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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تعهد زیستمحیط ی بر نوآوری سبز و عملکرد پایدار با نقش تعدیل کنندگی آموزش زیستت محیطتی
کارکنان در شرکتهای پتروشیمی ماهشهر می باشد .پژوهش حاضر ،از حیث هدف ،کاربردی است و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها ،توصیفی-
پیمایشی است .در این پژوهش برای سنجش متغیر تعهد زیست محیطی از پرسشنامه لیو و همکاران( ، )4102برای سنجش متغیر نوآوری سبز
از پرسشنامه چانگ ( ، ) 4104برای سنجش عملکرد پایدار ازپرسشنامه محمد وهمکاران( )4102و برای ستنجش آمتوزش زیستت محیطتی از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید .جامعه آماری این پژوهش  211نفر از مدیران شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصتادی
ماهشهر میباشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد  061نفر به عنوان نمونه انتخاب و باروش نمونه گیری تصادفی ساده پرسشنامه بین آنها
توزیع گردید .جهت تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از نرمافزار  SPSSو  PLSاستفاده گردیده است.
نتایج نشان میدهد که تعهد زیستمحیطی بر نوآوری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد ولی تتأثیر آن بتر عملکترد پایتدار بتهصتور مستتقی
معنادار نیست اما به طور غیرمستقی تأثیر مثبتی بر عملکرد پایدار دارد .همچنین نوآوری سبز بر عملکرد پایدار تأثیر مثبتت و معنتاداری دارد.
همچنین آموزش زیست محیطی نقش تعدیل کننده در در این تحقیق ایفا نمی کند.
کلیدواژه :تعهد زیست محیطی ،نوآوری سبز ،عملکردپایدار ،آموزش زیست
 -0استادی ارگروه مدیریت،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز (مسوول مکاتبا )
 -4استادیارگروه مدیریت،دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 -2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
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Abstract
The present study aims to investigate the effects of environmental commitment to green innovation and
sustainable performance with the moderating role of environmental Training in Mahshahr petrochemical
companies. This study, in terms of the purpose of application and data collection is descriptive-survey. in
this study in order to evaluate the environmental commitment of questionnaire of Liu et al. (2014), to
measure green innovation of questionnaire of Chang (2012), for measuring sustainable performance of
questionnaire of Mohamad et al. (2013) and to measure environmental training a questionnaire was made
by researcher. The population consisted of 300 of managers Petrochemical Companies of Mahshahr.
According to Morgan method 169 manager were selected and questionnaires were distributed among
them by simple random sampling method. In order to data analysis and hypothesis testing structural
equation modelling, PLS, and SPSS were used.
After analyzing the data, the results revealed that environmental commitment has a positive significant
impact on green innovation, but it’s on sustainable performance not significant. Also green innovation is a
positive significant impact on sustainable performance. Also Environmental training does not play a
moderating role for this research.
Key words: Environmental commitment, green innovation, sustainable performance, environmental
training
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مقدمه
توسعه پایدار 0و مسائل زیستمحیطی به عنوان یکی از مهت تترین

بانسل و روث )4111( 4استدالل میکنند که شرکتها بتا داشتتن

موضتتوعا بتترای استتتراتژی کستت وکتتار ،متتدیریت ،تولیتتد و

انگیزه و تعهد الزم نستبت بته محتیطزیستت متیتواننتد مزایتا و

تصمی گیتری در خصتوت توستعه محصتول بتهسترعت در حتال

ابتکاراتی داشته باشند .آنها همچنین استدالل میکنند با داشتن

اقتصتاد جهتانی

مشروعیت ،پایداری بلندمد  ،بقا ،اجتناب از مجازا و جریمههتا،

تبدیل شده است ،تعداد زیادی از شرکتهای بزرگ دریافتهاند کته

کاهش خطرا  ،رضایت کارکنتان و همچنتین روحیته کارکنتان و

خودنمایی است( .)0امروزه در اقتصاد که به یت

در ی

محیط رقابتی ،سیاست حداکثر کردن سود در کوتاهمتد

متضمن موفقیت نیست و در نتیجه باید با یت

رضایت جامعه از طریق درگیر شدن در مسائل اجتماعی بهرهمنتد

توستعه یتا رفتتار

شتوند( .)2در مطالعتاتی کته درگذشتته در خصتوت تتأثیر تعهتتد

پایدار همراه باشتد( .)4نگرانتیهتایی زیستتمحیطتی بته صتنایع

زیست محیطی بر روی عملکرد پایدار انجام شتده استت تناقضتاتی

مختلف کشیده شده تا جایی که امروزه یکی از عوامتتل مهتت در

مشاهده شده است که در بعضی مطالعا رابطه مثبت و در برخی

فعالیت شرکتها از تأمین مواد اولیته گرفتتته تتتا فرآینتد تولیتد

مطالعا ارتباطی مشاهده نشده است .برای درک یافتههای متورد

محصتتتول جدیتتد در کارخانتتته و مستتائلی کتته حتتین استتتفاده از

اختظف باید در مطالعا از متغیرهایی که تأثیر و رابطه بین تعهد

محصتتول توستتط مصتترفکننتتده پتتیش متتیآیتتد ،مظحتتتا

زیستمحیطی و کس وکار پایتدار ستودمند باشتد استتفاده کترد.

زیستمحیطی است .)2(.امروزه شرکتها باید استراتژیهای ختود

ازجملتته ایتتن متغیرهتتا متتدیریت منتتابع انستتانی بتتهعنتتوان ی ت

را در جهت گرایش به محیط تغییر دهند و با سطح باالیی از تعهد

تعدیل کننده است که ممکن استت رابطته بتین ایتن دو متغیتر را

زیست محیطی مستعد به انجام مدیریت سبز باشتند( .)2تتا چنتد

تعدیل نماید .آموزش کارکنتان در حتوزه هتای مختلتف از جملته

دهه گذشته ،تعهد زیستمحیطی عمدتاً از فشارهای ختارجی کته

اقداما مدیریت منابع انسانی است که میتواند بر عملکرد شرکت

خواستار درمان باثباتی بین رقابتپذیری و الزاما زیستمحیطتی

تاثیر مثبتی داشته باشد ،به عبار دیگر اقداما متدیریت منتابع

بودند ناشی می شد ولی امتروزه بته ختاطر افتزایش آگتاهیهتای

منبع برای استراتژی رقتابتی پایتدار

انسانی می تواند به ایجاد ی

شتترکت در خصتتوت محتتیطزیستتت ختتود را در برابتتر حفاظتتت

کم

محیطزیست مسئول دانسته و خود را به سمت مدیریت سبز سوق

سواال است که تعهد زیست محیطی بر نوآوری ستبز و عملکترد

مقدمته و نیتروی

پایدار چه تاثیری دارد؟ و از سوی دیگر آیا آموزش زیست محیطی

محرک برای نوآوری سبز محسوب میشود و میتواند بتر نتوآوری

کارکنان اثر تعهد زیست محیطی بر عملکرد پایدار را تعتدیل متی

سبز و فعالیت های کس وکار تأثیر گذارد .برای رسیدن به هتدف

کند؟

توسعه پایدار ،نوآوری سبز متیتوانتد باعتث بتاال بتردن کتارایی و

مبانی نظری تحقیق

بهرهوری منابع و بهطور موثرکاهش آلتودگی شتود( .)6بته عقیتده

تعهد زیستمحیطی

دادهاند( .)5تعهد زیستمحیطی بتهعنتوان یت

یوسف عیاد ( )4112به طور سنتی ی

نماید .از این رو  ،پژوهش حاضر بته دنبتال پاسته بته ایتن

تعارض بین فعالیتهتای

تعهد به محیطزیست نتیجه احساس نگرانیهای افراد در ستازمان

زیستمحیطتی و عملکترد شترکت وجتود دارد( ،)2نتوآوری ستبز

نسبت به مسائل زیست محیطی است .البته در ادبیتا دانشتگاهی

میتواند ی راه حل برنده – برنده برای حل این تعارض باشتد(.)6

اجماعی در خصوت تعریف تعهد در مورد مسائل زیستمحیطی

1- Sustainable Development

2 - Bansel & Roth
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وجود ندارد و حتی باالتر از این ،شاید هیچ درک درستی از تعهتد

( .)02عملکرد پایدار اصطظحی است که برای همه استراتژیهتا و

برخاسته از افراد و سازمان وجود ندارد(  .)1لیو و همکاران()4102

اقداما و تاکتی های ی

شرکت که هدف آن بهبتود روابتط بتا

تعهد زیستت محیطتی شترکت را تتظش و مشتارکت در متدیریت

محیط طبیعی و اجتماعی استت بته کتار گرفتته متیشتود (.)05

زیست محیطی و حفاظت محیطزیست می دانند .در تعریتف دیگتر

چنانچه گفته شد عملکرد پایدار دارای سه بعد اقتصادی ،اجتماعی

حس و انگیتزه قتوی بترای ستبز

و زیست محیطی است و شرط پایدار بودن این است کته ایتن سته

شدن شرکت است ( .)01در تعریتف دیگتری آراگتون و همکتاران

بعد به صور مناس باه در تعادل باشند  .در این تحقیق نیتز از

( ،)4112تعهد زیستمحیطی را مجموعه ای از اقداماتی کته یت

این سه بعد برای سنجش عملکرد پایدار استفاده شده است.

شرکت در رابطه با مسائل زیست محیطی انجام می دهتد و هتدف

آموزش زیست محیطی کارکنان

از انجام این اقداما  ،سازگاری با محیطزیست است  ،تعریف متی

آموزش زیست محیطی ،توسعه دانش ،مهار ها ،نگترش ،انگیتزه و

کنند(.)00

تعهد کاری افراد که بتهصتور راهحلتی بترای مشتکظ فعلتی و

نوآوری سبز

جلتتوگیری از مشتتکظ جدیتتد در محتتیط استتت ( .)06اتحادیتته

بتته بیتتان اولتتترا و ستتاینت جتتین ()4111؛ هتتالیظ و رندکویستتت

بین المللی حفاظت از طبیعتت( )0121آمتوزش محتیط زیستت را

( )4100نوآوری سبز اینگونه تعریتفشتده استت کته نتوآوری را

شناسایی ارزش ها و توضیح مفاهی به منتتور ایجتاد مهتار هتا و

بتتهعنتتوان توستتعه محصتتول و پیتتادهستتازی محصتتوال جدیتتد و

گرایشهای موردنیاز برای درک و شتناخت وابستتگیهتای میتان

فنآوری هایی که از طریق تسهیل کردن دستیابی به هدف سبز به

انسان ،فرهنگ او و محیطزیست پیرامون او .آموزش محیطزیستت

می کنند و کاهش اثرا زیستتمحیطتی در

همچنین فعالیت هایی اع از تصتمی گیتری و خودالقتایی قتوانین

تعهد زیست محیطی شرکت ی

پایداری محیط کم

سراسر فرآیندهای تولید و چرخه عمر محصول کته بتهنوبته ختود

رفتاری مرتبط باکیفیت محیطزیست میداند (.)02

ارتقاء بهره وری ،اعتبار و وجهه شرکت و رسیدن به مزیتت رقتابتی

پیشینه تحقیق

که اولین مزیت مه آن است را به همراه دارد ( .)04نوآوری ستبز

چانتتگ در ستتال  )2(4104مطالعتتهای بتتا عنتتوان تتتأثیر تعهتتد

دارای چندین شاخص است که ما در ایتن مطالعته از دو شتاخص

زیست محیطی بر نوآوری محصتول ستبز؛ بتادرنتر گترفتن نقتش

نوآوری محصول سبز و نتوآوری فراینتد ستبز براستاس مطالعتا

میانجی سرمایه انسانی سبز به انجام رسانید که بعد از بررسیهای

گذشته استفاده میکنی .

صور گرفته مشخص گردید که تعهد زیستمحیطی تأثیر مثبتت

عملکرد پایدار

معناداری بر نوآوری محصول سبز و سترمایه انستانی ستبز دارد و

به عقیده واگنر ( ،)4101تاکاال و فتظ ( ،)4111عملکترد پایتدار

سرمایه انسانی سبز نقش میانجی بین رابطه تعهد زیستمحیطی و

شرکت بتهطتور عمتده بتر عملکترد زیستتمحیطتی ،اجتمتاعی و

نتتوآوری محصتتول ستتبز را ایفتتا متتینمایتتد .کیانتتگ لیتتو ()4102

اقتصادی توسعه پایدار تمرکز دارد ( .)02عملکرد پایدار به عنتوان

مطالعه ای با عنوان توسعه پایدار شرکت چینی؛ نقش جهتگیتری

توانایی شرکت برای پاسه به نیازهای متالی ختود در کوتتاهمتد

آینده ،تعهد زیستمحیطی و آموزش کارکنان ،بته انجتام رستانید.

بدون به خطر انداختن توانایی خود یا دیگران برای رفتع نیازهتای

مطالعه نشان میدهد که تعهد زیستمحیطتی تتأثیر مثبتتی (01

آینده تعریف شده است .آنچه میتوان از این تعریف استدالل کترد

درصد) بر عملکرد پایدار یا رفتارهای دوستدار محیط زیست دارند.

توجه کس وکارها در بلندمد به منافع ختود و دیگتران استت و

آنچه باید در بحتث تعهتد زیستتمحیطتی مطترگ گردیتده استت

نباید منافع بلندمد خود و دیگران فدای منافع کوتاهمد نمایتد

حمایت مدیران ارشد و نگرانیهای آنها در خصتوت ایتن مستاله
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است و همچنین سرمایهگتذاریهتایی کته در ایتن خصتوت بایتد

زیست محیطتی دارد ولتی بتین نتوآوری فرآینتد ستبز و عملکترد

صور گیرد .چنگ ( )4100مطالعه ای با عنوان بررسی رابطه بین

زیست محیطی رابطه مثبتی یافت نشد .همچنین نوآوری محصتول

تعهد زیست محیطی شرکت بر روی مزیت رقابتی با نقش میتانجی

سبز و نوآوری فرآیند سبز تأثیر معناداری بر روی عملکرد شترکت

نوآوری سبز ،به انجام رسانید .نتایج حاکی از آن استت کته تعهتد

ندارند .یافته دیگر از پژوهش حاضر تأثیر عملکرد زیستمحیطی بر

زیست محیطی ( اصول اخظقی) بر مزیتت رقتابتی و نتوآوری ستبز

عملکرد شرکت معنادار میباشد.چنگ و چن ( )4102مطالعهای با

تأثیر مثبت و معناداری دارد .نوآوری محصول سبز نقتش میتانجی

عنوان هویت سبز سازمانی و نوآوری سبز به انجام رساندند .عتظوه

بین تعهد زیست محیط و مزیت رقابتی را ایفا میکند درصورتیکه

بر این دو متغیر ،متغیرهتای تعهتد زیستتمحیطتی و مشتروعیت

نوآوری فرآیند سبز این گونه نیست .سزن و کانکایا ()0؛ مطالعهای

سازمانی به عنوان نقش میانجی مورداستفاده قرارگرفتهانتد .نتتایج

با عنوان بررسی اثر تولید سبز و نوآوری سبز بر عملکرد پایتداری،

نشان میدهد که هویت سبز و تتأثیر مثبتت و معنتاداری بتر روی

به انجام رساندند .نتایج حاکی از آن است کته تولیتد ستبز بتر دو

نوآوری سبز دارد و همچنین بهطور غیرمستقی و از طریتق تعهتد

جنبه از عملکرد پایدار یعنی عملکرد اجتماعی و عملکرد محیطتی

زیست محیطی تأثیر مثبتی بر روی عملکرد نوآوری دارد .همچنین

تأثیر مثبت و معنادار مشاهده گردیتد ولتی تتأثیر آن بتر عملکترد

در این مطالعه محققین یافتند که هر چه اندازه شترکت بتزرگتتر

اقتصادی معنادار نیست .همچنین نوآوری فرآیند سبز بر هتر سته

باشد تعهد زیست محیطی و عملکرد نتوآوری ستبز در ستازمانهتا

جنبه عملکرد پایدار تأثیر مثبت و معنادار دارد درحتالیکته تتأثیر

بیشتر نمود میکند.

نوآوری محصول سبز از نوع معنادار نیست.

علی مروتی و همکاران ( )2تأثیر ابعاد نوآوری بر عملکرد ستازمان،

لین و همکاران ( )04مطالعه ای با عنوان بررسی تتأثیر تقاضتاهای

در این مطالعه نوآوری محصول سبز بهصور غیرمستقی و بتا در

بازار بر روی نوآوری محصول سبز و عملکرد شرکت بتا استتفاده از

نتر گرفتن نقش میتانجی عملکترد زیستت محیطتی بتر عملکترد

معادال ساختاری به انجام رسانیدند .یافتهها حتاکی از آن استت

سازمان تأثیر می گتذارد .نتوآوری فرآینتد ستتبز هتت بته صتور

که تقاضای بازار تأثیر مثبت و معناداری بر روی نتوآوری محصتول

مستتقی و هت اینکته بهصور غیرمستقی بهواسطۀ تأثیر مثبتی

سبز و نوآوری فرآیند ستبز دارد .همچنتین مشتخص گردیتد کته

که بر عملکرد زیست محیطی سازمان دارد میتواند عملکترد کلتی

نوآوری محصول سبز تتأثیر مثبتت و معنتاداری بتر روی عملکترد

سازمان را بهبتود بخشد.

مدل مفهومی پژوهش
نوآوری سبز
تعهدات زیست محیطی

عملکرد پایدار
آموزش زیست محیطی
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جامعه آماری شتامل  211نفتر از متدیران ردههتای مختلتف ایتن

 .0تعهد زیستمحیطی شرکت بر عملکرد پایتدار شترکت تتأثیر

شرکت های پتروشیمی بندر ماهشهر است .بتا استتفاده از جتدول
مورگان ،حج نمونه الزم جهت بررسی  061به دست آمتد .داده-

مثبت و معناداری دارد.
 .4تعهد زیستمحیطی شرکت بر نتوآوری ستبز تتأثیر مثبتت و

.2

های تحقیق در نیمه نخست ستال  0212بترای بررستی و آزمتون

معناداری دارد.

استفاده میشود و نمونهگیری به روش نمونهگیری تصادفی ستاده

نوآوری سبز بر عملکرد پایدار شرکت تأثیر مثبت و معناداری

صور میگیرد .در پژوهش حاضر از روش اسنادی بترای تتدوین

دارد.

مبانی نتری و پیشینه تحقیق و از روش میدانی برای جمتع آوری

 .2تعهد زیست محیطی شرکت بر عملکرد پایدار شرکت با نقش
میانجی نوآوری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد.

داده ها به منتتور تاییتد یتا رد فرضتیا استتفاده گردیتد .ابتزار
گردآوری داده ها در روش میدانی  ،پرسشتنامه استت کته منبتع

 .5تعهد زیست محیطی شرکت بر عملکرد پایدار شرکت با نقش

پرسشنامه های مورد استفاده برای ستنجش متغیرهتای پتژوهش

تعدیل کنندگی آموزش زیست محیطی کارکنان تأثیر مثبت

حاضر و مولفه های مورد سنجش هر متغیر در جتدول ( )0نشتان

و معناداری دارد.

داده شده است  .در پرسشتنامه هتای رکتر شتده بترای ستنجش

روششناسی پژوهش

متغیرهتتا از طیتتف پتتنج گزینتته ای لیکتتر (کتتامظ مختتالف تتتا

پژوهش حاضر ،از حیث هتدف ،کتاربردی استت و از حیتث روش

کامظموافق ) استفاده گردید.در این پژوهش برای ستنجش روایتی

انجام آن ،در زمرة پژوهشهای توصتیفی طبقتهبنتدی متیشتود.

محتوای پرسشنامه از نتر خبرگتان و بترای ستنجش پایتایی آن

همچنین این پژوهش ازآنجهت که به بررسی دادههای مرتبط بتا

ازضری

آلفای کرونباخ استفاده گردید که نتایج آن در جتدول()0

برههای از زمان میپتردازد ،از نتوع پتژوهشهتای مقطعتی استت.

نشان داده شده است.

جدول -5منابع ابزار سنجش متغیرهای تحقیق و نتایج ضریب آلفای کرونباخ
شاخص ها

متغیرها

تعداد گویه

منبع

آلفای کرونباخ

 تاکید چش انداز شرکت بر مسائل زیست محیطیتعهد زیستمحیطی  -وجود برنامه مدون در خصوت مدیریت مسائل زیستمحیطی

5

لیو و همکاران4102،

1/212

 وجود ردیف بودجه ای برای مدیریت مسائل زیست محیطینوآوری سبز

آموزش زیست
محیطی

 نوآوری محصول سبز -نوآوری فرایند سبز

1

چانگ 4104

1/212

 وجود دوره های آموزشی مربوط به مسائل زیست محیطی -اطظع رسانی در خصوت مسائل زیست محیطی

2

محقق ساخته

1/145

 آموزش استانداردهای زیست محیطی-شاخص زیست محیطی

عملکرد پایدار

شاخص اجتماعی-شاخص اقتصادی

02

محمد و همکاران)40( 4102 ،

1/150
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با توجه به جدول ( )0چون میزان آلفای کرونباخ متغیرها بیشتر از

کارشناسی ارشد و باالتر بودند .در ادامه قبل از تحلیل دادهها و به

 1/21میباشد لذا پرسشنامه از پایایی مناس برخوردار است.

منتور شناخت آزمونهای آماری مناس  ،آزمون نرمال بودن داده

یافته های تحقیق

هتا متورد بررستتی قترار گرفتتت کته بته همتتین منتتور از آزمتتون

دادههای جمعآوری شده از حج نمونه مورد مطالعه نشان داد که

کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است .نتایج این آزمتون در

حدود  10/2درصد از پاسه دهندگان مرد و  2/2درصد زن بودنتد.

جتتدول ( )4نشتتان داده شتتده استتت .بتتا توجتته بتتا اینکتته ستتطح

از سوی دیگتر حتدود  5/2درصتد پاستهدهنتدگان دارای متدرک

معناداری ) (sigتمتام متغیرهتا بزرگتتر از  1/15استت متیتتوان

کتتاردانی 52/1 ،درصتتد کارشناستتی و  26/2درصتتد دارای متتدرک

نتیجتتتته گرفتتتتت کتتتته توزیتتتتع دادههتتتتا نرمتتتتال استتتتت.

جدول  -2نتایج آزمون کولموگروف  -اسمیرنف
کولموگروف  -اسمیرنف

سطح معناداری

وضعیت

متغیر
تعهد زیستمحیطی

03022

1/050

نرمال

نوآوری سبز

1/521

1/122

نرمال

آموزش زیست محیطی

1/226

1/650

نرمال

عملکرد پایدار

1/251

1/604

نرمال

در ادامه با توجه به نرمال یتودن داده هتا بترای بررستی وضتعیت

میگردد که این مقدار بزرگتتر از  2و یتا کوچت تتر از  2استت.

نمونتهای استتفاده

بدینصور که اگر حد باال و حتد پتایین مثبتت باشتند میتانگین

شد که نتایج آن در جتدول ( )2نشتان داده شتده استت .در ایتن

بزرگتر از  2و در حد مطلوبی است و اگر حتد بتاال و حتد پتایین

آزمون فرضیهای به این صور در نتر گرفته میشود که میتانگین

منفی باشند یعنی میانگین کمتر از  2است .با توجه به توضتیحا

هرکدام از متغیرها برابر  2است .درصورتیکه  sigکوچت تتر از 5

و جدول ( ) 2وضعیت متغیرهای تعهد زیستت محیطتی ،نتوآوری

درصد باشد ایتن فرضتیه یعنتی برابتر بتودن میتانگین هرکتدام از

سبز و آموزش زیست محیطی در شرکت های پتروشیمی در حتد

متغیرها با  2رد می شود و با توجه به حتد بتاال و پتایین مشتخص

مطلوب و عملکرد پایدار این شرکتها در حد نامطلوبی است.

موجود متغیرها در نمونه آماری از آزمون  tت

جدول  -3نتایج آزمون  tتک نمونهای
متغیر

میانگین

انحراف معیار

Sig

حد باال

حد پایین

تعهد زیستمحیطی

2/22

1/622

13111

1/2255

1/6424

نوآوری سبز

2/20

1/612

13111

1/5414

1/2001

عملکرد پایدار

4/22

1/222

13101

-1/1205

1/4162

آموزش زیستمحیطی

2/52

1/222

13111

1/2012

1/2245
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آلفتای کرونبتاخ در متورد

برازش مدل اندازهگیری

تایید میشود .پایایی ترکیبی و ضتری

برای بررسی برازش مدل اندازهگیری از سه معیتار پایتایی ،روایتی

همه متغیرها باالتر از  1/2بود (جدول شماره  ،)2در نتیجه نتتایج

همگرا و روایی واگرا استفاده شد و برای سنجش پایتایی متدل ،از

مدل را تایید

پژوهش حاضر در مورد این دو معیار ،برازش مناس

ستازه بتا شتاخص-

پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شتد .بتا توجته بته معیتار

میکند .روایی واگرا که میزان همبستگی یت

(AVEمیانگین واریانس استخراجی) که بتاالتر از  1/5متیباشتد.

هایش در مقابل همبستگی آن سازه با ستایر ستازههتا را مقایسته

روایی همگرای مدل و مناس

میکند در جدول شماره () 5آمده است.

بودن برازش مدلهای اندازهگیتری

جدول -0روایی همگرا و پایایی ابزار اندازهگیری
آلفای کرونباخ

پایایی مرکب

AVE

تعهد زیستمحیطی

1/22

1/26

1/512

نوآوری سبز

1/222

1/22

1/521

اموزش زیست محیطی

1/21

1/10

1/610

عملکرد پایدار

1/225

1/22

1/525

متغیر

جدول -1ماتریس مقایسه جذر  AVEو ضرایب همبستگی سازهها
تعهد زیستمحیطی

متغیر

نوآوری سبز

آموزش زیست محیطی

عملکرد پایدار

AVE=1/205

تعهد زیستمحیطی
نوآوری سبز

1/612

AVE=1/222

آموزش زیست محیطی

1/624

1/514

AVE =1/222

عملکرد پایدار

1/222

1/606

1/225

AVE=1/221

همانگونه که در جدول ( )5مشاهده می شود از آزمون از فورنتل

باید بیشتر از باالترین همبستتگی آن متغیتر بتا ستایر متغیرهتای

و الکر ( ،)0120جهت برازش واگرایی مدل استفاده گردیده است.

مکنون باشد .همانطور که مشاهده متی شتود هتر متغیتر مجتذور

متغیر باید در مقایسه با معرفهتای

 AVEان بیشتر از همبستگی است که بتا دیگتر متغیرهتا دارد و

سایر متغیرهای مکنون ،پراکندگی بیشتری را در بین معترفهتای

این بدین معنی است که روایی واگرای متغیرها متورد تاییتد قترار

خودش داشته باشد .ازنتر آماری ،مجذور  AVEهر متغیر مکنون

میگیرد.

این معیار ادعا میکند که ی
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برازش مدل ساختاری
در این پژوهش به علت حضور متغیر تعدیلگتر ،بته تحلیتل متدل

کیفیت مطلوب مدل ساختاری است .همچنین مقدار شتاخص R2

مفهومی پژوهش در دو مرحله پرداختته شتده استت .مرحلته اول

بین صفر و ی

بوده و سه مقدار 1/42 ،1/01و  1/62به ترتی بته

بدون حضور متغیر تعدیلگر و مرحله دوم با ورود متغیر تعدیلگر.

عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی بترای ایتن شتاخص معرفتی

از این رو ،در این مرحله برازش هر دو مدل ساختاری بررسی می-

شده است( .)41با توجه به جدول( )6به دلیل مثبت بودن شاخص
2

شود .برای بررسی برازش مدل ساختاری ،از ضترای  R2و معیتار

2

 Qو حصول مقادیر متوسط برای  ، Rمی توان نتیجته گرفتت

 Q2استفاده شد .مثبت بودن مقتادیر شتاخص  Q2نشتان دهنتده

که مدل ساختاری از برازش مطلوبی برخورداراست.

جدول -2مقدار  R2و Q2
وضعیت مدل

شاخص برازش

نوآوری سبز

عملکرد پایدار

R2

1/262

1/222

2

Q

1/024

1/412

R2

1/262

1/242

2

1/022

1/441

بدون حضور متغیر تعدیلگر

با حضور متغیر تعدیلگر
Q

برازش مدل کلی
پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ستاختاری متدل،

قوی برای  GOFمعرفی شتده استت ( ،)41بتا توجته بته جتدول

برازش کلی متدل از طریتق معیتار  GOFکته توستط تنهتاوس و

()2حاصل شتدن مقتدار  13220بترای شتاخص  ، GOFنشتان از

همکارانش ارائه شده است ،استفاده شتد ( .)01بتا توجته بته سته

برازش کلی قوی مدل پژوهش دارد .

مقدار  1/45 ، 1/10و  1/26که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و

جدول  -7مقدار برازش کلی مدل
Q2

R2
تعهد زیستمحیطی

-

1/210

نوآوری سبز

1/262

1/242

آموزش زیست محیطی

-

1/511

عملکرد پایدار

1/242

1/212

GOF

1/220
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( )T-Valueبرای تایید یتا رد فرضتیا استتفاده شتد .ضترای

آزمون فرضیههای پژوهش

مستیرهای مربتوط بته فرضتیههتای متدل در

پس اطمینان از برازش کلتی متدل  ،فرضتیه هتای تحقیتق متورد

معناداری و ضرای

بررسی قرار گرفت  .برای بررسی فرضیا تحقیتق از آزمتون بتو

شکل( )0آمده است .همچنین نتایج آزمون فرضتیههتا در جتدول

استرا ( )BTو در این آزمون از شتاخص جزئتی مقتدار آمتاره t

( )2آمده است.

شکل -5ضرایب مسیر و عدد معناداری مدل
با توجه به شکل ( )0مقدار عدد معنتاداری در فرضتیه اول 1/222

سوم  6/512میباشد ،این مقدار از  0/16بیشتر است ،لذا میتتوان

میباشد ،این مقدار از  0/16کمتر است ،لذا میتوان نتیجه گرفتت

نتیجه گرفت که نوآوری سبز بر عملکرد پایدار شرکت تأثیر مثبت

که تعهد زیست محیطی شرکت بر عملکرد پایدار تتأثیر معنتاداری

و معناداری دارد که نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیق مورآ ()02

ندارد .نتایج تحقیق با نتایج تحقیق کیانگ لیتو ( )4102مطابقتت

و لین و همکاران( )4102مطابقت دارد .مقدار عدد معنتاداری در

ندارد .در فرضیه دوم مقدار عدد معناداری 00/521میباشتد ،ایتن

فرضیه چهارم  1/115میباشد ،این مقدار از  0/16کمتر است ،لذا

مقدار از  0316بیشتر است ،لذا میتوان نتیجته گرفتت کته تعهتد

میتوان نتیجه گرفت که آموزش زیست محیطتی کارکنتان تتاثیر

زیستمحیطی شرکت بر نوآوری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد.

تعهد زیست محیطی بر عملکرد پایدار را تعدیل نمیکنتد  .نتیجته

نتیجه این فرضیه با نتایج تحقیق چنگ ( ،)4100چنتگ ()4104

این فرضیه با نتایج تحقیق لین و همکتاران( )4102مغتایر دارد.

و چن و چنگ ( )4102مطابقت دارد  .عدد معنتاداری در فرضتیه

به طور خظصه نتایج فرضیا در جدول() 2آورده شده است.
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جدول  -9آزمون فرضیات
فرضیهها

ضریب مسیر

عدد معناداری

1/124

1/222

رد فرضیه

 -4تعهد زیستمحیطی شرکت بر نوآوری سبز تأثیر مثبت و معناداری دارد.

1/612

00/521

تائید فرضیه

 -2نوآوری سبز بر عملکرد پایدار شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

1/542

6/512

تائید فرضیه

-1/021

1/115

رد فرضیه

 -0تعهد زیست محیطی شرکت بر عملکرد پایدار شرکت تتأثیر مثبتت و معنتاداری
دارد.

-2تعهد زیست محیطی شرکت بر عملکرد پایدار شرکت با نقتش تعتدیل کننتدگی
آموزش زیست محیطی کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

آزمون فرضیه

بررسی نقش میانجی نوآوری سبز
برای بررسی نقش میانجی نوآوری سبز از آزمتون ستوبل استتفاده

از سوی دیگر در این آزمون برای بررسی شد اثر متغیر میتانجی

شد .در این آزمون برای بررسی نقش میانجی متغیر ازفرمول زیتر

از آمارهای به نام  VAFاستفاده میشود که مقدار بتین  1و  0را

استفاده می گردد:

اختیار میکند و هرچه این مقدار به  0نزدی تتر باشتد ،نشتان از
قوی بودن تأثیر متغیر میانجی دارد .در واقع این مقدار نسبت اثتر
غیر مستقی بر اثر کل را میسنجد ،و از فرمول زیر محاسبه متی-

که در این فرمول:

گردد:

 aمقدار ضری مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛
 bمقدار ضری مسیر میان متغیر میانجی و وابسته؛
 Saخطای استتاندارد مربتوط بته مستیر میتان متغیتر مستتقل و

 Cمقدار ضری مسیر میان متغیر مستقل و وابسته میباشد.

میانجی؛ و

مقادیر مورد نیاز برای بررسی نقش میانجی متغیتر نتوآوری ستبز

 Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته

بین تعهد زیست محیطی شرکت وعملکترد پایتدار در جتدول ()1

میباشد.

نشان داده شده است.
جدول  -8مقادیر ضریب مسیر و سطح خطا جهت آزمون سوبل
ضریب مسیر

سطح خطای مشاهده شده

تعهد زیست محیطی >-نواوری سبز

1/612

1/154

نوآوری سبز >-عملکرد پایدار

1/542

1/121

تعهد زیست محیطی >-عملکرد پایدار

1/124

1/112

فصلنامه انسان و محیط زیست ،شماره  ،50زمستان 12
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این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت نقش تعدیلی آموزش زیستت
محیطی کارکنان در بررسی تاثیر تعهد زیست محیطی شرکت بتر
عملکرد پایدار بتود کته نتتایج نشتان داد نقتش تعتدیل کننتدگی
آموزش زیست محیطی معنادار نیست .از طرفتی در بررستیهتای
صور گرفته مشخص گردید که آموزشهتای زیستتمحیطتی در
با توجه به مقدار  z-valueحاصل از آزمتون ستوبل کته برابتر بتا

سطح قابل قبولی در شرکتهای پتروشیمی برگزار متیشتود؛ امتا

 01/61شد و به دلیل بیشتر بودن از 0/16میتوان اظهار داشت که

ایتتن ستتمال مطتترگ متتیشتتود کتته چگونتته بتتاوجود آمتتوزشهتتای

در سطح اطمینان  ،%15نوآوری سبز بین تعهد زیستت محیطتی

زیستمحیطی در شرکتهای زیستتمحیطتی روابتط بتین تعهتد

شرکت و عملکرد پایدار نقش میانجی را ایفا می کند و با توجه بته

زیست محیطی و عملکرد پایدار را تعدیل نمیکند؟ آموزشها بایتد

عدم معناداری تاثیر تعهد زیست محیطی بر عملکترد پایتدار ایتن

بهگونه ای باشد تا انگیزه ،تعهد ،تواناییهتا و مهتار هتای افتراد را

متغیر نقش میانجی کامل را ایفا می کند یعنی تعهد زیستمحیطی

نسبت به محیطزیست و به طورکلی عملکرد پایدار افزایش دهتد و

شرکت فقط ازطریق نوآوری سبز بر عملکرد پایدار تاثیرگذار است

صرفاً برگزاری اینگونه آموزشها و بتدون در نتتر گترفتن نتیجته

 ..همچنین با توجه به آزمون  VAFکته مقتدار آن  1/224متی-

الزم ،جز هزینه برای شرکتها سودی بته همتراه نخواهتد داشتت.

باشد ،نشان از قوی بودن تأثیر این متغیر میانجی دارد.

باوجود آموزشها در شرکتهای موردمطالعه اما به نتر متیرستد،

بحث و نتیجهگیری

به علت جدی نگرفتن دورههای آموزشی و پیتاده نکتردن آنچته از

تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر تعهد زیست محیطی شرکت بتر

دورهها حاصل شده موج عدم تأثیر ایتن آمتوزشهتا در عملکترد

نوآوری سبز و عملکرد پایدارکس و کار در شرکتهای پتروشیمی

پایدار شده است .بته عقیتده لیتو و همکتاران ( )4102حمایتت و

ماهشهر انجام گردید .بعد از بررسیهای صتور گرفتته مشتخص

تشویق های مدیران ارشدی که استراتژیهای سبز را متدنتر قترار

گردید که تعهد زیستمحیطی در شرکت تتأثیر مثبتت و معنتادار

میدهند در این روابط بیتأثیر نیست .آنچه در ایتن تحقیتق حتائز

نسبتاً قوی بر نوآوری سبز (شاخص نوآوری سبز محصول و نوآوری

اهمیت است این است توجه به برنامههای تعهد زیستتمحیطتی و

فرایند محصول) دارد اما بر عملکرد پایدار تأثیر معناداری مشاهده

استمرار آن و اجرای دقیق برنامههایی کته در استتراتژی ستازمان

نگردید ،تعهد زیستمحیطی بهطور غیرمستقی و از طریق نوآوری

قرار میگیرند میتواند موج بهبود پایداری در شرکتها میشود.

سبز بر عملکرد پایدار تتأثیر مثبتت و معنتاداری دارد .در تحقیتق

وجود سرمایهگذاریهای بلندمد در این برنامهها و نگاه بلندمد

حاضر نوآوری سبز بر عملکرد پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارد و

مدیران ارشد به برنامههای زیستمحیطی میتواند مسیر پایتداری

نشان میدهد هر چه شرکتها در مسیر نوآوری سبز قدم بردارنتد

شرکتها را هموار نماید .در نهایت  ،انجام تحقیق فعلی در صنایع

بهبود عملکرد پایدار می شود .تحقیقتا نشتان متی دهتد

مختلف و استفاده از جامعه آماری بزرگتر و انجام آن در دورههای

نوآوری سبز باعث تولید محصوالتی میشود که نهتنها برای بازار و

زمانی مختلف ،در نتر گرفتن نوآوری مدیریتی سبز به عنوان یکی

مشتتتریان جتتذابیت دارد همچنتتین متتی توانتتد باعتتث حفتت

دیگر از شاخصهای نوآوری سبز در تحقیقا آتی و تتأثیر آن بتر

محیطزیستت از آلتودگی گتردد .شترکتهتا بایتد بته فکتر تولیتد

عملکرد پایدار و شناسایی انگیزهها و محرکهای عملکرد پایدار در

محصوال دوستدار محیط زیست از طریق نوآوری سبز باشتند تتا

کشور از جمله پیشنهادهایی است که میتوان در پژوهشهای آتی

بتوانند به اهداف پایداری خود دست یابد .فرضیه دیگری که در

مورداستفاده قرار گیرند.

موج
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