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  چکیده

از طریق  سبز نوآوري بنیادي سبز و نوآوري تدریجیبر  به کارآفرینی سبزگرایش هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر 
که همبستگی است  - از نظر روش، توصیفیبود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردي و  متغیر میانجی یادگیري زنجیره تأمین

 جی اصفهانکوچک و متوسط شهرك صنعتی هاي  شرکت  جامعه آماري پژوهش را انجام گرفته است. 1399درسال 
با در نظر گرفتن شهرك تعیین گردید.  و به روش تصادفی ساده جدول مورگاندادند. حجم نمونه بر اساس  می تشکیل

براي جمع آوري نفر از مدیران ارشد به عنوان نمونه در نظر گرفته شد.  210صنعتی جی اصفهان به عنوان جامعه آماري، 
ایایی ی سازه تأیید شد و پبا بهره گیري از روایی محتوایی و روای استفاده شد. روایی پرسشنامه استاندارد از پرسشنامهها  هداد
و آزمون فرضیه ها، از مدل یابی معادالت ساختاري ها  براي تجزیه و تحلیل داده .با روش آلفاي کرونباخ تعیین گردید آن

به کارآفرینی سبز بر یادگیري  که گرایش پژوهش نشان دادهاي  استفاده شد. یافته MPLUS 7.4به کمک نرم افزار
نشان داد که تأثیر ها  تأثیر مستقیم و معناداري دارد. همچنین یافته سبز تدریجیو نوآوري  سبز بنیادينوآوري  ،زنجیره تأمین

حاکی ها  عالوه بر این، یافتهباشد.  می مثبت و معنادار سبز تدریجینوآوري بنیادي سبز و نوآوري بر  یادگیري زنجیره تأمین
یادگیري از طریق متغیر میانجی  سبز تدریجینیادي سبز و نوآوري نوآوري ببر  به کارآفرینی سبز گرایشاز آن است که 

  تأثیرگذار است. زنجیره تأمین
  
یادگیري  و، نوآوري تدریجی سبز، نوآوري سبز نوآوري بنیادي سبزسبز،  به کارآفرینیگرایش  :هاي کلیدي واژه

  زنجیره تأمین
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  مقدمه
   از منـابع محیطـی، اسـتفاده پایـدار    هـاي   ، آلـودگی زیست محیطـی هاي  کمبود منابع، نگرانی

)El-Kassar & Singh, 2019:483 آگاهی روزافزون مشتریان از محصوالت سازگار با محیط ) و
 ,.Lisi et al( کنـد  می ترغیب 1ایجاد نوآوري سبزداشتن مدیریت سبز و را به ها  انزیست، سازم

 & Song)زیست محیطـی اسـت  هاي  مهمترین انواع استراتژيوآوري سبز یکی از ). ن2020:156

Yu, 2018:136).  ،صـنایع  از مهمتـرین   2کوچـک و متوسـط  هاي  شرکتاز جنبه زیست محیطی
  .(Rumanti et al., 2017:182) باشند می یست محیطیزهاي  نگرانیافزایش درباره 

نوآوري سبز در محصـوالت و خـدمات    ایجاد و بهبودمختلفی را براي هاي  روشها  سازمان
پیشـرو از طریـق ایجـاد    هـاي   امـروزه مـدیران زنجیـره تـأمین در شـرکت     کننـد.   مـی  خود اتخـاذ 

کوشـند تـا از بهبـود     مـی  مطلوبیت و رضایت مندي از دیدگاه محیطی در سراسر زنجیره تـأمین، 
در کل زنجیره تأمین به عنوان یک سالح استراتژیک براي کسب عملکرد زیست محیطی خود 

د را بر اساس سه موضوع مهم محصول سبز، تولیـد  مزیت رقابتی پایدار سود ببرند و اهداف خو
یـادگیري زنجیـره    ).48:1399(گنجی و همکـاران،   کنند می گذاري پایهسبز و بازیافت محصول 

از طریق جمع آوري و بهره برداري از اطالعات و دانـش توسـط   مهمی است که  فرآیند 3تأمین
تولیدي و خدماتی بـه عنـوان   هاي  به طور گسترده اي توسط سازمان ،تأمین کنندگان و مشتریان

از سوي دیگر،  ).Haq et al., 2020:3( پذیرفته شده است کسب و کارراي بهبود در رویکردي ب
بـه ایجـاد ارزش در    ،، از طریـق نـوآوري  4گـرایش بـه کـارآفرینی سـبز    با رویکـرد  هاي  شرکت

 .(Habib et al., 2020:9)پردازنـد  مـی  مشتري، محصوالت و خدمات سـازگار بـا محـیط زیسـت    
خـاطرات  د تـا حـدودي م  نـ تعهد دار کوچک و متوسطهاي  کارآفرین مثل شرکتهاي  شرکت

اجرایـی  هاي  تکنولوژي و ، خدماتتا اولین شرکت در ارائه محصوالت کنندپرریسک را قبول 
 يادیـ ز شیگـرا هـا   شـرکت  ایندهد  می نشان ) کهAltinay  & Wang, 2011:673( دنجدید باش

                                                        
1 Green Innovation (GI) 
2 Small & Medium Enterprises size (SMEs)   
3 Supply Chain Learning (SCL)  
4 Green Entrepreneurial Orientation (GEO)  
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   ).Al-Dhaafri et al., 2016:92(دارند نوآورانههاي  ياستراتژ يساز ادهیپ يبرا
ر بـازار  تواننـد د  می  کنند می استفادهسبز هاي  خود از روشهاي  که در فعالیتهایی  سازمان

به جلو حرکت کنند و براي محصوالت سبزشان قیمت باالتري را در نظر بگیرند و همچنـین   رو
از نظـر مـدیریت اسـتراتژیک،     ).Gupta & Barua, 2017:246( دوارد بازارهاي جدیدتري شـون 

خـود را در  هـاي   سازد تا تصمیم گیـري  می را قادرها  و دولتها  ها، بانک نوآوري سبز، شرکت
دانـش از تـأمین    از سـوي دیگـر، کسـب    .(Huang et al., 2019:144) دنساز این راستا هماهنگ

قراردادهـاي  ، در یک رابطه مبتنی بر اعتماد متقابـل دارد تا  می ، تولیدکنندگان را بر آنکنندگان
کپارچـه سـازي زنجیـره    ی .(Huo et al., 2020:4) بلندمدت با تأمین کنندگان خود داشـته باشـند  

 درصدي هزینه کل شـود  20تا  3تواند منجر به کاهش  می تأمین در مراحل تولید و برنامه ریزي
(Ganji et al., 2020:2).   2020و همکـاران در سـال    پـژوهش گوئـو  پژوهش حاضر برگرفتـه از 

بزرگ و کوچک و متوسط کشور چین صورت گرفته اسـت و  هاي  باشد که در بین شرکت می
بوده اند. در پـژوهش حاضـر   ها  پاسخ دهندگان پرسشنامه مدیران بخش توسعه و تحقیق شرکت

کوچک و متوسط شهرك صنعتی جی اصفهان هسـتند،  هاي  که جامعه آماري آن فقط شرکت
پاسـخگوي  ها  ، مدیران ارشد شرکتاکثر شرکت ها دم فعالیت بخش تحقیق و توسعهبه دلیل ع

بـر همـین اسـاس در پـژوهش حاضـر بـه موضـوع بررسـی تـأثیر          سواالت به پرسشنامه بوده اند. 
 در بـین  نـوآوري سـبز بـا نقـش میـانجی یـادگیري زنجیـره تـأمین        بر  به کارآفرینی سبزگرایش 
 شده است.پرداخته  کوچک و متوسطهاي  شرکت

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه پژوهش
  نوآوري سبز

هـا   در ریودوژانیرو، توجه کشـورها و سـازمان   1992پس از برگزاري اجالس زمین در سال 
: 1395(انصاري و همکاران،  به مقوله توسعه پایدار و حفظ منابع محدود کره زمین معطوف شد

جدیدي است که از طریـق بـه   هاي  و روشها  ندها، سیستمنوآوري سبز نشان دهنده فرآی). 144
تجـاري بـه    ، ارزشپایـدار توسـعه  و تـرویج اهـداف    حداقل رساندن تـأثیرات منفـی بـر محـیط    

نوآوري سـبز بـه نـوآوري در    . (Aboelmaged & Hashem, 2019:853) کند می اضافهها  سازمان
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بـراي  هـا   استفاده توسـط شـرکت  فناوري ها، محصوالت، خدمات و ساختارهاي سازمانی مورد 
   .(Li et al., 2018: 463)دستیابی به توسعه پایدار اشاره دارد

  یادگیري زنجیره تأمین
 و تحویل بـه موقـع متمرکـز شـده اسـت     دیدگاه سنتی زنجیره تأمین عمدتأ به هزینه، کیفیت 

مـرتبط بـا   هـاي   فعالیـت زنجیره تأمین زنجیره اي است که همـه   ).77:1395(کیانفر و بارفروش، 
ی بـه مصـرف   جریان کاال و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویـل کـاالي نهـای   

از مفهـوم یـادگیري زنجیـره تـأمین      ).515:1394(سـجادي و همکـاران،    شود می کننده را شامل
اولـین کسـانی    2001درسـال   1بسانت و تسکوراس. گیرد می نظریه یادگیري بین سازمانی نشأت

 Guo et)دانش اسـتفاده کردنـد   بودند که از زنجیره تأمین به عنوان یک شبکه اشتراك گذاري

al., 2020:3) این امر موجـب ارائـه خـدمات بهتـر تـأمین کننـدگان و مشـتریان بـه یکـدیگر          که 
حات در جدید و یا اصـال  تتواند شامل اصالحات در محصول، تولید محصوال می کهگردد  می
ایـده اصـلی    .(Flint et al., 2008:274)باشـد  و نقـل مدل سـازي مسـیر حمـل    جیره تأمین مانند زن

فکر کنند کـه   دهد از طریق عملکردي می ن اجازهاست که به مدیرایادگیري زنجیره تأمین این 
 Zhu et). شـود  مـی  منعکس تولید دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش این امر توسط سه فرآیند

al., 2018:214)  
  سبز به کارآفرینی گرایش

جسـتجو کـرد، جـایی کـه پیامـدهاي       1960توان در سـال   می رااولین سابقه کارآفرینی سبز 
اظـت از محـیط زیسـت در    فتخریب محیط زیست و صنعتی شدن باعث ایجاد مقرراتی بـراي ح 

تـوان بـه عنــوان    مـی  کـارآفرینی سـبز را   .(Jiang et al., 2018:1315) کشـورهاي پیشـرفته شـد   
فعال براي پذیرش عملیات مدیریت محیط زیسـت جهـت ایجـاد تمـایز     هاي  راهبردهاي شرکت

دهاي تولیـدي بـه منظـور کسـب مزیـت رقـابتی و نـوآوري        محصوالت و یا تغییـر در فرآینـ  در 
 يسـبز شـامل رفتارهــا   ینیکـارآفر بـه   شیگــرا ).45: 1397 ،همکـاران و  بهمنـی ( تعریـف کـرد  

                                                        
1 Bessant & Tsekouras 
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 يو خودمختـار  يریابتکار عمـل، رقابـت پـذ    ،يریپذ سکیسازمان در ارتباط با ر کیروزمره 
کـه  ابزاري استراتژیک اسـت  گرایش به کارآفرینی در کل . )Pratono et al., 2019:4( باشد می

 در بـازار  جدیـد هـاي   در کشـف فرصـت   کوچـک و متوسـط موجـب تسـهیل    هـاي   در شرکت
یـک شـرکت   به میزان فعالیت گرایش به کارآفرینی سبز  ).Sarsah et al., 2020:553( گردد می

از نقطه نظر استراتژیک، ریسک پذیري و خالقیت در شروع و معرفی محصـوالت یـا خـدمات    
  . (Luu, 2020:4) سبز نوآورانه به بازار اشاره دارد

  تأثیر گرایش به کارآفرینی سبز بر یادگیري زنجیره تأمین
سطح باالست که اکتشاف و ریسـک  یادگیري سازمانی  مکانیزمگرایش به کارآفرینی یک 

تواننـد بـه شـکل گیـري      می کارآفرینهاي  شرکت کند. می پذیري را در روند نوآوري پشتیبانی
را مجبور به جسـتجوي  ها  . به همین علت شرکتک کنندکم آنفضاي یادگیري و ارتقاء رفتار 

کند که  می دگیري زنجیره تأمینثل یاز سازمان و توسعه یادگیري بین سازمانی ممنابع از خارج ا
 بـا همکـاري  بـا افـزایش   شـوند تـا    مـی  سـاختارهاي سـازمانی تشـویق   از دیدگاه کارآفرینی سبز 

   .(Guo et al., 2020)در سازمان کمک کنندافزایش یادگیري به  خودشرکاي تأمین کنندگان 
خود بـه ایـن نتیجـه    هاي  ) در پژوهش2020(2و همکاران گوئو) و 2019(1پراتونوو همکاران

  باشد.   می تأثیرگذار یادگیري زنجیره تأمینبر  به کارآفرینی سبزرسیدند که گرایش 
  گرایش به کارآفرینی سبز بر یادگیري زنجیره تأمین تأثیر دارد. :1فرضیه

  نوآوري سبز بر سبز به کارآفرینی گرایش تأثیر
 در میـان تصـمیم گیرنـدگان   نـوآوري بـراي پایـداري محـیط      اخیـر، تأکیـد بـر   هاي  در سال

مـوارد،  در بیشـتر  . (Ebrahimi & Mirbargkar, 2017:204) سازمانی اهمیت ویژه اي داشته است
رقـابتی و منـافع نـوآوري    هـاي   محیط زیستی کارآفرینـان، مزیـت  هاي  رابطه اي مثبت بین تالش

صـحبت   همانطور کـه قـبأل  ). 202: 1398(شریف زاده و همکاران،  مورد تأیید قرار گرفته است

                                                        
1 Pratono et al. 
2 Guo et al.  
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رفتارهاي یک سازمان در ارتباط با ریسک پذیري، ابتکـار  شد گرایش به کارآفرینی سبز شامل 
استفاده از فناوري سبز توسـط شـرکت هـا، تقاضـاي     بت پذیري و خودمختاري است. قاعمل، ر

مشتري آگاه از محیط زیست و همچنـین سیاسـت دولـت هاسـت. بـه ایـن ترتیـب، گـرایش بـه          
 هاکمک کند تا با استفاده از نوآوري سبز کارایی فرآینـد ها  تواند به شرکت می کارآفرینی سبز

 Ullah & Qeisar)را کاهش دهندها  هزینهدر نهایت کاهش دهند و را بهبود بخشند، ضایعات را 

Danish, 2020: 309).  
خود به این نتیجـه  هاي  در پژوهش ) 2020( 1و قیصردانیش و اواله )2020(و همکاران گوئو

  باشد.   می تأثیرگذار سبز نوآوريبر  به کارآفرینی سبز رسیدند که گرایش
  .تأثیر دارد سبز بنیادي نوآوريبر سبز  کارآفرینیبه گرایش  :2فرضیه
    سبز تأثیر دارد. تدریجیگرایش به کارآفرینی سبز بر نوآوري  :3فرضیه

         نوآوري سبز بر یادگیري زنجیره تأمین تأثیر
تأمین کننـدگان بـراي ایجـاد محصـوالت و خـدمات سـبز ارزشـمند،        با ها  شرکتهمکاري 

شـود  هـا   دانـش شـرکت  و ها  فناوري بهبود اطالعات،تواند منجر به  می یادگیريضروري است. 
یـادگیري زنجیـره    د.گـرد  مـی  ایجاد نوآوري در فنـاوري سـبز  که این امر به محرکی قوي براي 

تواننـد بـه تبـادل اطالعـات مربـوط بـه        مـی  هـا  تأکید دارد. سـازمان ها  تعامل بین سازمانبر  تأمین
ایـن  اشتراك دانش و نوآوري سبز از طریق یادگیري زنجیره تأمین دست یابند که فناوري سبز، 

فناوري سبز و ارتقاء نوآوري در جهت بهبود محصوالت هاي  تواند در تدوین بهتر برنامه می امر
     ).Guo et al., 2020(مناسب باشدها  شرکتو خدمات سبز 

یـادگیري زنجیـره   خود به این نتیجـه رسـیدند کـه    هاي  پژوهشدر ) 2020و همکاران( وگوئ
  نوآوري سبز تأثیر دارد.بر تأمین 

  د.تأثیر دار یادگیري زنجیره تأمین بر نوآوري بنیادي سبز :4فرضیه
  دارد. ریسبز تأث تدریجی يبر نوآور نیتأم رهیزنج يریادگی :5 فرضیه

                                                        
1 Ullah & Qeisar Danish 
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  نوآوري سبز بر سبز ینیکارآفربه  شیگرادر تأثیر نیتأم رهیزنج يریادگینقش 
یک زنجیره تأمین ممکن است به عنوان یـک فرآینـد یکپارچـه تعریـف شـود کـه طـی آن        
چندین نهاد مختلف مثل: تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کننـدگان و خـرده فروشـان بـا     

را به محصـوالت مشـخص شـده    . این مواد اولیه 2. مواد اولیه را تهیه کنند؛ 1کنند تا  می هم کار
. این محصوالت را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار خرده فروشـان قـرار   3تبدیل کنند و 

باتوجه به دیدگاه مبتنی بر منابع، یادگیري زنجیره  .(Taghizadeh-Yazdi et al., 2021:463)دهند
توانـد   می در نظر گرفته شود و تواند به عنوان منبعی مرتبط با رفتار استراتژیک شرکت می تأمین

نی سبز و نوآوري سـبز داشـته باشـد. بـه همـین دلیـل       گرایش به کارآفری بین نقش پلی در رابطه
ایده ها، اطالعات و منـابع مختلفـی را ارائـه دهنـد کـه       توانند می ت که شرکاي زنجیره تأمیناس

داراي هـا   وقتـی شـرکت  مهم است. به عبارت دیگـر،  ها  براي رسیدن به کارآفرینی سبز شرکت
تواند از طریـق یـادگیري زنجیـره تـأمین      می گرایش به کارآفرینی سبز قوي باشند، نوآوري سبز

  .)Guo et al., 2020( ارتقاء یابد
در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که یادگیري زنجیـره تـأمین    )2020و همکاران( وگوئ

  کند. می نقش میانجی در ارتباط بین گرایش به کارآفرینی سبز و نوآوري سبز ایفا
 نقش میانجی در ارتباط بین گـرایش بـه کـارآفرینی سـبز و      نیتأم رهیزنج يریادگی :6هیفرض

  دارد. سبز يادیبن ينوآور
سـبز و    ینیبـه کـارآفر   شیگـرا  نیدر ارتباط ب یانجینقش م نیتأم رهیزنج يریادگی :7هیفرض

  دارد. سبز تدریجی ينوآور
مدل مفهومی پژوهش، مبتنی بر روابط نظري میان متغیرهـاي اثرگـذار بـر موضـوع پـژوهش      

  نمایش داده شده است. 1است که در شکل 

  روش شناسی  
کـاربردي و از نظـر روش پـژوهش از نـوع     هاي  پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش

 همبستگی است کـه در آن، رابطـه میـان متغیرهـا بـر اسـاس هـدف پـژوهش تحلیـل          -توصیفی
شود و به طور مشخص، مبتنی بر معادالت ساختاري است. این پژوهش در یک مقطع زمانی  می
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نجام گرفته است. به منظور جمع آوري اطالعـات در زمینـه مبـانی    ا 1399سال  پائیزماهه در  سه
اطالعـات علمـی و   هـاي   نظري و ادبیات موضوع، از منابع کتابخانه اي، مقاالت و نیـز از پایگـاه  

الکترونیکی استفاده شده است. براي جمع آوري داده ها، از روش میدانی بـه کمـک   هاي  مجله
ا از مدل پایان براي سنجش و مدل سازي روابط میان متغیره استفاده شد. در استاندارد پرسشنامه

 کیـ  MPLUS اسـتفاده شـد.   ٧.۴ورژن  MPLUSسازي معادالت ساختاري به کمک نرم افزار 
 زرل،یـ محور مثل ل انسیکووار ياز خانواده نرم افزارها يمعادالت ساختار ينرم افزار مدل ساز

 یکامل وعهمجم رنرم افزا نی. ادیبه بازار عرضه گرد ١٩٩٨باشد که در سال  می EQSو  موسیا
 اریبسـ هـاي   از مـدل  یلـ یتحل يازهایاستفاده در مواجهه با انواع ن يبرا يآمار لیتحل ياز ابزارها

 آشـکار و پنهـان هسـتند،    يرهـا یمتغ يکـه دارا  دهیـ چیپهـاي   تا مـدل  یخط ونیساده مثل رگرس
 با دیگر نرم افزارهـاي کوواریـانس محـور در ایـن اسـت      MPLUSوجه تمایز نرم افزار  .باشد می

 & Vendenberg, 2006 ; Muthen)تـوان متغیرهـاي کیفـی را در مـدل پـژوهش خـود آورد       مـی 

Muthen,1998-2017).  از نـرم  و آمار توصیفی  پرسشنامه يرهایمتغ ییایپا یابیارز يبراهمچنین
  .استفاده شد SPSS24افزار 

 
  )2020و همکاران،  گوئو(برگرفته از پژوهش  پژوهش نظريدل . م1 شکل

  

 واحـد تولیـدي فعـال    460داراي  جـی اصـفهان  کـه شـهرك صـنعتی     الزم به توضیح اسـت 
نمونه گیري تصادفی ساده بوده اسـت. بـا    باشد. روش نمونه گیري در این مطالعه به صورت می

با توجه به ایـن  محاسبه شد. در ادامه  شرکت کوچک و متوسط 210 جدول مورگاناستفاده از 
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ایـن  که مدیران ارشد نسبت به مسـائل مختلـف شـرکت از آگـاهی بیشـتري برخـوردار هسـتند،        
  توزیع شد. کوچک و متوسط هاي  شرکت ارشد تعداد پرسشنامه بین مدیران

از روایی محتوا استفاده شده است. ابتدا با مطالعـه   استاندارد براي دستیابی به اعتبار پرسشنامه
ادبیات متغیرهاي پژوهش از منابع مختلف داخلی و خارجی پرسشنامه مقدماتی تهیه شد. سـپس  
پرسشنامه از سوي افراد صاحب نظر و خبره(چند نفر از اساتید و مدیران شـرکت هـا) بررسـی و    

پرسشنامه ایـن   اختیار نمونه آماري قرار گرفت.سرانجام پرسشنامه نهایی تهیه و تدوین شد و در 
تعـداد  جمعیت شناختی و شامل هاي  به پرسشپژوهش شامل دو بخش است: بخش اول مربوط 

مـدت  نفـر)؛  250الـی   201و  200الی  151، 150الی  101، 100الی50، نفر 50(کمتر از کارکنان
سـابقه  و  سال) 30و بیشتر از سال  30الی  21سال،  20الی  10سال،  10(کمتر از  فعالیت شرکت

بخـش دوم   سـال) اسـت.   20و بـاالي  سـال  20الـی   10، سـال  10(کمتـر از  مدیریتی پاسخ دهنده
 18 يحـاو  ياطالعـات از پرسشـنامه ا   يگـردآور  يبـرا  کـه  تخصصی اسـت هاي  شامل پرسش

بـراي   (از کامأل مخالفم تا کامأل موافقم) استفاده شده است. کرتیل يا نهیگز 5 فیپرسش با ط
 سـوال،  5) شامل 2018(1ناو همکار جیانگ از پژوهش به کارآفرینی سبزیش گرامستقل متغیر 

و  سـوال  5شامل  )2018(2ژوو و همکاراني متغیر میانجی یادگیري زنجیره تأمین از پژوهش برا
سـوال کـه از دو    8شـامل  ) 2020( و همکـاران  گوئواز پژوهش  براي متغیر وابسته نوآوري سبز

اسـتفاده   ،تشکیل شده است سوال)4( سبز تدریجیسوال) و نوآوري 4( بعد نوآوري بنیادي سبز
  .گردید

  یافته ها
  توصیف جمعیت شناختی الف)

نفر بـا   50کمتر از هاي  تعداد کارکنان، شرکتبر اساس اطالعات جمع آوري شده، از نظر 
% 77/4 ینفر بـا فراوانـ   250تا  201با هاي  و شرکت نیشتریشرکت ب 75% معادل  72/35 یفراوان

از نظـر مـدت فعالیـت شـرکت،      داشـتند.  يرا در نمونه آمار یفراوان نیشرکت کمتر 10معادل 
                                                        

1 Jiang et al. 
2 Zhu et al. 
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و  شـرکت بیشـترین   95% معـادل  24/45سـال فعالیـت بـا فراوانـی     20الـی   10داراي هاي  شرکت
شـرکت، کمتـرین فراوانـی را در     12معادل % 71/5سال فعالیت با فراوانی  30باالي هاي  شرکت

 10دهندگان بین  ، بیشتر پاسخدهنده از نظر سابقه مدیریتی پاسخ آماري داشتند و در نهایت نمونه
 20بـا سـابقه مـدیریتی بـاالي    بیشترین و مدیران نفر  97% معادل 20/46سابقه مدیریتی سال  20تا 

  نفرکمترین مقدار فراوانی را داشتند. 42%  معادل 20سال با 

  ب) توصیف شاخص ها

  پژوهش يرهایمتغ یفیآمار توص جینتا .1 جدول
 کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیرهاي پژوهش

 481/0 - 234/0 644/0 342/3 گرایش به کارآفرینی سبز
 127/2 - 025/1 771/0 309/3 یادگیري زنجیره تأمین

 435/2 - 136/1 675/0 267/3 نوآوري بنیادي سبز
 200/2 - 940/0 655/0 268/3 نوآوري تدریجی سبز

  323/2  - 100/1  661/0  268/3 نوآوري سبز
  

 نـه یپـنج گز  فیـ ط کیدر  رهایمتغ هیکل نیانگیشود م می مشاهده 1همان طور که در جدول
 دهیـ پد نیـ مـوافقم) کـه ا   یلـ یگفته اند موافقم و خ شتریب یعنیباشد( می 3 ددع يباال کرتیل يا

 نیـز  رهـا یمتغ يارهـا یانحـراف مع  هیـ در نمونه اسـت. خوشـبختانه کل   ریآن متغ یخبر از توافق نسب
) و -3+ و 3( نیبـ  یدگیو کشـ  یچولگ بیضرا هیکه کل نیا تیباشد. در نها می 5/0عدد  يالبا
هـاي   داده عیـ توز یعنـ یکند  می دییرا تأها  داده عی) قرار دارد که شرط نرمال بودن توز-5+ و 5(

تواننـد از نـرم افزارهـاي تحلیـل      مـی  و پژوهشـگران  کند می يرویپ يزنگوله ا ياز الگو رهایمتغ
  استفاده کنند. MPLUSآماري کوواریانس محور مثل 

  گیري ج) مدل اندازه
 لیـ تحل نـد یفرآ یبررسـ  يبـرا  MPLUSدر نرم افـزار   يریابتدا در قالب مدل اندازه گها  داده

ــا ســنجش بارهــا ییایــ. پادیــاجــرا گرد يدییــتأ یعــامل  یهمبســتگ قــدارم قیــاز طر یعــامل يب
 شـتر یب ایمقدار برابر  نیاگر ا MPLUSشود که در  می سازه با آن سازه محاسبه کیهاي  شاخص

 2 قابل قبول است. جدول يریدر مورد آن مدل اندازه گ ییایاست که پا نیا دیباشد، مؤ 5/0از 
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 نشـان پـژوهش را   يرهـا یمتغ بیضـرا  يدر حالت معنادار يریمربوط به معادالت اندازه گ جینتا
  دهد. می

  پژوهش يرهایمتغ بیضرا يدر حالت معنادار يریمعادالت اندازه گ .2 جدول
  تعداد  ریمتغ

  سوال
  یبار عامل

)min-max(  
T-Value  

)min-max(  
  753/23 -982/178  746/0 - 992/0  5  سبز ینیبه کارآفر شیگرا
  095/29 -312/317  843/0 - 990/0  5  نیتأم رهیزنج يریادگی

  210/20 - 511/63  712/0 - 886/0  4  سبز يادیبن ينوآور
  209/26 - 261/62  764/0 - 883/0  4  سبز تدریجی ينوآور

  

مشـخص اسـت تمـامی سـواالت متغیرهـاي پـژوهش مقـدار بـازه          2همانطور که در جـدول  
باشند، بنـابراین در سـطح اطمینـان     می )-96/1+ و 96/1خارج از بازه ( (T-Value) ها بحرانی آن

بـاالي  ها  کلیه سواالت مقدار بار عاملی آن . همچنین% ضرایب بحرانی سواالت معنادار است99
، است، بنابراین هیچ یک از سواالت متغیرها از مدل پژوهش حذف نمی شوند و مدل 5/0عدد 

باشد. مدل مشاهده شده در نمونه پژوهش باید با مـدل مـورد    می رروایی و پایایی سازه آن برقرا
از پـنج   MPLUSانتظار در جامعه واقعـی تطـابق و مشـابهت داشـته باشـد. بـراي ایـن منظـور در         

 آورده شده است. 3نتایج آن در جدول  گردد که می شاخص برازشی استفاده

  و اصالح شده هیاولهاي  در حالت يریبرازش مدل اندازه گهاي  شاخص .3 جدول
هاي  شاخص

مقدار بدست آمده در   حد مجاز  برازش
  حالت اولیه

حالت  مقدار بدست آمده در
  اصالح شده

X2/df  251/2  641/2 3کمتر از  
RMSEA  071/0  082/0 08/0کمتر از  

CFI  946/0  915/0 9/0بیشتر از  
TLI  937/0  898/0 9/0بیشتر از  

SRMR 072/0  081/0 08/0از  کمتر  
    

گیـري پـژوهش بـه جـز      مشخص است متأسـفانه مـدل اولیـه انـدازه     3همانطور که در جدول
بـرازش بـه   هـاي   بقیه شـاخص  اند که به حد مجاز خود رسیده CFIو  X2/dfبرازش هاي  شاخص

بنــاي پیشــنهادات برآمــده از نــرم افــزار را م پژوهشـگران بنــابراین انــد.  حـد مجــاز خــود نرســیده 
در نرم افـزار  دوباره مدل بار دیگر و با اعمال پیشنهادات نرم افزار،  دادند واصالحات خود قرار 
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MPLUS  شـود تمـامی    می مشاهدهدر حالت اصالح شده  3اجرا گردید. همانطور که در جدول
 بـرازش مـورد تأییـد قـرار    برازشی به حد مجاز خـود رسـیده انـد بنـابراین نیکـوئی      هاي  شاخص

اکنون محقق به سراغ وظیفه اصلی مدل انـدازه گیـري یعنـی بررسـی روایـی و پایـایی       گیرد.  می
  گزارش شده است. 4رود که نتایج آن در جدول  می سازه

  سازه ییایو پا ییروا یبررس .4 جدول
  CR AVE  MSV  ASV کرونباخ يآلفا  متغیرها

  278/0  375/0  797/0  951/0  934/0  گرایش به کارآرفرینی سبز
  185/0  232/0  733/0  931/0  954/0  زنجیره تأمینیادگیري 

  174/0  211/0  623/0  868/0  885/0  نوآوري بنیادي سبز
  181/0  227/0  650/0  881/0  894/0  نوآوري تدریجی سبز

  
پـژوهش   يرهـا یکرونبـاخ متغ  يآلفـا  بیضـر قابل مشـاهده اسـت    4همانطور که در جدول 

خوشـبختانه  باشـد.   مـی  ریـ خوب سواالت هـر متغ  یباشد که نشاندهنده همبستگ می 7/0باالتر از 
باالي  AVEکلیه ضرایب باشد و می مدل داراي پایایی سازه باشند پس می 7/0باالي ها  CRکلیه 

باشـد، بنـابراین شـرط     مـی  متنـاظر خـود   AVEهر متغیـر بزرگتـر از    CRکلیه مقادیر است و  5/0
هیچ یک از سواالت متغیرهـاي پـژوهش بـا     دهد که می نتایج نشان همچنینروایی برقرار است. 

توانـد بـه آزمـون     مـی  بنـابراین محقـق   سواالت متغیرهاي دیگر همپوشانی یا هـم خطـی ندارنـد.   
  در قالب مدل ساختاري برود. ها  فرضیات براي تشخیص رد یا تأیید آن

  ساختاريهاي  د) مدل
نشان داده شده  2استاندارد در شکل  بیضرا نیپژوهش در حالت  تخم يساختارهاي  مدل

  گزارش شده است. 5پژوهش در جدول هاي  هیمربوط به فرض جینتا نیاست. همچن
، تـأثیر همـه فرضـیات مـدل در سـطح      شـود  مـی  مشاهده 2 و شکل 5 همانطور که در جدول

در نهایت نتایج مربوط به فرضیات پژوهش داراي متغیر مورد تأیید قرار گرفت.  05/0معناداري 
  گزارش شده است.   6میانجی در جدول 
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  مدل معادالت ساختاري در حالت تخمین ضرایب استاندارد. 2شکل

  پژوهشهاي  نتایج آزمون فرضیه .5 جدول
ضریب   هاي پژوهشفرضیه

 Tvalue  مسیر
خطاي 
  استاندارد

Pvalue 
(sig)  

نتیجه 
  آزمون

 تأیید   000/0  067/0  779/4  319/0 تأثیر دارد. زنجیره تأمین یادگیريگرایش به کارآفرینی سبز بر 
  تأیید  000/0  062/0  694/4  293/0  دارد. ریسبز تأث يادیبن يسبز بر نوآور ینیبه کارآفر شیگرا
  تأیید  000/0  062/0  090/5  315/0  دارد. ریسبز تأث تدریجی يسبز بر نوآور ینیبه کارآفر شیگرا

  تأیید  000/0  056/0  171/10  566/0  نوآوري بنیادي سبز تأثیر دارد.یادگیري زنجیره تأمین بر 
  تأیید  000/0  056/0  675/9  544/0  سبز تأثیر دارد. تدریجییادگیري زنجیره تأمین بر نوآوري 

  نتایج آزمون فرضیات پژوهش داراي متغیر میانجی .6جدول

  
شود متغیـر یـادگیري زنجیـره تـأمین نقـش میـانجی در        می مشاهده 6همانطور که در جدول 

کنـد و   مـی  سبز ایفـا  تدریجیگرایش به کارآفرینی سبز بر نوآوري بنیادي سبز و نوآوري  تأثیر
  هر دو فرضیه مورد تأیید قرار گرفت.

  ریمس بیضر  هاي پژوهشفرضیه
  میمستق ریغ

  ضریب مسیر
  مستقیم

 ضریب
  نتیجه آزمون  مسیر کل

نقش میانجی یادگیري زنجیره تأمین در ارتباط گرایش به 
 کارآفرینی سبز و نوآوري بنیادي سبز

  
181/0 

 
293/0  

  
474/0  

  تأیید
 (میانجی جزئی)

نقش میانجی یادگیري زنجیره تأمین در ارتباط گرایش به 
  سبز تدریجیکارآفرینی سبز و نوآوري 

  
173/0  

  
315/0  

  
488/0  

  تأیید
  (میانجی جزئی)



  534 1400پاییز ، 3 شمارة ،14 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامۀ

  بحث و نتیجه گیري
تواند  می نیز به مانند هر مطالعه دیگري داراي بسیاري از مفاهیم نظري است کهاین پژوهش 

مورد توجه قرار گیرد. بررسی اثـر گـرایش بـه کـارآفرینی سـبز و یـادگیري زنجیـره تـأمین بـر          
نوآوري سبز یکی از این توجهات است که به صورت علمی در کشور ما به آن تـوجهی نشـده   

چشم اندازهاي تحقیقاتی جدیدي را در آینده براي پژوهشـگران  و ها  تواند فرصت می است که
  فراهم کند.

حاصل از بررسی فرضیه اول پژوهش نشان داد که گرایش به کارآفرینی سبز تأثیر هاي  یافته
 پراتونـو هـاي   نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش. مثبت و معناداري بر یادگیري زنجیره تأمین دارد

بر همین اسـاس بـه   . باشد می ) هماهنگ و همسو2020( گوئو و همکاران و )2019( و همکاران
. توسعه سازوکارهاي تشویق و تنبیه جهت ایجاد انگیزه در 1شود:  می پیشنهادها  مدیران شرکت

دوستدار محیط زیست؛ هاي  کوچک و متوسط براي استفاده از تجهیزات و فناوريهاي  شرکت
معـامالتی و  هـاي   کاهش هزینه. 3طراحی مجدد فرآیندها و توسعه اقدامات تحقیق و توسعه؛ . 2

نظـارتی  هـاي   . توسـعه سیسـتم  4مالیاتی جهت خرید و واردات تجهیزات و ماشین آالت سـبز و  
زیست محیطـی جهـت شناسـایی و پیگیـري میـزان آلـودگی و مخـاطرات زیسـت محیطـی کـه           

دوم و سوم پـژوهش نشـان داد   هاي  حاصل از بررسی فرضیههاي  یافتهکنند.  می ایجادها  شرکت
و نـوآوري   سـبز بنیـادي  که گرایش بـه کـارآفرینی سـبز تـأثیر مثبـت و معنـاداري بـر نـوآوري         

اواله و و  )2020( و همکـاران  گوئوهاي  با نتایج پژوهشها  نتایج این فرضیه دارد. تدریجی سبز
 پیشـنهاد هـا   مـین اسـاس بـه مـدیران شـرکت     بـر ه ) هماهنگ و همسو است. 2020( قیصردانیش

باشـند   ریپـذ  سکیر ينوآور جادیکه در ا ینیبا مشخصات کارآفر یرانی. انتخاب مد1شود:  می
. توسعه سمینارهاي آموزشـی جهـت افـزایش آگـاهی     2؛ سبز را اتخاذ کنند ينوآور نیو همچن

ــه مشــتریان در جهــت   3زیســت محیطــی ســهامداران؛  ــه خــدمت ب . طراحــی مجــدد نحــوه ارائ
. اســتفاده از کــارآفرینی و بخصــوص کــارآفرینی ســبز را در 4رهنمودهــاي زیســت محیطــی و 

حاصـل  هـاي   یافته. در دستور کار قرار دهندها  شرایط تالطم بازار جهت افزایش اشتغال شرکت
چهارم و پنجم پژوهش نشان داد که یادگیري زنجیره تأمین تأثیر مثبـت و  هاي  از بررسی فرضیه

یج ایـن فرضـیه بـا نتـایج     نتـا دارد. و نـوآوري تـدریجی سـبز     سـبز  بنیـادي  معناداري بر نـوآوري 
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ها  بر همین اساس به مدیران شرکتهماهنگ و همسو است.  )2020( پژوهش گوئو و همکاران
توانـد از دانـش مشـتریان و     مـی  . مدیریت براي افزایش ظرفیت نوآوري سبز1گردد:  می پیشنهاد

زیسـت محیطـی،   هـاي   سـبز و سـازمان  هـاي   سایر سهامداران کمـک بگیـرد و بـا کمـک گـروه     
انجـام برسـاند    انتظارات زیست محیطی جامعه را برآورده نموده و مسئولیت اجتماعی خود را به

کـه از  تجدیدپـذیر همچـون انـرژي بـاد و خورشـید      هاي  با بررسی و بهره برداري از انرژي. 2و 
باشـند در جهـت رسـیدن بـه اهـداف شـرکت خـود اسـتفاده نماینـد.           مـی  سبزهاي  انواع فناوري

ششم و هفتم پژوهش نشان داد که گرایش به کارآفرینی هاي  حاصل از بررسی فرضیههاي  یافته
بز از طریق متغیر میانجی یادگیري زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداري بر نوآوري بنیادي سبز س

) 2020و همکـاران(  نتـایج پـژوهش گوئـو   فرضـیه بـا    نتـایج ایـن   . سبز دارد تدریجیو نوآوري 
 يسـاز  ادهیـ . پ1شـود:   مـی  شنهادیپها  شرکت رانیاساس به مد نیبر همهماهنگ و همسو است. 

بـه حـد قابـل قبـول      ایـ را حـذف کـرده و    یطـ یمح سـت یزهاي  ندهیسبز که آال تیریمد ستمیس
 ریسـا  یدر تمـام مراحـل چرخـه عمـر محصـول بـا همدسـت       هـا   نـده ی. کاهش آال2کاهش دهد؛ 

 ه،یـ مـواد اول  دیـ کـه در خلـل خر  هـایی   ندهیالآ یی. شناسا3 ن؛یتأم رهیمستقر در زنجهاي  سازمان
جامعـه و بـازار    یآگـاه  شی. افـزا 4شـوند؛   مـی  جـاد یا بـازار ا و ارسال تـ  دیحمل تا کارخانه، تول
 شیبـ  يتواند به دسـتاورد  می استفاده از محصوالت سبز که همه و همه يایمصرف نسبت به مزا

ارتبـاط صـنعت و دانشـگاه، از     شـتر یهرچـه ب  ي. با برقرار5شرکت منجر شود و  يبرا غاتیاز تبل
مهـم   یگامها  و نظرات نوآورانه آنها  از طرح يریحوزه استفاده گردد تا با بهره گ نینخبگان ا

  برداشته شود. ستیز طیمح تیفیدر جهت بهبود ک
هـاي   توان چنین نتیجه گیري کرد که گرایش به کارآفرینی سـبز در شـرکت   می در مجموع

ز ضـروري اسـت. درسـت    کوچک و متوسط براي توسعه یادگیري زنجیره تأمین و نوآوري سب
مانند یک سیستم، گرایش به کارآفرینی سبز یک ورودي مهم است و یادگیري زنجیـره تـأمین   

بـا توجـه بـه     یک خروجی حیاتی است.ها  یک فرآیند کلیدي است، پس نوآوري سبز شرکت
  توان ارائه کرد: می آیندههاي  پژوهش نتایج پژوهش پیشنهادهاي ذیل را براي
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یـادگیري زنجیـره تـأمین     یکپارچگی زنجیره تـأمین و متغیرهایی مانند فناوري اطالعات،  -1
توانند به عنوان متغیر میانجی در ارتباط بین گرایش به کـارآفرینی سـبز و نـوآوري سـبز      می سبز

کوچـک و متوسـط صـورت    هـاي   این پـژوهش در بـین شـرکت    -2 .مورد پژوهش قرار گیرند
از لحـاظ   -3بزرگ صـنعتی انجـام گیـرد.    هاي  آینده بر روي شرکتتواند در  می گرفته است و

توان این پژوهش را  روي یـک صـنعت    می کوچک و متوسطهاي  مورد مطالعه در بین شرکت
  مواد غذایی انجام داد. صنعت  مانندي با تولیدات سبز دارد رکه ارتباط بیشتخاص 
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