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Abstract 
Objective: The objective of this research is to investigate the effect of organizational ambidexterity on green 

entrepreneurial orientation and environmental performance with an emphasis on the moderating role of 
perceived social responsibility of the company. Research Design: The current practical research takes a 

quantitative approach and uses a descriptive-survey method. The statistical population (300 individuals) 

includes the employees of Farasan Company in Fars Province, who were selected through simple random 
sampling using Cochran's formula (169 people). The data collection tool was a questionnaire, and the 

validity and reliability of the measurement model was reported well. Research Findings: The results of the 

hypotheses showed that organizational ambidexterity has an effect on green entrepreneurship orientation, 
green entrepreneurship orientation has an effect on environmental performance, and green entrepreneurship 

orientation can play a mediating role (2.07) in the effect of organizational ambidexterity on environmental 

performance. Finally, the perceived social responsibility of the company can also have a moderating role 
(0.152) in the influence of organizational ambidexterity on green entrepreneurship orientation. Research 

Innovation: Company managers can pay enough attention to organizational ambidexterity to advance the 

company's environmental performance. Also, if the desired company wants to improve its environmental 
performance, it should be able to pay enough attention to the role of green entrepreneurial orientation. The 

perceived social responsibility of the company can also help in this field, provided that the said company is 

less concerned about reducing the perceived social responsibility of the company. If it cannot stop the 
reduction of this variable, it will have irreparable effects on the company body in the long term and the short 

term. Nevertheless, from a theoretical point of view, unlike previous researches that were mostly descriptive, 

the present research has been able to indicate the relationships between the variables well, and from a 
practical point of view, the results of the research can be used in manufacturing companies, especially the 

comprehensive ones. 
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Extended abstract 

1. Introduction 
The importance of the effect of the products produced 

in Farasan Company is very tangible for some reasons 

in the directions of green entrepreneurship. First, this 

company has a large amount of employment in 

Sepidan City. In 2009, due to the mistake of the 

production line manager, more than twenty people 

went to the hospital and two died due to the leakage of 

dangerous chemicals. Therefore, the importance of 
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green entrepreneurship and the protection of the 

environment and the safety of the personnel are 

important. Accordingly, since the purpose of this study 

is to examine the relationship between organizational 

ambidexterity, green entrepreneurial orienta-tion, and 

environmental performance, the researcher will try to 

examine the moderating role of the perceived social 

responsibility of the company from its positive and 

negative aspects to determine its effects among other 

research variables. It is clear that organizational 

ambidexterity can have positive effects on green 
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entrepreneurial orientation towards a green 

environment. In other words, regardless of these 

effects, they still have problems when facing the two-

variable organizational forces, i.e., exploration and 

exploitation (March, 1991). Ambidexterity refers to 

companies' willingness to pursue economic activities 

that are environment-friendly and provide value to the 

society. It includes the actions of companies and the 

adaptation of processes that enable them to search and 

(re)develop green processes, products and/or services 

through the configuration of their internal and external 

resources (Halder, 2019). Hnece, this research tries to 

analyze the effects of organizational ambidexterity 

and corporate social responsibility on green 

entrepreneurial orientation and environmental 

performance. 

 

2. Research Methods 
This article examines the impact of organizational 

ambidexterity on green entrepreneurial orientation and 

environmental performance with an emphasis on the 

moderating role of the perceived social responsibility 

of the company. It is a "descriptive-survey of 

correlation type" in terms of purpose and "applied" in 

terms of data collection method. The statistical 

population includes the employees (300 individuals) 

of Farasan Company, among which 169 individuals 

were selected using Cochran's formula in a non-

probability method. The main data collection tools 

were the organizational ambidexterity questionnaire of 

Lubatkin et al. (2006) with12 questions, the green 

entrepreneurial orientation questionnaire of Yang et al. 

(2011) with 3 questions, the environmental 

performance questionnaire of Li et al, (2010) with 5 

questions, and finally the perceived social 

responsibility of the company questionnaire of Kim et 

al. (2014) with 5 questions. The basis of the 

measurement scale was the five-choice Likert 

spectrum questions. To confirm the validity, three 

types of validity, i.e., content, convergent, and 

divergent validities were used, and three criteria 

(factor loadings, Cronbach's alpha coefficient, and 

composite reliability coefficient) were considered to 

confirm the reliability. To examine this hypothesis, the 

structural equations modeling with the partial least 

squares method have been used. This method is a 

combination of principal component analysis, which 

relates the indicators to the latent variables, and path 

analysis, which enables the creation of a system of the 

latent variables. The software used in this research is 

SMART-PLS.  

3. Results 
The results of the hypotheses showed that 

organizational ambidexterity has an effect on the green 

entrepreneurial orientation, and green entrepreneurial 

orientation has an effect on the environmental 

performance. Moreover, green entrepreneurial 

orientation can play a mediating role in the influence 

of organizational ambidexterity on environmental 

performance. Finally, perceived social responsibility 

of the company can play a medium moderating role in 

the influence of organizational ambidexterity on green 

entrepreneurial orientation. 

4. Conclusion 
The purpose of this research is to analyze the effect of 

organizational ambidexterity on green entrepreneurial 

orientation and environmental performance with an 

emphasis on the role of perceived social responsibility 

of the company (a case study on Farasan Company in 

Iran). Despite the design model, it is expected that the 

mentioned company pay enough attention to 

organizational ambidexterity to advance its 

environmental performance. Also, if the said company 

wants to improve its environmental performance, it 

should be able to pay enough attention to the role of 

green entrepreneurial orientation. The perceived social 

responsibility of the company can also help in this 

field, provided that the said company is less concerned 

about reducing the perceived social responsibilityof 

the company. If it cannot stop the reduction of this 

variable, it will have irreparable effects on the 

company body.  
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 تاریخ دریافت:
 4114 مهر 6

 :پذیرشتاریخ 
 4114 آبان 21

 :تاریخ انتشار
 4114 دی 5
 

 چکیده
 بر تأکید با محیطیزیست عملکرد و سبز کارافرینانه گیریجهت سازمانی، دوسوتوانی تأثیر پژوهش این هدف: هدف
 است کمی رویکردی دارای حاضر پژوهش: پژوهش طرح. باشدمی شرکت شده درک اجتماعی مسئولیت گرتعدیل نقش

 شرکت کارکنان( نفر611) آماری جامعه. است پیمایشی - توصیفی روش، و ماهیت نظر از و کاربردی آن از هدف که
 ها،داده گردآوری ابزار. شدند انتخاب ساده تصادفی روش به( نفر431) کوکران فرمول با که بوده فارس استان فراسان

 که داد نشان فرضیات نتایج: پژوهش هاییافته. شد گزارش خوب نیز گیریاندازه مدل پایایی و روایی بود، پرسشنامه
 محیطیزیست عملکرد بر سبز کارآفرینی گیریجهت دارد، تأثیر سبز کارآفرینی گیریجهت بر سازمانی دوسوتوانی

 سازمانی دوسوتوانی تأثیرگذاری در را( 17/2) گریمیانجی نقش تواندمی سبز کارآفرینی گیریجهت همچنین دارد، تأثیر
( 452/1)  گریتعدیل نقش تواندمی نیز شرکت شده درک اجتماعی مسئولیت نهایت در کند ایفا محیطیزیست عملکرد بر
می شرکت مدیران: پژوهش نوآوری. باشد داشته سبز کارآفرینی گیریجهت بر سازمانی دوسوتوانی تأثیرگذاری در را

 شرکت همچنین. باشد داشته کافی توجه سازمانی دوسوتوانی به شرکت محیطیزیست عملکرد پیشبرد منظوربه توانند
 کافی توجه سبز کارافرینانه گیریجهت نقش به بتواند باید دهد ارتقا بهتر را اشمحیطیزیست عملکرد بخواهد اگر مذبور

 شرکت که شرطی به باشد کننده کمک زمینه این در تواندمی نیز شرکت شده درک اجتماعی مسئولیت. باشند داشته را
 اثرات یرد،بگ را متغیر این کاهش جلوی نتواند اگر برآید شرکت شده درک اجتماعی مسئولیت کاهش فکر به کمتر مذکور
 باب از حاضر پژوهش اوصاف؛ این با. زند-می مدتکوتاه هم و بلندمدت در هم شرکت پیکره بر را ناپذیریجبران
 را غیرهامت بین روابط خوبی به توانسته شدند، بیان توصیفی صورت به بیشتر که قبلی هایپژوهش خالف بر نظری
 .برد کار به مدنظر جامع اللخصوص تولیدی هایشرکت در را پژوهش نتایج توان-می نیز کاربردی باب از و کند بازگو

 کلیدواژه ها:
 گیریجهت سازمانی، دوسوتوانی
 عملکرد سبز، کارافرینانه

 اجتماعی مسئولیت محیطی،زیست
 شرکت شده درک

 

 

 مقدمه 1
های زیست محیطی در حال تبدیل شدن به یک امروزه، نگرانی

ها شده است، های کسب و کار، شرکتجنبه مهم در فعالیت
روزافزونی بر مسائل زیست ها توجه طوری که، بیشتر شرکت

های تجاری را، تا شناسایی محیطی که طیف وسیعی از فعالیت
 ,.Qi et al) اندگیرد، داشتهها، در بر میحلپتانسیل راه

کارآفرینانه  یریگجهت(. تحقیقات اخیر نشان داده که 2020

کند تا یها کمک مسبز به عنوان یک عامل مهم، به شرکت
های خود را بر محیط زیست کاهش دهند اثرات سوء فعالیت

(Leonidou et al., 2017 .)بهسبز  نانهیکارآفر یریگجهت 

ه های بالقوعنوان یک زمینه مستعد برای دنبال کردن فرصت
که هر دو مزایای اقتصادی و زیست محیطی را از طریق 

 Jiangکند، تعریف شده است )های سبز ایجاد میشروع فعالیت
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et al., 2018 نانهیکارآفر یریگجهت(. به این ترتیب، مفهوم 

های سبز برای ها به شیوهبر روی نوع فعالیت شرکتسبز 
های پذیری در انجام فعالیتنوآوری، بازار فعال و ریسک

 ایادبیات موجود شواهد انباشته کند. مرورتجاری تمرکز می
امل ها شدهد که در آن اکثر فعالیتاز کارآفرینی سبز ارائه می

ای برای بهبود محیط شرکت، مرکزیت رشد اقتصادی و برنامه
رو انگیزه باشند و ازاینهای اجتماعی شرکت میارزش
گذاری بیشتر در منابع و توسعه ها را برای سرمایهشرکت

نی ها به سمت کارآفریکه منجر به حرکت شرکت هاییشایستگی
؛ Gast et al., 2017کند )شوند، را توجیح میسبز می

Orazalin & Baydauleto, 2020 بنابراین یکی از اهداف .)
ر بسبز  نانهیکارآفر یریگجهتاین مطالعه، بررسی تاثیر نقش 

 باشد. ها میعملکرد محیطی شرکت
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ئولیت گر مسنقش تعدیلمحیطی با تأکید بر گیری کارافرینانه سبز و عملکرد زیستتأثیر دوسوتوانی سازمانی بر جهت. پناهی مهدی زاده، دهقانی مرضیه اکبری، پیمان

 اجتماعی درک شده شرکت

با توجه به اینکه کارآفرینی سبز ماهیت پیشگامانه دارد، 
گیری تاثیر مهمی در رود که فعال بودن این جهتانتظار می

 ,Ebrahimi & Mirbargkarها داشته باشد)فعالیت شرکت

-افزایی فعال بهرههم(. دوسوتوانی سازمانی، که شامل 2017

تواند انگیزه های ابتکاری است، میحلبرداری و کشف راه
، به سمت کارآفرینی سبز را هدایت کند. هاتولیدی شرکت

برداری از منابع موجود برای دوسوتوانی سازمانی هم از بهره
های جدید های تدریجی کوچک و هم از فرصتحلیافتن راه

Chang & ) کنددید، استفاده میبرای دستیابی به پیشرفت ج

Hughes, 2012احتمال زیاد از انگیزه رو به(، و از این

زیست های سازگار با محیطبرای انجام نوآوریها شرکت
 ها را با کالیبره کردن نوآوری اکتشافیکند و فعالیتاستفاده می

  دهند.برداری خود، انجام میو بهره

عالوه بر این، مطالعات گذشته، از یک سو، بیشتر پیرامون 
-نتایج کارآفرینی سبز، مانند فشارهای نهادی، فرهنگ و سبک

های رهبری، است و از سوی دیگر، تمرکزشان بیشتر بر 
-های پویا گذاشتهدوسوتوانی سازمانی مانند رهبری و قابلیت

 (. Gast et al, 2017اند)

اما این مطالعه سعی در ادغام این دو دیدگاه و پیشنهاداتی 
 یریگجهتاز دوسوتوانی سازمانی به عنوان تعیین کننده 

را دارد. به طور خاص، هدف دیگر این سبز  نانهیکارآفر
سازمانی در  یدوسوتوانمطالعه، از طرفی بررسی نقش 

رسی بر و از طرفی دیگرسبز  نانهیکارآفر یریگجهتپرورش 
 هنانیکارآفر یریگجهتسازمانی از طریق  یدوسوتواناثرات 

بر عملکرد زیست محیطی شرکت است. شرایطی که تحت  سبز
آن دوسوتوانی سازمانی در برآوردن ساختن، نتایج عملکردی 

باشد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا موثر می
ا سبز ر های کارآفرینانهپژوهشگران در این پژوهش فعالیت

های اند که با عواملای تصور کردهشامل فرآیندهای پیچیده
 .ها در تعامل و ارتباط استسطح خرد، میانی و کالن، شرکت

به عنوان یک عامل مهم  با توجه به اینکه دوسوتوانی سازمانی
تواند تأثیر متفاوتی بر ، میشوددر سطح میانی محسوب می

ته ته باشد. مطالعات تجربی گذشداشسبز  نانهیکارآفر یریگجهت
(، زمینه Jiang et al., 2018) نشان داد که پویایی محیطی

 Jansen(، ساختار سازمانی )Junni et al., 2013صنعت )

et al., 2012و ویژگی ،)( های دانشGuo et al., 2020 )

اثربخشی دوسوتوانی سازمانی را در برانگیختن عملکرد، 
نوان به ع کند. با این حال، مسئولیت اجتماعی شرکتتسریع می

تواند تاثیر سریع، دوسوتوانی یک نیروی ذی نفع، که می
سازمانی، بر کارآفرینی سبز را نشان دهد، مورد بررسی قرار 

نی ها و کارآفرینگرفته و از آنجا که مسئولیت اجتماعی شرکت
توان اذعان داشت که سبز به سمت ذینفعان گرایش دارند، می

به احتمال زیاد نوآوری و عملکرد شرکت  یاجتماع تیمسئول
بنابراین، به  .(Li et al., 2019دهد )ها را افزایش میشرکت

با دوسوتوانی سازمانی شرکت  یاجتماع تیمسئولرسد نظر می
 ،سبز نانهیکارآفر یریگجهتافزایی برای پیش بینی به شکل هم

برهم کنش دارند. بنابراین، هدف دیگری که در این مطالعه 
رکت ش یاجتماع تیمسئولبررسی خواهد شد، نقش تعدیل کننده 

                                                      
 .شود مراجعه شرکت تیسا به شتریب اطالعات برای 1 

 یریگجهتبه منظور تعیین اثر دوسوتوانی سازمانی در 
 است. سبز  نانهیرآفرکا

با تمامی این اوصاف، این مطالعه، نخست، با ارائه شواهد 
سبز  نانهیکارآفر یریگجهتتازه درباره محیط زیست، به 

 ,Zhuang et al., 2019; Sharma) کندها، کمک میشرکت

دوم اینکه، این مطالعه یک پیش بینی کننده  (،2019

 یریگجهت)دوسوتوانی سازمانی( منحصر به فرد را در 
های دهد که قابلیتکند و نشان میمعرفی میسبز  نانهیکارآفر

ها برای شناسایی و تنظیم تعادل در روند نوآوری پویای شرکت
ها را در جهت همسویی کارآفرینانه خود و  ممکن است آن

 یریگجهتمات با ارزش زیست محیطی به منظور تقویت اقدا
ها، کند. این مطالعه بر اساس در بین شرکتسبز  نانهیکارآفر

دهد که وقتی دوسوتوانی سازمانی با دیدگاه تعاملی نشان می
فراسان در تعامل باشد، تأثیر قویشرکت  یاجتماع تیمسئول

نابراین خواهد داشت. بسبز  نانهیکارآفر یریگجهتتری بر 
ای )یعنی سطح تواند در حضور عوامل زمینهای میچنین رابطه

 فراسان متوسط( بهتر درک شود. مسئولیت اجتماعی شرکت
معموالً بیشتر به خدمات برون سازمانی یا اجتماعی برای 
نهادهای اجتماعی در کشور ما تعبیر شده است. بر اساس 

ه دالیلی که های تولیدی همچون فراسان بمصوب دولت شرکت
ه بایستی بنا بدر محدوده جغرافیایی مشغول به کار هستند می

صورت عمومی و شان بخشی از خدمات را نیز بهجنس فعالیت
مردمی به بومی نشینان منطقه ارائه نمایند و این امر بیشتر در 
مواقع بحرانی مانند سیل، زلزله و حوادث بحرانی و.... بیشتر 

 انفراس صنعتی تولیدی اوصاف: شرکت گردد. با ایناجرا می
 در ییهوا یکولرها یهاپره ساخت منظور به4635 سال در

 به تنها نه سال 65 گدشت با امروزه و شد سیتأس فارس استان
 ییایمیش یواحدها توانسته، بلکه دهیرس یصنعت ییکفا خود

ه از آنجا ک و کند یاندازراه خود داتیتول نهیزم در را یشتریب
 داریاپ توسعه یربنایز سنگ عنوان به ستیز طیمح بهقادر بوده 

 نندهک دیتول نیبزرگتر عنوان، توانسته 4باشد داشته یوافر توجه
را نیز به خود اختصاص دهد،  رانیا در یتیکامپوز محصوالت

و اگر بخواهد همین طور در عرصه شرکتی و راهبردی موفق 
واقع شد حتماً بایستی تواند نه تنا مسائل زیست محیطی را در 

 دنبال به پژوهش نیا در رونیااولویت کاری خود قرار دهد. از 
 یریگجهت بر سازمانی دوسوتوانی که میهست سوال نیا به پاسخ

 قشن بر دیتأک با یطیمحستیز عملکرد و سبز نانهیکارافر
 یریتاث چه شرکت شده درک یاجتماع تیمسئول گرلیتعد

 .دارد؟

 

 پژوهش و پیشینه نظریمبانی  2

 پژوهش نظری چارچوب 2.1

کارآفرینانه  یریگجهتدوستوانی سازمانی و  2.1.1
 سبز

ری ها برای پیگیکارآفرینانه سبز به تمایل شرکت یریگجهت
زیست که نوعی ارزش های اقتصادی سازگار با محیطفعالیت

 

https://farassan.com/fa/?page_id=15240
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 اجتماعی درک شده شرکت

 یریگجهتکند، اشاره دارد. را برای جامعه فراهم می
ها و تطبیق فرایندهایی کارآفرینانه سبز شامل اقدامات شرکت

 یاست که آنها را قادر به جستجو و )دوباره( توسعه فرایندها
سبز، محصوالت/خدمات از طریق پیکربندی منابع داخلی و 

 ,.Jiang et al؛ Haldar, 2019) باشدکند، میشان میخارجی

د رویکردهنده یک کارآفرینانه سبز نشان یریگجهت(. 2018

ها است که با ابتکار و فعال بودن، استراتژیک توسط شرکت
ها و منابع های سبز با استفاده از شیوهحلطراحی و ارائه راه

ای زمینه آوردنفراهمموجود و همچنین منابع جدید و در نتیجه 
 Ebrahimi) برای رقابت و عملکرد برتر، مشخص شده است

& Mirbargkar, 2017 دوسوتوانی سازمانی یک قابلیت .)

دهنده جهت دوگانه ناپذیر از یک شرکت است که نشانجدایی
 ,.Lubatkin et alبرداری و اکتشاف است )شرکت برای بهره

مان در زهای دوسوتوان به طور همشرکت .(2006

های های موجود و کاوش در فرصتبرداری از شایستگیبهره
 Jansenکنند )جای مبادله بین دو شرکت، مشارکت میجدید به

et al., 2012). های دوسوتوان قادر به به این ترتیب، شرکت

مدت )نوآوری افزایشی( از طریق های کوتاهاستفاده از فرصت
برداری و در نتیجه به دست آوردن مزایای بلندمدت رهبه

های نوآورانه )نوآوری رادیکال( از طریق اکتشاف پیشرفت
برداری بر "اصالح، های بهرههستند. در درجه اول، فعالیت

که سازی، " تمرکز دارد در حالیکارایی، انتخاب، و پیاده
باشد اکتشاف شامل" جستجو، تنوع، آزمایش و کشف می

(March, 1991از این .) رو، دیدگاه دوسوتوانی، بیشتر بر
ها اشاره دارد طوری که اگر بخش رادیکال سبز شرکت

توانند پوشی کنند، تغییرات میها از تداوم در تمدید چشمشرکت
ومرج" ایجاد کنند و در صورت سازگاری، تغییرات "هرج

ها را به سمت "اینرسی" سوق اند شرکتتوجزئی افزایشی، می
ها، رویکردها و محصوالت جدید سبز نادیده دهد و فناوری

، مهارت در نی؛ بنابرا(Sastry, 1997) گرفته شوند

سازد تا از ها را قادر میبرداری و اکتشاف، سازمانبهره
تحرکی درباره تغییرات اساسی در شناسایی، ومرج و بیهرج

طراحی و توسعه محصوالت، فرایندها و خدمات سبز جلوگیری 
 کنند. 

هایی را در اختیار با توجه به این که دوسوتوانی قابلیت
 مدت وهای کوتاهها برای پاسخ به تغییرات و فرصتشرکت

دهد، بنابراین، ابتکار عمل، فعال بودن و یبلندمدت قرار م
شود کارآفرینانه سبز تقویت می یریگجهتپذیری از ریسک

(Gibson & Brikinshaw, 2004 این عنصر ابتکاری  .)
دهنده تمایل یک شرکت کارآفرینانه سبز" نشان یریگجهت"

ها و مشاغل ت، فناوریها، محصوالبرای حرکت فراتر از شیوه
های سبز و جدید، ها با به دست آوردن فرصتموجود شرکت

های موجود و چه با استفاده از منابع چه از طریق شایستگی
دهنده اقدامات شرکت برای جدید است. فعال بودن نشان

های جدید و نگاهی به تقاضاهای آینده بازار جستجوی فرصت
 یریگجهت کی قیاز طر نیابرابنپیش از اقدامات رقبا است و 

 هاشرکت یرا برا داریپا یرقابت یهاتیفرصت طلب فعال، مز
گیری فعال در جستجوی فرصت عنصر . جهتکندیفراهم م
دهنده تمایل یک شرکت پذیری کارآفرینانه سبز نشانریسک

 های سبزگذاری در طرحگیری جسورانه و سرمایهبرای تصمیم

(. دوسوتوانی، Brettel et al., 2015با بازده نامعین است )

پذیری در اقدامات یک شرکت نوآوری، فعال بودن و ریسک
دهنده فعالیت مشارکتی آن در امورات دوطرفه برای نشان

های پیش از رقبای خود و شناسایی و تسخیر بازار، فرصت
جسورانه در  های خارجی با تعهد به منابعپاسخ به چالش

(. به عبارت Tuan, 2016) بینی تغییرات بازار استپیش

 ها وها، دانش، شایستگیبرداری، شرکتدیگر، از طریق بهره
بخشند تا از های موجود خود را  اصالح و بهبود میشیوه

زیست در فرایندهای تجاری و پایداری و سازگاری با محیط
محصوالت اطمینان حاصل کنند. با این حال، اکتشاف همچنین 

دهد تا به دنبال دانش جدید، ها این امکان را میبه شرکت
 هایها و منابع جدید برای ایجاد شایستگیآوریها، فنفرصت

تکرار نشدنی پایدار از طریق پیکربندی منحصر به فرد منابع 
رای موجود، ب های تازه تسخیر شده با منابعهای شرکتو قابلیت

زیست در فرایندها و دستیابی به تغییرات سازگار با محیط
-هتجمحصوالت باشند. به این ترتیب، دوسوتوانی سازمانی، 

تن ها، یافکارآفرینانه سبز را با ایجاد امکان در شرکت یریگ
برداری زیست از طریق تعامل بهرههای سازگار با محیطحلراه

ومرج ای جلوگیری از هرجو اکتشاف برای همسویی )بر
ها( و سازگاری )برای جلوگیری از اینرسی سازمانی در شرکت

ها و محصوالت سازگار با سازمانی( فرایندهای شرکت
های حلزیست، اجتماعی و انتظارات کارکنان از راهمحیط

؛ Gibson & Brikinshaw, 2004کند )سبز، تقویت می
Junni et al., 2013دهنده (. عالوه بر این، دوسوتوانی نشان

ها است که باید دانش داخلی و خارجی هایی برای شرکتچالش
برداری با هم ادغام کنند. افزایی اکتشاف و بهرهخود را برای هم

این به این دلیل است که همه دانش از منابع داخلی خطر 
احتمال زیاد پایگاه دانش  ارد و دانش خارجی بهفرسودگی د

(. بنابراین، Luo & Du, 2015کند )موجود را تقویت می

دوسوتوانی سازمانی، یادگیری فعال و افزایش دانش را تقویت 
ها را  در نوآوری، کند، که به نوبه خود توانایی شرکتمی

دار، های سبز پایده برای فرصتبینی آینپذیری و پیشریسک
؛ Hill & Birkinsha, 2014کند )پیش از رقبا را تقویت می

Jansen et al., 2012کنیم:(. در نتیجه استدالل می 

گیری کارآفرینی جهت بر سازمانی . دوسوتوانی4فرضیه
 .تأثیر دارد سبز

کارآفرینانه سبز و عملکرد زیست  یریگجهت 2.1.2
 محیطی

تواند از طریق مختلفی به می کارآفرینانه سبز یریگجهت
 نانهیکارآفر یرگیجهتها کمک کند. پایداری و عملکرد شرکت

 یهنذ بیکاهش تخر یرا که برا یابالقوه یهافرصت اوالً؛ سبز
بازار  ییبهبود کارا قیو کاهش شکست بازار از طر طیمح

انه کارآفرین یریگ. جهتکندیم ییشناسارا  شوند،یاستفاده م
 نیکه ا کندیرائه مها اشرکترا به  یخاص یهاتیقابل سبز

سازد تا عناصری را که ارتباط تنگاتنگی قادر می ها راشرکت
زیست دارد، کشف، های بازار مرتبط با محیطبا شکست

(. این احتمال وجود Teece, 2012) شناسایی و ارزیابی کنند

های بازار منجر به تخریب دارد که برخی از شکست
( و همین شرایط Jiang et al., 2018زیست شود )محیط

عنوان به .کندها فراهم میهایی برای شرکتاحتماالً فرصت
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ئولیت گر مسنقش تعدیلمحیطی با تأکید بر گیری کارافرینانه سبز و عملکرد زیستتأثیر دوسوتوانی سازمانی بر جهت. پناهی مهدی زاده، دهقانی مرضیه اکبری، پیمان

 اجتماعی درک شده شرکت

یل عدم استفاده کافی از برق معموالً به دل مثال، شرکت
ند، ازیست مورد انتقاد قرار گرفتههای سازگار با محیطفناوری

در نتیجه باعث استفاده ناکافی از سایر منابع پایدار انرژی مانند 
(. برای پرداختن به Sine & Lee, 2009) شودانرژی باد می

زیست این شکست بازار، که ارتباط تنگاتنگی با تخریب محیط
ها هایی را به شرکتفرصت کارآفرینانه سبز یریگجهتدارد، 

های سبز را کشف و ها و فناوریها، روشدهد تا شیوهمی
توسعه دهند و در نتیجه کارایی تولید را با حداقل تاثیر بر منابع 

 شرکت به عنوان مثال،(. Li et al., 2019هند)طبیعی افزایش د
فناوری هیبریدی را در خودروها ارائه کرده است نوعی تویوتا 

ند، کناز امواج رادیویی استفاده می نیز های مخابراتیو شرکت
بنابراین هر دو باعث صرفه جویی در منابع طبیعی و آسیب 

 (. Demirel et al., 2019) وندشکمتر به محیط زیست می

ز با جلوگیری از استفاده اسبز  نانهیکارآفر یرگیجهتدوماً، 
 ای خطرناکمواد سمی و در نتیجه کاهش انتشار گازهای گلخانه

در محیط کار، به کارمندان در رابطه با سالمت و ایمنی شغلی 
تیس (. مطالعه Chuang & Yang, 2014) کندآنها کمک می

 ها را تسهیلشرکت ؛های پویادهد که قابلیتنشان می، (2144)
 دهکرنابع داخلی و خارجی خود را بسازند، تجدید کنند تا ممی

را  هاتشرکنابراین، به نوبه خود، ، بو )دوباره( پیکربندی کنند
های جدید را بدست آورند و ارزش سازد تا فرصتقادر می
حتماالً ا کارآفرینانه سبز یریگجهت. به این ترتیب، خلق کنند

های سبز در دهد و از فناوریفرآیندهای جدیدی را توسعه می
به کاهش انتشارات مضر و کاهش  کرده تافرآیند تولید استفاده 

-ها و روششیوه ین، بکارگیریعالوه بر ا .کندآلودگی کمک 

ز استفاده اتواند منجر به کاهش حداقلی میهای سبز در تولید، 
و برقراری  شودآب یا زغال سنگ  همچونسایر منابع طبیعی 

 یشغل یمنیو ا یطیمح ستیز یاستانداردهابا  این شرایط
  مطابقت دارد.

های نوظهور چالش به،  کارآفرینانه سبز یریگجهتسوماً، 
 ,Teeceدهد )ها پاسخ میمحیطی معاصر شرکتزیست

 زکارآفرینانه سب یریگجهتدهد که (. این دیدگاه نشان می2016

تواند نیازهای تغییراتی تنها می این قابلیت را دارد که نه
زیست را برطرف کند بلکه قادر است تا نگرانی جامعه محیط

محیطی را هم برطرف سازد. در صورت تبرای مسائل زیس
-ها، آنها میکارآفرینانه سبز از سوی شرکت یریگجهتاتخاذ، 

توانند بیشتر به سوی منابع مفید و غیر مضر سوق داده شوند، 
کارآفرینانه سبز به احتمال زیاد، استفاده  یریگجهترو ازاین

ا رکند، چاز انرژی طبیعی همچون باد و خورشید را تشویق می
که نه تنها برای سالمت شغلی کارکنان مضر نیست و مفید 

شود زیست نیز شناخته میعنوان رفاه محیطاست، بلکه به
(Sine & Lee, 2009 ،بنابراین  .)کارآفرینانه  یریگجهت

ک ها کمها در استفاده از فرصتاحتمال زیاد به شرکتسبز به
هایی را اتخاذ کنند که نه تنها ارزش اقتصادی کند تا شیوهمی

د محیطی را بتوانهای اجتماعی و زیستایجادکند بلکه، نگرانی
 کنترل کند. لذا انتظار داریم:

عملکرد  بر گیری کارآفرینی سبز: جهت2هیفرض
 محیطی تأثیر دارد.زیست

 کارآفرینانه سبز یریگجهتای نقش واسطه 2.1.2
ها در استفاده معنای توانایی سازماندوسوتوانی سازمانی، به 

برداری است های اکتشاف و بهرهمتعادل از فعالیت
(Lubatkin et al., 2006این فعالیت .) ها، ضمن این که

 یریگجهتنوآوری و فعال بودن را، که عناصر مهم 
ار د رفتتوانکنند، میکارآفرینانه سبز هستند را تقویت می

ها در معرفی کاالها و خدماتی که از نظر اقتصادی و شرکت
ها از محیطی نیز، سودمند، هستند را تقویت کند. شرکتزیست
برداری خود، به دنبال ایجاد های اکتشافی و بهرهفعالیت
مدت بازده/تقاضا با ایجاد هایی برای مدیریت کوتاهمهارت
بازده/تقاضا از طریق  های فعلی و مدیریت بلندمدت،قابلیت

 ,Beckman) ایجاد تغییرات انقالبی جدید در بازار، هستند

سازمانی باعث ایجاد فعالیت  یدوسوتوان(. عالوه بر این، 2006

کارآفرینانه  یریگجهتشود که به نوبه خود، و نوآوری، می
نه کارآفرینا یریگجهتکند، از آنجایی که سبز را تحریک می

 شودپذیری، نوآوری و فعال بودن مشخص میسبز با ریسک
(Covin & Slevin, 1989) ،قادر را هاشرکت هاتیقابل نیا 

به  ،خود یو خارج یمنابع داخل یکربندیپ قیتا از طر سازدمی
و توسعه  یباز طراحهمچون  یداریپا یهاحلدنبال راه

-جهت ب،یترت نیا به. خود باشند ،حصوالت و خدمات سبزم

محصوالت و خدمات سبز را  ها،وهیشکارآفرینانه سبز،  یریگ
 یاتیاثرات مخرب عملتا بتواند ضمن کاهش  کندیم تیتقو

عملکرد  نیرفاه جامعه و همچن، ستیز طیها بر محشرکت
(. بنابراین، Tiba et al., 2019دهد ) شیرا افزا یستیزطیمح

بز کارآفرینانه س یریگجهتدوسوتوانی سازمانی، باعث ارتقای 
ه ب به دنبال ابتکاراتی هاشرکت شود، با این وجودها میشرکت

دوستدار  یهای)الف( استفاده از فناورشرح زیر هستند: 
 یبردار)ب( بهره ،یعیحفاظت از منابع طب یبرا ستیزطیمح

 باعث کاهشکه  دیجد دیتول یندهایارائه فرآ یها برااز فرصت
بهبود  یبرا ییهای)ج( توسعه فناور ،شود یسم گازهای

 کی یازهایرفع ن یساختارها برا ریی، و )د( تغییپردازش کارا
 . رییبه سرعت در حال تغ طیمح

گیری جهت ،یسازمان بر همین اساس، دوسوتوانی
-سمیکند، که به نوبه خود، مکانیرا شعله ور مکارآفرینانه سبز 

. ددهیارائه م یطیعملکرد مح یسازنهیبه یرا برا یمختلف یها
 عنوان یککارآفرینانه سبز را به یریگجهتلذا، این مطالعه 

بین دوسوتوانی سازمان و عملکرد زیست  یانجیممکانیزم 
ها چگونه شرکتکند، تا توضیح دهد که محیطی،  پیشنهاد می

 یابر هیدوسو یو اکتشاف به روش یبرداربهره یهاتیاز فعال
. لذا انتظار کنندیاستفاده م یطیمح زیستعملکرد  شیافزا

 داریم:

 در رابطه علی بین سبز کارآفرینی گیری: جهت6 هیفرض
نقش میانجی  ی،طیمحستیعملکرد ز و سازمانی دوسوتوانی

 دارد.

اجتماعی درک شده  تیمسئولنقش تعدیل کننده  2.1.2
 شرکت

ا هبه تعهدات شرکت اجتماعی درک شده شرکت تیمسئولمفهوم 
 Jin etدارد)اشاره  یطیو مح یاجتماع ،یدر قبال رفاه اقتصاد

al., 2013 .)با اعمال  ،درک شده شرکت یاجتماع تیمسئول
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ئولیت گر مسمحیطی با تأکید بر نقش تعدیلگیری کارافرینانه سبز و عملکرد زیستتأثیر دوسوتوانی سازمانی بر جهت. پیمان اکبری، مرضیه دهقانی زاده، مهدی پناهی

 اجتماعی درک شده شرکت

را  یاجتماع یهاتیکه مسئول شودیمشخص م ییهاارزش
و  ،کندکمک  یاخالق یاجتماع یهابه ارزش و ،دهد صیتشخ

ه بتواند به توسعتا  کند هیخود تعب یهاوهیها را در شارزش نیا
و مزیت رقابتی و تجارت خود بپردازند کاالها و خدمات 

(Getele et al., 2020 .)یاجتماع هیسرما هینظر (SCT )
 ،دهدرک ش یاجتماع تیابتکارات مسئولبا که  کندیم شنهادیپ

 قیاز طر یاجتماع هیبه دنبال توسعه سرماتوانند میها شرکت
 یدانش نیچنکسب  رای، زباشند یو خارج یداخل نفعانیذ

 یابیدست یها را برااقدامات شرکت تواندو میاست  یضرور
مفهوم (. Li et al., 2019کند ) تیبه عملکرد برتر هدا

 یبرا 4161درک شده شرکت در دهه  یاجتماع تیمسئول
 یهاخود را با آرمان یتجار یهاوهیکه ش یبزرگ یهاشرکت
 ,Davis) مطرح شد کردند،یهمسو م یرونیب یاجتماع

ه و کاربردی کگسترده  قاتیتحق(. با این وجود عالوه بر 1973
 یهادرک شده در شرکت یاجتماع تیمسئولدر خصوص 

بر کاربری بودن آن  ریمطالعات اخصورت گرفت، بزرگ، 
 ,Perrini) نیز حکایت داردکوچک و متوسط  یهاشرکتدر 

ای شد ( و این شرایط توجیهSen & Cowley, 2013؛ 2006

، درک شده شرکت یاجتماع تیمسئوللی بر استدالل نقش احتما
 نیکارآفری گیریجهتدر تاثیرگذاری دوسوتوانی سازمانی بر 

 های بزرگ و کوچک و متوسط. در شرکت سبز

واند تکه دارد، می یاجتماع تیمسئولبنابراین یک شرکت با 
-فعاننیاز طرف ذ یشفاف، پاسخگو و قانون ماتیاتخاذ تصم به

 اش،یدیبا سهامداران کل هاروابط آن زانیو م تیفیبر ک اش،
بودن  ریپذتیمسئولاز  یریتصو بپردازد و از این طریق

اسپنس (. Jamali et al., 2017) کنند جادیاخود را،  یاجتماع
 یاساساً نهادهاها شرکتکه  ندنشان داد، (2116) 4و همکاران

، و کنندیم یرویپ یاجتماع هیسرما یهستند که از هنجارها
های اجتماعی بیرونی و درونی در جهت توانند از سرمایهمی

شرکت کمک بگیرند  یاجتماع تیمسئولتوسعه و شهرت 
(2018 ,& Ghosha Nahapiet .)(2141) 2روسو و پرینی، 

تا  کندیم قیتشوا هشرکتاجتماعی،  تینشان دادند که مسئول
با  تیخود که از اعتماد، شهرت و مشروع یاز روابط قو

 رقبا و جامعه ان،یمشتر کنندگان،نیسهامداران خاص )مانند تام
، شانتیبهبود مجوز فعال یبرا یاندازه کافبهگرفته شده، ( یمحل

مک کمدیران  ی بهاجتماع هیسرما ب،یترتدین . ب"کنند دهاستفا
 ،ارکتمش ایمانند دانش  یکننده مختلف نییکند تا از عوامل تعیم

 تحت اماکند یروزانه کمک م یهاتیکه به عملکرد مؤثر فعال
 ،دارندقرار  یها در تعامالت اجتماع مشارکت فعال آن ریتأث

کنند استدالل می ،(2147) 6همکاران فرینگتون و. استفاده کنند
 تیچند بسته مسئول ای کیشامل  یتعامالت اجتماع نیاکه 

درک شده شرکت است که رفاه جامعه، کارکنان و  یاجتماع
 توسعه شرکتدر  اییدینقش کل که شودشامل میرا  انیمشتر
 تیمسئولها، کتشر ن،یبنابرا(. Perrini, 2006) دارد

 ر،یتصو شیافزا یمهم برا یابزار ،درک شده را یاجتماع
 تیمسئول به عبارتیدانند، یاز خود م تیشهرت و رضا

 تیحما هتا ب کندیکمک م هاشرکتبه ، درک شده یاجتماع
را کاهش  یتجار یهاوهیدر مورد ش ینگران ابند،یجامعه دست 

                                                      
1. Spence et al 
2. Russo & Perrini 

 شانهایتیفعال یبرا ی راو اخالق یاجتماع یدهند و مجوزها
مشارکت  زانیم ب،یترت (. بدینSantos, 2011) کنند افتیدر

ک در یاجتماع تیمسئولباعث خواهد شد تا  ها،نفعان شرکتذی
 ینیبشیدر پ یسازمان دوسوتوانی یبر اثربخشبتواند  ،شده

  بگذارد. ریتأثگیری کارآفرینانه سبز، جهت

 اتریینشان دهنده تغ یسازمان دوسوتوانیکه  ییآنجااز 
معطوف به  یروهای، ندر شرکت است یادیو بن یجیتدر

مطلوب، احتماالً  یهانهیآن در زم ییافزاسهامداران و اثر هم
(. Deng et al., 2020) ندکنیم عیآن را تسر یاثربخش
 یها براشرکت به تواندمی درک شده یاجتماع تیمسئول
 شان، کمک کرده تا بتواند دریانتظارات اجتماعده کردن برآور

 ینیرکارآف یرگیجهت تیدر تقو یسازمان دوسوتوانی یاثربخش
درک  یاجتماع تیمسئول ییافزااثر هماین  .اثرگذار باشدسبز، 

ارزش تبادل نه تنها قادر است تا  دوسوتوانی سازمانی،شده و 
به ز سب ینیکارآفر یرگیجهتبرای  ییربنایزکه  را یعاجتما

بر  یمبتن یرا بر اساس مدل شناخت اجتماعرود شمار می
بلکه همین  (،Tuan, 2016) دهد شیافزاه، نانیمقاصد کارآفر

 شود کهیم یو نوآور یریادگی ایجاد نوعی باعث افزاییهم
کند  ختهیسبز را برانگ ینیکارآفر یریگجهت تواندمی

(Jansen et al., 2012) به  توانندمی و اکتشاف یبرداربهره

درک شده با  یاجتماع تیمسئول وکنند شرکت کمک  ینوآور
 زیبلکه بر بهبود جامعه ن ب،یتمرکز نه تنها بر کاهش آس

 طیمح کی(. در Sharma, 2019کند )یم قیرا تشو ینوآور
ا دارند ب لیها تمادرک شده باال، شرکت یاجتماع تیمسئولبا 

ا کارکنان ر یشغل یمنیکه سالمت و ا ییندهایاستفاده از فرآ
ه باشند ک یدیها و محصوالت جدبه دنبال راه کنند،یم نیتضم
 طیکنندگان، جامعه و محمصرف یکمتر براهم و باشد  داریپاهم 
 یاجتماع تیاگر مسئول گر،ید یمضر باشند. از سو ستیز

خود  یمنیاز مناطق ا شرکت یباشد، اعضا نییدرک شده پا
که احتماالً  مانند،یم یخودگرا باق شتریو ب ندیآینم رونیب

 دهدیکاهش م گرانیآنها را به سمت توسعه د یریگتجه
(Getele et al., 2020با این اوصاف .)، یاجتماع تیمسئول 

 یگذاربه اشتراک قیاز طر یریادگیدرک شده شرکت باعث 
 لیرا تسه ندهیفزا ینوآور یکه دانش داخل ییشود، جایدانش م

ند کیها کمک مبه شرکت یکه لبه دانش خارج یکند، در حالیم
 & Brunswicker) انجام دهند ی رااساس یهایتا نوآور

Vanhaverbeke, 2015.)  ،یاجتماع تیمسئولدر نهایت 

 طیمح»برای خلق متعدد را  نفعانیبه ذ یدرک شده دسترس
منابع  تا سازدیها را قادر مشرکت و کند،یم فراهم «ستیز

استفاده کنند که را  یاخالق یهاارزش ژهیوبه ،فراوان
و رشد به آنها ارائه  ینوآور یبرارا  یفراوان یاهفرصت

، (2121) 1شفیق و همکاران(. Kim et al.2014 ,) دهدیم

ت درک شده شرک یاجتماع تیمسئولگری تاثیر نقش تعدیل به
 سبز ینیکارآفر گیریجهتبر  یسازمان یدوسوتوان در ارتباط

درک شده  یاجتماع تیمسئولپرداخت و معتقد بود که  نقش 
بایستی کاهشی به مراتب کمتری داشته باشند چرا که شرکت 

3. Farrington et al 
4. Shafique et al 
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ئولیت گر مسنقش تعدیلمحیطی با تأکید بر گیری کارافرینانه سبز و عملکرد زیستتأثیر دوسوتوانی سازمانی بر جهت. پناهی مهدی زاده، دهقانی مرضیه اکبری، پیمان

 اجتماعی درک شده شرکت

 یرگیبر جهت یسازمان یدوسوتوانباعث خواهد شد تا  تاثیر
 تاثیر کمتری داشته باشد. لذا انتظار داریم: سبز ینیکارآفر

در رابطه  درک شده شرکت یمسئولیت اجتماع: 1هیفرض
ز بس ینیکارآفر یرگیجهت و سازمانی دوسوتوانی علی بین

 گر دارد.تعدیلنقش 

 پژوهش هایپیشینه 2.2
 خود سعی نمود به درپژوهش ،(2121) 4جعفرنیا و همکاران

 بر پویا، هايقابلیت و کارآفریني به گرایش تاثیر بررسي
از  .دوسوگرایی بپردازد گريمیانجي نقش با سازمان عملکرد

 برتر، عملکرد و رقابتي مزیت کسب براي هادی وی شرکت
 یندهآ نیازهاي مشتریان، فعلي نیازهاي بر تمرکز بر عالوه باید
 هب باید بنابراین. دهند پاسخ موقع به و کنند کشف نیز را

 يرقابت مزیت کسب در اساسي عامل یک عنوانبه دوسوتواني
 رایشگ و پویا هايقابلیت عامل دو ترکیب طرفي از. کنند توجه

 بهتر عمکرد سرانجام و نوآوري به تواندمي کارآفریني، به
 که داد نشان هایافته حاضر پژوهش در .بیانجامد شرکت

-لیتقاب و کارآفرینانه گرایش شرکت، عملکرد بر دوسوتواني

 نقش همچنین. دارند معناداري تاثیر دوسوتواني بر پویا هاي
 رب کارآفرینانه گرایش تاثیر در دوسوتواني گريمیانجي
 رد دوسوتواني گريمیانجي نقش اما. شد تایید شرکت عملکرد

ر پایان د. نشد تایید شرکت عملکرد بر پویا هايقابلیت تاثیر
 و پویا هايقابلیت دوسوتواني، شروع براي پیشنهاد داد که

 تعبار به. گیرند قرار توجه مورد باید کارآفرینانه گرایش
 ريپذی انعطاف و پویا هاي قابلیت داراي شرکت وقتي دیگر،
 چگونگي تقسیم براي خود قضاوت از دارد اجازه فرد است،
 .ندک استفاده اکتشافي و بردارانهبهره هاي فعالیت بین وقت

 کارآفرینی با عنوان نقش در پژوهشی ،(2124) 2مایوچی
خودسازماندهی  مدل محیطی براساسزیست عملکرد بر سبز

 لمیع حوزه دو در سبز کارآفرینی اصطالح کند اهمیتبیان می
 رفط یک از که است حدی به زیستمحیط اقتصاد و کارآفرینی

 دالیل مهمترین را بازار نواقص زیستاقتصاددانان محیط
 ینیکارآفر ادبیات دیگر، طرف از و دانسته زیستمحیط آلودگی
 از برداریبهره در مهمی نقش بازار که نواقص نمایدمی عنوان

 رمرو وی با. دارد پیشرو کارآفرینان توسط جدید هایفرصت
 رد آن نقش و سبز کارآفرینی معرفی با پیشین و مطالعات
 خودسازماندهی" "مدل چرخه تحت محیطیزیست عملکرد
 و نهادها مانند چرخه ینا عوامل اساسی ادامه، در. پرداخت

 مورد عملکرد بهبود و کارآمد تکنولوژی مرتبط، قوانین
 مباحث مدل برای ارائه به طوریکه. گرفت قرار بررسی

 و زیستمحیط حامی تکنولوژی به توجه سبز، کارآفرینی
ش پژوه این نتایج محورهای از بازار( و )قوانین نهادها تأثیرات

 .بود

 بیشینه خارجی 2.2
 سازمانی، با عنوان دوسوتوانی در پژوهشی ،(2122) 6جوناید

 گرایش میانجی پایدار با تاکید بر نقش توسعه و شرکت عملکرد

                                                      
1. Jafarinia et al 
2. MayoChi 
3. Junaid 

 تایجن. متوسط پرداخت و کوچک هایشرکت در کارآفرینی سبز
 رد کارآفرینی سبز گیریجهت گرحاکی از تایید نقش میانجی

 مشارکت و شرکت عملکرد و سازمانی دوسوتوانی بین روابط
 . بود پایدار توسعه

 گیریبا عنوان جهت در پژوهشی (،2122) 1فرح امیر
شرکت از طریق مرور  محیطی عملکرد و سبز کارآفرینی

 نقش به یراخ سیستماتیک به این نتیجه رسید که بیشتر مطالعات
 در ریپایدا به دستیابی در سبز کارآفرینی گیریجهت حیاتی

 هایمحرک دانش حال، این با. انددست یافته تجاری زمینه یک
 تأثیر زمان و چگونگی و سبز کارآفرینی گیریجهت
 دودمح شرکت محیطی عملکرد بر سبز کارآفرینی گیریجهت

 هدف وی در این مطالعه با بنابراین،. است وضوح فاقد و
 ایهمحرک تاثیرنه تنها به  حاضر ادبیات تر کردنسازیغنی

 شرکت در محیطی عملکرد و سبز کارآفرینی گیریجهت
یز ن کننده تعدیل و میانجی عوامل به بلکه،. ها پرداختشرکت

 چارچوبی پیشنهاد با بررسی این سرانجام،. توجه داشت
 ته،ادبیات گذش در شدهشناسایی هایشکاف از استفاده با مفهومی
رد خ سطح بایستی عوامل که داد پیشنهاد و برد پیش را پژوهش

 رد سبز کارآفرینی گیریجهت را به منظور پذیرش کالن و
 به بررسی روابط عوامل همچنین. در نظر گرفت ها راشرکت

 یطیمح عملکرد و سبز کارآفرینی گیریجهت بین سازمانی که
 باید به دقت توجه کرد.  کنندعمل می واسطه به عنوان  شرکت

در پژوهشی با عنوان  ،(2122) 5جوزه لوییس و همکاران
 نهکارآفرینا گیریجهت طریق از جدید محصول توسعه تسریع

 نندهک تعدیل نقش با تاکید بر متوسط و کوچک هایشرکت در
 هایکتشر کارآفرینی گرایش دوسوتوانی معتقد است که تأثیر

 سریع معرفی برای آن ظرفیت بر را متوسط و کوچک
 تحلیل( بازار به سرعت یعنی) بازار به جدید محصوالت

 گیریجهت بین شکل U ارتباط یک نیز هاییافته. کندمی

 بنیم شواهدی و کند،می تأیید را بازار به سرعت و کارآفرینانه
 کوچک هایشرکت که زمانی خطیمنحنی رابطه این اینکه بر
د با این وجو .شودمی تشدید دهند،می نشان تردوسویه متوسط و
 سطوح نمایش هنگام هاشرکت که داد پیشنهاد خاص، طور به

 در را تریبیش سرعت کارآفرینی، بایستی گرایش باال یا پایین
 گرایش رابطه که داد پیشنهاد همچنین. دهند نشان بازار

 یا هاشرکت دوسوتوانی به بازار به سرعت به کارآفرینی
 و اکتشافی هایاستراتژی نزماهم پذیرش برای آن ظرفیت

 .دارد بستگی بردارانهبهره

 دوگانگی عنوان با پژوهشی در (،2121) 6مرانا
 زمینه در محیطی عملکرد و کارآفرینی گیریجهت سازمانی،

 یاجتماع هایمسئولیت از شده درک کننده تعدیل نقش بررسی
 عملکرد بر کارآفرینی گیریجهت کندمی بیان گونهاین

 یهنظر بر تکیه با و متوسط های کوچکشرکت محیطیزیست
 مسئولیت مطالعه این است، بررسی قابل اجتماعی سرمایه

 و کندمی پیشنهاد مهم زمینه یک عنوانبه را شرکتی اجتماعی
 تعدیل را سازمانی گیریجهت سازمانی دوسوتوانی رابطه

4. FarahAmeer 
5. José Luis 
6. Imran 
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 و پیچیدگی که است آن از حاکی تجربی شواهد نتایج. کندمی
 با محیطیزیست عملکرد به دستیابی در هاشرکت که مشکلی

. داد دوسوتوانی کاهش طریق از توانمی را هستند مواجه آن
 از و همچنین و نوآوری از زمانهم برداریبهره و اکتشاف
 اثربخشی این، بر عالوه. شد تعیین کارآفرینی طریق

 هک زمانی تا آن متعاقب و کارآفرینی تحریک در دوسوتوانی
 طیمحیزیست عملکرد باشند، داشته را ایجاد توانایی هاشرکت

 کرد. بهینه اجتماعی با مسئولیت توانمی را

های پویا فعالیت نشان داد که قابلیت ،(2143تیس )
ها را برای ساخت، تمدید و )دوباره( پیکربندی داخلی و شرکت

بخشد و به نوبه خود، آنها را قادر خارجی منابع خود تسهیل می
های جدید استفاده کنند و ایجاد ارزش سازد تا از فرصتمی

و  دکنند. به این ترتیب، دوسوتوانی احتماالً فرایندهای جدی
د که دههای سبز در فرایند تولید توسعه میاستفاده از فناوری

برای کاهش انتشارات مضر و کاهش آلودگی به این امر کمک 
ها و روش های سبز خواهد کرد. عالوه بر این، جاسازی شیوه

در تولید، استفاده از منابع طبیعی دیگر برای انرژی، مانند آب 
استانداردهای ایمنی،  یا زغال سنگ، و مطابق با انواع

زیست و شغل است را به حداقل می رساند. سوم، محیط
دوسوتوانی همچنین به  نیاز به تحول ساختاری برای 

محیطی معاصر های نوظهور زیستپاسخگویی به آن چالش
 دهد.پاسخ می

 مدل مفهومی پژوهش 2.2
با توجه به مطالعات به هدف پژوهش، و  دستیابی منظوربه

 صورت ادبیات مرور مطرح شده و حسب فرضیات شده وانجام
با  .زیر مبنای مطالعه حاضر قرار گرفت مفهومی گرفته، مدل

ترین نوآوری در مدل حاضر آن است که این اوصاف: مهم
مطالعات گذشته بیشتر به جنبه تئوریکی قضیه پرداختند و اگر 
تحقیقی نیز صورت گرفته، نتوانسته رابطه متغیرها را به طور 
کامل با هم ذکر و توصیف کنند و شاید به جرات بتوان گفت 

ها را بین متغیرها مطالعه حاضر توانسته به خوبی این رابطه
 به منظور هدف مورد بررسی، به نحو احسن، برقرار کند. 

 

 

 ((2222و امران ) (2222)  لویس ؛ جوزه(2222) ؛ فاراح(2222) . مدل پژوهش )منبع : جنید1شکل

 

 پژوهش شناسیروش 2
این پژوهش از نظر هدف "کاربردی" و از نظر نحوه گردآوری 

 جامعه. است" همبستگی نوع از پیمایشی -توصیفی" ها،داده
 بودندشرکت فراسان استان فارس ( نفر611) کارکنان آماری

اب انتخاده روش تصادفی سنفر با فرمول کوکران به  431که 
لوباکتین و همکاران  یسازمان یدوسوتوانشدند. از پرسشنامه 

یانگ  یطیمحستیعملکرد زسوال،  42، مشتمل بر (2141)
 یریگجهت سوال،  6، مشتمل بر (2144) 4و همکاران
سوال،  5بر  ،  مشتمل(2141) 2لی و همکاران سبزکارآفرینانه 

کیم و  از شرکت ی درک شدهاجتماع تیمسئولدر نهایت 
 عنوانسوال بودند، به 5، که مشتمل بر (2144همکاران )

 ریگیاستفاده شدند، مبنای مقیاس اندازه ها،داده گردآوری ابزار
از  6بود. براي تأیید روایي لیكرت ایپنج گزینه طیف سواالت

" و 6و روایی واگرا 5، روایی همگرا1سه نوع روایی "محتوا
برای تایید پایایی از سه معیار )بارهای عاملی، ضریب آلفای 

و  4( استفاده شد. در جدول 1و ضریب پایایی مرکب7کرونباخ
 آورده کامل طورگیری بهنتایج پایایی و روایی مدل اندازه 2

 .است شده

 

                                                      
1. Yang et al 
2. Li et al 
3. Validity 
4. Content Validity 

5. Convergent Validity 
6. Divergent Validity 
7. Coefficient of Cronbach's alpha 
8. Coefficient of Composite Reliability 
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 شناختی جمعیت متغیرهای توصیفی . آمار1جدول

 41/1زن  16/1مرد  جنسیت

 41/1سال  14بیشتر از  65/1سال  11تا  64 47/1ل سا 61کمتر از  سن

 41/1فوق لیسانس یا باالتر  31/1لیسانس  تحصیالت

 42/1سال  21بیش از  سال 21تا  65/1 44 56/1سال  41کمتر از  سابقه کار

 

 گیری. روایی همگرا و پایایی ابزار اندازه2جدول

 متغیرهای پژوهش
 ضریب میانگین

واریانس استخراج شده 
(AVE) 

 بارهای عاملی
ضریب پایایي 

 مركب

ضریب 
 پایایي
آلفاي 
 كرونباخ

ضریب 
 مسیر

 tآزمون

 دوسوتوانی سازمانی
 اکتشاف

 برداریبهره

776/1 
- 
- 

- 
113/1 
132/1 

- 
124/62 
742/22 

172/1 
- 
- 

711/1 
- 
- 

 741/1 711/1 - - 545/1 محیطیعملکرد زیست

 744/1 775/1 - - 544/1 گیری کارآفرینانه سبزجهت

 111/1 147/1 - - 554/1 مسئولیت اجتماعی شرکت

مسئولیت اجتماعی شرکت * دوسوتوانی 
 سازمانی

4111/1 - - 4111/1 4111/1 

 

 . ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا2جدول

 متغیر
گیری جهت

 کارآفرینانه سبز

مسئولیت اجتماعی 
شرکت * دوسوتوانی 

 سازمانی

دوسوتوانی 
 سازمانی

 

عملکرد 
 محیطیزیست

مسئولیت 
اجتماعی 

 شرکت

 جذر
(AVE) 

گیری کارآفرینانه جهت
 سبز

313/1     74/1 

مسئولیت اجتماعی شرکت 
 * دوسوتوانی سازمانی

143/1- 4111/1    4 

 11/1   171/1 -613/1 211/1 دوسوتوانی سازمانی

 72/1  741/1 475/1 -617/1 315/1 محیطیعملکرد زیست

 74/1 724/1 766/1 716/1 -457/1 345/1 مسئولیت اجتماعی شرکت

 

 الکر استفاده شده و فورنل واگرا از روش برای بررسی روایی
 سطح در وقتی واگرا روایی الکر و فورنل نظر از: است

 از بیشتر سازه هر برای AVE میزان که است مطلوب

 عمرب یعنی) دیگر هایسازه و سازه آن بین اشتراکی واریانس
 به کار این. باشد مدل در( هاسازه بین همبستگی ضرایب مقدار
 ماتریس این هایخانه که گیردمی انجام ماتریس یک وسیله
 جذر و هاسازه بین همبستگی ضرایب مقادیر حاوی
 اعداد که صورتی در. است سازه هر به مربوط AVEمقادیر

 روش این باشد، بیشتر زیرش مقادیر از اصلی قطر روی
  ـداشبمی قبولیقابل واگرای روایی دارای مدل و است قبولقابل

.(Davari & Rezazadeh, 2017) جدول در که طورهمان 
 متغیرهای AVE جذر مقدار شود،می مشاهده( 2) شماره
 و آن زیر هایخانه در که آنها میان همبستگی مقدار از مکنون
 واگرا روایی پس. باشدمی بیشتر اصلی قطر چپ سمت

  .باشدمی قبولیقابل حد در مدل متغیرهای

                                                      
1. Smart-PLS 

 افزارنرم هایهای فوق و نتایج خروجیبا توجه به گفت

آورده شده،  6و  2های که در جداول شماره 1اسمارت پالس

و پایایی، مناسب  روایی از گیریمشخص است که ابزار اندازه
  برخوردارند.

 

 هایافته 2

در این پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده که 
ذکر است . قابلاست ساختاری معادالت سازیدلروشی برای م

 .دهدرا می ی پژوهشدار بودن اثر متغیرهامعنی؛ tارزش که 
ین ب، به معنای این است کهبیشتر باشد  13/4از  tمقدار  اگر 

 tقدار م است. اگرنیز دار معنی بلکه یاثر مثبتمتغیرها نه تنها 
بین متغیرهای  داریهیچ اثر معنیباشد  -13/4تا  +13/4بین 

تر باشد کوچک - 13/4از  tوجود ندارد و اگر مقدار پژوهش 
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. و تنیز اسمعنادار  بلکهاثر منفی  تنها نه متغیرها بینیعنی 
به معنای باشد  3/1 مقدار  باالی، βضرایب مسیر اگر  همچنین 

وجود دارد، اگر  بین متغیرها ارتباطی قوی این است که
 یباشند ارتباط متوسط 3/1تا  6/1 مقادیر بین، βضرایب مسیر 

ارتباط یعنی باشد  6/1مقدار و اگر زیر  دارد وجود بین متغیرها
 .(Chin, 2003وجود دارد )بین متغیرها ضعیفی 

 

 

 . ضرایب مسیر مدل2نمودار

 

 T. نتایج آزمون 2نمودار

 

که در فوق به آنها اشاره شده است، ( 6( و )2نمودارهای )در 
 به صورت ارتباط بین  متغیرها نشان داده شده است و در ادامه

 شده است. نتایج آورده 1مختصر در جدول 

 

 خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات .2جدول

 مسیر
ضریب 

 مسیر
ارزش آزمون 

T 
سطح 

 معناداری
میزان 
 تأثیر

 متوسط معنادار 245/2 255/1 گیری کارآفرینانه سبزجهت =< دوسوتوانی سازمانی

 قوی معنادار 654/3 542/1 محیطیعملکرد زیست =< گیری کارآفرینانه سبزجهت

 متوسط معنادار 137/4 662/1 محیطیعملکرد زیست =< دوسوتوانی سازمانی

 =< دوسوتوانی سازمانی
مسئولیت اجتماعی درک شده 

 شرکت
 قوی معنادار 143/1 716/1

مسئولیت اجتماعی درک شده 
 شرکت

 قوی معنادار 424/1 167/1 گیری کارآفرینانه سبزجهت =<
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که بر پایه نتایج حاصل از آزمون فرضیات  فوقجدول  طبق
که: نتیجه حاصل از آزمون فرضیه  گفت توانپژوهش است می

، نشان t 245/2و مقدار255/1اول با توجه به ضریب مسیر 

 بزس نانهیکارآفر یریگجهتبر  یسازمان یتواندوسو که دهدمی
در آزمون فرضیه دوم با ضریب  دارد. متوسطتاثیر معنادار و 

-، این نتیجه حاصل شد که جهتt 651/6و مقدار 542/1مسیر 

معنادار  تاثیر یطیمحستیعملکرد زسبز بر  نانهیکارآفر یرگی
 متغیر میانجی اتتأثیر در ادامه برای بررسی. دارد ضعیفو 

د نشو بررسی غیرمستقیم و مستقیم کل، اثرات تا است الزم
 (.5)جدول 

 

 . تفکیک اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم5لجدو

 روابط
اثرات 
 مستقیم

اثرات 
 غیرمستقیم

اثرات 
 کل

 141/1 651/1 255/1 گیری کارآفرینانه سبزجهت  ←دوسوتوانی سازمانی 

 542/1 ----- 542/1 محیطیعملکرد زیست ←گیری کارآفرینانه سبز جهت

 561/1 216/1 662/1 محیطیعملکرد زیست  ←دوسوتوانی سازمانی 

 716/1 ----- 716/1 مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت  ←دوسوتوانی سازمانی 

 167/1 ----- 167/1 گیری کارآفرینانه سبزجهت  ←مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت 

گیری کارآفرینانه جهت  ←محیطی عملکرد زیست ←مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت 
 سبز

----- 171/1 171/1 

 416/1 416/1 ----- گرتعدیل متغیر حضور در سبز کارآفرینانه گیریجهت  ←دوسوتوانی سازمانی 

 

 4های سوبل( به بررسی آزمون6در ادامه در جدول شماره )
 گر پرداخته خواهد شد.تعدیل

 

 حاصل از آزمون سوبل Z-value. مقادیر 6جدول

 اثر میانجی Z-value VAF نام متغیر میانجی ردیف

 جزئی 21/1 17/2 محیطیعملکرد زیست دوسوتوانی سازمانی برگیری کارآفرینانه سبز در تاثیرگذاری جهت 4

 

( اثرات غیرمستقیم و کل متغیر 5هرچند که در جدول شماره )
میانجی آورده شده اما طبق آزمون سوبل ابتدا باید مشخص شود 

واند تنجی را مینقش میاسبز  نانهیکارآفر یریگجهتکه متغیر 
 ایفا کند یاخیر؟. 

آزمون سوبل متغیر میانجی نیز گویای  5در جدول شماره 
د به تواننمیسبز  نانهیکارآفر یریگجهتاین واقعیت است که 

گری کند، چرا که طبق گفته را میانجی 17/2ترتیب به مقادیر 
بیشتر  ،4913از  تست سوبل اگر ،(2147داوری و رضازاده )

 2اثر واف نقش میانجی تایید خواهد شد 15/1باشد به احتمال 
 کند  نشان داد که شدتمتغیر میانجیگر رو بررسی می که شدت
باشد و گویای ( می21/1، )سبز نانهیکارآفر یریگجهتمتغیر 

ر و هینقش جزیی این متغیر میانجی است، چرا که طبق گفته 
اثر واف در یکی از سه حال در یکی از  (2142) 6همکاران

VAF سه حالت  < 0.20 بدون اثر میانجی؛0.20 ≤
 VAF ≥ VAFدارای اثر میانجی جزیی؛  0.80 > 0.80 

گیرد. در ادامه و در جدول شماره دارای میانجی کامل؛ قرار می

f شاخص از طریق  لگریتعد ریاثر متغ زانیم یابیارزبه  7 به 2
 (.Cohen, 1988) شرح زیر پرداخته شد.

f 2 = (R2included – R2excluded) 
/ (1 – R2included) 

در این فرمول، تفاوت بین ضرایب تعیین در مدل اصلی و 
شود و مقادیر مدل تعاملی برای ارزیابی اثر کلی محاسبه می

دهنده تأثیر کم، متوسط  نشانترتیب  به 25/1و  45/1 ، 12/1
 . و زیاد است

 

 گرحاصل از آزمون تعدیل𝐟𝟐 مقادیر  .7جدول

f  گرنام متغیر تعدیل ردیف  رتاثی 2

4 
نانه گیری کارآفریگر( در تاثیرگذاری دوسوتوانی سازمانی بر جهتمسئولیت اجتماعی درک شده شرکت )تعدیل

 سبز
 متوسط 452/1

                                                      
1. Sobel test 
2. VAF Variance Accounted For 

3. Hair et al 
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ئولیت گر مسمحیطی با تأکید بر نقش تعدیلگیری کارافرینانه سبز و عملکرد زیستتأثیر دوسوتوانی سازمانی بر جهت. پیمان اکبری، مرضیه دهقانی زاده، مهدی پناهی

 اجتماعی درک شده شرکت

 یریگجهتی بر سازمان یدوسوتوان، متغیر 7طبق جدول شماره
درک  یاجتماع تیمسئولبا حضور نقش متغیر  سبز نانهیکارآفر

باشند که می 452/1گر دارای اثر به عنوان تعدیلشده شرکت 
تی باشد. به عبارگری متوسط میبا این اوصاف دارای اثر تعدیل

 درک شده یاجتماع تیمسئولگر "تعدیل شدت تاثیر متغیر
 یریگجهتی بر سازمان یدوسوتوان" برای اینکه شرکت
است و این  452/1را متاثر سازد، مقدارش   سبز نانهیکارآفر

ً از  0.25 بیشتر به عبارتی  452/1مقدار نسبتا ≤  f2 ≥
( در رده تاثیر متوسط 4111است و طبق قانون کوهن ) 0.15

 ی بعد ازسازمان یدوسوتوانقرار دارد. و این بدان معناست که 
 یریگجهتگری تاثیر خودش را بر اعمال متغیر تعدیل

مقادیر کمی کاهش داده است. به عبارتی چون  سبز نانهیکارآفر
اما  (255/1گر این تاثیر مثبت بوده )قبل از ورود تعدیل

-هتجگر شدت این تاثیر مثبت بر همچنان با ورود متغیر تعدیل

( 217/1مقدار کمی کاهش یافته و به ) سبز نانهیکارآفر یریگ
های که به بخش کلی مدل GOFاست. در ادامه از طریق معیار 

معادالت ساختاری مرتبط به بررسی برازش مدل پرداخته 
 خواهد شد 

 برازش مدل

های معادالت ساختاری به بخش کلی مدلمرتبط  GOF4معیار 

تواند پس از است. این یعنی که توسط این معیار، محقق می

گیری و بخش ساختاری مدل کلی بررسی برازش بخش اندازه
پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید. این معیار 

معرفی کردند و از فرمول  (2114) 2هاوس و همکارانتننرا 
   شود:زیر محاسبه می

GOF = √Communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  ∗  R̅2     

Communalities̅̅طوری که به ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ نشانگر میانگین مقادیر  ̅̅

 Rنیز مقدار میانگین مقادیر  R̅2باشد و  اشتراکی هر سازه می

Squares  ها زای مدل است که در داخل دایرههای درونسازه
شود. نشان داده می Smart PLSافزار در شکل خروجی نرم

عنوان را به 63/1و  25/1، 14/1سه مقدار  وتزلس و همکاران
اند. معرفی کرده GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای 

در  GOFعنوان و نزدیک آن به14/1یعنی اینکه اگر مقدار 

توان نتیجه گرفت که برازش کلی آن مدل در یک مدل بود، می
های مدل را اصالح ید روابط بین سازهحد ضعیفی است و با

حاصل شد،  GOFبرای  63/1کرد و همچنین اگر مقدار 
 & Davariنشانگر برازش کلی قوی مدل دارد )

Rezazadeh, 2017) . مقدار معیارGOF  و از  16/1معادل

باشد که نشانگر برازش قوی مدل کلی پژوهش بیشتر می 66/1
 ت.اس

 

 GOFنتایج برازش کلی مدل با معیار  .8جدول

GOF Communality R2 زامتغیر های درون 

GOF = √0.49 ∗ 0.27 = 0.37 

 گیری کارآفرینانه سبزجهت 511/1 441/1

 عملکرد زیست محیطی 437/1 263/1

 مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت 414/1 464/1

 

 گیریو نتیجه بحث 5
-تجه سازمانی، دوسوتوانی تأثیر هدف از این پژوهش، تحلیل

 نقش بر دتأکی با محیطیزیست عملکرد و سبز کارافرینانه گیری
 شرکت موردی مطالعه) شرکت شده درک اجتماعی مسئولیت
بود. نتایج حاکی از تایید فرضیه اول  (ایران فراسان

 ریسبز تأث نانهیکارآفر یرگیجهت "دوسوتوانی سازمانی بر
جعفرنیا و همکاران های پژوهش با نتیجه اینکه  ." بوددارد

؛ مشابهت دارد. لذا پیشنهاد (2124جوزه لوئیس )؛ (2121)
ً توجه شایانی به می  یدوسوتوانشود، مدیران بانکی حتما

در محیط کار داشته باشد چرا که تعیین کننده مهمی  یسازمان
 کاکرتز وآید،  کارآفرینانه سبز به حساب می یریگجهتدر 

 کی یسازمان یدوسوتواندریافت که  (2141) 6واگنر
 یهاوهیا به سمت شهشرکت یریگجهت درمهم  کنندهینیبشیپ

گیبسون و آید، به حساب می ستیز طیدوستدار مح یتجار
هایی که در بکارگیری و شرکت (2114بریکینشاو )

                                                      
1. Goodness of fit 
2. Tenenhaus et al 
3. Kuckertz & Wagner 

 هاسایر شرکتمهارت دارند نسبت به دوسوتوانی سازمانی 
 .دارند تیبه موفق یشتریب لیتما

رینانه کارآف یریگجهتنیز بیان کرد که  فرضیه دومنتایج 
 اب نتیجه این. که دارد ریتأث یطیمحستیبر عملکرد زسبز 

؛ مشابهت (2122) 1امیر و خان؛ (2124مایو چی ) پژوهش
 یریگجهت دارد. با تاییده این فرضیه بایستی گفت که

در بروز عملکرد زیست محیطی  کارآفرینانه سبز عامل مهمی
که  ییهاشرکتکه  نددریافت (2121شفیق و همکاران ) ؛است
 یتردارند، به طور فعال یشتریبکارآفرینانه سبز  یریگجهت

 هچرا ک کنند،یم یدگیرس یعیطب یطیمحستیبه مشکالت ز
به حداقل رساندن  تواند دررینانه سبز میکارآف یریگجهت
شایانی داشته کمک  ی،و بهبود اکولوژ ستیزطیمح بیتخر

د این توانایی را دارکارآفرینانه سبز  یریگجهتباشد. همچنین 
که محصوالت سازگار با محیط زیست را از طریق بهبود 

تواند های سازگار با محیط زیست معرفی کند که میطراحی
های مواد خطرناک و کشنده را کاهش دهد. استفاده از فناوری

و به مسائل ضمن اینکه کند تا ها کمک میسبز به شرکت

4. Ameer & Khan 
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ئولیت گر مسنقش تعدیلمحیطی با تأکید بر گیری کارافرینانه سبز و عملکرد زیستتأثیر دوسوتوانی سازمانی بر جهت. پناهی مهدی زاده، دهقانی مرضیه اکبری، پیمان

 اجتماعی درک شده شرکت

ی سالمت و ایمن بتوانندمحیطی رسیدگی کنند زیستعملکرد 
ارتی . به عبدر نظر بگیرندنیز شغلی کارکنان و رفاه جامعه را 

 سازدیها را قادر مشرکت کارآفرینانه سبز، یریگجهتدیگر 
گار با عناصر ساز شدههیو محصوالت تعب ندهایفرآ ها،کیتا تکن
رو به  نیدهند، و از ا قیتطب ایرا توسعه و/ ستیز طیبا مح

را کاهش دهند و رفاه  یطیمح بیتا تخر دهدیها اجازه مشرکت
، به همین را بهبود بخشند یطیو مح یکارکنان، اجتماع یکل

 یریگجهت کت بایستی بتوانند به این عامل "دالیل مدیران شر
 کارآفرینانه سبز" توجه شایانی داشته باشند.

رینانه کارآف یریگجهتنیز بیان کرد که  فرضیه سومنتایج 
بر عملکرد  یسازمان یدوسوتوان یرگذاریدر تأثسبز 

 پژوهش با نتیجه این. که دارد یانجینقش م یطیمحستیز
مشابهت دارد. در  ،(2143تیس )مطالعه ، (2122جوناید )

رای بشود حتماً تاییده این فرضیه به مدیران شرکت پیشنهاد می
ری، برداهای اکتشافی و بهرهآمیز در فعالیتمشارکت موفقیت

کارایی ا بتوانند اوالً ت، پیش ببرندهای نوآورانه را حلراه
ً بخشد و را بهبود ها فرآیند مشخصات محصول را به ثانیا
کند که عملکرد محیطی را تحریک کند. عالوه ای بهینه میگونه

ود در پیکربندی منابع خ دوسوتوانی بتواند شرکت اگربر این، 
یا  ها وها، روشآوریبرای طراحی و توسعه فرآیندها، فن

 هستند،کارآفرینانه سبز  یریگجهت دهندهنشانمحصوالتی که 
باعث حفاظت و کاهش تخریب  تواندمی بکار گیرد،

 یسازمان دوسوتوانیمطالعه  نشود. از آنجا که ایزیست محیط
-هبهر یوآورن کرد مینوآورانه متفاوت تقس تیرا به دو فعال

-میو  شوندیکه به طور همزمان انجام م یو اکتشاف برداری

 یهاجنبهکارآفرینانه سبز را "که شامل:  یریگهتجتواند 
 یریپذسکیسبز، فعال بودن، و ر یسازنده در قالب نوآور

 سبز یهاجذب فرصت یها برافعال کردن شرکت یبرا" است
 اشد.، مثمر ثمر بکنندیم تیرا تقو یطیکه عملکرد مح دار،یو پا

 یاعاجتم تیمسئولنیز بیان کرد که  فرضیه چهارمنتایج 
بر  یسازمان یدوسوتوان یرگذاریدرک شده شرکت در تأث

 تیجهن این. که دارد گرلینقش تعدکارآفرینانه سبز  یریگجهت
، مشابهت دارد. با تاییده (2121شفیق و همکاران ) پژوهش با

ا از شود تاین فرضیه بایستی به مدیران شرکت پیشنهاد می
های کسب و در فعالیتدرک شده شرکت  یجتماعا تیمسئول

 نانشکارکرفاه کار خود استفاده کند چرا که با این کار نه تنها 
-جهتدارد تا بیشتر بلکه احتمال ، را در نظر خواهند گرفت

 بهترعملکرد محیطی به منظور را کارآفرینانه سبز  یریگ
های در استراتژی یک شرکت فعالیت همچنین اگر ،حریک کندت

، اثربخشی شونددرک شده، گنجانده  یاجتماع تیمسئول
کارآفرینانه  یریگجهت بینیسازمانی را برای پیش دوسوتوانی

نه درک شده  یاجتماع تیمسئول چرا کهکند، تسریع میسبز را 
را مشخص  زیست" جامعه و محیط"رفاه سهامدارانتنها 

منافع جامعه و بر  تا کندرا تحریک می شرکت بلکهکند، می
همچنین از آنجا که تئوری سرمایه  شود.متمرکز  محیط زیست

 یانهیدرک شده را به عنوان زم یاجتماع تیمسئول اجتماعی،
ا در شرکت ر یهاتیقابل یکه اثربخش کندیم شنهادیپ یدیکل

ه ب کند،یم عیتسر داریپا جینتا نییسبز و تع یهاتیتوسعه ظرف
 یاجتماع تی، مسئولتئوری سرمایه اجتماعی عبارتی دیگر؛

 ،در نظر گرفته« مناسب منابع» یانهیعنوان زمبه را درک شده

 بیرکشرکت ت یهایستگیشا ای منابع و ریبا سا اگر بتواندکه 
ار با سازگ جینتا نییشرکت را در تع یهاتیشود، احتماالً قابل

 یاجتماع تی، مسئول. به طور خاصکندیم نهیبه ستیز طیمح
کند، یفراهم م هاشرکت یبرا ار یاجتماع هیسرما، درک شده

-تجه ینیب شیپ یرا برا یسازمان دوسوتوانی یکه اثربخش
 تیکه مسئول ییکند. از آنجا عیتسرکارآفرینانه سبز  یریگ

 نفعانیها در قبال ذدرک شده به رفتار مسئوالنه شرکت یاجتماع
محصوالت  دیتول یها را براشود، تالش شرکتیمربوط م

 لیتسه ی راداریبه پا یابیتبه منظور دس ستیز طیسازگار با مح
 تیمسئولبا تمامی این اوصاف طبق این فرضیه  کند.یم

کاهش یافته منتها کاهش ضعیف بوده و  درک شده یاجتماع
مدیران شرکت باید بتواند راهبردی را اتخاذ کنند که این کاهش 

 های شرکت در بلند مدت تاثیر بدی بگذارد.نتواند بر خط مشی

 چندین مستلزم حاضر مطالعه پژوهش، نتایج علیرغم
-پژوهش برای هاییایده عنوان به تواندمی که است محدودیت

 . شود گرفته کار به آتی های

شرکت فراسان که یک شرکت  روی بر مطالعه این ابتدا،
 ایجنت توانست که بود متمرکز تولیدی در استان فارس است

 توانمی را آتی مطالعات حال، این با. دهد نشان بر را جالبی
 آزمایش قرار داد. های بزرگ نیز مورد شرکت روی بر

از نظریه سرمایه اجتماعی به منظور  مطالعه این در دوم،
ای معرفی مسولیت اجتماعی شرکت به عنوان عامل زمینه

 که از نظریه سهامداران شودمی پیشنهاد حال، این استفاده شد، با
نیز برای مطالعات آتی به منظور معرفی مسولیت اجتماعی 

 شرکت بهره جست.

 از و بود کمی مطالعه نوعی واقع در پژوهش این سوم،
 با. شد استفاده هاداده آوریجمع برای مقطعی نظرسنجی یک
 نوعی از آتی مطالعات در که شودمی پیشنهاد حال، این

 غیرهامت بین روابط جهت ترکیبی رویکرد یا کیفی پژوهشی
 .شود استفاده

 تنها از مسولیت اجتماعی شرکت به مطالعه چهارم، در این
 در مطالعات که حالی در استفاده شد، کننده تعدیل یک عنوان

 های سبک مانند گرهای دیگرتعدیل اثرات توان ازمی آتی
 بهره جست. را رهبری

 معادالت مدل از حاصل نتایج به عنایت با و پایان در
 مدل عنوانبه توانمی را پژوهش، مفهومی ساختاری، مدل

 و علمی هایپژوهش برای مبنایی و راهنما تواندمی که تجربی
  .گرفت نظر در گیرد، قرار آینده عملی

 

 شکر و قدردانیت

الزم است که از مدیر محترم شرکت فراسان که همکاری الزم 
اش را داشتند، نامهمحترم به منظور  انجام پایانرا با دانشجوی 

 نماییم. تشکر و قدردانی
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