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تاثیر توانایی نوآوری فناورانهی سبز بر رقابتپذیری شرکت با تاکید بر نقش میانجی
تمایز محصول (مطالعهی موردی :صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی)
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چکیده

اطالعات مقاله

مطالعهی حاضر به تاثیر توانایی نوآوری فناورانهی سبز بر رقابتپذیری شرکت با تاکید بر نقش میانجی
تمایز محصول پرداخته اســت .جامعهی آماري اين پژوهش را تمام شــرکتهاي فعال در صنعت نفت،
تاریخ پذیرش د   اور99/11/18 :
گاز و پتروشــيمي شهر اراک تشکيل ميدهند ،چراکه توجه به مالحظات زيستمحيطي در صنايعي که
در ارتباط مســتقيم با محيطزيست قرار دارند از اهميتي دوچندان برخوردار است .تحقیق از نظر هدف،
کاربردی و از لحاظ روش ،علّی اســت .در این راســتا ضمن مرور بر ادبیات موضوع و اســتفاده از منابع
کتابخانهای ،محقق از پرسشــنامه برای جمعآوری اطالعات استفاده کرده است .فرضیات این پژوهش با
استفاده از مدل معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار لیزرل مورد آزمون قرار گرفت .نتایج در پایان
واژگان کلید ی:
حاکی از تاثیر مثبت توانایی نوآوری فناورانهی ســبز بر متغیرها (رقابتپذیری شرکت و تمایز محصول) نــوآوری فناورانــهی ســبز ،رقابتپذیری
شرکت ،تمایز محصول.
و همچنین تاثیر منفی تمایز محصول بر رقابتپذیری شرکت میباشد.
تاریخ ارسال نویسند   ه99/06/29 :
تاریخ ارسال به د   اور99/07/06 :

مقدمه

در دهههای اخیر به دلیل پیچیدگی روابط ،جهانی شــدن و رقابت
روزافزون و بدون بازگشت در عرصههای اقتصادی ،نوآوری از دیدگاه
اقتصاددانان و سیاســتگذاران ارزش ویژهای یافته و عامل کلیدی
تولید ثروت ،رشــد اقتصادی شده اســت ]1[.از طرفی چالشهای
زیســتمحیطی به گونهای بوده که به یکی از مهمترین دغدغههای
سیاستگذاران تبدیل شده است.
در روند حرکت جهانی به سوی توسعهی پایدار ،توجه به آسیبهای
محیطزیســتی امری ضروری محسوب میشود ]2[.با بروز ضایعات
زیستمحیطی و کاهش ســطح عمومی زندگی ،به ویژه در جوامع
شــهری طی دو دههی گذشته ،رهیافت توســعهی پایدار به عنوان
دســتور کار 21در ســطوح بینالمللی ،منطقــهای و محلی تعیین
شد ]3[.در پاسخ به این مسائل بسیاری از کارخانهها شروع به کشف
امکان و احتمال موضوعات مربوط به محیطزیســت در برنامههای
تجاری خود کردند تا طرحهای استراتژیک خود را با این موضوعات
هماهنگ و سازگار کنند.
اهمیت این موضوع سبب شده تا تعداد زیادی تحقیق از اوایل سال
 1970انجام شــود .این تحقیقات در اصــل بر موضوعات مربوط به
حفاظت از محیطزیست در بازارهای بومی تمرکز دارند .به هر حال
ی عهد 
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این مبحث در زمینههای تجاری بینالمللی نیز از اهمیت یکســانی
برخوردار بوده است ]5,4[.در دنیای امروزی ،توان سازگاری و اداره
کــردن تغییرات ،عنصر اصلی موفقیت و بقای هر ســازمان اســت
و کســب این تواناییها خود مستلزم توجه ســازمان به خالقیت و
نوآوری افراد است.
ســازمانهای موفق ،سازمانهایی هســتند که خالقیت و نوآوری،
نوک پیکان حرکت آنان را تشکیل میدهد .به عبارتی سازمانهای
امروزی برای ادامهی حیات ،بایســتی پویا بوده و مدیران و کارکنان
آنها ،افرادی خالق و نوآور باشند تا بتوانند سازمان را با این تحوالت
منطبق ساخته و جوابگوی نیازهای جامعه باشند.
در سیســتم اقتصادی جهانی و رقابت روزافــزون موجود ،خالقیت
و نوآوری در حکم بقا و کلید موفقیت ســازمان اســت ]6[.مقررات
زیســتمحیطی به طور قابلتوجهی اثرات منفی مدیریت کیفیت را
بر نوآوری مدیریت ســبز و نوآوری فناوری ســبز کاهش میدهد و
نشــان میدهد که دولت نقش خود را همانطور که انتظار میرود،
ایفا میکند.
از طرفــی قوانین ســختگیرانهی محیطزیســت ،عــدم قطعیت
ســرمایهگذاری در نوآوری ســبز را کاهش میدهد و باعث کاهش

ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 186


تدریجی پیادهســازی محیطزیست ســازمانی و شیوههای دوستانه
برای به دســت آوردن مشــروعیت قانونی محیطزیست است .این
نتیجه مطابق با بســیاری از مطالعات قبلی اســت که اثرات مثبت
مقررات زیســتمحیطی را بر نوآوریهای محیطزیســتی یا ســبز
شرکتهای توسعهیافته نشان میدهد ]7[.بزرگترین مسئلهای که
امروزه هر ســازمان با آن برخورد دارد ،مسئلهی تحول و دگرگونی
اســت و قطعا پذیرش این تغییر از سوی ســازمانها از بزرگترین
عوامل دوام و بقای سازمان است.
در واقــع در این بــازار پویا و مملو از رقابت ،نــوآوری ضامن بقای
هر ســازمان است .هرگونه نوآوری باید ســهمی در ارتقای کارآیی
زیستمحیطی سازمان داشته باشــد .مانند نوآوری در فرآیندهای
تولید که موجــب صرفهجویی در مصرف انــرژی و منابع طبیعی،
بهبود فرآیند بازیافت و یا کاهش آلوگیهای محیطی میشوند]8[.
تمایز محصول ،مســتلزم توسعهی کاالها یا خدمات منحصربهفرد و
بینظیر با اتکا به وفاداری مشــتری به برند تجاری اســت ،بنابراین
یک شرکت میتواند با کیفیت باالتر ،نوآوری باالتر ،عملکرد بهتر یا
ویژگی منحصربهفرد که هر یک از آنها میتوانند قیمتهای باالتر را
توجیه کنند ،ارائه دهد.
در اســتراتژی تمایز محصول ،شرکتها تمایل به سرمایهگذاری در
زمینهی تحقیق و توسعه دارند ،بدین منظور قابلیت ابتکار و نوآوری
شرکتها افزایش مییابد.
به عالوه در استراتژی تمایز محصول ،شرکتها با عدم اطمینان باالتر
مواجه میباشــند ،بدین معنی که تاکید بیش از حد بر روی نوآوری
و ابتکار در محصول ،شــرکت را با فعالیتهای ریسکپذیر و ریسک
بر روی محصولی که تاکنون تولید نشده است ،مواجه میسازد]9[.
لذا با توجه به اینکه کســبوکارهای صنعتی یکــی از منابع ایجاد
آلودگی در جهان هســتند ،در نظر گرفتن مســائل زیستمحیطی
در شرکتهای صنعتی همچون شــرکت پتروشیمی ،شرکت نفت،
شــرکت سیمان ،بخش خودرو و ...یک امر مهم تلقی میشود .توجه
به مالحظات زیســتمحیطی در صنایعی که در ارتباط مستقیم با
محیطزیست قرار دارند از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
در این میان شــرکتهای نفتــی اراک از جمله صنایعی هســتند
کــه در مراحل مختلف بهرهبــرداری از آن هر کدام اثرات متعددی
بر محیطزیســت بــر جای میگذارنــد .بنابراین توجه به مســائل
زیســتمحیطی و ســبز در راستای توســعهی پایدار و نیز در نظر
گرفتن نیازهای نســل آینده ،متخصصان صنایع و محیطزیست را
ملزم به چارهاندیشــی و ارائهی راهکارهای عملیاتی راهبردی برای

کنترل و کاهش اثرات ســوء زیســتمحیطی ناشــی از این صنایع
کرده اســت ،اما شواهد نشان میدهد وضع موجود با وضع مطلوب،
فاصلهی طوالنی دارد.
لذا سوال اصلی در این پژوهش این است که :تاثیر توانایی نوآوری
فناورانهی سبز بر رقابتپذیری شــرکت با تاکید بر نقش میانجی
تمایــز محصول در شــرکتهای صنایع نفت ،گاز و پتروشــیمی
چگونه است؟

چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق

در دهههای اخیــر ،نوآوری به عنوان یکی از مهمترین منابع توســعهی
اقتصادی و رشــد ســازمانها شناخته شده است .گســتردگی تحقیقات
این حوزه باعث ایجاد تمایل رو به رشــد برای شــناخت و فهم چگونگی
بهبود فعالیتهای خالقانهی شرکتها و عوامل داخلی و خارجی که تاثیر
مثبتی بر این فعالیتها دارند ،شــده اســت ]10[.از طرفی نوآوری سبز
میتواند فرآیندی جدید برای تولید محصول یا ارائهی خدمت ،یک روش
یا سیاســت جدید مدیریتی و یا راهکاری جدید برای کسبوکار باشد که
کاهش خطرات زیســتمحیطی ،آلودگــی و تاثیرات منفی مصرف انرژی
(مانند آب ،برق ،گاز ،نفت و )...را در پی دارد.
چن 1نوآوری سبز را به عنوان نوآوری نرمافزاری یا سختافزاری در فناوری
تعریــف میکند که وابســته به محصوالت و یا مدیریت زیســتمحیطی
ســازمان است ]11[.در تعریفی دیگر ،نوآوری سبز به عنوان یک دیدگاه،
ایــده ،محصول ،خدمت یا فرآیندی جدید در نظر گرفته میشــود که به
دنبال کاهش آثار منفی زیستمحیطی است .کشورهای جهان با توجه به
سطح رشدیافتگی خود ،کاالهای متنوعی صادر میکنند.
در نظر گرفتن مســائل زیستمحیطی در ســازمانها یک امر مهم تلقی
میشــود ]12[.اقدام به نوآوری یا تن دادن به نابودی ،به موضوع مهم و
بحرانی در صنایع گوناگون مبدل شده است و اثربخشی سازمانی کامال با
نوآوری عجین شده است.
اغلب شــرکتهای دارای عملکرد برتر در عرصهی رقابت با سایر کشورها،
بخش عمدهی موفقیت خود را مدیون فعالیتهای نوآورانه هستند که در
بســیاری از موارد مبتنی بر فناوری اســت .از سوی دیگر در چند دههی
اخیر تاکید روزافزونی از ســوی دولتهــا و در زمینهی صنایع مختلف بر
حمایت از محیطزیست و اجرای اصول توسعهی پایدار میشود.
همچنیــن پژوهشهــای تجربــی و میدانــی متعددی در کشــورهای
مختلف نشان دادهاند که مشــتریان ،بیشتر نگران تغییرات و آسیبهای
زیستمحیطی شدهاند و رفتارهای خرید خود را برای بهبود این وضعیت
تغییر دادهاند.
کمپ و پیرســون عنوان میکند :نوآوری سبز میتواند یک فرآیند جدید
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تولید محصول یا خدمت یا یــک روش جدید مدیریتی و یا یک راهکار
جدید کســبوکار باشد که کاهش خطرات زیســتمحیطی ،آلودگی و
تاثیــرات منفی مصرف انرژی (ماننــد آب ،برق ،گاز ،نفت و )...را در پی
دارد .]13[.بنابرایــن ،توانایی نوآوری فناورانهی ســبز بر رقابتپذیری
شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
ماث و گاین 2نوآوریها را به دو دســتهی نوآوریهــای اداری و فناورانه
 1مدل مفهومــی تحقیق( -منبع :یافتههای تحقیق)
تقســیمبندی کردهاند .نوآوری فناورانه اشــاره به تغییراتــی نوآورانه در
محصوالت و فرآیندهای تولیــد آندارد ،در حالی که نوآوریهای اداری آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
بیشتر با تغییر در رویههای انجام کار و یا آنچه امور روزمرهی سازمان نام صنایــع نفتی از جمله صنایع مادر و اشــتغالزا هســتند کــه به عنوان
صنعت تغذیهکنندهی ســایر صنایع محسوب میشوند و نقش اساسی در
دارد ،مرتبط است.
تمایــز بین نوآوریفناورانه و اداری ،تمایز کلی بین ســاختارهای فنی و حرکت پیشروندهی اقتصادی کشــورها ایفا میکننــد .با توجه به روند
اجتماعی را در سازمان مشخص میکند .در واقع نوآوری فناورانه مشتمل رو به رشــد اقتصاد جهانی و باال رفتــن تقاضای انرژی ،نقش کلیدی این
صنایع بیشازپیش مورد توجه واقع شــده و منجر به گسترش و پیشرفت
بر نوآوری در فرآیند تولید و نوآوری در محصوالت است.
نوآوری فناورانهی ســبز به عنوان یکی از مهمترین ابعاد و نیز شــالودهی چشمگیر آن در دهههای اخیر شده است ]18[.نفت در بسیاری از صنایع
نوآوری سبز ،شامل ســرمایهگذاری در تهیهی تجهیزات و ابزارآالت سبز اهمیت حیاتی دارد و مهمترین منبع تامین انرژی در ســطح بینالمللی
و بهکارگیری فناوریهای پیشــرفتهی ســبز اســت .همچنین توسعهی اســت و 32درصد منبع تامین انرژی در اروپا و آسیا و بیش از 53درصد
راهکارهای نوین به منظور نگهداری از کاالها ،صرفهجویی در مصرف مواد در خاورمیانه را تشــکیل میدهد .باالترین حجم محصوالت این صنعت
و مدیریت مدارک و اســناد نیز در مقولهی نوآوری فناورانهی ســبز قرار شامل نفت سوختی و گازوییل میباشــد .نفت به عنوان مادهی اولیه در
میگیرند .اساسا نوآوری فناورانهی سبز ،فرآیند تولید دانش فنی با هدف ساخت بسیاری از محصوالت شــیمیایی مانند داروها ،حاللها ،کودهای
شیمیایی ،آفتکشها و غیره کاربرد دارد ]19[.این صنعت معموال شامل
کاهش پیامدهای منفی زیستمحیطی است]14[.
توانایی نوآوری عبارت است از :قابلیتهای یک بنگاه برای توسعه و بهبود  3جزء اصلی است :باالست ،میانه و پاییندست.
در تقســیمبندی دیگری موسســهی نفت آمریکا صنعت نفت را به پنج
فناوریهای موجود و یا خلق فناوریهای جدید]15[.
از آنجایی که بسیاری از فناوریهای جدید پیامدهای سنگین زیستمحیطی بخش تقســیم میکند :باالدســت (اکتشاف ،توســعه و تولید نفتخام و
به دنبال دارند و خســارات جبرانناپذیری را به اکوسیستم وارد میکنند ،یا گاز طبیعی) ،پاییندســت (تانکر نفت ،پاالیشــگاهها ،خردهفروشان و
دیگر ارزش و بهای خود را از دست دادهاند و امروزه سازمانها حاضرند فقط مصرفکنندگان) ،خط لوله ،دریایی ،خدمات و عرضه]20[.
در فناوریهای جدیدی سرمایهگذاری کنند که اینگونه پیامدها را به دنبال از آنجا که نفت از مواد شــیمیایی مختلفی تشکیل شده است ،راه یافتن
نداشته باشند .در واقع در نوآوری فناورانهی سبز است که مفهوم مسئولیت آن به محیطزیســت میتواند بسیاری از مشکالت را به بار آورد .بسیاری
از این مشــکالت امروزه شناخته شدهاند .وقتی نفتخام به سطح زمین یا
اجتماعی سازمانها نمود پیدا میکند]16[.
توانایی نوآوری فناورانهی ســبز بر تمایز محصــول تاثیر مثبت و معنادار آب راه پیدا میکند ،قســمتهای ســبک آن که بسیار سمی هم هستند
دارد .هــدف اصلی مدیران از ســودآور کردن ســازمان ،حداکثر کردن مثل بنزن و تولوئن ســریع بخار میشــوند و هــوای آن منطقه را آلوده
عملکرد بلندمدت اســت .اســتراتژیهای تمایز ،رهبــری هزینه و قلمرو میکنند ،اما قسمتهای سنگینتر ترکیبات نفتی برای مدتهای طوالنی
میتوانند عملکرد ســازمان را بهبود بخشند .شــرکتهایی که استراتژی در محیطزیســت باقی میمانند و خاک زمین و آب دریاها و اقیانوسها و
تمایز را برمیگزینند ،میتوانند گروههای مشتریانی را شناسایی کنند که همینطور سواحل آنها را آلوده میکنند.
ضــرورت پرداختن به محیطزیســت در صنعت نفت و صنایع وابســته
مزایایی فراتر از مزایای محصوالت غیرمتمایز میخواهند.
این مشتریان تمایل دارند مزایای کافی برای کسب ارزش بیشتر به دست هنگامی روشنتر میشــود که دریابیم حرکت در مســیر بهبود مستمر
آورند .به منظور توســعهی بهتر منابع ،جهت حمایت از تمایز در ســطح صنعتی بدون توجه به محیطزیســت غیرممکن اســت .ورود میلیونها
محصول ،شــرکتها نیاز بــه قابلیتهای بازاریابی دارنــد که آنها را قادر لیتر نفتخام بــه دریاها بر اثر حوادث مختلــف دریایی ،تخلیهی صدها
سازند به طور مداوم بستههای مزیت خواسته شده را به مشتریان تحویل هزار لیتر زائدات نفتی ناشــی از تردد وســایل نقلیهی زمینی ،دریایی و
داده و بازارهای جدیدی را توسعه دهند ]17[.بنابراین ،تمایز محصول بر هوایی به محیطزیســت ،آلودگیهای ناشــی از فعالیت صدها پاالیشگاه
و مراکز صنعتی وابســته ،حجم عظیم پســابهای صنایع و آلودگیهای
رقابتپذیری شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
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زیستمحیطی دیگر که به گونهای به مواد نفتی باز میگردند ،همه و همه
ضرورت پرداختن به محیطزیست را بیش از پیش روشن میکنند و گریز
از آن را ناممکن میسازند]21[.

فناوری نوآورانهی سبز

فناوری محیطزیســت ،3فناوری سبز یا فناوری پاک کاربرد یک یا چند
علم محیطزیســت ،شیمی ســبز ،نظارت بر محیطزیست و دستگاههای
الکترونیکی برای نظارت ،الگوســازی و حفظ محیــط طبیعی و منابع و
تاثیرات منفی درگیری انســان است .این اصطالح همچنین برای توصیف
فناوریهای تولید انرژی پایدار ماننــد فتوولتاییکها ،توربینهای بادی،
بیورآکتورها و ...استفاده میشود.
توسعهی پایدار ،هستهی اصلی فناوریهای زیستمحیطی است .اصطالح
فناوریهای زیستمحیطی نیز برای توصیف طبقهای از وسایل الکترونیکی
استفاده میشــود که میتوانند مدیریت پایدار منابع را ارتقا دهند]22[.
طی دهههای اخیر چالشهای زیستمحیطی به گونهای بوده که به یکی
از مهمترین دغدغههای سیاستگذاران تبدیل شده است.
در روند حرکت جهانی به ســوی توســعهی پایدار ،توجه به آسیبهای
محیطزیســتی امــری ضروری محســوب میشــود .با بــروز ضایعات
زیســتمحیطی و کاهش سطح عمومی زندگی ،به ویژه در جوامع شهری
طی دو دههی گذشــته ،رهیافت توسعهی پایدار به عنوان دستور کار21
در سطوح بینالمللی ،منطقهای و محلی تعیین شد ]23[.رشد روزافزون
صنایع در دنیا و نیاز شدید به صنایع نفتی و در نتیجه استفادهی غیربهینه
ســبب ایجاد آالیندههای زیستمحیطی شده اســت ]24[.از عمدهترین
مسائل روز جهان ،مسئلهی حفظ محیطزیست است.
فاجعهی زیســتمحیطی آرامــش و امنیت را از زندگی انســان ربوده و
موجودیت بشــر را تهدیــد میکند ،به همین دلیــل در محافل علمی و
سیاسی بحث زیســتمحیطی پر ســروصداترین و جدیدترین بحث روز
است ]25[.ایران ،در اوایل دههی  ،1350برای ایجاد محیطزیستی سالم،
تمایل جدی نشان داد .لذا برخی اصول در قانون اساسی لحاظ شدند که
باعث شد برنامههای کنترل آلودگی و حفاظت محیطزیست با برنامههای
جاری توســعه ترکیب شــود تا اطمینان حاصل شــود کــه فعالیتهای
زیستمحیطی بخشی از توسعهی ملی تلقی میشوند]26[.
تاثیر فناوریها چالشهای جهانی اوایل قرن بیستویکم را تاکید میکند.
فناوریهــا بر جامعه و پیرامون آن از جمله محیــط موجود در آن تاثیر
گذاشته است ]27[.در بسیاری از جوامع ،فناوریها به پیشرفت مشکالت
زیســتمحیطی پیشــرفتهتر کمک کردهاند ،از جمله گرم شــدن کرهی
زمین .بســیاری از فرآیندهای تکنولوژیکی که فرآوردههای ناخواستهای
تولید میکنند ،معروف به آلودگی منابع طبیعی هستند.
پیادهسازیهای مختلف فناوری یک جامعه و فناوریهای جدید اغلب بر
4
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ارزشها تاثیر میگذارد ]28[.امــروزه ،طرفداران و قانونگذاران حفاظت
از محیطزیســت ،فناوری و محیطزیســت را به یکدیگر متصل کردهاند.
هزینههای ســنگین زیستمحیطی ( )EBتوسط فعالیتهای انسانی ،تابع
سه عامل جمعیت( ،)Pرفاهـمصرف( )Aو فناوری( )Tاست.
بنابرایــن ،تغییرات فناوری بر محیطزیســت تاثیرگذار اســت و رابطهی
مســتقیمی بین این دو برقرار اســت 29[.و ]30همچنیــن بازپرداخت
ن که
انــرژی ،به دلیل هزینههای باالی بازیافــت افزایش مییابد .ضمن آ 
در خصوص ســلولهای فتوولتاییک با توجه به طول عمر این ســلولها،
در سالهای آینده ،حجم قابل توجهی از ضایعات صفحات خورشیدی بر
جای خواهد ماند]31[.
فناوری ســبز در واقع ،مفهومی نسبی است که به سطح دانش ،اطالعات
موجود و درک ذینفعان این فناوری بســتگی دارد .به طور کلی ،فناوری
ســازگار با محیطزیست یا سبز ،آن دســته از فناوریهایی هستند که به
بهترین وجه از منابع طبیعی حفاظت کنند.
بنابراین ،تعریفی متفاوت از فناوریهای کارآمد ارائه میشــود و باالترین
بــازده را به آنهایی اختصاص میدهد کــه کمترین مقدار زباله و گازهای
گلخانهای را تولید میکنند .کاربرد عملی فناوری ســبز ،در درجهی اول،
مبتنی بر فرآیندها و تولید محصوالت فناوری با کمترین زباله یا بدون آن
است و در انتها ،کاهش آلودگی است]32-34[.
در این راستا ،سازمان ملل متحد در دستور کار شمارهی 21خود دربارهی
محیطزیســت و توسعه ،تعریف دقیقتری را از فناوری سبز ارائه میدهد.
این تعریف در سه سطح ارائه شده است:
 -1فناوریهای سبز ،آلودگی کمتری دارند ،منابع را در روش پایداری به
کار میگیرند ،بســیاری از مواد زائد و محصوالت خود را بازیافت میکنند
و بازیافتهای باقی مانده را با روشی قابلقبول پردازش میکنند.
 -2فناوریهای سبز ،در ارتباط با آلودگی ،فنآوریهای پردازش و تولید
هســتند که به معنی تولید ضایعات به میزان کم یا به میزان صفر است.
ایــن فناوریها ،همچنین فناوریهای پایان لولــه( ،6منظور فناوریهای
انتهای چرخه است) را نیز پوشش میدهد.
 -3فناوریهای سبز ،تنها فناوری صرف نیستند ،بلکه سیستمی از دانش،
کاال و خدمات و همچنین روشهای مدیریتی بهشمار میآیند .این بدین
معنی است که در هنگام بحث در حیطهی انتقال فناوری ،توسعهی منابع
انسانی و جنبههای ظرفیتســازی محلی ،گزینههای فناوری نیز باید در
نظر گرفته شــده و با جنبههای ملــی ،اقتصادیـاجتماعی و اولویتهای
فرهنگی و زیستمحیطی سازگار باشد]35[.
با توجه به تعاریف ارائه شده ،فناوری سبز ،راهی به سوی توسعهی پایدار
اســت .چراکه ،در عین حفاظت از محیطزیست ،میتواند به حفظ شرایط
اجتماعی و اقتصادی یاری رساند .انتخاب این نوع از فناوری ،نسبی است
و بایــد با توجه شــرایط اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگــی و محیطی انجام
شود .فناوری سبز ،تنها یک فناوری صرف نیست ،بلکه طیف گستردهای
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مقاالت پژوهشی

از سیستمها ،شــامل دانش ،روش ،کاال و خدمات ،تجهیزات و همچنین
روشهای سازمانی و مدیریتی است]36[.

پیشینهی تحقیقات

زند حسامی و آشــتیانیپور( )1392تحقیقی با عنوان «تحلیل چگونگی
تاثیر قابلیتهای نوآوری فناورانه بر رقابتپذیری شــرکتهای کوچک و
متوسط» انجام دادهاند .یافتههای پژوهش نشان داد که ابعاد قابلیتهای
نوآوری فناورانه بر رقابتپذیری شــرکتهای کوچک و متوسط تاثیرگذار
هستند .همچنین در میان ابعاد قابلیتهای نوآوری فناورانه ،معیار قابلیت
یادگیــری به عنوان تاثیرگذارترین عامل و در میان ابعاد رقابتپذیری نیز
سودآوری به عنوان تاثیرپذیرترین عامل شناخته شد]37[.
مروتی شــریفآبادی و همکاران( )1393تحقیقی با عنوان «بررسی تاثیر
ابعاد نوآوری ســبز بر عملکرد سازمان» انجام دادهاند .نتایج نشان داد که
ابعاد نوآوری سبز شــامل نوآوری فرآیند و فناورانهی سبز هم به صورت
مســتقیم و هم به صورت غیرمستقیم به واسطهی نقش میانجی عملکرد
زیســتمحیطی ،بر عملکرد ســازمان تاثیرگذار هســتند .همچنین در
بررسی نوآوری مدیریتی و محصول سبز بر عملکرد سازمان پیشنهادهای
کاربردی برای پیادهســازی جنبههای مختلف از نوآوری سبز در صنعت
کاشی و سرامیک ارائه شد]38[ .
انصاری و همکاران( )1395تحقیقی با عنوان «بررســی تاثیر ســرمایهی
انســانی بر نوآوری ســبز» انجام دادهاند .نتیجهی این تحقیق نشان داد
سرمایهی انســانی به میزان 76درصد بر نوآوری سبز در سازمانها موثر
است]39[ .
بیات و محمدنژاد( )1395تحقیقی با عنوان «بررســی تاثیر نوآوریهای
ســبز بر عملکرد زیســتمحیطی و مزیت رقابتی سازمان» انجام دادهاند.
نتایج نشان میدهد :وجود نوآوری سبز در سازمان منجر به بهبود عملکرد
زیستمحیطی سازمان میشود.
در پژوهشهــای متعــددی تاثیــر ابعاد نوآوری ســبز ،شــامل نوآوری
محصول ســبز ،نوآوری فرآیند ســبز و نوآوری مدیریتی سبز ،بر عملکرد
زیستمحیطی تاکید شده است]40[ .
زارعــی و ابراهیمی( )1397تحقیقی با عنوان «نــوآوری فناورانه :عوامل
درونسازمانی و برونسازمانی موثر و تاثیرپذیر» انجام دادهاند .سازمانها
میبایســتی در راستای بهبود عملکرد شــرکت در همهی جنبهها نظیر
مالی ،مشتری ،بازار ،توسعهی محصول جدید ،شهرت نام تجاری و ...توجه
ویژهای به نوآوری فناورانه داشــته باشــند و در راســتای بهبود این امر،
تمامی عوامل موثر را رصد کرده و به طور خاص در کنترل و بهبود عوامل
درونسازمانی به منظور بهبود نوآوری فناورانه بکوشند]41[.
چارموندیســیک و همــکاران 7تحقیقی با عنوان «نوآوری ســبز و پایدار
برای تولید پاککننده در منطقهی آســیا و اقیانوس آرام» انجام دادهاند.
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مطالعات موجود در این دوره نمونههای آســیایی از توسعهی فناوریهای
نوآورانه و استفاده از تکنیکهای ارزیابی تفکر مبتنی بر چرخهی زندگی
را نشــان میدهد ،از جمله مواردی که به خوبی تثبیت شــده و در حال
ظهور هستند]42[ .
لــی و همکاران 8تحقیقی با عنوان «تاثیــر مدیریت کیفیت روی نوآوری
ســبز» انجام دادهاند .تاثیــرات در احتمال اجرای نوآوری فناوری ســبز
شــرکتها و مدیریت سبز نوآوری مقررات زیســتمحیطی اثرات منفی
مدیریت کیفیت را به میزان قابلتوجهی کاهش میدهد]43[.
لــی و همــکاران( )2019تحقیقی با عنــوان «چگونه توانایــی نوآوری
تکنولوژیکی سبز بر رقابتپذیری شرکت تاثیر میگذارد؟» انجام دادهاند.
یافتههای ما نشــان میدهد که به طور کلــی ،توانایی نوآوری فناورانهی
سبز یک شرکت تاثیر مثبتی بر رقابت شرکت دارد اما مولفههای مختلف
تاثیرات متفاوتی بر رقابت شــرکت دارند .تمایز محصول تاثیر واسطهای
بر رابطهی بین توانایی نوآوری تکنولوژیکی ســبز شرکت و رقابتپذیری
دارد]44[.

روش تحقیق

روششناســی این پژوهش از نظر هــدف ،کاربردی از نظر اســتراتژی،
پیمایشــی ،شــیوهی پژوهش کمی ،افق زمانی تک مقطعی و بر حسب
نحوهی گردآوری دادهها (طرح تحقیق) ،در دستهی پژوهشهای توصیفی
همبستگی و از نظر روش گردآوری دادهها ،پرسشنامهای است.
جامعهی آماری مطالعه شــامل مدیران و کارشناسان خبرهی شرکتهای
نفتی در شــهر اراک ( 270نفر) کــه در فعالیت و تولید محصوالت نفتی
فناورانهی ســبز در سال  1398دخیل بودهاند ،استفاده شده است که به
دلیل پراکندگی و دشــواری دسترسی به همهی آنها ،با استفاده از روش
نمونهگیــری تصادفی طبقهای و با توجه به جــدول نمونهگیری مورگان
 175نفر به عنوان نمونه انتخاب شــدند که نهایتا  160پرسشنامه مورد
تحلیل و بررسی قرار گرفت.
بــرای گــردآوری اطالعات در بخــش مبانی نظری و پیشــینه ،از روش
کتابخانــهای یعنی از کتب ،مقاالت علمی پژوهشــی داخلی و خارجی و
پایگاههای اطالعاتی معتبر استفاده شد .برای محاسبهی روایی ظاهری و
محتوایی پرسشنامهی پژوهش حاضر از نظریهی الوشی( )1975استفاده
شــد .این نظریه بیان میکند که دامنهی محتوایی ابــزار قبل از تعیین
روایی و قابلیت اطمینان شناســایی شود .بر اساس این روش ،برای روایی
ظاهری و محتوایی پرسشــنامه یک هیات  10نفره از متخصصان مختلف
حوزههای نفت ،محیطزیست و مدیریت تشکیل شد.
به طور حضــوری ،تلفنی یا از طریق پســت الکترونیک با اعضای هیات
ارتباط برقرار شــد .در نهایت ،از بین  30ســوال پرسشنامه 9 ،سوال به
دلیــل پایین بودن ضریب  CVRحذف و بعد از تایید روایی پرسشــنامه
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 1برازش متغیرهای مدل( -منبع :یافتههای تحقیق)
تخمین در مدل

شاخص بررسی شده

میزان استاندارد

نماد التین

شاخص برازش هنجار شده

بزرگتر از 0/9

()NFI

0/94

برازش هنجار نشده

بزرگتر از 0/9

()NNFI

0/93

شاخص برازش تطبیقی

بزرگتر از 0/9

()CFI

0/92

شاخص برازش افزایشی

بزرگتر از 0/9

()IFI

0/91

ریشهی میانگین باقی ماندهها

کوچکتر از 0/05

()RMR

0/05

نیکویی برازش

بزرگتر از 0/8

()GFI

0/83

نیکویی برازش تعدیل شده

بزرگتر از 0/8

()AGFI

0/85

 2آزمون معادالت ســاختاری در حالت تخمین ضرایب اســتاندارد( -منبع :یافتههای تحقیق)

توزیع شــد .پاسخدهندگان دیدگاه خود را بر اساس مقیاس پنج درجهای
لیکــرت از "کامال موافق" تا "کامال مخالف" تنها بــا انتخاب یک گزینه،
نشان دادند .برای محاسبهی پایایی پرسشنامهی مورد استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ معادل ( )α=0/88اســتفاده شد .در نهایت ،تجزیهوتحلیل
دادههای این پژوهش با آزمون معادالت ســاختاری و نرمافزارهای SPSS
و لیزرل انجام شد.
شــاخصهای برازش در دامنــهی قابلقبول قرار داشــته که حکایت از
برازش مناســب و مطلوب مدل اندازهگیری پژوهــش دارد ،بدین معنی
که متغیرهای آشــکار به خوبی میتوانند متغیرهای پنهان را اندازهگیری

کنند .بر این اساس به منظور ارزیابی مدل مفهومی تدوین شده و آزمون
فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد و
ارتباط بین متغیرهای پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت.
برای آزمون معناداری فرضیه از شاخص جزئی مقدار آمارهی تی استفاده
میشود .مقادیر تی برای مدل تحقیق در شکل 3ارائه شده است .با توجه
به شــکل و میزان ضریب معناداری ،از آنجا که برای رد یا تایید فرضیات،
مقدار تی باید بیشــتر از  1/96یا کمتر از  -1/96باشد ،مقدار پارامتر بین
دو دامنه حاکی از عدم وجود تفاوت معنادار مقدار محاســبه شــده برای
وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سطح 95درصد است.

45

مقاالت پژوهشی

 3آزمون معادالت ســاختاری در حالت تخمین ضرایــب تی( -منبع :یافتههای تحقیق)

 2ضرایب مسیر و اعداد معناداری( -منبع :یافتههای تحقیق)
فرضیه

توانایی نوآورانهی فناورانهی سبز ()TIG
توانایی نوآورانهی فناورانهی سبز ()TIG
تمایز محصول ()PD

نتیجهگیری

ضریب مسیر

رقابتپذیری شرکت ()CC

0/36

2/42

تایید

تمایز محصول()PD

0/70

7/140

تایید

0/12

0/87

رد

رقابتپذیری شرکت ()CC

صنایع نفتی جزو معدود صنایعی هستند که از دیرباز اهداف زیستمحیطی
در آنها رعایت و تا حد امکان سعی شده ضایعات وارده به محیطزیست به
حداقل برسد .کلیهی مدیرانارشد و اولیای امور صنعت نفت ،امروزه توجه
خاصی را به اجرای طرحهای زیســتمحیطی معطوف میدارند و با اینکه
اغلب ایــن طرحها هزینههای زیادی را نیز داشــتهاند ،معتقد به این امر
هستند که هزینههای اولیهی امروزی در بخش حفاظت از محیطزیست از
بروز ضرر و زیانهای فراوان و چه بسا غیرقابل جبران در آینده پیشگیری
خواهد کرد.
نتایــج نشــان داد تاثیر مثبتی بیــن توانایی نوآوری فناورانهی ســبز بر
تمایــز محصول وجــود دارد .نتایج ایــن فرضیه با تحقیقات تســانگ و

46

ضریب تی

نتیجه

همکاران( ،)2013قاسمینژاد( )1396و جینزو( )2011همسو است ،زیرا
تمایز بین نوآوریهای فناورانه و اداری ،تمایز کلی بین ساختارهای فنی و
اجتماعی را در سازمان مشخص میکند .در واقع نوآوری فناورانه مشتمل
بر نوآوری در فرآیند تولید و نوآوری در محصوالت اســت .نوآوری ســبز
شامل ســرمایهگذاری در تهیهی تجهیزات ،ابزارآالت سبز و بهکارگیری
فناوریهای پیشرفتهی سبز است.
از آنجایــی کــه بســیاری از فناوریهــای جدید پیامدهای ســنگین
زیستمحیطی به دنبال دارند و خسارات جبرانناپذیری را به اکوسیستم
وارد میکننــد ،دیگر ارزش و بهــای خود را از دســت دادهاند و امروزه
ســازمانها حاضرند فقط در فناوریهای جدیدی سرمایهگذاری کنند که
اینگونه پیامدها را به دنبال نداشته باشند.
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همچنین نتایج نشان داده است تاثیر مثبتی بین توانایی نوآوری فناورانهی
ســبز بر رقابتپذیری شــرکت وجود دارد .نتایج این فرضیه با تحقیقات
چن( ،)2006ســمان و همکاران( ،)2012مروتی و همــکاران(،)1393
غیاثآبادی فراهانی و غفاری آشتیانی( )1396و درویشی و ضیایی()1396
همسو است .نوآوری ســبز به عنوان یک دیدگاه ،ایده ،محصول ،خدمت
یا فرآیندی جدید در نظر گرفته میشــود که به دنبال کاهش آثار منفی
زیستمحیطی است.
در نظر گرفتن مســائل زیستمحیطی در ســازمانها یک امر مهم تلقی

میشــود .اغلب شرکتهای دارای عملکرد برتر در عرصهی رقابت با سایر
کشــورها ،بخش عمــدهی موفقیت خود را مدیــون فعالیتهای نوآورانه
هستند که در بسیاری از موارد مبتنی بر فناوری است.
از ســوی دیگر در چند دههی اخیر تاکید روزافزونی از ســوی دولتها و
در زمینــهی صنایع مختلف بر حمایت از محیطزیســت و اجرای اصول
توســعهی پایدار میشود .در نهایت نتایج نشان داده است تمایز محصول
تاثیر معناداری بر رقابتپذیری شرکت ندارد.
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