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 چکيده
بر مادل   يسبز مبتن ینوآور ینديشايعوامل پ يو اعتبارسنج ليپژوهش تحلاين هدف 
 شي  پژوهش حاضربه لحااظ پا  باشديم يصنعت یدر شركتها یختارامعادالت س یساز
از لحااظ   ،يمقطعا  پژوهش،  به لحاظ زمان ،يكم و اربات گرا ي، رويکردفلسف یفرضها

داده هاا،   یاسات ابزار جماع آور   يشا يمايپ –يفيتوصا  ازبعد هدفو  یمخاطب كاربرد
 ييساازه)روا  ياي پاژوهش براساا  روا   یري  مدل اندازه گباشديپرسشنامه استاندارد م

 يواشتراك يبيترك ييايكرونباخ، پا یبا استفاده از آلفا زيمدل ن ييايهمگرا( و پا وواگرا 
 CVRو  CVI یفرمهاا  ليا و تکم نبر اساا  پنال خبرگاا    زيمحتوا ن يي  رواشد ديتائ
و كارشناساان خباره باا ساابقه      رانيمد قيتحق ی  جامعه آماردنديگرد دييو تا يبررس
حجم نمونه توساط نارم    باشد،ياستان تهران م يصنعت یسال شركتها 16 یباال یكار

نفر به  156درصد  16/2و توان آزمون  1/2 یدر سطح خطا G-POWERيافزار تخصص
پاژوهش و  هاای   هيدر نظر گرفته شدند جهت آزماون فرضا   يتصادف یريروش نمونه گ

و با  يروش حداقل مربعات جزئ کرديبا رو یمعادالت ساختار یاز مدلسازها  داده ليتحل
سبز  يارر مثبت منابع انسان انگريب جياستفاده شد نتا Smart PLS 1استفاده از نرم افزار 

 رابطاه  جينتا نياست   همچن ينعتصهای  سبز در شركت یبر نوآور يطيو عملکرد مح
باا   يطا يسابز و عملکارد مح   يكننده اموزش سبز در روابط منابع انساان  ليتعد متغير
 مورد تاييد قرار گرفت سبز  ینواور

 ،يطيسبز، آموزش سبز، عملکرد مح يمنابع انسان تيريسبز، مد یوآورواژگان كليدی: ن
  يصنعت یسازمانها
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 مقدمه 
هاای   در پاسخ به بحاران  يعياز منابع طب هيرو يب یريگذشته، بهره گ یمتمادهای  در ده

نوظهاور در حاوزه   هاای   سبب گشته، تا جهان امروز با سواالت و چاالش  یو اقتصاد يمال

مختلاف، تمركاز    یفکار هاای   نحله شمندانياند یرو نيمواجه گردد  بد يطيمح ستيز

بار اساا     كارده اناد    يباوم  سات يو ز ينسال  نيخود را بر ضرورت حراست از مناابع با  

 رانيا ا گااه يجا ، ستيز طيسازمان مح  ونيالملل و كنوانس نيمركز امور باماری های  داده

الزم را كساب   ازيا اماا هناوز امت   يافتهبهبود  95به  51گاهيدوساله، از جا یبرآوردها يط

 يتالش و به طور اخص نواوری سبز ننموده است  طرح مفهوم اقتصاد سبز و سازمان سبز

 ناد، يسابز فرآ  ینواور(  Aithal & Rao.2016)حوزه است   نيمطلوب درا ييپاسخگو یبرا

 بار  ديا باا تاك  ديا جد یتجاار  اروشيا از محصاول   یو خدمات و بهره بردار ديجذب، تول

به  يطيمح ستيز ياگاه شيافزا یرو ني  بدباشديم ستيز طيحراست از محهای  ارزش

سابز   ینواور یريرا در فراگها  شركت توانديسبز م يمنابع انسان تيرياز مد يعنوان الزام

 يطا يمحهای  از فرصت یريسبز به بهره گ ینوآوردرواقع ( Chiou et al. 2011كند ) یاري

عمال   ستيز طيسازگار با مح یندهاياشاره دارد كه در ارتبا  با توسعه محصوالت و فرآ

بلکاه   كماک ميکناد،   يرقاابت  تيا مزبه تحقاق  سبز، نه تنها  یمنظر نواور ني  از اکنديم

 سات، يز طيشركت در برابر خواست جامعاه در حفام محا    ياجتماع تيبه مسئولنسبت 

 ييهاا  نشان از آن دارد شركت پژوهشيهای  يرسربدر اين راستا   پوشانديجامعه عمل م

سابز،   یهاا يياز مناابع و توانا  یريا بهاره گ  ليگرفته اند به دل شيسبز را در پ یكه نوآور

شاهرت شاركت و ارزش شاركت را بهباود      ،يعماوم  یمناد  تيرضاا  شيتوانستند با افزا

(  با اين حال شناسايي عواملي كه ميتواناد وارياانس   Albort-Morant et al. 2016)بخشند 

 نواوری سبز را پيش بيني كنند ، اهميت تحقيقاتي وكاربردی دارد   

، كاه  چاارچوبي را فاراهم ميکناد    سابز   يحوزه منابع انسان يغن اتيادبدراين راستا 

د عملکار  یرهاا ينظار متغ  نيا داشته باشاد از ا  یديسبز نقش كل یارتقا نواور دراحتماال 

سابز اسات كاه     يمناابع انساان   تيريماد  یراهبرد یسبز و اموزش سبز از اجزا يطيمح

(  مديريت منابع انسااني  Bombiak & Kluska. 2018)   کنديسبز را فراهم م یتحقق نواور

هاای   و به كارگيری اماوزش  يطيمح ستيدرك عوامل ز شيبا افزااست كه ای  سبز سازه

 یبهباود ناواور   یو رونادها  را شاکل داده كاركنان  تيوخالق یمهارت، دانش فردسبز ، 
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 يمناابع انساان   تيريماد (  Sobaih et al. 2020؛ Singh et al. 2020) ميکند ليتسهرا سبز 

  دارد ديا تاك ستيز طيبا مح شتريب یسازگار برو خدمات  ديتول یندهايبهبود فرا باسبز 

 جااد يفعاال و ا  روشاي ا  سبب اتخازسويي اموزش سبز به عنوان رويکردی تعديل كننده 

 Zhongو كاهش اتالف مناابع اسات )   یدر مصرف انرژ ييصرفه جو یبرا ييها تيصالح

& Nie & Xia. 2022 ) خاالق در حركات اسات     ی هنها "ساختن"آموزش سبز به سمت

 Aithal & Rao.2016برخوردار باشد ) یبه نوبه خود از نوآور توانديم یكار نهيكه از هر زم

محيطاي باا بهباود     از دگر سوسازه عملکرد( Mishra. 2017؛ Albort-Morant et al. 2016؛ 

 Gilal etرا امکان پذيرميکناد  ) سبز  ینوآور ،كاركنان های  و فرصتها  زهيانگ ها،يي توانا

al.2019). 

مواد پنجاهم، چهل پنجم  ي چونفرادست نيقواناز حيث نگاه بومي به تحقيق حاضر، 

هاای   اسات يو س 1929مااده چهاارم ساند چشام انادازافق      ،يانون اساسو چهل هشتم ق

محيط  انتيصحفم های  و فرايندها  ي ضرورت شناسايي راهکارها، سياستاقتصاد مقاومت

از ي ضاروری ميداناد    و خصوصا  يفعال در حوزه دولتا های  شركترا برای   از آن ريست

 دهشادن ماا   يياجرا یمناسب برا یراهکار توانديكالن م يسبز در نگاه ینواور یرو نيا

كشور جهت تحقق مطلوب گسترش اقتصاد سابز   ستيز طيكالن محهای  استيهشت س

محصول همزماان باا    يفيو ك يسبز با توسعه كم ینوآور نهيزم نيقلمداد گردد  در ا زين

در كنار  يشدن اقتصاد مقاومت ييدر اجرا توانديم يستيز طيدرنظر داشتن مالحظات مح

 سات يوارارات ز  یاقتصااد هاای   تيا فعال نيبا  لامکان تعااد  قيصاد سبز از طرمفهوم اقت

؛ مرادی و زنادی   Malik et al. 2020)كند   فايمذكور نقش اهای  تياز فعال يناش يطيمح

 (1144پاك  

مادل نسابت باه    هاای   تئاوری  يو اعتبارسانج  یشاناخت نظار   ثياز ح قيتحق نيا

هاای   و پاساخ باه شاکاف    ياز منظر نقد روش شناس نينواست   همچن نيشيپ قاتيتحق

 يمناابع انساان   تيريمد يونياگرچه روابط رگرس دهدينشان  م اتيمرور ادب زين يقاتيتحق

)عملکرد شده است  يجربت يابيسبز به شکل منفرد ارز یبا نواور يطيسبز و عملکرد مح

؛ Malik & Ali & Kausar & Chaudhry. 2021محيطي بر نوآوری سبز و منابع انساني سبز 

؛ ناوآوری  Saudi & Obsatar Sinaga & Zainudin. 2019نوآوری سبز بر منابع انساني سابز  

؛ منابع انساني سابز بار عملکارد    1141  ی, اسکندري, مهرابيميرحسبز بر آموزش سبز 
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؛ عملکرد محيطاي  Sobaih & Hasanein & Elshaer. 2020محيطي با ميانجي نوآوری سبز 

 Yafi، آموزش سبز و عملکرد محيطاي  Imran & Arshad & Ismail. 2021سبز بر نوآوری 

& Tehseen & Haider. 2021      ؛ آماوزش سابز و مناابع انسااني سابزCabral & Jabbour. 

نقاش   نيو تبا  کجاا يرواباط مادل پاژوهش باه صاورت       يحال اعتبارسنج نيبا ا( 2020

از  اسات   دهيا گرد يتجربا  يبررسا  قيا تحق نياست كه در ا ياموزش سبز شکاف لگريتعد

طرفي اگرچه تحقيقاتي تجربي با محوريت نواوری سبز درايران انجام شده اسات اماا اوال   

تدوين مدل پژوهش در تحقيقات پيشين باين المللاي و اياران جدياد اسات و رانياا در       

محققين پژوهش حاضار   نيبنابراصنعتي نيز انجام نشده است  های  جامعه اماری شركت

حاوزه   ینظار  اتيا ادب یسااز  يبرامده از پژوهش حاضر عالوه بر غن جينتا داميدوارهستن

 يصنعتهای  شركت یگذار استيجهت س ياتيو عمل ینو و كاربرد یسبز، راهکار ینواور

  فراهم اورد رانيدرا

عوامال   ارار  :ديا گرد يشکل طراح نيبد قيتحق نيا یفرارو يپرسش اصل ین رويبد

 ؟باشديم زانيسبز به چه م ینواور بهبوددر پيشايندی 

 پژوهش نهيشيو پ ینظر يمبان

 یدر بازارهاا  داريا توسعه پا یتحقق استراتژ یبراها  سازمان  مهمجنبه  کيسبز  ینوآور

ابع ضرورت توجاه باه   بر من يمبتن دگاهيد و نفعاني  یتئورميباشد كه بر اسا  نوظهور 

 تيوضع(  Yuan & Cao. 2022) عوامل متعدد محيطي و منابع انساني را برجسته مينمايد

، سازمانها را برای مقابله با آلودگي ستيز طيو حفاظت از مح یرشد اقتصاد نيبرد ب-برد

و ادغاام   یسااز  کپارچهبه استفاده از مديريت سبز و نوآوری سبز بر آن داشته است كه ي

مبنای بر خود را های  تيتا منابع و قابلنوآوری سبز و عملکرد محيطي را در پيش گرفته 

هاای   سبز، اموزش یفراگرد الزامات نواور(  در Sun & Sun. 2021) كنند ميتنظسبز بودن 

محصاول و صارفه    ديا تول یانجام شاده بار رو   یهايروند نوآور توانديسبز قرار دارد كه م

 & Al-Ghdabi) ديا نما ليسابز را تساه   يو طراحا  ياز آلودگ یريجلوگ ،یدر انرژ ييجو

Almomani & Banyhamdan. 2019  )سابز باه عناوان     شآماوز  یامادها يسبز از پ ینواور

سابز   یناوآور (  Zhong & Nie & Xia. 2021) اسات هاا   ساازمان  یبرا يرقابت تيمنبع مز

 تيا تقو ييتوان تواناا يسبز است كه با آموزش سبز م يارزش در منابع انسان جاديا نديفرآ
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 & Elshaer) افاراد و ساازمان اعطاا نماود    روابط، فرصتها و سپس استفاده از آنهاا را باه   

Sobaih& Aliedan & Azzaz. 2021 ؛Rehman & Kraus & Shah & Khanin & Mahto. 

 در ديا جدهای  یاز فناور یريسبز با بهره گ یا عان نمود نوآور توانيم يبه عبارت( 2021

زبالاه   افتيو باز ياز آلودگ یريشگيپ ،یدر انرژ ييصرفه جو ندها،يبهبود محصوالت و فرآ

مناساب و   يبا پاسخ دها  نقش داردو لذا يطيمح ستيو ز يکياكولوژهای  يدر رفع نگران

باه باازار محصاوالت و خادمات كماک       يبخشا  ساعه رو در تو شيپهای  به فرصت عيسر

عملکارد   فرايناد ارتقاا   يرقاابت  تينمودن مز يسازمان، غن ريو موجب بهبود تصو ميکند

 Oduro & Maccario؛ Padilla-Lozano & Collazzo. 0201)را تسهيل مينماياد    يطيمح

& De Nisco. 0201  )   دراين راستا طبق تحقيقات گذشته مديريت منابع انساني سابز باا

بهره گيری از آموزش سبز، ميتواند نوآوری سابز را غناي بخشاد و باه توساعه پايادار و       

باا   رانيماد  اتاقادام  ،سبز يمنابع انسان تيريمدسازمان ختم گردد  های  كاهش آلودگي

سابز   يمنابع انساان  تيريواقع مد دررا تقويت ميکند  سبز كارمندان های  رفتارها و ارزش

 سات يضاد ز  یهاا تيكااهش فعال  بهو  كردهسبز رشد های  اموزش قيسبز از طر یو نواور

  گردديمنجر م يطيمح

سابز   یو ناوآور  سابز  يوجود منابع انساان  نهيكه در زم تجربيهای  از جمله پژوهش 

 Sanjay Kumar) صااحب نظراناي همچاون   هاای   باه پاژوهش   توانيپرداخته اند، مبدان 

Singha & Manlio Del Giudiceb & Roberto Chiericie & Domenico Grazianof. 2020 )

 م،يمساتق  ريا سبز باه طاور غ   يمنابع انسان تيريمدمحققين نشان دادند، اشاره نمود  اين

 یناوآور  كناد هنچنين  مي ايفاسبز  ینوآور وسبز  یرهبررا در رابطه واسطه نقش متغير 

در  رابطاه داشاته باشاد     ي ميتواناد طا يعملکارد مح  باا  نيب شيپای  سازهسبز به عنوان 

هاای   انجام شد، مولفه( Sobaih & Hasanein & Elshaer. 2020) كه توسط یگريپژوهش د

سبز و عملکارد   ینوآور با ران،يصت مدسبز و فر ييتوانا ريسبز نظ يمنابع انسان تيريمد

, اميپ ی, مختارانيدي, كایبديپور م يرجب)كه  يپژوهش دارد  یدار يرابطه معن يطيمح

 ريتاأر  نهاا سابز ناه ت   یاستدالل كردند كه ناوآور  ،بدان پرداختند( نيز 1144ي  بردستان

و كااهش   عاتيكااهش ضاا   قيا بلکاه از طر  دهديكسب و كار را كاهش م يطيمح يمنف

كاه توساط    تحقياق ديگاری    دهاد يم شيافازا  زيا را ن يو اجتمااع  يعملکرد ماال  نه،يهز

(Takalo & Tooranloo. 2021 انجام ) ،كه آموزش سبز اختراعات مربو  باه   نشان دادشد
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 ، ميگاردد  ايان امار نهايتاا     يطا يعملکرد مح توسعهو سبب  داده شيسبز را افزا ینوآور

   ختم ميگردد سبز  یخود به توسعه نوآور

كاه فراتار    شودياطالق م يسازمانهای  تيبه اقدامات و فعال يطيعملکرد محاز طرفي 

 كارده عمل  يطيمشروع مح ياجتماع یبه استانداردها يابيدست یو مقررات برا نياز قوان

 ،   بنابراين مطابق باا مبااني نظاری   رديگيرا دربر م يطيمح ستيزعملکرد با  یو سازگار

اسات كاه    یو قاو  داريا پا يطيبرنامه عملکرد مح کيسبز  یمود كه نوآوراشاره ن توانيم

(  چرا كاه  Sobaih et al. 2020؛ Singh et al. 2020) دهديرا ارتقا م يطيمح ستيعملکرد ز

 عات،يو ضاا هاا   ناه يكااهش هز  محوريات  و خدمات باا  تمحصوالعرضه سبز در  ینوآور

كاه   ياز جملاه پژوهشا  (  Garzella & Fiorentino. 2014؛ Malik et al. 2020) مرتبط است

 & Sahoo)باه مقالاه    تاوان يسبز انجام شده است م یبا نوآور يطيدر ارتبا  عملکرد مح

Kumar & Upadhyay.2022 )داناش بار عملکارد     تيريماد  ناد يفرآ ريتار يبا عنوان بررس

 جاه ينت نيبه ا اشاره كرد  محققين در اين پژوهشسبز  ینوآور قيشركت از طر يطيمح

در  همچناين دارد   یدار يمعنا  رابطاه  يطيعملکرد مح سبز بر یكه نوآور افتنديدست 

كاه   افتنديدست  جهينت نيبه ا ( ،Amrutha & Geetha. 2020نويسندگان ) یگريد تحقيق

سبز ارتبا   يانسان هيسبز دارد و سرما ینوآور با يمثبت رابطهسبز  يمنابع انسان تيريمد

  کنديم تيسبز را تقو یسبز و نوآور يانمنابع انس تيريمد نيب

 سات يز طيساازگار باا محا    یاساتانداردها  يآموزش سبز نوع از منظری ديگر مفهوم

 ديا محصاوالت تول  یبازساز يآموزش سبز نوع گريد انيبه ب( Aithal & Rao.2016) است 

سازمان و لحاظ نمودن ارار سابز محصاوالت و     ياتيعملهای  نهيشده به روش كاهش هز

كاه آماوزش    قدندمعت شمندانياند(  Zhang & Sun & Liu. 2020) است يخدمات سازمان

 ياست كه نقش اساس طيمربو  به محهای  و ارزشها  نگرش دانش، جاديسبز مربو  به ا

ا عاان كارد    توانيمبه همين دليل  ( Aithal & Rao.2016) دارد يانسان هيدر توسعه سرما

 يطا يبهباود عملکارد مح   یعناصار بارا   نيرگاذارتر ياز تار يکا يسبز  ینوآور رشيكه پذ

باه  سابز   يطيعملکرد مح(  در مطالعات اخير،Albort-Morant et al. 2016)است  يسازمان

قلمداد شده كه پيوند آن از سويي با ها  در سازمانو پايداری  توسعه یاستراتژ کيعنوان 

همچاون   سات يز طيو سازگار باا محا   داريپا یاقتصاد کرديرو کيبه عنوان  ،آموزش سبز

محيط زيست خواهد بود، و از سوی ديگر منابع انسااني سابز، باه    های  تطبيق با شاخص
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محيط زيست، باا پارورش كاركناان باه      با تيريادغام اهداف و مقاصد مدعنوان هدايتگر 

بار   يمثبتا  ريتأرميتواند  ، سبزهای  دهياو ها  ینوآورو تقويت ها  بهبود دانش و شايستگي

فعاليت داشاته باشاد  همچناين، بازگشاايي دريچاه      تعهد كارمند نسبت به كار در محل 

توانايي و فرصت بخشي به افراد در سازمان را ايجاد كرده و باه بازساازی محيطاي و اساتقرار     

 Gull؛ Yafi & Tehseen & Haider. 2021استراتژی كسب و كار سازگار با آن مساعدت نماياد ) 

& Idrees. 2021  ميتواناد تماام ياا    كه آموزش سابز   ، ايده محققين ان است كر است انيشا؛

 سات يزهاای   ناه يهز واز اين حياث  كردهرا منو  به خود  يطيمح یباال دعملکربخشي از ارر

 يطا يعملکارد مح  ، سات يز طيسازگار با محهای  وهيش با بکارگيریو  كاهش دهدرا  يطيمح

اشااره   سابز  کيبه پاژوهش در خصاوص لجسات    توانيمدراين مسير  تقويت نمايد  را انسازم

در بخاش   پرداختناد  يطيو مح یاقتصاد ،ياجتماع یبه سه قسمت عمده عملکردها نمود كه

 یو در بخاش اقتصااد   باشنديگذار در آن م ريتار عواملسبز و آموزش سبز  ینوآور ،ياجتماع

اسات    يطا يعملکارد مح  باآن  رابطه انگريبسبز بوده كه  يآن منابع انسانهای  از قسمت يکي

( Rehman & Kraus & Shah & Khanin & Mahto. 2020   (  همانگونه كه )رحيماي و مهراباي و

سابز  ی ناوآور  باا  يطا يمح سات يتعهد ز نمودند كه انيدر پژوهش خود ب (1145اسکندری  

مثبات   رابطاه  يطيمح داريکرد پاعمل باسبز  ینوآور نيدارد  همچن یدار يمثبت و معنرابطه 

   دارد  یدار يعنو م

به حساب آمده كه با  ديدر عصر جد یرشد اقتصاد يسبز موتور اصل ینوآورازدگرسو 

، ميتواناد پيامادهای   سات يز طيو حفاظات از محا   یرشد اقتصاد نيكاهش تضاد بهدف 

 Xiang)مضاعف پيش بيني نشده خارجي بر عملکرد محيطي را بر سازمان تحميل نمايد 

& Liu & Yang. 2022ماالي در راساتای آماوزش سابز     هاای   (  همچنين، نيازمند حمايت

 يباه عناوان ماروج اصال    و نهادهای حکومتي  منابع انساني در بستر خود است كه دولت

 ي ميتوانناد دولتا هاای   اراناه و با اقداماتي همچون اعطای ي محسوب شده یفناور ینوآور

 نيتام یها نهيو كاهش هزها  ي سازمانمال نيبهبود تامبه  اجرايي نموده و سبز را ینوآور

و  قيتشاو  یماورر بارا  كمک كنند  اين امر، گاامي   ،يسبز شركت ینوآور یها پروژه يمال

با آماوزش سابزاز طرياق راه    سابز  یناوآور ايجاد رابطه به مشاركت در ها  ترغيب سازمان

اندازی و توجه به منابع انساني سبز و عملکرد محيطي بوده كه باا آماوزش سابز عناصار     

 سازماني قابل دستيابي ميباشد 
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 قيتحق اتيفرض

H1 :دارد  رابطه مثبت معني داریسبز  ینوآور باسبز  يمنابع انسان 

H2: دارد  رابطه مثبت معني داریسبز  ینوآور اب يطيعملکرد مح 

H3:  داردرابطه مثبت معني داری سبز  ینواور بااموزش سبز  

H4:  لينقاش تعاد  آموزش سابز   ،سبز ینوآور وسبز  يمنابع انسان تيريمددر رابطه 

   گردارد 

H5:  نقش تعدبل گر داردآموزش سبز  ،سبز ینوآوربا  يطيعملکرد محدر رابطه  

 قيتحق رمدليمس ليتحل

مورد نظار و   یرهاياستوار است كه متغ یچارچوب نظر کي هيبر پا يعلم قيتحق هر

پاژوهش بار    کيساتمات يو س يتا ي  براسا  مرور روادينمايآنها را مشخص م انيروابط م

سابز و   يمناابع انساان   تيريماد )برخوردارباشاد   یقاو  اتيا كه از ادب شدهتمركز  يعوامل

 یسابز، سانجا   یو ناوآور  يطا ي، عملکرد مح0214 و همکاران 1آموزش سبز، هاتن فهم

و  رجيرلاد يو و  يواتيا روز ماا  يو آموزش سبز، ر يطيعملکرد مح ،0202 نگيكومار س

و  وينداموسا يويسابز، پاائول ك   یسبز و ناوآور  يمنابع انسان تيري؛ مد0202  0همکاران

 نيداشته باشاد  بناابرا   تيموضوع زيپژوهش ن یساز يو به لحاظ بوم ( 0201 1همکاران

ماورد آزماون قارار     گار يد قاتيدر تحق نياز ا شيپ ق،يدل تحقاگرچه روابط جز به جز م

و ماورد آزماون    يباار معرفا   نياول یآن برا ريمس ليحال مدل و تحل نيگرفته است، با ا

منابع  تيرياموزش سبز در رابطه مد لگرينقش تعد يبررس ني  همچنرديگيقرار م يتجرب

سابز باا    يمناابع انساان   تيريو ماد  يطا يرابطه عملکارد مح  وسبز یرسبز با نواو يانسان

 قاات يتحق یباه ناوآور   تواناد يم ثيا ح نينشده، كه از ا مطالعه نياز ا شيسبز پ ینواور

 كمک كند  نيشيپ يتجرب
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 مدل مفهومي پژوهش -6شکل 

 پژوهش سندگانيمنبع: نو

 پژوهش روش

معرفت شناختي پارادايم اربات گرا؛ باه لحااظ رويکارد كماي، از     پژوهش حاضر به لحاظ 

 –يفيتوصا  يقاات در زماره تحق  ياق، تحق یاجارا  يوهو به لحاظ شا  یكاربردبعد مخاطب 

 یجماع آور  ی  بارا ياد آ ماي  به شمار يمقطع يقاتاز نوع تحق يزمان يثو از ح پيمايشي

شامل پرسشنامه ها  داده یابزار جمع آورپيمايشي، پژوهش، از روش های  اطالعات و داده

تعيين حجم نمونه باه شاکلي كاه براينادی مناساب و تاوان تعمايم پاذيری          د،استاندار

بهره گرفته شده اسات  بار طباق      G-POWERباالداشته باشد ازطريق نرم افزار تخصصي

نظر كوهن هرچه سطح خطای آلفا كمتر باشد ميازان تعمايم پاذيری نتاايج نموناه، باه       

فزايش يافته و همچنين هرچه توان ازمون بااالتر باشاد احتماال اينکاه     بزرگتر اای  نمونه

 .Zhang & Sun & Liu؛ )Chuan & Penyelidikan. 2006خطای نوع دوم كااهش ميياباد )  

 يدهد حجم نمونه پژوهش را نشان م ينتع خروجي نرم افزار برای)1شکل((  2020
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 نمودار برآورد حجم نمونه  -0شکل

 پژوهشمنبع: نويسندگان 

 

درصد 16/2و توان آزمون  1/2 یدر سطح خطاآنچه خروجي نرم افرار نشان ميدهد، 

مورد برآورد شاده   156پژوهش  یآشکار، نمونه آمار يرتغم 01پنهان و ير متغ 9و تعداد 

تحقيق از طريق روش تصادفي ساده انجاام گرفات كاه    های    جهت جمع اوری دادهاست

و كارشناساان خباره    يرانماد  ياق تحق نموناه هادف  صنعتي و های  ی شركتجامعه آمار

بودند كه به داليلي همچون در دستر  نبودن، هزينه باالی جماع آوری و  استان تهران 

سرشماری از جامعه و محدود بودن زمان گاردآوری داده هاا، محققاين اقادام باه جماع       

 آوری نمونه كرده ايم 

ر تحقياق و منباع ابازار    پيوست(، نشان دهنده متغيرهاای مکناون و آشاکا    1جدول(

پرسشهای های  سنجش پژوهش است  پرسشنامه شامل دو بخش بود، در بخش اول داده

شناختي )جنسيت،سن، ساطح تحصايالت( ودر بخاش     عمومي شامل مشخصات جمعيت

جهت سنجش متغيرهای تحقيق گردآوری گرديد  همچنين، پايش از جماع   ها  دوم داده

روايي محتوا  داده انجام شد 12رت به پيش ازموني با نهايي تحقيق ، مبادهای  آوری داده

بررساي و تايياد گردياد      CVRو  CVIهاای   از طريق تشکيل پنل خبرگان و تکميل فرم

/ 545تايي، ضريب  12همچنين ضريب آلفای كرونباخ به عنوان پايلوت پژوهش با نمونه 



 111|   يصنعتهای  سبز در شركت ینوآور ینديشايعوامل پ يو اعتبارسنج ليتحل

 

 

 

نموناه نهاايي    را نشان ميدهد، كه نشان از پاياايي مناساب ابازار سانجش جماع آوری     2

 تحقيق دارد 

روايي ابزار در دوبخش محتوايي و روايي سازه و پايايي آن با ضريب آلفاای كرونبااخ،   

پايايي اشتراكي، پايايي تركيباي تايياد شاد  مادل تحقياق پيچياده و دارای متغيرهاای        

 باازه   از های تحقيق  مطابق با آزمون چاولگي خاارج   ميانجي و تعديلگرميباشد ونيز داده

دارد، از توزياع نرماال تبعيات نميکناد       قرار -6 و +6 از بازه و كشيدگي خارج -1 و+  1

 يلدر قسمت تحل( Hair & Sarstedt & Pieper & Ringle. 2012بنابراين مطابق با ديدگاه )

و باا   يروش حاداقل مربعاات جزئا    يکارد با رو یمعادالت ساختار یاز فن مدلسازها  داده

پژوهش بهاره گرفتاه شاده     يالگو مفهوم يبررس یبرا Smart PLS 1استفاده از نرم افزار 

 يناسات كاه در آنهاا رواباط با      ييپژوهشاها  يال تحل یابزار بارا  ينروش بهتر يناست  ا

ضامن آنکاه جهات    ( Hair & Hult & Ringle & Sarstedt. 2014)ده اسات  يچيا پ يرهامتغ

 & Henseler)سات امناساب   يروشا  يقل مربعات جزئا حدا يکردرو ي،روابط علّ يدنسنج

Ringle & Sarstedt.2015  ) 

 ها   تجزيه و تحليل داده

بر روی ابزار نهايي سنجش اقدام به جماع  های  پس از تدوين ، غربال گيری وپيشبردازش

پژوهش شد  وضعيت جمعيت شناختي كنشگران پژوهش )جامعه هادف  های  اوری داد ه

 ( قابل مشاهده است  1( به قرار شکل )

 نويسندگان: منبع يشناخت تيجمعهای  يژگيو يفيمارتوصآ -1جدول شماره

 متغير
متغيرهای جمعيت 

 شناختي
 درصد فرارواني

 تيجنس
 50,04 124 مرد
 15,51 55 زن

 تحصيالت
 52,04 101 كارشناسي و باالتر
 04,51 60 كمتر از كارشناسي

 سابقه كاری

 5,91 11 تا پنج ساليک 
 16,91 05 تا ده سالشش 
 09,65 91 پانزده ساليازده تا 

 60,65 40 باالتر از پانزده سال
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شاناختي افاراد پاساخ دهناده      جمعيات هاای   و توجه باه ويژگاي   نتايج جدول اسا  بر

درصاد زن  11درصد، جنسيت مارد و حادود    50همانگونه كه از جدول استبا  ميشود، 

درصاد   12درصد سطح تحصيالت افراد كارشناسي و بااالتر و حادود   52تشکيل ميدهد، 

درصاد  61سال، كاه حادود    16كمتر از كارشناسي تشکيل ميدهد، سابقه كاری باالتر از 

رد، نشان از آن دارد كه خبرگاني شامل ميشود كه با تجربه و مهاارت  جمعيت را در بر دا

باال پاسخ دقيق و عالمانه به پرسشنامه داده اند كه ميتواند اعتباريابي پژوهش را باال ببرد 

درصاد ساابقه    16ساال، حادود    6درصد، سابقه كاری كمتر از 5و از سوی ديگر، حدود 

 سال را داشته اند   16تا  11سابقه كاری درصد  06سال و حدود 12تا  6كاری بين 

 مدل اندازه گيری پژوهش  

براسا  رويکرد آزمون مبتني بر مدلسازی معادالت ساختاری ابتدا به بررسي مدل اندازه 

مدل اندازه گيری امکان بررسي  PLSگيری انعکاسي پژوهش پرداختيم براسا  الگوريتم 

كرونباخ( و رواياي ساازه )رواياي واگارا +رواياي      ميزان پايايي )تركيبي+ اشتراكي+ الفای 

همگرا( تحقيق را امکان پذير ميکند همچنين ارزيابي تحليل عاملي تائيدی پاژوهش كاه   

نشان دهنده يک جنس بودن سواالت هر متغير به صورت مجازا ميباشاد را نياز فاراهم     

رد اسات  ( نشان دهنده اجرای مدل پژوهش در حالت استاندا0( و )جدول0ميکند  )شکل

(Hair & Hult & Ringle & Sarstedt. 2014 ) 

 

( كاه نشاان دهناده تحليال مساير در حالات       0( و )جدول1بر اسا  خروجي )شکل

ضرايب استاندارد پژوهش است، مدل اندازه گيری تحقيق تبيين ميگردد كه براسا  آن، 

لذا ميتاوان  دارند؛  5/2تمامي متغيرهای مکنون پژوهش بارهای عاملي با ضريبي بيش از 

بيان نمود سواالت متغير به صورت مجزا از يک جنس بودن برخاوردار و تحليال عااملي    

تائيدی مورد پذيرش قرارگرفته است  همچنين ضريب آلفای كرونباخ و پاياايي تركيباي   

را  6/2و ضريب پايايي اشتراكي نياز بايش از    5/2متغيرهای پژوهش نيز ضريبي بيش از 

 نشان ميدهد   
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 منبع: نويسندگان پژوهش  (ريمس ليمدل استاندارد )تحل -3شکل

 & Hairبدين روی ميتوان بيان نمود مدل تحقيق از پايايي باااليي برخاوردار اسات )   

Sarstedt & Pieper & Ringle. 2012مطاابق  0(، همچنين براسا  گزارش )جدول شماره )

اسات    CR≥5/2و  AV ≥6/2(، شااخص  Hair & Hult & Ringle & Sarstedt. 2014با نظر )

 یبارا  درگاام بعاد    يگرددم يدمدل تائ همگرايي روا ينبنابرا هست   CR>AVEهمچنين 

هاای   مبادرت به آزمون يق )روايي واگرا(،تحق یشاخصها ينب يو همبستگ يریسوگدفع 

 يسو ماتركه در پيوست قرار داده شده است(،  فورنل و الركر ، 1جدول ) 9فورنل والركر

، به عنوان مهمترين ازمونهای روايي واگرا ، پيوست(،9)جدول و چند روش يصهچند خص

يم، كاه  همگارا كارد   ياي روا یبارا  ياستخراج يانسوار يانگينو م يبيترك ياييپا يسهمقا

نتايج نشان ميدهد مدل تحقيق از روايي سازه مناسبي برای ازمون فرضيات و تبين مدل 

 & Gudergan & Ringle؛ Henseler & Ringle & Sarstedt. 2015ساختاری برخورداراست )

Wende & Will. 2008 ( مطابق با ديدگاه  )Henseler & Ringle & Sarstedt. 2015 ،)AVE 
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خروجاي نارم افازار در      باشاد  متغيرديگار  هار  با مربع همبستگي از باالتر بايد متغير هر

از ديادگاه ايان آزماون    ، نشان از تائيد رواياي واگارا   (وستيپ  ، فورنل و الركر 1جدول )

(  باا اساتفاده از   Gudergan & Ringle & Wende & Will. 2008) 6دارد  همچنين هنسالر 

توسعه آزمون فورنل و الركر شاخصي مورد اطمينان و كاملتر برای تائيد روايي واگرا ارائه 

 چناد  و خصيصاه  چناد  كرد كه مطابق با اين ديدگاه مبادرت به بررسي شاخص ماتريس

 ها در مدل نموديم  ای اطمينان از عدم همبستگي بحراني بين شاخصهای سازهروش بر

( نشان ميدهد ضريب هر دو متغير با هم به صورت جداگاناه كمتار از   9نتايج )جدول

(، هيچ نقا  Henseler & Ringle & Sarstedt. 2015است  بنابراين مطابق با معادالت  )  1

 ايي واگرا اين آزمون را تائيد كرد بحراني مشاهده نميگردد كه ميتوان رو

 مدل ساختاری

مطابق با الگوريتم مدلسازی معادالت ساختاری، پس از مادل انادازه گياری باه بررساي      

 Hair & Hultپژوهش براسا  تحليل مسير در حالت معني داری پرداختيم )های  فرضيه

& Ringle & Sarstedt. 2014( ؛Gudergan & Ringle & Wende & Will. 2008 0(  )شاکل )

، پاژوهش  يهمبساتگ  بيضار ، 6نشان دهنده مدل در حالت ضرائب استاندارد و )جادول 

 پيوست(، بيانگر تحليل فرضيات پژوهش است 

مطابق با خروجي مدل پاژوهش ، ضارائب همبساتگي پاژوهش نشاان ميدهاد باين        

 متغيرهای پژوهش همبستگي بحراني وجود ندارد 

نرم افزار  يبراسا  خروج یب معنادارئمدل ضرا پژوهش درهای  يهآزمون فرض يجنتا

smart pls   جينتااا، 5( و )جاادول0شااکلی )ارائااه شاده اساات  مطااابق بااا مادل معنااادار 

خارج از باازه   يقتحق يهفرضتمامي  یضرايب معنادار ، پيوست است(،پژوهشهای  هيفرض

 44/2باا   تاوان  ماي  26/2 دار عناي معناست در ساطح م  ينبد يناست  ا( 45/1و  -45/1)

 يد كرد تائ را پژوهشهای  يهاحتمال فرض درصد



 115|   يصنعتهای  سبز در شركت ینوآور ینديشايعوامل پ يو اعتبارسنج ليتحل

 

 

 

 منبع: نويسندگان پژوهش یدار يمدل معن -4شکل

 تحليل تعديلگر

جهت تحليل نقش تعديلگر متغير اموزش سبز در رابطه عملکرد محيطي و ناواوری سابز   

ساازی   و نيز در رابطه مديريت منابع انساني سبز و نواوری سبز مطابق با الگاوريتم مادل  

كرديم  نتاايج ان براساا     interactionمحور مبادرت به روش  معادالت ساختاری واريانس

هاای   هيفرضا  جينتاا پيوست ، 5)جدولدر  SMART PLSارخروجي مدل تحقيق از نرم افز

 ارائه شده است   ( پژوهش

( گار  ليرتعاد يمتغ ليحل، پيوست ت5نتايج حاصل از تحليل تعديلگر مطابق با )جدول

 سابز  یو ناواور  يطاي عملکرد محنشان ميدهد ضريب معني داری اموزش سبز در رابطه 

اموزش سبز در  یدار يمعن يبضرين (، همچن45/1و  -45/1( كه خارج از بازه )659/0)

( 45/1و  -45/1( خاارج از باازه )  910/0) سبز یسبز و نواور يمنابع انسان يريتمد رابطه

است  بنابراين با توجه به مثبات باودن ضاريب مساير هار دو فرضايه پاژوهش ميتاوان         

و رابطاه باين    زبسا  یو ناواور  يطاي عملکارد مح استدالل نمود اموزش سبز رابطه باين  

 را در تقويت ميکند    سبز یسبز و نواور يمنابع انسان تيريمد
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 برازش مدل تحقيق

 .Hair & Sarstedt & Pieper & Ringleگيری مطابق با نظر ) برای تعين برازش مدل اندازه

گيااری ماادل كاارديم اين آزمااون جااايگزين  (، مبااادرت بااه آزمااون كيفياات اناادازه2012

شاخصهای نيکويي و برازش در نرم افزارهاای كوارياانس محاور اسات كاه نتاايج آن در       

، در پيوست قرار شده اسات(، قابال مشااهده    قيتحق یريمدل اندازه گ تيفيك، 1)جدول

 است  

مي متغيرهاای مکناون تحقياق بايش از     مطابق با نتايج خروجي نرم افزار ضرايب تما

(، ميتاوان  Hair & Sarstedt & Pieper & Ringle. 2012اسات  براساا  ديادگاه )    16/2

باه   R Squareاستدالل كرد مدل پژوهش در سطح قوی ارزيابي ميگردد از طرفي ضاريب  

عنوان ميزان تغييری كه يک متغير درون زا از متغيرهای برون زا ميگيرد نشاان ميدهاد   

نشاان ميدهاد كاه بياانگر قابال       را 0/701ريب نوآوری سبز به عنوان مسائله تحقياق   ض

 ميباشد  مسئله پژوهشپژوهش پيش بيني بودن 

 گيری  بحث و نتيجه

ي صانعت  یسبز شركتها یكننده نوآور ينيب يشعوامل پتحقيق حاضر با هدف مدلسازی 

رچوب نظاری پاژوهش   در ايران انجام شد كه پس از وارسي ادبيات نظری و تادوين چاا  

عواملي چون مديريت منابع انساني سبز، عملکرد محيطي و اموزش سبز به عنوان عوامل 

بعمال آماده   هاای   يبررسارر گذار و پيش برنده مورد ازمون ميداني و تجربي قرارگرفت  

تاوان   ياافتي بودن بودجاه در  يبر اسا  ناكاف يستز يطكه سازمان مح داردآن  ازنشان 

 يريتكاركناان در آماوزش سابز و ماد     یتوانمناد  يشافزا یالزم در راستا دوره یبرگزار

اسات   ياافتي در خصوص بودجاه در  ينيبه بازب يازن از سويي سبز را ندارد و يمنابع انسان

 يشافازا  یشده از دولات در راساتا   يمدخل معرف ی  یاز نهادها ميتوان يگرد یسوواز 

ايدار ضرورت حفم منابع برای نسل توسعه پ بهره جست  يستز يطسازمان مح یكارامد

آيندگان را سبب ميگردد كه از طريق توجه به  مناابع انسااني سابز و برقاراری آماوزش      

باا توجاه باه مادل سااختاری      (  1145سبز حاصل ميشود )يعقوبي، دهقااني و اميادوار    

ضاريب معناي داری باين     مشاهده ميشود كه ميازان  یمعنادار يبتحقيق در حالت ضرا

، نوآوری سبز و عملکرد محيطي و تعديلگر آماوزش   214/0بز و آموزش سبز، نوآوری س
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 ، 619/0موزش سابز  ، نوآوری سبز و مديريت منابع انساني سبز و تعديلگر آ 924/0سبز

و ناوآوری سابز و ماديريت مناابع انسااني سابز        191/1نوآوری سبز و عملکرد محيطي 

ات فرضاي تمامي  بدين ترتيب ،است (-1 / 45و  1/  45) ز بازهميباشد كه خارج ا 214/6

پژوهش و نيز نقش تعديلگر اموزش سبز تايياد ميشاود كاه ميتواناد از نتاايج ارزشامند       

پژوهش باشد و به غني سازی مباني نظری كمک شاياني كناد مطالعات تطبيقاي نشاان    

سانجار  با نتايج تحقيقات ] سبز يمنابع انسان -سبز ینوآورميدهد خروجي آزمون روابط 

 ،همادان و همکااران   يبنا ،  0202،ابو نصر صبو و همکااران ؛  5،0202و همکاران یكوما

 يقشاف با نتايج تحقيقاات )  سبز ینوآور -يطيعملکرد مح روابط ي آزمونخروج( 0214

( 0202،شهزاد و همکااران ، 1،0202ونهو سانگ و همکاران،  5،0202رحمان و همکاران

يطي باا نتاايج تحقيقاات    سبز با عملکرد مح يسانمديريت منابع ان زمون روابطآ يخروج

ون  یو؛ 1144، وهمکااران  يبادی پورم يرجبا ، 0202، و راكشاا گاار    يزویر يشمس)

عملکارد   زمون رواباط آ يخروج( و 12،0201هسو و همکاران ينچ ينگچ، 0215 4ياول

،  0202، منگ زانگ و همکااران با نتايج تحقيقات ) آموزش سبز -سبز ینوآور -يطيمح

( در ياک راساتا ميباشاد  باا     1141،و همکااران  يميرح،  11،0211و همکاران يوچ يان

نگاهي به تحقيقات پيشين ميتوان اشاره نمود كه مديريت منابع انساني سابز و عملکارد   

محيطي تارير معني داری با تعديل كنندگي آموزش سبز بر نوآوری سابز داشاته كاه باا     

با تقويت متغيرهای پيش باين ميتاوان   پيشينه تجربي تحقيق همخواني و همگني بوده و

نوآوری سبز را غني كرده و در راساتای تقويات آن گاام برداشات  باا اساتناد باه نتاايج         

پژوهش ميتوان ا عان نمود كه در سازمانهای صنعتي ميتاوان ناوآوری سابز را از تغييار     

 استقرار مديريت منابع انساني سبز و عملکرد محيطي تقويات كارده و باا آماوزش سابز     

 يزانبه عنوان م R Square يبضر يگرد یاز سوكاركنان اين ارر را ميتوان شدت بخشيد  

 سابز  یورآنو (521/2يانس )وار يمطلوب يزانبه م يدهدنشان م يقرفتار مسئله تحق يرتغ

 يشود م ينيب يشپ يلگرمستقل و تعدهای  يرمتغ يقاز طر

 ها تيو محدود شنهاداتيپ

 ثيا ارائاه شاده اسات  از ح    یو كاربرد ياستسي–پژوهش در دوبخش كالن  شنهاداتيپ

 یحاضار صارفا در ساازمانها    قيتحق جياستدالل كرد، نتا توانيو كالن م ياستيس ليتحل
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 یساازمانها  ريا كشاور نظ  یبخشاها  ريدر ساا  روديا است كه انتظار م ميقابل تعم يصنعت

آن را  جيبکاار بسات و نتاا    ،قيا تحق مادل زماون مجادد   آباا   يو تعاون یديتول ،يخدمات

و در  یمختلاف را گاردآور   عيحاصل از صناهای  داده توانيم بيترت نيمشخص نمود  بد

 عيصانا  تيا اهم زانيا افشاا نماود و م   ستيز طياز مح انتيجهت ص يبانک اطالعات کي

باا   یزيگردد و جاوا  دايهمگان هو رو سبز نمودن اقدامات آنان ب ستيز طيمختلف بر مح

از  سازمان منتخب در نظرگرفته شود  یبرا ستيز طياز سازمان حفاظت از مح يبانيپشت

 هيروح ه ورا گسترش داد ستيز طيحفاظت از محهای  شبکه تيظرف توانيم گريد یسو

را باه   سات يز طيباا محا   یو سبز بودن و ساازگار  نمود جيرا ترو ستيز طياز مح انتيص

نسابت   تواننديم يصنعت یشركتها یكاربرد ثيازح مبدل ساخت ها  در سازمان يفرهنگ

 یهاا يفناور یهمچاون استانداردسااز   يتوجه داشاته باشاند: اقادامات    لي  شنهاداتيبه پ

 طيمحا  يمربوطه،اساتقرار حسابرسا   یردر حوزه كاا  يطيمح ستيزهای  يكاهش الودگ

 طيحفام محا   یدر راساتا  يصانعت  یشاركتها  رانيباه ماد   ييآموزش و مشوقها ست،يز

در دساتور كاار قارار دهناد       ،يطا يمح سات يز یانتهايمرتبط باا صا   یآموزشها ست،يز

 12216 زويا ا یاموزشاها  يبا بررس تواننديم يصنعت یاموزش وتوسعه شركتها یواحدها

باودن   يبه مقطعا  توانيپژوهش م یتهايمحدود ازاقدام كنند   راستا نيدر ا 0214ورژن 

داده  یوش جماع آور از ر یريا پاژوهش، بهاره گ   نيدر بودجه محققا  تيزمان و محدود

ساواالت بساته پاساخ،عدم دقات      تيصرفاا بر اسا  پرسشنامه اشاره كرد كه باا محادود  

پرسشانامه   یدر خصاوص اجارا   يمقاومت سلسله مراتب سازمان ،ييدر پاسخگو يآزمودن

های  کبان : كتب،مجالت،ليفقدان منابع معتبر از قب ايمشکالت مربو  به كمبود  ور،مذك

  دينمايرا محدود م یريپذ ميكه تعم ياطالعات

 ها نوشت پي
1. Haten fehm et al 2. Rimas Rosivati and Worlddire et al 

3. Paul Quindamusio et al 4. Fornell-Larcker Criterion 

5. Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. 6. Sanjay Kumar Singha et al 

7. Shafigh Rahman et al 8. Wenho Song et al 

9. Wi van lowe 10. Ching Chin et al 

11. Yan chio et al  
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 منابع
 تيري(  رابطه اقدامات مد1144)  يبردستان &, اميپ ی, مختارني, آ انيدي, آندرواژ, كایبديپور م يرجب

عوامل توانمندساز فرهنگ سابز    یگريانجياحمر با نقش م هالل يطيسبز بر عملکرد مح يمنابع انسان

  145-116(, 1)6, در نظام سالمت تيريمد یراهبردها

سابز و   یبار ناوآور   يطيمح  ستيتعهد ز ري(  تأر1141  )اسري, ی, اسکندري, علي, فرج اله, مهرابيميرح

 يميپتروشا  یهاا  كاركناان در شاركت   يطيمح ستيآموزش ز يكنندگ ليبا نقش تعد داريعملکرد پا

  11-06(, 9)15, ستيز طينسان و محاماهشهر  

عوامال ماؤرر بار     يو بررسا  يي(  شناسا1922, منوچهر  )ی, انصارمي, محمد رحيداني, سارا, اسفيرمضان

فصالنامه انجمان علاوم    )مورد مطالعه: بانک ملت(   یدر صنعت بانکدار تاليجيد يابيبازار ستمياكوس
 ( 59)15, رانيا تيريمد

عوامال   نياي و تب يي(  شناساا 1922  )دي, ساع یادي, مسعود, صيانيسنجر, پوركفرهمند, رضا, سالجقه, 

شاهر   ياي اجراهاای   )مورد مطالعاه: دساتگاه  يدر حوزه منابع انسان یتحول نظام ادار یبازدارنده اجرا

  119-151(, 51)15, رانيا تيريفصلنامه انجمن علوم مدكرمان(  

و  يسات يدر رفتاار ز  عيصانا  یخوشاه بناد   ی(  نقش فناور1144رابعه  ) &پاك,  ی, زندي, مرتضیمراد
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Abstract: 
This paper is aimed at analyzing and validating the antecedent factors of 
green innovation based on structural equation modeling in industrial 
companies. The research is positivist in terms of philosophical assumptions, 
quantitative in terms of approach, cross-sectional in terms of time and 
applied from audience dimension. We used a sample survey and standard 
questionnaire for data collection The research model’s validity was based on 
construct validity (divergent and convergent). We used the reliability by the 
Cronbach's alpha, composite and joint reliability. The content validity was 
also checked and confirmed by a panel of experts and the completion of the 
CVI and CVR forms. The research statistical population were managers and 
experts having more than 15 years of work experience in industrial 
companies at Tehran province. the sample size was 175 people using the G-
POWER specialized software at the error level of 0.1 and the power of the 
test is 0.85% by random sampling method. In order to test research 
hypotheses and analyze data, structural equation modeling was used with 
partial least squares approach and using Smart PLS 3 software. The results 
show the positive effect of green human resources and environmental 
performance on green innovation in industrial companies. The results of 
research, also show the effective role of moderating variable of green 
education between the green human resources and environmental 
performance on green innovation. 
Key words: green supply, green human resource management, green 
education, environmental performance, industrial organizations. 
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