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  ده:یچک

 مسـائل  ازجملـه  ربـاز یدبر آن از  رگذاریتأثبررسی بهزیستی در افراد و عوامل 

هاي علوم روانشناسی، علوم رفتـاري و اجتمـاعی و    محققان حوزه موردعالقه

 هـا و  هـا، چـارچوب   به تـازگی محققـان مـدیریت و نـوآوري بـوده و تئـوري      

هاي فراوانی در این زمینه ارائـه شـده اسـت. در ایـن میـان اسـتراتژي        مدل

زیستی در شرکت از جمله عواملی است که تـأثیر   بازارگرایی و نوآوري محیط

 پـژوهش  بهزیستی کمتر مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است. اینآن بر 

بنیان انجـام   هاي دانش بازارگرایی بر بهزیستی در شرکت اثر بررسی هدف با

زیسـتی   هاي محـیط  گري نوآوري بر نقش میانجی ارتباط نیدراشده است که 

 و مشـتریان  گـروه  دو از پـژوهش  ایـن  هـدف  جامعـه شده اسـت.   دیتأکنیز 

مستقر در پـارك علـم و فنـاوري     انیبن دانشهاي  شرکت و کارکنانمدیران 

 زیستی فعالیت دارند، تشـکیل  هاي محیط دانشگاه تهران که در حوزه نوآوري

 بـراي  و دسـترس  در اول، روش گـروه  بـراي  گیري نمونه روش است. شده

 پرسشنامه داده از آوري جمع است. براي بوده تصادفی ساده روش دوم، گروه

با اسـتفاده   ساختاري معادالت يساز مدل ها داده تحلیل روش و شده استفاده

پـژوهش،   نتـایج  مطـابق  اسـت.  بـوده  Smart PLS 3.0افـزار   نـرم از 

ــب مشــتري ــی و رقی ــانجی  گرای ــق نقــش می ــی از طری ــوآوري  گرای ــري ن گ

اي هـیچ   وظیفـه  زیستی بر بهزیستی تأثیر مثبت دارد و هماهنگی بـین  محیط

  زیستی و در نتیجه بر بهزیستی ندارد. آوري محیطتأثیري بر نو
  

اي،  گرایی، هماهنگی بین وظیفه گرایی، رقیب مشتري :يدیکل يهاواژه

  .بهزیستی

 

 
Abstract: 
From long ago Studying wellbeing and its essential 
factors on people has been a popular subject for 
researchers in psychology, Behavioural and social 
science, and recently for researchers of management and 
innovation, and a lot of theories, frameworks and models 
have been provided in this subject. As a matter there has 
not been much research about market orientation 
strategy and environmental innovation in the company. 
This research was conducted with the aim of 
investigating the effect of market orientation on well-
being in knowledge based companies. In this 
connection, the role of mediation of environmental 
innovations has also been emphasized. Target 
population of this study is consists of two groups: 
costumers, managers and employees of knowledge 
based companies settled in University of Tehran 
knowledge and technology park which have 
environmental innovations activities. The sampling 
method for the first group convenience sampling 
technique and for the second group a simple random 
sampling method was applied. Data was collected using 
standard questionnaires and data analysis was based on 
structural equation modeling using Smart PLS 3.0 
software. According to the results, costumer orientation 
and competitor orientation have positive influence on 
wellbeing through a mediating role of environmental 
innovation and Cross-functional coordination has no 
effect on environmental innovation and well being. 
 
Keywords: Customer orientation, Competitor 
Orientation, Cross-Functional Coordination, 
Environmental Innovation, Well-Being. 
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  مقدمه

بنیان مفهومی جدید اسـت کـه بـا ظهـور اقتصـاد       شرکت دانش

 منظـور  بهبنیان  هاي دانش بنیان شکل گرفته است. شرکت دانش

، تحقـق  محـور  دانـش افزایی علم و ثـروت، توسـعه اقتصـاد     هم

سازي نتایج تحقیق  اهداف علمی و اقتصادي و همچنین تجاري

هـاي برتـر نقـش دارنـد. بـه دلیـل        توسعه در حـوزه فنـاوري  و 

هـاي   هـاي خـاص، یکـی از چـالش     ذاتی و ویژگی هاي ریسک

ها، تداوم رشد و پایداري آنهاست. پایـداري   موفقیت این شرکت

و نتیجـه   بلندمـدت سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکـرد در  

ــایت   ــداوم رض ــان ذيت ــت    نفع ــان اس ــول زم ــازمان در ط س

)Khayatiyan et al., 2016.( تانداردسا ISO/CD9004: 

پایداري یک سازمان را وابسته به ایجاد توازن بین منافع  2007

زیستی آن سـازمان دانسـته و    ی و محیطاجتماع ياقتصادمالی، 

مستقیم و غیرمستقیم سازمان مـرتبط   نفعان ذياین مقوله را به 

ات نـوآوري توجـه   ادبیات تحقیقـ  کهاین در حالی است  کند. می

هاي پیشرفته جدید  زیادي به چگونگی تولید و گسترش فناوري

رشد اقتصادي، رقابـت و اشـتغال    ژهیو بهبر عملکرد اقتصادي و 

هـاي گذشـته، مطالعـات نـوآوري از جهـات       در طی دهـه  .دارد

هـاي   مختلف توسعه یافته است، اما موضوع مشـترك در رشـته  

وري به عملکـرد اقتصـادي   مختلف تحقیق انگیزه اصلی که نوآ

بـالقوه دیگـر    تـأثیرات  کـه  یدرصورتشود، بوده است.  منجر می

در مورد بهزیستی کاربران  ژهیو بههاي جدید و  مرتبط با فناوري

 ,.Castellacci et al( تا حد زیادي نادیده گرفته شده اسـت 

، در ارزیابی اخیر (Ben Martin, 2016). بن مارتین )2005

نوآوري، بیست چالش براي تحقیقات آینـده را   خود از تحقیقات

نیاز به تحقیق درباره این است  قهیدقدهد، یکی از آنها  نشان می

هاي پیشرفته بـر احسـاس بهزیسـتی انسـان      که چگونه فناوري

دانشمندان نوآوري باید تمرکز تجربی خـود را  «گذارند:  تأثیر می

بهزیسـتی   بر روي نوآوري براي ثروت به نـوآوري بـراي   از کار

  ».تغییر دهند

ــت  ــائل زیس ــمگیر مس ــزایش چش ــابرابري  اف ــی و ن محیط

هـاي   دسترسی به منابع و دانش، تجدیدنظر پژوهشگران رشـته 

هـاي مختلـف را در    گذاران و شهروندان ملیـت  مختلف، سیاست

مورد کارآمـدي سیسـتم اقتصـادي بـازارگرا در توانـایی ایجـاد       

 ,.Natale et alطلبد ( یبهزیستی مربوط به افراد و جامعه را م

ابـزاري مهـم بـراي     عنـوان  بـه زیسـتی   ). نوآوري محیط2016

ي محیطی منفعل به رفتارهاي ها واکنشجهت تبدیل  ها شرکت

محیطی مثبت و در نظر داشتن بهزیستی کـاربران اسـت.    زیست

هاي  بر اساس نگرش عمدتاًها  زیستی بنگاه رفتار محیط ازآنجاکه

ها براي حداکثر کردن سود خود  شرکت زیستی آنها است، محیط

پـذیري اجتمـاعی و توجـه بـه      باید سـطح خاصـی از مسـئولیت   

هـاي مـالی و     بهزیستی افراد جامعه را با حفظ تعادل بین هـدف 

بـرد اقتصـادي    -زیستی در جهت دستیابی به نتـایج بـرد   محیط

). در همـین  Liao, 2017محیطـی در پـیش بگیرنـد (    زیسـت  

توانند خود را  ازارگرا به لحاظ استراتژیک میهاي ب راستا، شرکت

ی کـه نگـران   نفعـان  ذيهاي مشتریان و سایر  با نیازها و نگرانی

تـر سـازمان نسـبت بـه جامعـه هسـتند،        هاي گسترده مسئولیت

 کـه  اسـت  ایـن  بـازارگرایی  در محـوري  ارزشکنند.  راستا هم

 و سازد می آماده جدید وکار کسب شرایط با مقابله در را سازمان

 آماده را خود و آورده دست به بازار از را الزم اطالعات تواند می

بـازارگرایی توانـایی    درواقـع  .کنـد  بازار نیازهاي به پاسخگویی

گـویی بـه مسـائل     ها با پاسـخ  سازمان را براي تعدیل استراتژي

ـ و بـه زیستی و پاسخگویی اجتمـاعی   محیط بهزیسـتی افـراد    ژهی

هـاي   ي سـازمان ریپذ تیمسئولکند، در این صورت  می دوچندان

در مقابل مشتریان بلکه در برابر کل جامعه است  تنها نهبازارگرا 

)Pantouvakis et al., 2017 یــک فــرض موجــود در .(

هـاي جدیـد، عملکـرد     تحقیقات نوآوري این است کـه فنـاوري  

کننـد و در   رشـد اقتصـادي و رقابـت) را تقویـت مـی     ( ياقتصاد

، حـال  نیبـاا  شـود.  یت، منجر به افزایش بهزیستی افراد مـی نها

نیست و رابطه  گونه نیا لزوماًدهد که  ادبیات بهزیستی نشان می

بین نتـایج اقتصـادي و بهزیسـتی افـراد بسـیار پیچیـده اسـت        

)Castellacci & Tveito, 2017( بنابراین مهم است کـه  ؛

بهزیسـتی را  ارتباط بـین نـوآوري، عملکـرد اقتصـاد بـازارگرا و      

 سـعی  مقالـه  ایـن  در به همین سـبب،  .ی قرار دهیمموردبررس

 ،زیسـتی  محیطنوآوري  يگر واسطه نقش سنجش با تا شود می

 بـر  رویکرد این آثار و بازارگرایی داده بحث به یافته نظام دیدي

 تا شود می سعی ابتدا در که معنا بدین. شود بهزیستی شناسایی

 بهزیســتی بــر بــازارگرایی زیســتی و نــوآوري محــیط آثــار

 زیستی نوآوري محیط آیا که شود سنجیده سپس ،شده ییشناسا

 را واسـط  نقـش  بهزیستی بر بازارگرایی اثرگذاري در توانند می

  خیر؟ یا کنند ایفاء

 سـنجش  منظـور  بـه  محققان اخیر هاي سال طیبهزیستی:  
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 از بهزیسـتی  مفهـوم  بـه  يا ندهیفزا عالقۀ افراد، زندگی کیفیت

)، بهزیسـتی را  2012( 1. بنیـاد اقتصـاد نـوین   اند داده نشان خود

ترکیبـی از احساسـات (خرسـندي، سـرور، رضـایت) و       عنوان به

گیرد.  ، ارزندگی) در نظر مینفس اعتمادبهعملکردها (شایستگی، 

هاي خارجی (کـار، اتصـال    جایگذاري این موارد در متن فرصت

ي شخصی (سـالمتی،  ها شیگراو  اجتماعی، اعتماد به دیگران)

ی، تنوع تجربیات) حس شایستگی و رشد نیب خوشي، ریبهبودپذ

کند. بهزیستی به جوامع با عملکرد مناسـب، روابـط    را ایجاد می

قوي و پایدار خانوادگی، امنیت شادي افراد، کم بودن خشونت و 

و اثبـات وفـق پـذیر بـودن و      هـا  مهارتو حیطه تشریک  خطر

ه وابسـته اسـت. دنیـاي مـدرن     بازیگري خـوب بـودن در گـرو   

دانـش و   کسـب  هاي اجتماعی، دیدار با افراد و مسـافرت،  شبکه

اي خـاص از حـس خـوب و تـوان      تقدیر عاطفی همگی ویژگی

بهزیسـتی   شـوند.  تحقق هستند که باعث افزایش بهزیستی می

هـاي حمـایتی    مفهومی مبتنی بر فرهنگ اسـت کـه بـه نقـش    

زنـدگی بسـیار همکارانـه     هـا و  اعضاي نزدیک خانواده، همسایه

وپرورش و کـارآموزي،   اما این مسئله براي آموزش؛ وابسته است

هـا و   ظرفیت فهم اطالعات جدید و درك نوآورانـه بـودن ایـده   

و کیفیت یکدلی، یا آن چیزي که گاهی اوقات  وکار جدید کسب

شـود نیـز صـدق     شـناخته مـی   »هـوش عـاطفی  «تحت عنوان 

به حاالت و احساسـات دیگـران،    حساسیت مثابه بهکند. این  می

اي  عملکرد حمایتی حرفه آنهانزدیکان و آنهایی که براي  ژهیو به

هنوز شکاف بزرگـی   که یدرحالباشد.  و زندگی حیاتی است، می

هـاي آینـده بـا     زیست، بهبود (زنـدگی) نسـل   در توجه به محیط

 و در انواع رفتار دلسوزانه که در آن به اقدامات و دورنماي امروز

 ,O’Riordanدنبال پایداري حقیقی شهروند است، وجود دارد (

2013.( 

 که دارد وجود بازارگرایی مورد در مطالعه دودستهبازارگرایی: 

. باشـد  مـی  بـازارگرایی  پیرامـون  هـا  پـژوهش  از بسیاري مبناي

هاي فراینداي از  مجموعه عنوان بهرویکرد رفتاري، بازارگرایی را 

پاسـخگویی بـه مشـتري در     و اطالعات انتشار اطالعات،تولید 

 از .)Kohli & Jaworski, 1990گیرد ( سازمان در نظر می

 سـازي  پیاده بازارگرایی مستلزم اصطالح پژوهشگران، این نگاه

 بـر  تمرکـز  معنـاي  بـه  خـود  يخود به که است بازاریابی مفهوم

 سـمت  بـه  بازاریـابی  هـاي  فعالیـت  تمـام  و هماهنگی مشتري

                                                      
1. New Economics Foundation 

). Aghazadeh & Yazdani, 2015(باشـد   مـی  سودآوري

کنـد کـه بـازارگرایی یـک فضـاي       رویکرد فرهنگی عنوان مـی 

 را ازیـ موردن کارا رفتارهـاي  و مؤثر شکلی  فرهنگی است که به

 مـداوم  برتـر  عملکرد و خریداران براي برتر ارزشی ایجاد براي

برخی محققـان اذعـان دارنـد کـه     نماید.  می شرکت ایجاد براي

و بـازارگرایی مـرتبط    باشد یمایی ارزش مشتري جوهره بازارگر

بـازارگرایی سـازمانی بایـد     که یدرحالباشد،  یی میگرا يمشتربا 

ــد.    ــظ کن ــتراتژي را حف ــگ و اس ــازارگرایی، فرهن ــتراتژي ب اس

اهمیـت   رسد بیان واحـدي در رابطـه بـا    ی، به نظر میطورکل به

ر این بازارگرایی وجود ندارد. با بررسی مطالعات صورت گرفته د

قرار  مورداستفادهزمینه متوجه شدیم که رویکرد فرهنگی بیشتر 

یی، رقیب گرایی و گرا يمشترو ابعاد بازارگرایی شامل:  ردیگ یم

 ,Narver & Slaterباشـد (  هماهنگی بـین عملکـردي مـی   

هـاي مشـتریان و    گرایی به معنی درك خواسته ). مشتري1990

خلق ارزش برتر مستمر بـراي آنـان اسـت. ایجـاد ارزش بـراي      

هـا   مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه

گرایی به معنی شناسایی نقاط قوت  خواهد بود. رقیب ریپذ امکان

 بلندمدتهاي  ژيها و استرات و توانمندي مدت کوتاههاي  و ضعف

اي،  رقباي کلیدي فعلی و بالقوه اسـت. همـاهنگی بـین وظیفـه    

منابع سازمان را در جهت ایجـاد ارزش بـراي مشـتریان هـدف     

 این در ).Aghazadeh & Yazdani,2015( دهد جهت می

 گرفتـه  نظـر  در بـازارگرایی  ابعـاد  عنـوان  به بعدسه  این مقاله،

 .شوند می

زیسـتی   ي نوآوري محـیط ساز مفهوم :زیستی نوآوري محیط

کار آسانی نیست، زیرا اصطالحات متعددي بـراي ایـن مفهـوم    

وجــود دارد. ادبیــات ســه اصــطالح اصــلی مــرتبط بــا نــوآوري 

، نوآوري 2زیستی کند: نوآوري محیط زیستی را برجسته می محیط

4ستیز طیسازگاربامحنوآوري  و 3سبز
 هرگونـه نوآوري شـامل   .

 ازجملـه شـود،   ها اضافه مـی  فعالیت جدیدي است که به سازمان

ها. بر اساس  ها و پروژه ها، سیاستفرایندتجهیزات، محصوالت، 

هـاي   ي از نوآوريا رمجموعهیزهاي سبز،  ادبیات علمی، نوآوري

ي بسـیاري بـا   ها یژگیو) و در Wagner, 2008( کلی هستند

وم نوآوري سبز وجـود  سه مؤلفه مهم در مفه آنها اشتراك دارند.

، نوآوري محصـول و نـوآوري سـازمانی. در    فراینددارد: نوآوري 

                                                      
2. Environmental Innovation 
3. Green Innovation 
4. Eco-Innovation 
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و محصول، هـدف ایـن اسـت کـه اهـداف       فرایندمورد نوآوري 

(بازدهی تولیـدي) و نـوآوري    فرایندمحیطی را با نوآوري  زیست

با توجـه بـه نـوآوري     محصول (کیفیت محصول) ترکیب کنیم.

گان اظهار دارند که نوآوري سـبز  سبز سازمانی، برخی از نویسند

شامل اجراي چندین فعالیت مدیریتی بـا هـدف کـاهش اثـرات     

). تحقیقـات  Triguero et al, 2013(شود  محیطی می زیست

هاي موجـود همبسـتگی بـین انـواع نـوآوري را نشـان        و نظریه

). در حقیقت، حالت Reichstein & Salter, 2006اند ( داده

وآوري وجود دارد، زیرا هر یک از آنها مکملی بین این سه نوع ن

ـ قببه موضـوعاتی در مـورد منـابع از     ماهیـت منـابع، نحـوه     لی

 ,Arfia( کننـد  آوري، استفاده و مدیریت منابع توجـه مـی   جمع

زیستی، اقدامات سازمانی و تغییرات  هاي محیط نوآوري ).2017

هاي فراینـد زیست، با پیامـدهاي محصـوالت،    متمرکز بر محیط

 ها، با درجات مختلف از تـازگی اسـت.   و بازاریابی شرکتتولید 

هـایی باشـند    توانند صرفاً پیشرفت زیستی می هاي محیط نوآوري

که عملکرد چیزي که در حال حاضر وجود دارد را تشدید کند و 

یا مواردي رادیکال که چیزي کامالً جدید را تبلیغ کننـد، جـایی   

ت اسـت  زیسـتی شـرک   که هدف اصـلی کـاهش اثـرات محـیط    

(Angelo et al., 2013)کند  )، مشخص می2009( 1. کامرر

زیستی، هـر نـوع نـوآوري اسـت کـه منـافع        که نوآوري محیط

هاي سازمانی  کند و تمام تغییرات و نوآوري محیطی را ایجاد می

زیستی آنها اسـت، بـه ارمغـان     را که در پی کاهش اثرات محیط

ن تحقیـق نـوآوري   ، در ایـ ذکرشـده با توجه به مطالب  .آورد می

زیستی در مفهوم کلی آن و شامل هر سـه نـوع نـوآوري     محیط

  گرفته شده است. کار به

 ادبیـات  بازنگريزیستی:  گرایی و نوآوري محیط مشتري

، حـذف عوامـل خطـرزا    اند داده نشان مطالعات برخی و پژوهش

زیست موجبات رضایت خـاطر مشـتریان را فـراهم     براي محیط

2مثال: محمـدلو و محمـدنژاد مـدردي   نماید. براي  می
 )2018 ،(

زیستی و فشـار   بررسی اثر قوانین محیطتحقیق خود را با هدف 

هاي کوچـک و متوسـط    مشتریان بر عملکرد نوآورانه سبز بنگاه

مـورد ارزیـابی قـرار دادنـد. نتـایج       شهرك صنعتی ماهدشت در

و  فشـار مشـتریان  تحقیقات آنها حـاکی از وجـود ارتبـاط بـین     

) 2012( 3است. همچنین، نخعی و خیـري رد نوآورانه سبز عملک

                                                      
1. Kammerer 
2. Mohamadlou & Mohamadnejhad madradi 
3. Nakhai & Khayeri 

 خرید قصد بر منتخب عوامل تأثیر اي با عنوان بررسی در مقاله

 قصـد  بـر  مـؤثر  عوامل سبز، در جستجوي شناخت محصوالت

بودنـد. یکـی از    کننـدگان  مصـرف  توسط سبز محصوالت خرید

 کننـد  مـی  تالش ها دهد که شرکت نتایج تحقیق آنها نشان می

 ایجـاد  بـا  کنندگان مصرف سبز نیازهاي کردن برآورده منظور به

 تولیـدي  فرآینـدهاي  طریـق  از و شـرکتی  سـاختار  در تغییراتی

 عمـل  تـر  مسئوالنه ستیز طیمح به نسبت سبز، ترفیع و تر پاك

کننـد   )، در مطالعه خود عنوان می2010( 4داودا و آکینگباد .کنند

بز بـودن محصـوالت و   به س کنندگان مصرفبا توجه به تمرکز 

 نیتـأم ها به دنبـال   شرکت ازآنجاکهو  زیست سازگاري با محیط

یـی  گرا يمشـتر مشتریان خود و ایجاد ارزش مشـتري هسـتند،   

زیستی سازمانی را از منظر نوآوري در  هاي محیط نوآوري مطمئناً

)، 2004( 5کند. در تحقیقی دیگر، ایم و ورکمـن  بازار تشویق می

ویـژه، توجـه بـه     طـور  بـه کننـد کـه    این موضوع را مطرح مـی 

زیستی یک استراتژي بازارگرایی پیشـگیرانه   هاي محیط نوآوري

است کـه از اکتشـاف فعـال تقاضـاي بـالقوه مشـتري حمایـت        

آن  موجـب  بهصرف ارضاء نیازهاي موجود، بلکه  فقط نهکند،  می

را حتـی بـدون    زیستی فعـال  توانند نوآوري محیط ها می شرکت

)، 2017( 6همچنـین، لیـاو   .دریافت بـازخورد نیـز انجـام دهنـد    

در بـه   هـا  شـرکت محیطی را یک راه مهم بـراي   نوآوري زیست

ــرات      ــه تغیی ــریع ب ــخ س ــابتی و پاس ــت رق ــت آوردن مزی دس

دهد کـه بـراي    زیستی معرفی کرده و در ادامه توضیح می محیط

هـاي   وريدر سـطح بـاال انجـام نـوآ     گـرا  يمشـتر هـاي   شرکت

هـاي متعـددي    پژوهش که ییاست ازآنجاتر  زیستی آسان محیط

 اند. زیستی یافته گرایی و نوآوري محیط رابطه مثبتی بین مشتري

ــتر. 1 هیفرضــ  ــوآوري گرا يمش ــر ن ــی ب ــأثیر مثبت ــی ت ــاي  ی ه

  زیستی دارد. محیط

هـدف اصـلی   زیسـتی:   گرایی و نـوآوري محـیط   رقیب

زیستی در جامعـه   ی محیطزیستی کاهش آثار منف نوآوري محیط

هایی براي کارایی  هاي گوناگون و سیستم ها روش است. شرکت

زیستی از طریق ابتکار در طراحـی محصـول، اسـتفاده از     محیط

و  شـده  يبنـد  بسـته مواد سازگار با طبیعت، استفاده از مواد کمتر 

کنند. طبـق دیـدگاه مبتنـی بـر      جویی در انرژي ایجاد می صرفه

افزایـی از   ها خلق ارزش براي ایجاد هم ي شرکتمنابع، استراتژ

                                                      
4. Dauda & Akingbade 
5. Im & Workman 
6. Liao 
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 & Malekiporبراي بهتر بودن از رقبایشان است ( منابعشان

Malekipor, 2015 .(ـ ازا کننـد   هـا سـعی مـی    ، شـرکت رو نی

ها و رسـیدن بـه    محصوالتی سبزتر را براي تمایز از دیگر بنگاه

. تمـایز  (Pujari, 2006) معرفـی کننـد   موقعیتی بهتر در بازار

توانـد بـه    زیسـتی مـی   هـاي محـیط   محصول از طریق نـوآوري 

ها کمـک کنـد تـا سـهم بـازار خـود را افـزایش دهنـد          شرکت

)Cheng & Shiu, 2012; Liao, 2016; Im & 

Workman, 2004 در حقیقت، دیدگاه افزایش سهم بازار با .(

زیستی، محرکـی قـوي بـراي توضـیح      محصوالت جدید محیط

 ,Triguero et alباشد ( یستی میز هاي محیط اجراي نوآوري

). بر اساس ادبیات فوق پژوهش حاضـر ایـن موضـوع را    2013

محیطی بـه هـم    گرایی و نوآوري زیست کند که رقیب مطرح می

  اند. پیوند خورده

ــ ــرق .2 هیفرض ــوآوري    بی ــر ن ــی ب ــأثیر مثبت ــی ت ــاي  گرای ه

  محیطی دارد. زیست

  

  
   یالملل نیبگذاري در رشد  هاي کوچک و متوسط جهت هدف هاي نوآوري شرکت چارچوب ارزیابی بهزیستی گرایی برنامه. 1شکل 

)Halme et al., 2014( 

Fig 1. Well-being -oriented evaluation framework programs targeting innovation in SMEs for international 
growth  

  

زیسـتی:   اي و نـوآوري محـیط   هماهنگی بین وظیفـه 

اي موجب تسهیل ارتباطات بین سـازمانی   هماهنگی بین وظیفه

کارکردهـا را   شـود و ایـن   و تبادل اطالعات مشتریان و رقبا می

گرفتـه، موانـع جریـان دانـش و      کار بهبراي شناسایی روند بازار 

ي دانش را از بین بـرده، سـپس در نـوآوري    گذار اشتراكتوسعه 

 ,Gatignon & Xuerebکنـد (  زیستی مشارکت مـی  محیط

کند  ) در تحقیقی در همین رابطه مطرح می2016). لیاو (1997

 باشد جریان کامل منـابع  زمانی که هماهنگی بین سازمانی باال

ي بیشـتري  هـا  ییتوانـا را با منابع و  ها شرکت، ها بخشاز همه 

و مـدیریت در افـزایش    فرایندهاي محصول،  براي ادامه نوآوري

هـا در بـازار    رقابت تجهیز کرده و موجب بقاء و پایداري شـرکت 

اي به این معنی است که سـطح   هماهنگی بین وظیفه گردد. می
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کـه باعـث افـزایش     ها وجـود دارد  در میان بخش باالي اعتماد

شود و سازمان در پیش بردن و عمـل   تحمل ریسک در آنها می

  گردد. زیستی بیشتر ترغیب می هاي محیط کردن به نوآوري

هـاي   اي تأثیر مثبتی بر نوآوري هماهنگی بین وظیفه .3 فرضیه

  زیستی دارد. محیط

  

  
 مدل مفهومی تحقیق. ٢ شکل

Fig 2. Conceptual model of research 
  

زیسـتی   محیط  نوآوريزیستی و بهزیستی:  نوآوري محیط

 طـور  بـه . کند ایفا پایدار توسعه به در گذار مهمی نقش تواند می

وابسته بـه منـابع محـیط و همچنـین      شدت بهخاص، بهزیستی 

هـالمی و  رابطـه  هـاي دسـتیابی بـه آنهاسـت. در ایـن       فرصـت 

گرایـی   ارزیابی بهزیستی ) در یک چارچوب به2014( 1همکاران

هاي کوچک و متوسط براي دستیابی  هاي نوآوري شرکت برنامه

، اثر در 1اند. در این مدل طبق شکل  المللی پرداخته به رشد بین

گردد: اثـر بـر جامعـه و اقتصـاد، سـتاده،       چهار سطح ارزیابی می

گرایی  رویکرد این چارچوب، ارزیابی بهزیستیها و وارده.  فعالیت

هاي کوچک و متوسط در ماتریسـی از مـدل    هاي شرکت برنامه

هـاي   ي شـرکت گـذار  هدفتحلیل اثر و رویکردهاي مختلف به 

ی است. رویکردهاي تماتیک الملل نیبکوچک و متوسط در رشد 

سـازي   شامل: نوآوري، بازارگرایی، سازمان و مـدیریت و شـبکه  

 فـرد  منحصـربه هـاي   . در واقـع، ایـن سـطوح ویژگـی    باشـد  می

  .باشد هاي کوچک و متوسط داراي رشد باال می شرکت

اي بـا عنـوان    در مطالعـه  )،2003( 2در تحقیقی دیگر وینگ

محیطـی، بـه بررسـی     هـاي زیسـت   تغییرات فناورانه و سیاسـت 

، حمایت از تحقیق و توسـعه  دیاکس يدبرقراري مالیات بر کربن 

پردازد.  ها در سطح کالن می ها بر کاهش هزینه و اثرات نوآوري

زیسـتی را در مواجهـه بـا     هـاي محـیط   وي تأثیر مهم سیاسـت 

دانــد و  هـاي فناورانــه، افـزایش رفـاه و بهزیســتی مـی     نـوآوري 

                                                      
1. Halme et al. 
2. Wing 

هاي تحقیق خـود را   همچنین، کاربردهاي کالن اقتصادي یافته

گـذاران و محققـان    براي سیاسـت  توجه قابل ترین نکات از مهم

)، با توجه بـه  2015(3همکاران، جونز و نیهمچن کند. عنوان می

اي از نوآوري  نمونه عنوان بههاي الکتریکی  فروش زیاد دوچرخه

هـاي خریـد    اي انگیـزه  در سراسر اروپا، در مقالـه  محیطی زیست

 مت وها و اثرگذاري آن بر روي تحـرك، سـال   گونه دوچرخه این

بهزیستی را از طریق مصاحبه عمیـق بـا صـاحبان دوچرخـه در     

هـاي آنهـا آشـکار کـرد کـه       یافته .هلند و بریتانیا بررسی کردند

هاي الکتریکی و پیامدهاي استفاده از آن  تمایل زیاد به دوچرخه

جایگزین سفرهایی بـود   در وآمد رفتباعث تصورات تغییر رفتار 

ـ درنهاایـن امـر    شـد کـه   که توسط خودرو انجام می باعـث   تی

شـد. در   افزایش بهزیستی و حفظ سالمت جسـمانی افـراد مـی   

)، در تحقیقی با عنـوان  2010( 4همکاراناي دیگر پاپ و  مطالعه

 بلندمـدت انرژي، محیط و تغییرات فناورانه بـا تشـریح ماهیـت    

زیستی، درك تکامل فناوري و نـوآوري   محیط مسائلبسیاري از 

ریـزي تـأثیرات    بینـی و طـرح   ی از پیشرا به عنوان بخش مهم

دهد  هاي تحقیق آنها نشان می داند. یافته ناپذیر می آینده اجتناب

 هـاي  زیستی در برنامـه  هاي محیط ي و اعمال سیاستریکارگ به

  آورد. را به ارمغان می بلندمدتنوآورانه، رفاه 

  

                                                      
3. Jones et al. 
4. Popp et al. 

 Customer گراییمشتري

orientation  

 

 گراییرقیب

 competitor 
orientation  

 

ــه   ــین وظیف ــاهنگی ب  ايهم

Cross functional 
coordination 

 

 محیط زیستینوآوري 

Environmental 
innovation 

 

 بهزیستی

Well-being 

H2 H4 
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  شناسی پژوهش روش

 گـردآوري  نحـوه  نظـر  از ،کاربردي هدف نظر از حاضر تحقیق

 بر مبتنی مشخص طور به و همبستگی نوع از و توصیفی ها داده

بررسـی و آزمـون    منظور بهاست.  ساختاري معادالت يساز مدل

معـادالت سـاختاري    سـازي  فرضیات پژوهش از رویکـرد مـدل  

 Smart در این پژوهش مورداستفاده افزار نرماست.  شده استفاده

PLS 3.0  عدم نیاز به افزار نرماین بوده است. دلیل استفاده از ،

هـا   هاي با نمونـه  نرمال بودن توزیع و همچنین امکان حل مدل

 ,.Hair et alاست (افزارهاي موجود  کمتر نسبت به سایر نرم

 شده بندي دسته گروه دو به پژوهش این هدف جامعه )2011

هـاي   و مـدیران شـرکت   کارکنان، کارشناسـان  اول گروه .است

در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران که در بنیان مستقر  دانش

. ردیـ گ یدر برمـ  را زیستی فعالیت دارند هاي محیط حوزه نوآوري

هـاي   شـرکت  مشـتریان  تمـام  شامل و بوده نامحدود دوم گروه

مستقر در پارك علم و فناوري دانشگاه تهران که در  بنیان دانش

 راياجـ  مـدت  درزیستی فعالیت دارنـد   هاي محیط حوزه نوآوري

ـ  پژوهش این در حـوزه   هـایی کـه   شـرکت  میـان  از و شـود  یم

 انتخـاب  شـرکت  7زیستی فعالیـت داشـتند    هاي محیط نوآوري

 (مـدیران و کارکنـان)   اول گروه براي گیري روش نمونه شدند و

 گـروه  بـراي  گیـري  نمونه است روش بوده روش تصادفی ساده

 گروه نمونه دسترس بوده است. حجم در روش ،)مشتریان( دوم

 بـر  مبتنـی  آمـاري و  جامعه بودن نامحدود به توجه با مشتریان

 کنـد  می بیان که ساختاري معادالت در )2010( 1کالین فرمول

که در  ها برابر تعداد شاخص 10پنج تا  با است برابر نمونه حجم

و مـدیران   کارکنـان  گروه براي و نفر 240با  برابر این پژوهش

  .شد گرفته نظر در نفر 240 نیز

زیستی تأثیر مثبتی بـر بهزیسـتی دارد.    . نوآوري محیط4 هیفرض

هـاي پـژوهش، در    مجموعه روابط تشریح شده در قالب فرضیه

  ترسیم شده است. 2شکل 

 حاضـر از  پـژوهش  اطالعـات در  آوري جمـع  منظـور  بـه 

تـا   وقت چیه=  0اي لیکرت (از  پرسشنامه با مقیاس شش گزینه

 دو از پـژوهش  ایـن  در .اسـتفاده شـده اسـت    )همیشـه =  5

 پرسشنامه اول شامل دو بخش بـود:  پرسشنامه استفاده گردید:

بـازارگرایی: در ایـن   سـنجش   منظـور  بـه بخش اول پرسشـنامه  

                                                      
1. Kline 

 )1990( 2نـارور و سـالتر   MKTORتحقیق بر اساس مقیاس 

گرایـی و   گرایی، رقیب بازارگرایی به سه بعد تقسیم شد: مشتري

نجش هـر یـک از ابعـاد، از    اي. بـراي سـ   هماهنگی بین وظیفه

اسـتفاده  ) 2017( لیـاو  توسـط  افتهی توسعهسؤالی  15پرسشنامه 

گویه  4گویه، رقیب گرایی شامل  6گرایی شامل  گردید؛ مشتري

گویـه بـود. بخـش دوم     5اي شـامل   و هماهنگی بـین وظیفـه  

محیطـی بـود: بـراي     پرسشنامه شامل سنجش نـوآوري زیسـت  

 شـده  گرفتـه  کـار  بـه نامه محیطی، پرسش سنجش نوآوري زیست

ــگ و شــو ــاو) 2012( 3توســط چن ــا ) 2016( و لی ــه در  4ب گوی

نظرگرفته شده است. پرسشنامه دوم بـراي سـنجش بهزیسـتی    

 سـؤالی  پـنج  بهزیستی شاخص براي سنجش بهزیستی ازبود: 

 ایـن استفاده شـده اسـت.    WHO-5جهانی  بهداشت سازمان

 و اسـت  هـی   د خودگزارش سؤالی 5 کوتاه مقیاس یک شاخص،

 اسـاس  بـر  گذشـته  هفتـۀ  دو طی در را مثبت بهزیستی میزان

 اندازه )همیشه( 5تا  )وقت چیه( 0از  اي درجه 6 لیکرت مقیاس

  .)Dehshiri & Mosavi,2016گیرد ( می

 در پرسشنامه ابتدا صوري، و محتوا روایی بررسی منظور به 

و  گرفـت  قرار حوزه این و متخصصان استادان از نفر سه اختیار

ـ گ انـدازه  بـراي  اصالحات الزم صـورت گرفـت؛ همچنـین     يری

 جـدول  در آن نتایج که رفت کار به کرونباخ آلفاي روش پایایی،

  .است شده آورده ،1

  

  هاي پژوهش یافته

بررسی مدل پژوهش و آزمون فرضیات از رویکرد سـه   منظور به

گیري، برازش مدل سـاختاري   هاي اندازه اي (برازش مدل مرحله

ــی   ــتفاده م ــی) اس ــدل کل ــرازش م ــود ( و ب  Rigdon etش

al.,2010.(  

هاي  در بررسی برازش مدلگیري:  هاي اندازه مدل برازش

گیري  ههاي انداز هاي پایایی و روایی مدل گیري از شاخص اندازه

معیـار ضـرایب بارهـاي     3شود. در بررسـی پایـایی    استفاده می

عاملی، آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی اسـتفاده شـد. از سـوي    

دیگر در بررسی روایی از دو معیار روایی همگرا و روایـی واگـرا   

  استفاده شد.

مالك براي مناسب بودن بارهـاي   ضرایب بارهاي عاملی:

                                                      
2. Narver & Slater 
3. Cheng & Shiu 
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طـور کـه    ). همانHulland, 1999است ( 4/0عاملی، حداقل 

مشخص است، تمـامی ضـرایب بارهـاي عـاملی از      3در شکل 

باالتر هستند که حاکی از تناسب مدل از ایـن   شده نییتعمالك 

  نظر دارد.

مالك براي مناسب بودن مقدار آلفا، حـداقل   آلفاي کرونباخ:

 دهنـده  نشان 1هاي جدول  )؛ دادهNunally,1978است ( 7/0

  این معیار است. مناسب بودن

 1ورتـس و همکـاران   این معیـار کـه توسـط    پایایی ترکیبی:

باشد، حکایـت از   0./باالتر از  که یدرصورتمعرفی شد،  )1971(

نتـایج بررسـی ایـن معیـار را      1پایایی ترکیب سازه دارد. جدول 

معیـار   )1981( 2دهد. روایی همگـرا: فورنـل و الرکـر    نشان می

را براي سنجش روایـی همگـرا    شده استخراجمیانگین واریانس 

 5/0معرفی کردند و اظهار داشتند مقدار بحرانی آن عدد بـاالي  

هـاي   حکایت از رعایت این معیـار توسـط سـازه    1است. جدول 

) 1981الرکـر ( روش فورنل و  بر اساسمدل دارد. روایی واگرا: 

میـانگین   است که میـزان  قبول قابل روایی واگرا وقتی در سطح

واریانس اشتراکی  ازبراي هر سازه بیشتر  شده استخراجواریانس 

همبسـتگی   مربع مقدار ضرایب(هاي دیگر  بین آن سازه و سازه

حاکی از تأیید روایی واگـرا   2ها) در مدل باشد. جدول  بین سازه

  دارد.

میانگین  ضریب آلفاي کرونباخ، پایایی ترکیبی و. 1جدول 

 شده استخراجواریانس 

Table 1. Coronbahk alpha, CR & AVE 

 )1(  )2( )3(  )4(  )5( 

  گرایی مشتري

 customer orientation 0.
75

8
 

    

  گرایی رقیب

competitor orientation 0.
72

3
 

0.
83

5
 

   

  اي بین وظیفه  هماهنگی

Cross 
functional coordination  

0
.7

06
  

0
.6

43
  

0
.7

25
 

  

  زیستی نوآوري محیط

Environmental 
innovation  

0
.6

88
  

0
.6

87
  

0
.4

47
 

0
.8

66
 

 

  بهزیستی

Well-being 0.
50

6
 

0.
54

0
 

0.
47

5
  

0.
54

1
  

0.
72

0
 

  

                                                      
1. Werts 
2. Fornell & Larcker 

در بررسی برازش مدل ساختاري از  برازش مدل ساختاري:

و معیار افزونگی استفاده  R2، معیار tمعیارهاي معناداري مقادیر 

 96/1از عدد  t: اگر مقادیر t-valuesمعناداري مقادیر  شود. می

تر باشد، حاکی از صحت روابط  درصد بیش 95 با سطح اطمینان

سـت.  آنهاهاي مـرتبط بـا    هاي مدل و نیز تأیید فرضیه بین سازه

هـاي پـژوهش بـا ایـن      فرضیه دییتأ عدمبیانگر تأیید یا  4شکل 

 و 33/0، 19/0سـه مقـدار    (Chin, 2010( چـین  معیار است.

ي براي این معیار مقادیر ضعیف، متوسط و قو عنوان بهرا  67/0

  بیانگر شدت روابط با این معیار است. 3نماید. شکل  معرفی می

دهـد و بـراي    تنها صحت روابط را نشان می t: مقادیر R2معیار 

هاي وابسته و نه مستقل مصـداق   بررسی شدت روابط بین سازه

هـاي وابسـته محاسـبه     معیار افزونگی: که بـراي تمـامی سـازه   

، R2ضرب مقادیر اشـتراکی در مقـادیر    شود و بیانگر حاصل می

ست و هرچه قدر بیشتر باشـد، حـاکی از تناسـب    آنهامربوط به 

مقدار مناسب این شـاخص نیـز بایـد     بهتر مدل ساختاري است.

باالي صفر باشد؛ یعنی هرچه مقادیر این شاخص بیشـتر باشـد   

 & Davariهسـت ( مدل نیـز از وضـعیت بهتـري برخـوردار     

Rezazadeh, 2013(. گیري  قدار این معیار براي مدل اندازهم

  است که نشان از برازش مناسب مدل ساختاري است. 200/0
  

 روایی واگرا. 2جدول 

Table 2. Divergent narrative  

 
  آلفاي کرونباخ

Coronbahk 
alpha  

پایایی 

 یبیترک

CR  

میانگین 

واریانس 

  شده استخراج

AVE 

 گرایی مشتري

customer orientation 
0.817  0.871 0.575 

  گرایی رقیب

competitor orientation 
0.861 0.901 0.698 

  اي بین وظیفه  هماهنگی

Cross 
functional coordination  

0.790  0.845  0.525 

  زیستی نوآوري محیط

Environmental 
innovation  

0.892  0.924  0.751 

  بهزیستی

Well-being 
0.711 0.806 0.518  
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  مدل پژوهش بر اساس ضرایب مسیر و بارهاي عاملی .3شکل 

Fig 3. Path coefficients and factor loadings 

  
  )T Value( ضرایب معناداري بر اساسمدل . ۴کل ش

Fig 4. Significant coefficients 
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در بررسـی بـرازش   برازش مدل کلی و آزمون فرضیات: 

تننهـاوس و   مدل کلـی، از معیـار نیکـویی بـرازش کـه توسـط      

شود. ایـن معیـار بـا     ) معرفی شده، استفاده می2004( 1همکاران

 2توسط وتـزلس و همکـاران   که 36/0و  25/0، 01/0سه مقدار 

، شـده  یمعرفـ مقادیر ضعیف، متوسـط و قـوي    عنوان به )2009(

 شود. رسی میبر

بـراي ایـن معیـار،     502/0  شـده  محاسـبه با توجه به مقدار 

توان برازش مدل کلـی را کـامالً مناسـب دانسـت. پـس از       می

بررسی برازش مدل، در این قسمت به بررسی آزمون فرضـیات  

  شود. پژوهش پرداخته می

زیسـتی تـأثیر    گرایی بر نوآوري محـیط  فرضیه اول (مشتري

اسـت، در   96/1 که بـاالتر از  =t 609/2دار دارد) با توجه به مق

ــان   ــطح اطمین ــی   95س ــد م ــد تأیی ــیه دوم   درص ــود. فرض ش

زیستی تـأثیر دارد) بـا توجـه بـه      گرایی بر نوآوري محیط (رقیب

 95است، در سطح اطمینـان   96/1تر از  که باال =595/2tمقدار 

اي بـر   شود. فرضیه سوم (هماهنگی بین وظیفـه  درصد تأیید می

که  =368/1tمقدار تأثیر دارد) با توجه به  زیستی محیطنوآوري 

درصـد تأییـد    95اسـت، در سـطح اطمینـان     96/1تـر از   پایین

زیسـتی بـر بهزیسـتی     فرضیه چهارم (نوآوري محیط ...شود نمی

، است 96/1که باالتر از  =t 173/2مقدار تأثیر دارد) با توجه به 

  شود. درصد تأیید می 95در سطح اطمینان 

  

  يریگ جهینتث و بح

در ادبیات تحقیقات نوآوري توجه زیادي بـه چگـونگی تولیـد و    

هاي پیشرفته جدیـد بـر عملکـرد اقتصـادي و      گسترش فناوري

در طـی   .رشد اقتصادي، رقابـت و اشـتغال شـده اسـت     ژهیو به

هاي گذشته، مطالعات نـوآوري از جهـات مختلـف توسـعه      دهه

اي مختلـف تحقیـق،   ه یافته است، اما موضوع مشترك در رشته

شـود،   انگیزه اصلی که نوآوري به عملکرد اقتصادي منجـر مـی  

تــأثیرات بــالقوه دیگــر مــرتبط بــا  کــه یدرصــورتبــوده اســت. 

در مورد بهزیستی کـاربران تـا حـد     ژهیو بههاي جدید و  فناوري

از سویی دیگر، به ارتباط میـان   .زیادي نادیده گرفته شده است

زیسـتی کمتـر توجـه     هاي محیط بازارگرایی و ابعاد آن و نوآوري

در این پژوهش تالش شد عالوه بر توجـه   آنکه حالشده است. 

ــوآوري    ــر ن ــا ب ــأثیر آنه ــاد آن و ت ــازارگرایی و ابع ــه ب ــاي  ب ه

                                                      
1. Tenenhaus et al. 
2. Wetzels et al. 

 بـاألخص هـا و   ها و فنـاوري  ی، اثرات بالقوه نوآوريستیز طیمح

زیسـت بـر جامعـه و     هـا در حـوزه محـیط    و فنـاوري  هـا  نوآوري

هاي ایـن پـژوهش در ارتبـاط     بهزیستی افراد بررسی شود. یافته

زیسـتی بـا نتـایج تحقیـق      گرایی با نوآوري محیط میان مشتري

داوودا و آکینگبـاد   )،2018( يمدردمحمدلو و محمدنژاد مدردي 

ر ارتباط ) مطابقت دارد. نتایج این پژوهش د2017( اویل؛ )2010(

زیستی بـا نتـایج ترایجـرو و     میان رقیب گرایی با نوآوري محیط

) مطابقــت دارد. نتـایج ایــن پـژوهش نشــان   2013( 3همکـاران 

ــی ــه   م ــین وظیف ــاهنگی ب ــد هم ــوآوري   ده ــأثیري در ن اي ت

بنیان ندارد. نتایج این فرضیه  هاي دانش زیستی در شرکت محیط

4با نتایج تحقیقات گاتیگنان و زرب
، مطابقت نـدارد؛ در  )1997( 

) مطابقت دارد. نتـایج ایـن   2017حالیکه با نتایج تحقیقات لیاو (

زیستی و بهزیستی با نتایج  پژوهش در ارتباط بین نوآوري محیط

همکــاران )؛ پــاپ و 2015)؛ جــونز و همکــاران (2003وینــگ (

حال با توجه به نتایج حاصـل از آزمـون    ...) مطابقت دارد2010(

  باشند: گردد که به شرح ذیل می داتی ارائه میفرضیات، پیشنها

 اول، فرضـیه ئیـد  تا بـه  توجه با پژوهش هاي یافته اساس بر .1

 زیسـتی تـأثیر   گرایی بر نوآوري محیط مشتري که گفت توان می

ها و فرایندهاي با گرایش باال به مشتري،  شرکت دارد. معناداري

ی دارنـد کـه شـامل خلـق     صـ یتشخ قابلهاي مشخص و  روتین

اطالعات پیرامون نیازهاي بازار و مشـتریان از طریـق پـایش و    

ارزیابی نیازها و عالئق در حال تغییر آنها، انتشار این اطالعـات  

وکار جهت افـزایش   در سازمان و بازنگري در راهبردهاي کسب

ارزش براي مشتریان است. ابن بـدین معناسـت کـه در بخـش     

بنیـانی کـه داراي گـرایش     ي دانـش هـا  زیسـت، شـرکت   محیط

بیشتري به مشتریان خود هستند نیازهاي مشتریان خود را بهتر 

بهینه در  صورت بهخود  نوآورانهدرك کرده و از منابع فناورانه و 

هاي آن  گیري از فرصت زیستی و بهره جهت رفع نیازهاي محیط

  گیرند. بهره می

یابی به سطوح  توان دریافت که دست با تائید این رابطه می 

زیستی نیازمنـد چیـزي بـیش از     باالي توانمندي نوآوري محیط

بنیـان   هـاي دانـش   در شـرکت  ژهیو بهتوانمندي معمول است و 

گرایی به  هاي محیطی و مشتري نیازمند درکی صحیح از پویایی

معناي افزایش توانایی پاسخگویی به نیازهاي بازار و مشـتریان  

زیسـت بـه    فناوري در بخش محـیط تحوالت  که ییازآنجادارد. 

                                                      
3. Triguero 
4. Gatignon & Xuereb 
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بنیـان را متغیـر سـاخته     هاي دانـش  شدت محیط و بازار شرکت

بایست مدام به نیازهاي در حال تغییـر   ها می است و این شرکت

گـذاري در سـطح کـالن     سیاسـت  هرگونهبازار پاسخ دهند، لذا 

هـاي   زیسـتی در شـرکت   محـیط  نوآورانـه جهت ارتقا توانمندي 

  یازمند رویکردي جامع است.بنیان کشور، ن دانش

 دوم، فرضـیه ئیـد  تا بـه  توجه با پژوهش هاي یافته اساس بر .2

 زیسـتی تـأثیر   گرایی بر نوآوري محـیط  رقیب که گفت توان می

هاي  گرایی در شرکت هاي مرتبط با رقیب فعالیت دارد. معناداري

زیسـت، نـوعی حساسـیت و     بنیان فعال در حـوزه محـیط   دانش

کنـد کـه سـبب     ه نیازهاي بازار ایجـاد مـی  تالش براي پاسخ ب

و مناسب و در نهایت ادراکی پیشـرو   موقع بهگرداوري اطالعات 

شـود   زیسـتی آن مـی   و فعاالنه از بازار و نیازهاي نوآورانه محیط

که خود عامل کاهش عدم اطمینان بازار شده و احتمـال پاسـخ   

ا دهـد. لــذ  بــازار را افـزایش مـی    نوآورانـه صـحیح بـه تغییـرات    

ــب ــره  رقی ــت به ــی، جه ــري از فرصــت گرای ــه  گی ــاي نوآوران ه

هـاي   زیستی موجود در بازار و همچنـین ارتقـا توانمنـدي    محیط

ها در تطابق با نیازهاي به سرعت در حـال تغییـر    بنگاه  نوآورانه

از  شده استخراجبازار امري ضروري است. در انتها با توجه نتیجه 

گیـري از   گـردد جهـت ایجـاد و بهـره     این فرضیه پیشـنهاد مـی  

و تولیـد   نیتـأم هاي با توانمندي نوآورانه باال در زنجیره  شرکت

زیست کشور، بایستی بـه سـمت ایجـاد و تقویـت      بخش محیط

گرایـی   هـاي موجـود در محـیط و رقیـب     درك صحیح از پویایی

آورانــه یکــی از عوامــل اصــلی ایجــاد توانمنــدي نو عنــوان بــه

زیستی گام برداشت و معیارهاي ورود به این زنجیره را به  محیط

  صورتی بلند و عمیق مورد کنکاش قرار داد.

با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم مبنی بر تأثیر  .3

شـود   زیسـتی بـر بهزیسـتی پیشـنهاد مـی      هـاي محـیط   نوآوري

جـاد تـوازن   پایداري بیشتر، بـه ای بنیان جهت  هاي دانش شرکت

زیستی پرداخته زیرا  ی و محیطاجتماع ياقتصادبین منافع مالی، 

مستقیم و غیرمستقیم سازمان در ارتبـاط   نفعان ذياین مقوله با 

ها براي حداکثر کردن سود خـود   باشد. در این راستا، شرکت می

پـذیري اجتمـاعی و توجـه بـه      باید سـطح خاصـی از مسـئولیت   

هـاي مـالی و     حفظ تعادل بین هـدف  بهزیستی افراد جامعه را با

بـرد اقتصـادي    -زیستی در جهت دستیابی به نتـایج بـرد   محیط

بنــابراین، ضــروري اســت، ؛ محیطــی در پــیش بگیرنــد زیســت 

ــتراتژي ــه اس ــا و برنام ــرکت ه ــاي ش ــش ه ــاي دان ــان در  ه بنی

هاي نوآوري متمرکز بـر مشـتري و تقاضـاگرایی و بـه      سیاست

ــوآوري  هــاي  در حقیقــت، شــرکت باشــد. ســمت اکوسیســتم ن

باشـند   هاي نوآورانه مـی  هاي کلیدي فعالیت بنیان از مؤلفه دانش

  که هدف آنها بهبود رفاه و بهزیستی افراد و جامعه است.

 پیشنهاد پژوهشگران به زیر موارد آتیهمچنین براي تحقیقات 

  :شود می

زیستی بر بهزیسـتی بـر    محصول محیط  بررسی نقش نوآوري -

 مر محصولاساس چرخه ع

زیسـتی بـر    محـیط  فراینـد بررسی نقش نوآوري محصـول و   -

  بهزیستی از دیدگاه بلوغ سازمانی

زیستی بـر   بررسی نقش مقررات دولتی و استانداردهاي محیط -

 بهزیستی

هـاي   ابعـاد بـازارگرایی بـر انـواع نـوآوري      همبستگی بررسی -

  .زیستی محیط
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