 

Molla, A., Abareshi, A., & Cooper, V. (2014). 

Green IT beliefs and pro-

environmental IT practices among IT 

professionals. Information Technology 

& People, 27(2), 129-154.  

 

Mousavi, M., Ruholamini, M., & Omranifar, M. 

(2018). Study of the effect of corporate 

social responsibility and stakeholder 

pressure on financial performance with 

respect to green markets and 

competitive advantage (Case study: 

Kalleh Company). The first 

international conference on new 

approaches to business and accounting 

management with emphasis on value 

creation and resistance economics, 

Tehran. (In Persian) 

 

Mousavi, S. N., Hakkak, M., Sepahvand, R., & 

Alizadeh, A. (2020). Barriers to the 

Use of Ethical Measures in Green 

Human Resource 

Management. International Journal of 

Ethics and Society, 2(2), 37-54. 

 

Nidumolu, R., Prahalad, C.K. & Rangaswami, 

M.R. (2009). Why sustainability is 

now the key driver of 

innovation. Harvard business 

review, 87(9), 56-64. 

 

Ployhart, R. E. (2012). The psychology of 

competitive advantage: An adjacent 

possibility. Industrial and 

Organizational Psychology, 5(1), 62-

81. 

 

Qian, J., Song, B., Jin, Z., Wang, B., & Chen, H. 

(2018). Linking empowering 

leadership to task performance, taking 

charge, and voice: the mediating role of 

feedback-seeking. Frontiers in 

psychology, 9, 2025. 



11   

 

 

 33تا  7 صفحات .0011پاییز و زمستان  .5 شماره .3 دوره

 

پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 

 ی تعهد مدیریت و اقدامات مدیریتکنندهتعدیلبررسی تأثیر نیروهای محرکه نوآوری سبز بر عملکرد با نقش . عباسعلی حاجی کریمی، فاطمه کریمی جعفری و گلناز نمازی

 منابع انسانی

 

Rennings, K. (2000). Redefining innovation—

eco-innovation research and the 

contribution from ecological 

economics. Ecological 

economics, 32(2), 319-332. 

 

Renwick, D. W., Redman, T., & Maguire, S. 

(2013). Green human resource 

management: A review and research 

agenda. International journal of 

management reviews, 15(1), 1-14. 

 

Routroy, S. R. I. K. A. N. T. A. (2009). 

Antecedents and drivers for green 

supply chain management 

implementation in manufacturing 

environment. ICFAI Journal of Supply 

Chain Management, 6(1), 20-35. 

 

Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, P., Saeidi, S. P., 

& Saaeidi, S. A. (2015). How does 

corporate social responsibility 

contribute to firm financial 

performance? The mediating role of 

competitive advantage, reputation, and 

customer satisfaction. Journal of 

Business Research, 68(2), 341-350. 

 

Seman, N. A. A., Govindan, K., Mardani, A., 

Zakuan, N., Saman, M. Z. M., Hooker, 

R. E., & Ozkul, S. (2019). The 

mediating effect of green innovation on 

the relationship between green supply 

chain management and environmental 

performance. Journal of cleaner 

production, 229, 115-127. 

 

Sepahvand, R., sepahvand, M., Arefnezhad, M., 

nazarpouri, A. H. (2020). The effect of 

green HRM practices on green 

innovation with the mediating role of 

green organizational 

culture. Organizational Culture 

Management, Articles in Press, 

Available Online doi: 

10.22059/jomc.2020.292975.1007939. 

(In Persian) 

 

Sezen, B., & Cankaya, S. Y. (2013). Effects of 

green manufacturing and eco-

innovation on sustainability 

performance. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 99, 154-163. 

 

Singh, S. K., Del Giudice, M., Chierici, R., & 

Graziano, D. (2020). Green innovation 

and environmental performance: The 

role of green transformational 

leadership and green human resource 

management. Technological 

Forecasting and Social Change, 150, 

119762. 

 

Sirmon, D. G., & Hitt, M. A. (2003). Managing 

resources: Linking unique resources, 

management, and wealth creation in 

family firms. Entrepreneurship theory 

and practice, 27(4), 339-358. 

 

Slater, S. F., & Narver, J. C. (1998). Customer‐
led and market‐oriented: let's not 

confuse the two. Strategic 

management journal, 19(10), 1001-

1006. 

 

Stein, J. (2009). The Legal status of eco-labels 

and Product and Process Methods in 

the World Trade 

Organization. American Journal of 

Economics and Business 

Administration, 1(4), 285–295. 

 

Stringer, L. (2009). The Green Workplace. 

Sustainable Strategies that Benefit 

Employees, the Environment, and the 

Bottom Line. Palgrave Macmillan: 

New York, 1st Ed. 

 



11 

 

 

 33تا  7 صفحات .0011پاییز و زمستان  .5 شماره .3 دوره

پایدار انسانی منابع مدیریت علمی فصلنامه دو  

Journal of Sustainable Human Resource Management 

 ی تعهد مدیریت و اقدامات مدیریتکنندهبر عملکرد با نقش تعدیل بررسی تأثیر نیروهای محرکه نوآوری سبز. عباسعلی حاجی کریمی، فاطمه کریمی جعفری و گلناز نمازی

 منابع انسانی

Tarigan, Z.J.H. (2018). The Impact of 

Organization Commitment to Process 

and Product Innovation in Improving 

Opperational Performance. 

International Journal of Business and 

Society, 19(2), 335-346. 

 

Tseng, M. L., Huang, F. H., & Chiu, A. S. (2012). 

Performance drivers of green 

innovation under incomplete 

information. Procedia-Social and 

Behavioral Sciences, 40, 234-250. 

 

Weng, H. H. R., Chen, J. S., & Chen, P. C. 

(2015). Effects of green innovation on 

environmental and corporate 

performance: A stakeholder 

perspective. Sustainability, 7(5), 4997-

5026. 

 

Xie, X., Huo, J., & Zou, H. (2019). Green process 

innovation, green product innovation, 

and corporate financial performance: A 

content analysis method. Journal of 

Business Research, 101, 697-706. 

 

Yue, B., Sheng, G., She, S., & Xu, J. (2020). 

Impact of consumer environmental 

responsibility on green consumption 

behavior in China: The role of 

environmental concern and price 

sensitivity. Sustainability, 12(5), 2074. 

 

Zailani, S., Govindan, K., Iranmanesh, M., 

Shaharudin, M. R., & Chong, Y. S. 

(2015). Green innovation adoption in 

automotive supply chain: the 

Malaysian case. Journal of Cleaner 

Production, 108, 1115-1122. 

 

Zeng, S. X., Meng, X. H., Zeng, R. C., Tam, C. 

M., Tam, V. W., & Jin, T. (2011). How 

environmental management driving 

forces affect environmental and 

economic performance of SMEs: a 

study in the Northern China 

district. Journal of Cleaner 

Production, 19(13), 1426-1437. 

 

Ziegler, A., & Nogareda, J. S. (2009). 

Environmental management systems 

and technological environmental 

innovations: Exploring the causal 

relationship. Research Policy, 38(5), 

88.

 

 



34 

 


