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شود، نقش پایداری ی م  مطرح    های اساسی که با گفتمان توسعه پایدارهیکی از زمین

حاضر با هدف مطالعه نقش   پژوهش . در تقویت نوآوری سبز است یعنوان محرکبه

هوشمند    هایفناوریهای پایداری در رابطه بین  یمیانجی پایداری شرکت و استراتژ

انجام گرفت. های فاضالب کشور  خانه های سازنده تصفیهدر شرکتو نوآوری سبز  

هدف  پژوهش این   نظر  و    ، از  لحاظکاربردی  است.  پیمایشی  -توصیفی  ،روش  به 

ارشد شررا  جامعه آماری پژوهش   برداری ه های طراحی، احداث و بهرکتمدیران 

با استفاده ها از آننفر  250که تعداد  داده  تشکیلهای فاضالب شهری ه خانهتصفی

از آن است    یحاک  یقتحق  هایفتهشدند. یاانتخاب    ،گیری در دسترسهاز روش نمون

معنادار   یرتاث  یداریپا  هاییشرکت و استراتژ  پایداریهوشمند بر    های یکه فناور

رابطه مثبت و    ین، ا31/0و  74/0   یرحاصل با مقاد  یرمس  یب دارد و با توجه به ضرا

بر    یداریپا  یاست که استراتژ  ینا  یانگرحاصل ب  یجنتا  ین،ا  برجهت است. عالوهمه

دهنده  ، نشان0/ 25حاصل با مقدار    یرمس  یبنادار دارد و ضرمع  یرشرکت تاث  یداریپا

 یداریمطابق با نتایج حاصل از پژوهش، پا  بر این،عالوه.  است  جهتمرابطه مثبت و ه

حاصل با مقدار   یرمس یبمعنادار دارد و با توجه به ضر یرسبز تاث یشرکت بر نوآور

  دهدیپژوهش نشان م  یجنتا  ین، چن. هماست  جهت همرابطه مثبت و    ینا،  41/0

مثبت و    یرشرکت تاث یداریپا یانجیسبز با نقش م یهوشمند بر نوآورهای فناوری

  ینسبز در ا  یهوشمند بر نوآور  هایفناوری  یرمستقیمغ  یرتاث  یزانمعنادار دارد و م

  های فناوری  دهدمیپژوهش نشان    هاییافته  ین،ا  برعالوه  .است  30/0برابر با    یر،مس

مثبت    یرشرکت تاث  یداریپا  یاستراتژ  یانجی شرکت با نقش م  یداریهوشمند بر پا

شرکت    یداریهوشمند بر پا  هاییفناور  یرمستقیمغ   یرتاث  یزانو معنادار دارد و م

 ی پژوهش، استراتژ  یجبا توجه به نتا  ین،چن است. هم  08/0برابر با    یر،مس  یندر ا

معنادار دارد   یرشرکت تاث  یداریپا  ینجیام  سبز با نقش   یشرکت بر نوآور  یداریپا

برابر با   یر،مس  ینسبز در ا  یبر نوآور  یداریپا  یاستراتژ  یرمستقیمغ   یرتاث  یزانو م

 . است 10/0

،  ، پایداری شرکت، استراتژی پایداری، نوآوری سبزهوشمندفناوری  کلمات کلیدی:

 .صنعت آب و فاضالب

 
One of the key areas addressed by the sustainable development 

discourse is the role of sustainability as a driver of green innovation. 

The aim of this study was to study the mediating role of company 

sustainability and sustainability strategies in the relationship 

between smart technologies and green innovation in companies 

constructing wastewater treatment plants in the Iran. This research 

is applicable in terms of purpose and descriptivesurvey in terms of 

method. The statistical population of the study consists of senior 

managers of companies designing, constructing and operating 

municipal wastewater treatment plants, 250 of which were selected 

using the available sampling method. Findings indicate that 

intelligent technologies have a significant effect on firm stability 

and sustainability strategies, and according to the resulting path 

coefficients with values of 0.74 and 0.31, this relationship is positive 

and directional. In addition, the results indicate that the 

sustainability strategy has a significant effect on the stability of the 

company and the path coefficient with a value of 0.25, indicates a 

positive and directional relationship. In addition, according to the 

results of the research, the stability of the company has a significant 

effect on green innovation and according to the path coefficient with 

a value of 0.41, this relationship is positive and directional. In 

addition, the results show that smart technologies have a positive 

and significant effect on green innovation with the mediating role of 

company sustainability and the indirect impact of smart 

technologies on green innovation in this direction is equal to 0.30. 

Research shows that smart technologies have a positive and 

significant effect on company sustainability with the mediating role 

of company sustainability strategy and the rate of indirect impact of 

smart technologies on company sustainability in this direction is 

equal to 0.08. In addition, according to the research results, the 

company's sustainability strategy has a significant effect on green 

innovation with the mediating role of company sustainability and 

the indirect impact of the sustainability strategy on green innovation 

in this direction is equal to 0.10. 

 

Keywords: Smart technology, Corporate sustainability, 

Sustainability strategy, Green innovation, Water and wastewater 

industry. 
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 مقدمه  - 1

 

زیستی و گسترش بحث  محیطهای متعدد  وجود آمدن بحرانبا به

دیگر توجه صرف به اهداف اقتصادی کافی نیست و   ،توسعه پایدار

مجبور به درنظر گرفتن اهداف دیگری مانند    ،ها شرکت بسیاری از  

توسعه پایدار و مسائل    .اندشدهزیستی  مسائل اجتماعی و محیط

ترین موضوعات برای عنوان یکی از مهمبه  ،زیستمربوط به محیط 

درخصوص    گیریتصمیم، مدیریت، تولید و  کار  و کسباستراتژی  

نامطلوب    یراتتأث  سرعت در حال ظهور است.توسعه محصول، به 

در    ی، و صنعت  یاز دفع نادرست فاضالب شهر  ی زیستی ناشمحیط

  ی فاضالب در مناطق شهر هایطرح  یاست که امروزه اجرا یحد

  ترینشود. مهمیم  یتلق  یادیو بن  یضرور  یکشور، امر  یی و روستا

فاضالب، شامل حفظ بهداشت    یهتصف  های اهداف از احداث سامانه

منابع آب و    یاز آلودگ  یریو جلوگ  تیسزیطحفاظت مح  ی،همگان 

 و صنعت است.   یشده در کشاورزیهاستفاده مجدد از فاضالب تصف

  از سه دهه است که موضوع آب و مباحث  یش امروز، ب  یایدر دن

  کاالیی   عنوانفراتر رفته و به  یو خدمات  یآن، از گردونه فن  پیرامون

ماه اثرگذار  یراهبرد  یتبا  قدرت  تحو  یو  سالبر  یاسی،  ت 

حتمحیط  اقتصادی، و  ش   ینظام   ی زیستی  ادبدل  است.  ین  ه 

  منابع یابی تقاضا و کم ی ثمره افزون   سابقه،یمضاعف و ب حساسیت

(.  1397)پاکروح و قنادی،    مناسب است  یفیتو ک  یتبا کم  آب

ماه  یآب و فاضالب در د  هایشرکت  یلقانون تشک  یبپس از تصو

  یآبرسان   یساتتأس یو بازساز  یز، در کنار توسعه، تجه1369سال  

شهر  هایخانهتصفیه   یاجرا   ی،شهر سرلوحه    یزن  یفاضالب  در 

  ؛قرار گرفت  یرووزارت ن  یمعاونت آب و فاضالب شهر  یبرنامه کار

  ،ها شرکت   ینکار اآغاز به  ازسال    14به    یبکه پس از قر  یطوربه

  یانواحد در پا  73واحد به    15فاضالب از    هایخانهتصفیهتعداد  

  1398سال    یانتا پا  یزو ن  (1383)شایگان و افشاری،    1383سال  

زیست، با توجه به اهمیت حفظ محیط.  است  یدهواحد رس  195به  

از اصول توسعه   هایخانهتصفیه ضروری است که   آب و فاضالب 

ند. در این راستا، فعالیت  شومند  پایدار در حوزه فعالیت خود بهره

فاضالب  های  خانهتصفیه برداری  طراحی، احداث و بهره  هایشرکت

با    و  برخوردار است  ایویژهشهری و صنعتی در ایران از اهمیت  

توسعه   به  در    هایفناوریتوجه  گوناگون    هایعرصه هوشمند 

و   استفاده  ایجاد    منظوربه  ،هافناوریاین    کارگیریبهصنعت، 

   رسد.نظر میضروری به امری نوآوری سبز 

سازی و هم  پایداری، مفهومی است که هم در مباحث جهانی

عملکرد   مباحث  است  هاشرکتدر  یک    ،پایداری شرکت  .مطرح 

پذیری ولیتئعنوان مسبه  ،و از آن  استبخش مهم در حال رشد  

که    است  بر محیط پیرامون تعبیر شده   یدر مقابل آثار عملکرد

مورد پایداری مطالعات پیشین در  شود.  میسبب توسعه سازمان  

استدالل  این  ،سازمانی  به  ه که سازمان  اندکردهطور  قادر  ایی که 

بقای بلندمدت خود را افزایش    ، پیگیری و اجرای پایداری هستند

ارمغان  و  دهند  می به  اقتصادی  منافع  و  برتر    آورندمیعملکرد 

(Sezen and Çankaya, 2013 .) 

موجب شده که    ی و اجتماع   ی اقتصاد  ی،ت فناورو تحوال  ییرتغ

را در   یندهآ ییراتو تغ یرامونیپ یطمطالعه مح  ها،یران سازمانمد

  ید با  یرانراستا، مد  ینخود قراردهند. در ا  ین وظایفزمره مهمتر

  ی کارآمد بتوانند با درنظر گرفتن تمام  فنون  ها و با استفاده از روش

اف آن  به اهد  یابیدرجهت دست  را  وجه، شرکت  ینعوامل به بهتر

امروزه، رویکرد  (.  1398یند )دباغ و جانعلی پور،  و اداره نما   یتهدا

به  چارچوبی  استراتژیک  اکثر    پذیرانعطافعنوان  در  پویا،  و 

کشورهای دنیا پذیرفته شده و کاربرد وسیعی یافته است. رویکرد 

ابزار جدید   نوین    ،نیست  ریزیبرنامهاستراتژیک فقط  بلکه شیوه 

حوزه    نظرانصاحب  که  است  زیادی  مدت.  آیدمیشمار  تفکر نیز به

استراتژیک بهبود    بینیپیش  به  اقدام  و   تشریح  به  مدیریت  و 

  درک  برای  در حقیقت، تالش .  هستند  مشغول  سازمانی   عملکرد

 استراتژی   که  است  اصلی  رویکرد  رقابتی،   مزیت  حفظ  و  کسب  نحوه

)زمانی  سازد  می  متمایز   سازمانی   علوم  دیگر   را از  خود  آن،  واسطه  به

، محدوده  کاروهای کسباستراتژی پایداری و  (.1399و همکاران، 

با   رابطه  در  را  پایدار  توسعه  به  وابسته  امکانات  ماهیت  و  دامنه 

برای   ارزش   Baumgartner.  دهندمینشان  ها  شرکت بازآفرینی 

and Rauter (2017)  یه اصلی برای انتخاب اظهار داشتند که توج

محیط و  اجتماعی  منفی  اثرات  کاهش  پایداری،   زیستیموضع 

عین  های فعالیت در  و  اقتصادی    ،حالشرکت  کارایی  افزایش 

است.   جنبهسازمان  شرکت،  پایداری  استراتژی    هاییک 

و اجتماعی را به فرایند مدیریت استراتژیک متصل    زیستیمحیط

و بر جایگاه استراتژیک یک شرکت، از نظر توسعه پایدار   کندمی

می انعطافکندتاکید  شرکت .  به  استراتژیک  توانایی  ها  پذیری 

استقرار موثر تطبیق   از کاربردها در  با طیف وسیعی  منابع خود 

 .  دهد طراحی سبز، تولید سبز، بازاریابی سبز و غیره را می

اطالعات و ارتباطات    هایفناوریی هوشمند، مانند  هافناوری

گازهای    هایدستگاهو   انتشار  کاهش  با  تولیدی،  دیجیتالی 

مثبت  ایگلخانه اثرات  محیط  ایبالقوه،  عالوهزیسبر  دارند.  بر  ت 

گازهای   حال  هایفناوری،  ایگلخانهکاهش  در  حاضر  هوشمند 

در صنایع مختلف، از جمله صنایع   ایبهینههوشمند و    هایحل راه

افزایش  ، سبب  و بدین ترتیب  کنند میتولیدی و کشاورزی ارائه  

هوشمند را   هایفناوری،  بر این اساس.  شوندمیانرژی    وریبهره
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از درنظر گرفت که سبب کاهش  دستوانمن عاملی  عنوانبه  توانمی

انتشار   و  انرژی  صنعتی،    گازهایمصرف    هایشبکهفرآیندهای 

 . (Higón et al., 2017) شودمی نقلوحمل هایسیستمبرقی و 

  بر  موثر  عوامل  علی   مدل  ( با ارائه1400عزیزی و همکاران )

و  فکری  سرمایه  اساس   بر  سازمانی  عملکرد  توسعه  نوآوری   سبز 

  کهاند  کارها دریافتهوکسب  کنونی،  شرایط  در  سبز، بیان کردند که

عملکرد  و  رقابتی  مزیت  کسب   بر  مبتنی  سازمان،  توسعه 

  به  زیادی   حد   تا   ها آن   موفقیت  و   است  ها آن  فکری  هایسرمایه

این  .  دارد  بستگی  ارزشمند  دارایی  این  در مدیریت  توانایی نتایج 

  بر  معناداری  تاثیر  سبز،  فکری  سرمایه  ابعاد   که  داد مطالعه نشان

 معناداری   تاثیر  سبز  نوآوری  و  دارد  نوآوری سبز  و  سازمان  عملکرد

  ریتأثبا بررسی    Sharma et al. (2021)  .دارد  سازمان   عملکرد   بر

دادند  ، نشانبر عملکرد سبزکنندگان  مصرف  زیستیمحیط  ی آگاه

فرهنگ سبز است و تعهد   یسازگار  ی،عامل نوآور  ترینمهمکه  

  در .  استو عملکرد سبز    ینوآور  نیب  ، دارای نقش میانجیکارکنان

  مزیت رقابتی  اصلی  منابع   از  یکی  به  نوآوری  امروز،  جهانی   رقابت

اهمیت   شده  تبدیل  باال  عملکرد  سطوح  ارزیابی  با   پایدار  است. 

 محصوالت  ارائه در ها شرکت  به کمک برای راهی عنوانبه  نوآوری

 سازد   برآورده  را  مشتریان  هایو خواسته  نیازها   که  است  خدماتی  یا

تحقیقاتی که ترکیبی از اصطالحات .  (1399خمسه و خدابنده،  )

توجهی  طور قابلنوآوری و پایداری است، طی دو دهه گذشته به

یافته محصوالت،   ،سبز  هاینوآوریاست.  افزایش  در  نوآوری  به 

اشاره   مدیریت  و  به    ها نسازماتواند  میکه    کندمیفرایندها  را 

به   دستیابی  روش    ، پایداررقابتی  مزیتسمت  یک  طریق  از 

 اقتصادی سازگار سوق دهد.  

نوآوری سبز برای مدیریت   ، Chang and Chen (2013)از نظر  

ارزش   تواندمیضروری است و مدیریت کارآمد،    ، مشاغل شرکت

.  وجود آورد و عملکرد را افزایش دهدهرقابتی بایجاد کند، مزیت

Amendolagine et al. (2021)  که  کنندمی  بیان 

  ی کل  داریپا   گیریجهت  یخارج  میمستق  هایگذاریسرمایه

سبز در   رینه تنها تأثو    دهندمی  شیرا افزا  یتیچند مل  هایشرکت

در  ها  شرکت  تخصص  شیدارند، بلکه باعث افزا  یفناور  ی کل  ه یپا

  میمستقهای  گذاریسرمایه.  شوندنیز میخاص سبز    هایفناوری

قابل  بتمث  ریتأث  یخارج ک  یتوجهو  و  درجه   ت یظرف  تیفیبر 

اداری پا  هایفناوریدر    ها شرکت   نوآورانه معنا   ن یگرا دارند.    بدان 

که  ا فناور  با   هایشرکت ست    های قابلیتدارند    لیتما  ی،چند 

گسترش دهند،    دارتریپا  گیریجهتدر    یطور کلخود را به  یابتکار

ع  نوآورنیدر  در    یحال  تعمهای  فناوریرا  سبز   قیخاص 

بررسی تأثیر ابعاد نوآوری   اب  (1393همکاران )مروتی و  .  بخشندمی

سازمان عملکرد  کردند   ، بر  به  بیان  سبز  محصول  صورت نوآوری 

عملکرد   میانجی  نقش  گرفتن  درنظر  با  و  غیرمستقیم 

. نوآوری فرآیند  گذاردمیبر عملکرد سازمان تأثیر    ،زیستیمحیط

واسطۀ به  ،صورت غیرمستقیمصورت مستقیم و هم بهسبز هم به

  تواندمیزیستی سازمان دارد،  تأثیر مثبتی که بر عملکرد محیط

 . عملکرد کلی سازمان را بهبود بخشد

 (Saunila et al. (2018  شرکت جنبه    را  پایداری  چهار  از 

دادند  زیستی، اجتماعی، نهادی و اقتصادی مورد بررسی قرار  محیط

که هرچه شرکت برای پایداری اقتصادی، نهادی و   و عنوان کردند

احتمال   باشد،  قائل  بیشتری  ارزش  در    گذاریسرمایهاجتماعی 

ذاری باال برای گبر این، ارزش . عالوهخواهد بودنوآوری سبز بیشتر  

داری از نوآوری سبز را  برهاقتصادی، تمایل به بهرپایداری نهادی و  

داد که نوآوری سبز ناشی  نشان  این مطالعه هد. نتایج د یافزایش م

ند  توا، میایی از فشارهای اقتصادی و نهادی است و چنین نوآور

 .از نظر پایداری اجتماعی، سبب ایجاد ارزش گردد

کلیبه ک  ،طور  سبز،  نوآوری  از  نامط  اهشهدف  لوب اثرات 

مالحظه، در کل زنجیره ارزش زیستی است و این عامل قابلمحیط

. پژوهشگران پیشین شودمیمطرح    کننده مصرفتا    کنندهتأمیناز  

دانست اصلی  بعد  چهار  از  متشکل  را  سبز  نوآوری انده نوآوری   :

مدیریتی سبز، نوآوری محصول سبز، نوآوری فرآیند سبز و نوآوری  

سبز دو مزیت    هاییفناور.  (Tseng et al., 2012)  فناورانه سبز

تجاری از بابت خلق    : پاداشکنندیم فراهم    هاسازماناصلی برای  

د باعث افزایش رقابت  نانتومیمحصوالت پایدار و مزایای مالی که 

که نوآوری سبز یک نیاز استراتژیک برای   کنندمیادعا    هاآنشوند.  

برای برآورده کردن مطالبات    را  است، که فرصت بزرگی  هاشرکت

م  ،مشتریان ارائه  اکوسیستم  به  آسیب  با    هاشرکتهد.  د یبدون 

از   جوییصرفه  توانند میوری  افن پیشگیری  انرژی،  مصرف  در 

دیریت  آلودگی، بازیافت زباله، طراحی محصوالت و فرایند سبز و م

 .(Albort-Morant et al., 2016)  زیست را دنبال کنندمحیط

ب قرن  ظهور  موفقیکمویستبا  برا  یت،  بقا  سازمان    یک  یو 

  یدجد  یدوره تجار  یکظهور    یلدلبه   ین موضوع،دشوارتر است و ا

 ,.Heydari et al)  است  ییرتغ  ،آن   یاصل  ها ویژگیاز    یکی است که  

شرک  هایفناوریامروزه،  .  (2020 عملکرد  را    هاتهوشمند 

بهاستداده    قرار  تاثیرتحت شرک.  مثال،  تعبیه    هاتعنوان  با 

در    هایفناوری ارائه    ،هاماشینهوشمند  در    هایسیستمسعی 

دارند.   هوشمند  منابع    هایفناوریمدیریت  به  نیاز  هوشمند 

انتظار مغیره)انسانی، مواد و   داده و  را کاهش  را  ری(  ود کارایی 

این .  (Iacovidou et al., 2018)  دنافزایش ده بر  بنابراین فرض 

عنوان یک نیروی محرک درجهت نوآوری سبز  به  هاآن است که  
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در رابطه با    هانگرانی. با افزایش  باشندداشته  وانند نقش مهمیتیم

محیط راهنابودی  امروزه  بزیست،  قبیل  از  کارگیری هکارهایی 

حفاظت و جلوگیری از تخریب آن    برای  ،و نوآوری سبز  هافناوری

استهب آمده  راستا وجود  این  در  چنین    هاسازمان  ،که  باید 

را  های استراتژ محیط  براییی  عملکرد  خودبهبود  اتخاذ    ،زیستی 

   نند.ک

  ینتریدوارکنندهاز ام  یکی و استفاده مجدد از فاضالب    یهتصف

  ی آب است. با توجه به حرکت فعل  یمهار بحران جهان  یها براتالش

  ید فاضالب با  یهاشرکت  یت،به عنوان اولو  یداربه سمت توسعه پا

سبز ارائه عملکرد    یهایفناور  یاصل   یزهانگ  پاسخ دهند.   یازن  ینبه ا

 Arora and  است  یطیمح  یداریخطر انداختن پامناسب بدون به

Saraswat, 2021).)  یازفاضالب که ن  یهتصف  های فناوری   ینهدر زم  

و اثرات   یمیایی ش  یورود  ینه،با کاهش هز  توجهیلقاب  یی به کارا

فنمحیط دارند،  کم  سطح    یدی جد  ی های آورزیستی  در 

حذف    اجراییو    یشگاهیآزما راندمان  مزا  هاآالیندهبا    یایو 

قرارگرفته محیط توجه  مورد  باال  نسبتاً   Kataki et)  استزیستی 

al., 2021) . 

که   تاث  یکنون  یایدنحال  تحت  آب    یرکامال  کمبود  مشکل 

تصف  ،استقرارگرفته  فاضالب  که  است  ن  شود  یهعاقالنه    یازتا 

 . شود  در حال رشد برآورده  یتجمع  یبرا  یدنیگسترده به آب آشام

فناور بسIoT)  یااش  ینترنتا  یکاربرد  در  شهرها  یاری(   ی از 

  ین،بر اعالوه  است.  همراه داشته  را به  یمثمر ثمر  یج هوشمند نتا

داده  یانجر مجموعه  حسگرها  یدتول  یهابزرگ  توسط    یشده 

 یهها تجزیدادتوان با پردازش رویرا م  یدر زمان واقع  یااش   ینترنتا

تحل با    Saunila et al. (2019)  .(Karn et al., 2021)  کرد  یلو 

جنبه    هایفناوریارتباط    مطالعه سه  از  پایداری  و  هوشمند 

اقتصادیمحیط و  اجتماعی  کهنشان    ،زیستی،  استراتژی   دادند 

بین   رابطه  در  شرکت،  پایداری    هایفناوریپایداری  و  هوشمند 

هممحیط و  میان  زیستی  رابطه  و    هایفناوریچنین  هوشمند 

عالوه دارد.  میانجی  نقش  اجتماعی،  این،  پایداری    های فناوریبر 

دار اقتصادی  پایداری  بر  معناداری  و  مستقیم  تأثیر  .  دنهوشمند 

 . نقش میانجی دارد ،یز در این رابطهاستراتژی پایداری شرکت ن

اهم  با درنظر  یقاتیخالء تحق  ینموضوع و همچن  یتگرفتن 

  هاشرکت  یدارهوشمند در توسعه پا  های فناورینقش    ینهکه در زم

داشته   نوآوری  و وجود  اسبز  م  یناست،  نقش    یانجی پژوهش 

استراتژ  یداریپا و  م  یداری،پا  هایی شرکت  رابطه   یان در 

نوآور  هایفناوری و  شر  یهوشمند  در    ی،طراح  هایکت سبز، 

بهره  و  شهر  هایخانهیه تصف  برداریاحداث   را   یرانا  یفاضالب 

  هاییاست که فناور ین. استدالل پژوهش حاضر اکند می یبررس

  یداری،پا  هایی شرکت و استراتژ   یداریپا   یانجیهوشمند با نقش م

احداث    ی،طراح  هایسبز در شرکت  ینوآور  یجاددر ا  یدیعامل کل

هستند. در    یراندر ا  یفاضالب شهر  هایخانهیه تصف  برداریو بهره

اصل سؤال  ا  یواقع،  حاضر  فناور  ینپژوهش  که    هاییاست 

 یر سبز تأث  ینوآور  یجهشرکت و در نت  یداریهوشمند چگونه بر پا 

 گذارند؟ یم
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  هوشمند  های فناوری  - 1- 2

ایجاد   هایفناوری برای  را  عظیمی  پتانسیل  هوشمند 

ایجاد  آفر روابطی  و  سازمانی  اشکال  تجربیات،  جدید،  یندهای 

برچس  کنند می آن  در  رادیویی  ها بکه  فرکانس  شناسایی  ی 

(RFID )  ،هوشمند    هایپردازندهو    هاشبکه ، سنسورهای دیجیتالی

است  هایی مصداق  آن  پژوهش،  (Yoo et al., 2012)  از  این  در   .

به دقیق،  ابزار  و  مکانیکی  تجهیزات  فناوری ارتباطات    هایعنوان 

هوشمند درنظر گرفته شده است؛ مانند سیستم ضدعفونی کردن  

که براساس مشخصات فاضالب    UVهای  وسیله المپفاضالب به

خروجی تصفیه شده، نسبت به روشن نمودن جزئی یا کلی سیستم  

UV  فناوری   چنینهم  .  کندمی  گیریتصمیم خصوص    هایدر 

هوشمند در حوزه آب و فاضالب که منجر به کاهش اثرات گازهای  

می  ایگلخانه انرژی  مصرف  کاهش  میشوند و  فناوری    توان،  به 

سیستم در  اشارهبی  هایهوشمند  نمودن  فرآیند  هوازی  که  کرد 

شده را به موازات  هضم لجن شامل فشار، دما و حجم گازهای تولید

ی نظیر  افرآیند تولید انرژی )تولید برق( و حذف گاز مازاد گلخانه

ذکر است که در این مطالعه، قابلهد.  دمتان، انجام و گزارش می

فناوری از  استفاده  در    هایمیزان  طراحی،    هایکتشرهوشمند 

نظیر    های، با شاخصفاضالب  هایخانهه داری تصفیبرهاحداث و بهر

برنامبا    هاییهدستگا  وجود سیستم  یزیرهقابلیت    هاینظیر 

بلت    های پلیمرساز برای تزریق به دستگاه  هاییزی دستگاهربرنامه

لجن، وجود تولید کیک  برای  شناسه    با  ییهاهدستگا  فیلترپرس 

به  )منحصر  ضدعفونی  (UDIفرد  سیستم  و  نظیر  پساب  کننده 

وجود لجن،  آبگیری  به  با    هایدستگاه  مجموعه  واکنش  قابلیت 

محیطی سیستم   تغییرات  اندازههنظیر  با  که  هوادهی    گیریای 

تنظیم دور و زمان  میزان اکسیژن موجود در فاضالب نسبت به  

می انجام  را  الزم  تنظیمات  دستگاهدکارکرد،  وجود  با    هاییهد، 

ضبط    هایی با قابلیتدستگاه  ، وجودارسال و دریافت پیامقابلیت  

  خاص   نویسیبا قابلیت برنامه  PLCنظیر دستگاه    و ذخیره اطالعات

  ها مکان،  هادستگاهاز طریق سایر  هاهدستگا و نیز امکان شناسایی 
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 است.، مورد سنجش قرارگرفتهیا افراد
 

 استراتژی پایداری شرکت  - 2- 2

محدوده دامنه و ماهیت    ،کاروکسب  هایاستراتژی پایداری و  

ارزش  بازآفرینی  با  رابطه  در  را  پایدار  توسعه  به  وابسته  امکانات 

. (Baumgartner and Rauter, 2017)   دهدمیبرای شرکت نشان  

پژوهش، سازه استراتژی با شاخص  در این    هایی پایداری شرکت 

  هایسوختبا  هاآن یفسیلی و جایگزین هایسوختکاهش نظیر 

محیط با  کاهش    هایشیوه تنظیم    ،زیستسازگار  برای  تجاری 

انرژی تأثیرات    های شیوهتعدیل  ،  مصرف  کاهش  برای  تجاری 

روی،  محصوالت  زیستیمحیط کاهش  هتعدیل  برای  تجاری  ای 

اقدامات داوطلبانه برای احیای ،  یاهضایعات و تولید گازهای گلخان

کاهش خرید مواد غیرقابل بازیافت، مواد شیمیایی  و    زیستمحیط

 است. ، مورد سنجش قرارگرفتهو سایر اجزای سازنده
 

 پایداری شرکتی  - 3- 2

گستردبه که  شده  یرفتهپذ  یاهطور  هرچند هاشرکتاست   ،

با    های طرح  محور،  و    ی مختلف  هایطرحمشاغل  جامعه  )شامل 

الکینگتون، رونق   دارند.  ی( همکاریستزیطمح رویکرد سه گانه 

اند:  دیبه سه جنبه پایداری م وابستهطوالنی مدت یک شرکت را 

م  اقتصادی که  و  اجتماعی، محیط طبیعی  آنتویمحیط  به    ،ان 

.   (Elkington, 1998)  دکرمولفه نهادی پایداری شرکتی را اضافه  

در این پژوهش، سازه پایداری شرکت در چهار بُعد شامل پایداری  

اقتصادی   پایداری  و  نهادی  پایداری  اجتماعی،  پایداری  محیطی، 

  هاییاست. بعُد پایداری محیطی با شاخصمورد ارزیابی قرارگرفته

چرخنظیر   به  حفظ  ،  زیستیمحیط   هایهپایبندی  به  تعهد 

اشغال  و  توجه به عوامل بهداشتی، مدیریت پسماند ، زیستمحیط

با شاخصسنجیده شده  زمین اجتماعی  پایداری  بعُد    هاییاست. 

حفظ  و    ایجاد شغل ،  توسعه سرمایه انسانی،  شناخت اجتماعینظیر  

است. بعُد پایداری نهادی  مورد سنجش قرارگرفته  سالمت و امنیت

نظیر  ها با شاخص درآمدیی  غیرمستقیم،  میزان  مشاغل  و    ایجاد 

کسراه شده  جدید   کاروباندازی  پایداری  سنجیده  بعُد  است. 

کاهش مصرف  ،  سهولت انتقال موادنظیر    هاییاقتصادی با شاخص

 است.سنجیده شده کاهش هزینهو  انرژی
 

 نوآوری سبز  - 4- 2

زیرمجموع  سبز،  نوآوری  اه نوآوری  از  کیفیت    استی  که 

صورت بهینه مصرف هد و منابع را بهدیزیستی را توسعه ممحیط

افزاری عنوان نوآوری نرم نوآوری سبز را به   Chen (2008. )کند یم

که وابسته به محصوالت   کندیفزاری در فناوری تعریف م اتا سخی

مانند   سبز  فرآیندهای  بازیافت    جوییصرفهیا  انرژی،  مصرف  در 

زیستی سازمان  ضایعات، طراحی محصول سبز و یا مدیریت محیط

شاخص .  است با  سبز  نوآوری  سازه  پژوهش،  این  نظیر    هاییدر 

انتخاب ،  زیست برای توسعه محصولانتخاب مواد سازگار با محیط

مصرف   کمتری  انرژی  محصول  تولید  در  که  ،  کنندمیموادی 

)منظور از    استفاده از کمترین مقدار مواد اولیه در توسعه محصول

از تصفیه  محصول همان فاضالب تصفیه نیز لجن حاصل  شده و 

محصوالت قابلیت استفاده مجدد،    کهاینارزیابی  فاضالب است(،  

تولید محصول در  تجزیه  و  دارا هستند  بازیافت  مؤثر ،  را  کاهش 

بازیافت ضایعات  ،  انتشار مواد خطرناک یا ضایعات در فرآیند تولید

 است. ، مورد سنجش قرارگرفتهطور مؤثر در فرایند تولیدو انتشار به
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در مقابله    حلراهاز    یبخش مهم  توانندمیهوشمند،    هاییفناور

کنونمحیط  هایچالشبا   تغ  یزیستی  به  مربوط  مسائل    ییرات و 

مطالعاتباشند  ییهواوآب  نشان   .  که گوناگون  است  آن  دهنده 

پایداری شرکتی در چهار بعد محیطی،    هایفناوری بر  هوشمند 

اثرگذار   نهادی  و  اقتصادی   ,.Saunila et al)هستند  اجتماعی، 

پژوهش حاضر فرض شده است:  .  (2019 اساس، در  این   :H1بر 

 هوشمند بر پایداری شرکت تاثیر معناداری دارد.   هایفناوری

با  ،  Romanelli (2018)  مطالعهاساس  بر پایدار  ارزش  ایجاد 

استفاده از فناوری بستگی زیادی به تعامل و همکاری در داخل  

عنوان بازیگران ها، اصناف و جوامع بهاکوسیستم دارد و از دولت

بر این، وی به تأثیر  . عالوهکندمیارزش یاد    کننده تقویتاصلی و  

در   توسعه  پایداری  برای  دانش  ایجاد  در  فناوری  از  استفاده 

دارد اشاره  م  هایفناوریراین،  بناب.  بلندمدت  انند  تویهوشمند 

که پایداری را شوند  منجر به ایجاد یک استراتژی پایداری شرکتی  

بر   .(Saunila et al., 2019)  کنندیادغام م کار و   کسببا عملیات 

پژوهش حاضر فرض شده   هاییفناور  :H2است:  این اساس، در 

 هوشمند بر استراتژی پایداری شرکت تاثیر معناداری دارد.

Saunila et al. (2019)    ایجاد یک استراتژی پایداری  نشان داد

با عملیات   را  پایداری  نقش  ادغام    رکا  و  کسبشرکتی که  کند، 

م ایفا  شرکتی  پایداری  به  دستیابی  در  بنابراین،  نمایمهمی  ید. 

به  هایی استراتژ تعییپایداری  عامل  یک  در    کنندهنعنوان 

پایداری شرکتی به به  اساس، در    یند.آیشمار مدستیابی  این  بر 

استراتژی پایداری شرکت بر   :H3است:  پژوهش حاضر فرض شده

 پایداری شرکت تاثیر معناداری دارد.

مختلفی برای اتخاذ نوآوری    هایممکن است انگیزه  هاشرکت
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باشند.   داشته  دادند    Saunila et al. (2019)سبز  پایداری  نشان 

منظر   از  بر  زیستیمحیط شرکت  اقتصادی  و  نهادی  اجتماعی،   ،

بر این اساس، در پژوهش  نوآوری سبز تاثیر مثبت و معنادار دارد. 

پایداری شرکت بر نوآوری سبز تاثیر    :H4است:  حاضر فرض شده

   معناداری دارد.

ی هوشمند قادر هستند به ایجاد و توسعه نوآوری هایفناور

کمک   شرکت  در  این  ،ندکنسبز  به  شرکتمنوط  مدیران   ، که 

 Song et)   در نظر بگیرند  استراتژیعنوان یک  توسعه پایدار را به

al., 2019)  .است:  بر این اساس، در پژوهش حاضر فرض شدهH5:  

پایداری فناوری میانجی  نقش  با  سبز  نوآوری  بر  هوشمند  های 

 شرکت تاثیر معناداری دارد. 

فناورفراهم منظور  به از  منافع  به    هاییکردن  نیاز  هوشمند، 

را در    ها تاستراتژی پایداری شرکتی وجود دارد که پایداری شرک

تقویت نهادی  و  اقتصادی  اجتماعی،  محیطی،  بعد  .  کندچهار 

را فعال    هاشرکتهوشمند استراتژی پایداری    های فناوریبنابراین،  

شرک  سببکه    کنندیم بع   هاتپایداری  چهار  اجتماعی،  در  د 

بر این    .(Silva et al., 2013)  شوندمیاقتصادی، محیطی و نهادی  

ش فرض  حاضر  پژوهش  در    های یفناور  :H6است:  دهاساس، 

پایداری  استراتژی  میانجی  نقش  با  شرکت  پایداری  بر  هوشمند 

 شرکت تاثیر معناداری دارد. 

استراتژ هوشمندانه  شرکتی    هایی اتخاذ  پایداری 

ندازی جسور و جامع را در رابطه با توسعه اجتماعی،  امچشتواندیم

که در نهایت    کند زیستی شرکت تعریف  اقتصادی، نهادی و محیط

به نوآوری   ررشد و توسعه پایداری شرکت در ابعاد گوناگون منج

این اساس، در پژوهش حاضر  بر    .(Liu and Yan, 2018)  سبز گردد

پایداری شرکت با نقش میانجی  :  H7است:  فرض شده استراتژی 

 پایداری شرکت بر نوآوری سبز تاثیر معنادار دارد.

صورت چه بیان شد، مدل مفهومی پژوهش بهبا توجه به آن

 است.  تدوین شده 1شکل 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش -1 شکل

 

 شناسی روش  - 4
 

پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش،  

است.  -توصیفی  ی اکتابخانه روش از پژوهش، این  در پیمایشی 

 گردآوری  میدانی، برای روش از و پژوهش پیشینه استخراج برای

ارشد شد.   استفاده هاداده مدیران  را  پژوهش  آماری  جامعه 

فاضالب    هایخانه هتصفی  برداریهطراحی، احداث و بهر  هایتشرک

که براساس آمار و اطالعات استخراج شده  داد  شهری ایران تشکیل  

شرکت    466ها  از بانک اطالعاتی معاونت آب وزارت نیرو، تعداد آن

پژوهشاست تحلیل  واحد  هی  ، .  رییس  یا  مدیره  ئمدیرعامل  ت 

افزار برای تعیین حجم نمونه، از نرم  است.بودهمذکور    هایتشرک

G-Power   با توجه به حجم جامعه آماری و ضمن استفاده شد. 

با   از  عددمقایسه  )  حاصل  تعداد  فرمول کوکران  با   211به  نفر( 

نرم از  ضریب    G-Powerافزار  استفاده  از  مطلوبی  میزان  برای 

برای انتخاب   .نفر درنظرگرفته شد  250تعیین، حجم نمونه برابر با  

  ی فعال هادر دسترس شرکت  گیری هاز روش نمون  ،عناصر نمونه

اساس،  شد  استفاده این  بر  شرک  و  برقراری   هاییتبا  امکان  که 

در اختیار    گرفته و پرسشنامهفراهم بود، تماس  گویی خارتباط و پاس

پرسشنامه از   258به ذکر است که تعداد  شد. الزمدادهآنان قرار  

پاسخ از بررسی  دهندگان، تکمیل و برگرداندهجانب  شد که پس 

دست  عدد پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل به  250، تعداد  ها آن 

از صحت و   یناناطم  یشافزا  یبراآمد و مورد استفاده قرارگرفت.  

با شرکتی آورجمع  یهادقت داده ها و  شده ضمن تماس مداوم 

مد  بر  ید تاک توسط  پرسشنامه    یئته  ییسر  یا   یرعامل پرکردن 



   

 ی داریپا یهای شرکت و استراتژ ی داریپا یانجیفاضالب: نقش م هیسبز در صنعت تصف  یهوشمند و نوآور یهای فناور

 
 

 
 1401زمستان ،  4شماره ، هفتمسال                                                  66                                                  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب 

پرسشنامه  یره مد انتخاب  براکامل  یهاو  تحل  یهتجز  یتر    یلو 

مشخص آمار  شد  اطالعات،  جامعه  شامل    یکه  پژوهش 

رتبه   5  حدر همه سطو  یی هاشرکت و    استها  شرکت  یبندگانه 

 ود. شل میکمتر را هم شام ی تر با سابقه کارجوان  یهاشرکت

 ها تجزیه و تحلیل یافته  - 5
 

 پاسخگویان   شناختیجمعیت  های ویژگی  -1- 5

چگونگی توزیع نمونه آماری با در نظر گرفتن جنسیت، سن،  

 . ارائه شده است 1میزان تحصیالت و تجربه کاری در جدول 
 

 دهندگان اطالعات پاسخ -1جدول 

 

ساخته  وری داده در این پژوهش، پرسشنامه محققآابزار جمع 

ی لیکرت اگزینه  صورت ساختارمند و با طیف پنجبود. سواالت به

سوال تنظیم شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه، از   33تعداد و به

استفاده شده که    اولیه  نمونه یک بر اساس  ،روش آلفای کرونباخ

 ینان اطم  برای  شد.  حاصل  7/0در کلیه موارد، ضریب آلفا باالتر از  

از  یمحتوا  یحاز سنجش صح  کارشناسان و اساتید نظر آزمون، 

  ینمورد استفاده در ا  یشد. روش آمار  فتهگر  حوزه بهره این خبره

نشان    یروش برااین  است.    یساختار  تمعادال  یسازپژوهش مدل

  یرهایمتغ  ینب  یدرباره رابطه عل    هافرضیهدادن، برآورد و آزمون  

  یعنی شامل دو مرحله،    یکردرو  ین. اودرمیکار  آشکار و پنهان به

(. در Hair et al,2013)  است  یو مدل ساختار   گیریاندازهمدل  

اول،   پا  یی روا  گیری،اندازهمدل    یعنی مرحله    یرهای متغ  یایی و 

.  شودمی  یبررس  ییدیتا  یعامل   یل با  استفاده از تحل  یقپنهان تحق

(  AVE)  1مقادیر میانگین واریانس استخراج شده  مرحله از  یندر ا

   است.استفاده شده (CR)  2و پایایی ترکیبی (سازه ییروا)

ساختار مدل  توسط  دوم،  مرحله  عل  یدر    ینب  ی روابط 

)سازه  یرهایمتغ بررسپنهان  پژوهش  پ شده  یها(  از    یشاست. 

ساختار  یریگاندازه  یهامدل  یبررس متغ  ی،و  بودن    یرهانرمال 

نتا   یبررس که  ب  یجشده  بخش  در  شده  عدیآن  در    است.ارائه 

از سه    یقتحق  یرهایمتغ  ییمنظور سنجش رواپژوهش حاضر به

روا روا  ییروش  روا  ییمحتوا،  و  شده    یی واگرا   استفاده  همگرا  

به رواست.  بررسی  محتوا منظور  آیا    یایی  که  این  پرسشنامه، 

هد و مانعی  دیسواالت مطرح شده اهداف مورد نظر را پوشش م 

نگارش و ابهامات در جمالت ندارد، پرسشنامه در اختیار    از نظر

صنعت قرار گرفت.   یندر ا  دانشگاهینظران  هشت نفر از  صاحب 

تأیید  ها پس از بررسی، شایستگی سنجش ویژگی موردنظر را  آن 

تعداد  ینچننمودند. هم به  اسات  یپرسشنامه  و کارشناسان    یداز 

حوزه آب و فاضالب داده شد تا شیوه نگارش و ابهامات ممکن در  

گزاره و  بجمالت  نتایج  قرارگیرد.  بررسی  مورد  از  دستهها  آمده 

نشان نیز  آزمایشی  در  اجرای  خاصی  مشکل  که  بود  این  دهنده 

 ی محتوا  یی روا  یننبوده است و بنابراکلمات و عبارات پرسشنامه  

واگرا و همگرا   ییسنجش روا  یقهطر  است.  ییدپرسشنامه مورد تا

بعد  یزن بخش  است  یدر  بهآمده  اندازه.  و سنجش    گیریمنظور 

پیشین استفاده شد    هایی پژوهشهاهای پژوهش، از سنجهسازه

  ا هبرای بررسی نرمال بودن داده  ارائه شده است.  2که در جدول  

این به  توجه  با  و  استفاده شد  و کشیدگی  آزمون چولگی   کهاز 

تمامی  ضریب ) چولگی  بازه  در  و  3متغیرها  و-3+  ضریب   ( 

 صورتبه هاداده  توزیع لذا داشت، ( قرار-5+ و  5کشیدگی در بازه )

است.)  بوده  مراد  نرمال  و  سازه1389ی،صادقپور  روایی    های(. 

 پرسشنامه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی، ارزیابی شد.
 

 3بررسی کفایت حجم نمونه  - 2- 5

به  تایید کفایت حجم نمونه  عاملی    منظوربرای  انجام تحلیل 

و آزمون بارتلت استفاده    (KMO)تاییدی، از شاخص کفایت نمونه  

حاصل شد،    753/0برابر     KMOمقدار شاخص   کهجاییشد و از آن

تعداد نمونه برای تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با مدل معادالت  

هم است.  مناسب  مقدارساختاری  بارتلت،  sig چنین  آزمون 

دهد فرض شناخته شده  حاصل شد که نشان می  05/0کوچکتر از  

و تحلیل عاملی برای شناسایی   رد شده  بستگیبودن ماتریس هم

 درصد فراوانی  فراوانی طبقات متغیر درصد فراوانی  فراوانی طبقات متغیر

 جنسیت

 00/8 20 زن 

 تجربه کاری 

 00/18 45 سال  5کمتر از 

 00/92 230 مرد

 20/25 63 سال   10تا  5

 00/32 80 سال   15تا  10

 80/24 62 سال  15از   تربیش

 سن 

 80/18 47 سال  35کمتر از 

 تحصیالت 

 60/7 19 دیپلم فوق

 00/58 145 لیسانس  80/24 62 سال   40تا  35

 20/29 73 سال   45تا  40
 40/34 86 لیسانس و باالتر فوق

 20/27 68 سال  45از   تربیش
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نهایت، برای تحلیل عاملی    ساختار مدل عاملی مناسب است. در

از   آزمون  محتوای ارزیابی راستای در  هاتاییدی عوامل و شاخص

مدل ایسازه روایی منظر از  پژوهش  مدل  برازش  نیز    سازیو 

استفاده شد. تمام متغیرها    Amosافزار  معادالت ساختاری و نرم

ساختاری  زهم  طوربه معادالت  مدل  وارد  مرحله  یک  در  و  مان 

توجه به ضرایب استاندارد شده و سطوح معناداری در    شدند و با 

مطرح شده، در    هایفزار، نسبت به تایید یا رد فرضیه اخروجی نرم

مورد روابط رگرسیونی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش،  

فرضیه تحلیل  شد.  آزمون   هایاقدام  از  استفاده  با  نیز  میانجی 

 صورت گرفت. 4سوبل
 

 پژوهش  گیری اندازهمدل  - 3- 5

آزمون روایی سازه، پایایی ترکیبی و    منظوردر این بخش، به

اندازه مدل  مدل،  تحلیل    گیریبرازش  اجرای  طریق  از  پژوهش 

مدل  ،  2مطابق با شکل    افزارعاملی تاییدی برآورد شد. خروجی نرم

 هد.  د پژوهش را در حالت ضرایب استاندارد نشان می گیریاندازه

 

 
 استاندارد  یبدر حالت ضرا گیریاندازهمدل   -2 کلش

 

شرط وجود داشته باشد.   دو باید مدل، در سؤال هر ماندن برای

این از سوال، عاملی بار  کهاول  این 5/0 بیشتر  دوم  و  که  باشد 

باشد   96/1 قدرمطلق از بزرگتر   t-value مقدار باشد، یعنی معنادار

(Hair et al., 2013)گیری. براساس نتایج حاصل در مدل اندازه  ،

بزرگ عاملی همه سواالت،  بار  از  مقدار  مقدار    5/0تر   t-valueو 

گفت که سهم   توانمی ی با توجه به بار عاملبود.  96/1تر از بزرگ

است و سهم کدام    یشترسازه مربوطه ب  گیریاندازهدر    یرکدام متغ

ب  یرمتغ به  عامل   یشاخص  یگر،د  یانکمتر.  بار   ی بزرگتر  یکه 

بزرگترداشته  سهم  و   گیریاندازهدر    یباشد،  دارد  مربوطه  سازه 

عامل  یشاخص بار  باشد، سهم کمتر  یکمتر  یکه   دارد.   یداشته 

و پایایی  (  AVE)چنین، مقادیر میانگین واریانس استخراج شده  هم

 ( مدل  (  CRترکیبی  در  متغیرها  همۀ  برای  شده  محاسبه 

بودند. بنابراین، روایی    7/0و    0/ 5ترتیب بزرگتر از  گیری، بهاندازه

که همگرا و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش تأیید شد. با توجه به این

واریانس  برای    AVEمقدار   میانگین مجذور  مقادیر  از  متغیر  هر 

   (MSV)  6و حداکثر مجذور واریانس مشترک  (ASV)5مشترک

بزرگتر بود، روایی واگرای  گیریبین همۀ متغیرها در مدل اندازه

ی اخالصه  (.1389  ی، )صادقپور و مرادابزار پژوهش نیز تأیید شد  

 است.  ارائه شده 2از نتایج تحلیل عاملی تاییدی در جدول 

شاخص  بین  از  مدل  برازش  تایید  ،  X2/df  هایبرای 

RMSEA،PNFI    وPCFI  مقتصد نام دارند، باید یهاکه شاخص 

مجاز در  شاخص دو شاخص محدوده  از  و    GFI  های قرارگیرند. 
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AGFI  باید یکی حداقل  مطلق معروف هستند، هایشاخص به که 

،  CFI  ،IFI  ،RFI  هایشاخص در بقیه و گیرد قرار محدوده مجاز در

TLI    وNFI  مورد  دو حداقل دارند،نام   ی امقایسه هایکه شاخص

نتایج  (.  1389مرادی،  )صادقپور و    قرارگیرند مجاز محدوده در باید

در مدل  برازش  همان  3جدول    سنجش  و  شده  که طارائه  ور 

می مدلشودمشاهده  مناسبی از پژوهش گیریاندازه ،   برازش 

 .است برخوردار

 

 

 ، روایی و پایایی ابزار پژوهش گیری های اندازهشاخص -2جدول  

 بار عاملی  )عنوان در مدل(  هاشاخص هاسازه
روایی   هایشاخص

 و پایایی

  هایفناوری

 هوشمند 

ST1 :608/0   ریزیبرنامهقابلیت  با  ها دستگاه وجود 

530/0AVE= 

867/0CR= 

220/0MSV= 

121/0ASV= 

ST2با ها دستگاه : وجود  ( شناسه منحصر به فردUDI .) 857/0 

ST3603/0 قابلیت واکنش به تغییرات محیطی با  ها دستگاه : وجود 

ST4 804/0 ارسال و دریافت پیام  با قابلیت  ها دستگاه: وجود 

ST5531/0 ضبط و ذخیره اطالعات    با قابلیت ها دستگاه : وجود 

ST6885/0 ها یا افراد  ، مکان هادستگاهاز طریق سایر  هادستگاه : امکان شناسایی 

  استراتژی پایداری

 شرکت 

SS1 : 609/0  زیستمحیطسازگار با    هایسوختبا  ها آنفسیلی و جایگزین کردن  هایسوخت کاهش 

564/0AVE= 

882/0CR= 

099/0MSV= 

056/0ASV= 

SS2 : 947/0 تجاری برای کاهش مصرف انرژی  هایشیوهتنظیم 

SS3 : 701/0  محصوالت زیستیمحیطتجاری برای کاهش تأثیرات  های شیوهتعدیل 

SS4 : 558/0 ای گلخانهتجاری برای کاهش ضایعات و تولید گازهای  های رویهتعدیل 

SS5 : 662/0 زیست محیطاقدامات داوطلبانه برای احیای 

SS6 : 936/0 خرید مواد غیر قابل بازیافت، مواد شیمیایی و سایر اجزای سازنده کاهش 

 محیطیپایداری 

Env1 : 798/0  7 زیستیمحیطهای چرخهپایبندی به 
609/0AVE= 

886/0CR= 

218/0MSV= 

069/0ASV= 

Env2  : 829/0 8زیست محیطتعهد به حفظ 

Env3 :742/0  مدیریت پسماند 

Env4  : 763/0 عوامل بهداشتی توجه به 

Env5 :766/0  اشغال زمین 

 اجتماعی  پایداری

Soc1 : 599/0 863/0 شناخت اجتماعیAVE= 

853/0CR= 

054/0MSV= 

024/0ASV= 

Soc2 : 644/0 توسعه سرمایه انسانی 

Soc3 : 920/0 ایجاد شغل 

Soc4 : 625/0 حفظ سالمت و امنیت 

 نهادی  پایداری

Ins1 : 521/0 664/0 درآمد میزانAVE= 

764/0CR= 

220/0MSV= 

094/0ASV= 

Ins2 :701/0 ایجاد مشاغل غیرمستقیم 

Ins3794/0 جدید  کارواندازی کسب: راه 

 اقتصادی پایداری

Eco1 : 613/0 944/0 سهولت انتقال موادAVE= 

822/0CR= 

107/0MSV= 

043/0ASV= 

Eco2 : 612/0 کاهش مصرف انرژی 

Eco3 : 757/0 کاهش هزینه 

 نوآوری سبز 

GI1 : 673/0 برای توسعه محصول  زیستمحیطانتخاب مواد سازگار با 

502/0AVE= 

854/0CR= 

108/0MSV= 

058/0ASV= 

GI2 : 600/0 کنند.  میانتخاب موادی که در تولید محصول انرژی کمتری مصرف 

GI3 : 894/0   محصول استفاده از کمترین مقدار مواد اولیه در توسعه 

GI4  :  613/0 .محصوالت قابلیت استفاده مجدد، بازیافت و تجزیه در تولید محصول را دارا هستند  کهاینارزیابی 

GI5 : 842/0 کاهش مؤثر انتشار مواد خطرناک یا ضایعات در فرآیند تولید 

GI6 :  559/0 مؤثر در فرایند تولید  طوربهبازیافت ضایعات و انتشار 
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 گیری پژوهش: نتایج برازش مدل اندازه 3 جدول

 

 مدل ساختاری پژوهش  - 4-   5

شکل    از برآورد مدل ساختاری کلی پژوهش، در  حاصلنتایج  

ی  هاکه مشخص است، متغیر فناوری  طورارائه شده است. همان  3

از تغییرات متغیر استراتژی پایداری  %10است  هوشمند، توانسته

هوشمند و استراتژی های  شرکت را تبیین کند. دو متغیر فناوری

از تغییرات متغیر پایداری شرکتی    %73  هم پایداری شرکت، روی

تبیین کرده این درحالی است که  ارا  از تغییرات متغیر   %17ند. 

چنین،  ده است. همنوآوری سبز با متغیر پایداری شرکتی، تبیین ش

ارائه شده    4جدول  نتایج سنجش برازش مدل ساختاری نیز در  

براساس که    مدل  برازش،  مختلف  هایشاخص  مقادیر  است 

 داشت. مناسبی برازش تحقیق کلی ساختاری

پژو این  مقدار  معیار  رد هر فرضیه،  یا  تایید  برای  یا    pهش، 

  tمطلق آماره    یا قدرو    05/0کمتراز    pاست. چنانچه مقدار    tآماره  

هد فرضیه، معنادار و مورد  دمی  حاصل شود، نشان   96/1بزرگتر از  

  4تا    1  هایبرای فرضیه  tآماره  مقدار   5جدول  تایید است. مطابق  

حاصل شده است، لذا چنین نتیجه   96/1بزرگتر از مقدار  پژوهش،  

 تایید هستند. که هر چهار فرضیه مورد شودگرفته می

فرضیه  بررسی  آزمون   های برای  از  پژوهش  این  در  میانجی 

(  1در آزمون سوبول از رابطه )  Z. مقدار آماره  سوبل استفاده شد

متغیر  در رابطه میان    t: آماره  Atکه در این رابطه،    آید میدست  به

آماره  Btمستقل و میانجی و    :t    رابطه میان متغیر میانجی و  در 

 وابسته است. 
 

(1 ) 𝑍𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =
𝑡𝐴. 𝑡𝐵

√𝑡𝐴
2 + 𝑡𝐵

2
 

 

از   آزمون،  آماره  باشد، نشان می  96/1اگر مقدار    دهد بیشتر 

متغیر میانجی نقشی در رابطه متغیر   کهفرض صفر )مبنی بر این

رد شده و تاثیر    05/0مستقل و وابسته ندارد(، در سطح خطای  

است.   معنادار  رابطه  در  متغیر میانجی  غیرمستقیم  اثر  میزان 

رابطه   از  نیز  وابسته  بر  این    که  آیددست میبه  (  2)مستقل  در 

ضریب    Bضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی،    Aرابطه،  

 مسیر میان متغیر میانجی و وابسته است.
 

(2 ) 𝐵𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 = 𝐴 ∗ 𝐵 

 

فرضیه  آزمون  متغیرهای   هانتایج  غیرمستقیم  اثر  میزان  و 

 طورکه قابل مشاهده است. همان  6جدول  مستقل بر وابسته، در  

-Z، هر سه فرضیه با توجه به بیشتر بودن مقدار شودمالحظه می

Value   شوندمعنادار هستند و در نتیجه، تایید می 96/1از . 
 

 
 : مدل ساختاری3 شکل

 X2/df RMSEA GFI CFI TLI IFI های برازش شاخص

 دست آمده مقدار به
910/1 

 ( 3)کمتر از  

060/0   

 ( 1/0)کمتر از 

832/0   

 ( 8/0)بیشتر از 

913/0   

 ( 9/0)بیشتر از 

903/0   

 ( 9/0)بیشتر از 

914/0   

 ( 9/0)بیشتر از 
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 نتایج برازش مدل ساختاری پژوهش -4جدول 

 X2/df RMSEA GFI CFI TLI IFI های برازش شاخص
 9/0بیشتر از   9/0بیشتر از   9/0بیشتر از   8/0بیشتر از   1/0کمتر از  3کمتر از  مجاز مقدار 

 911/0 902/0 911/0 827/0 061/0 912/1 مقدار به دست آمده 
 

 (4تا  1های نتایج رگرسیون برای اثرات مستقیم )فرضیه -5جدول 

 هافرضیه pمعناداری  tآماره  ضریب مسیر نتیجه

 پایداری شرکت    ←های هوشمند  فناوری: H1 ***  034/6 74/0 تایید 

   استراتژی پایداری شرکت  ←های هوشمند  فناوری: H2 ***  554/4 31/0 تایید 

 پایداری شرکت←   استراتژی پایداری شرکت: H3 ***  936/2 25/0 تایید 

 نوآوری سبز  ←  پایداری شرکت: H4 ***  250/4 41/0 تایید 

 .است p   > 01/0*** به معنای  

 

 (7تا  5های نتایج رگرسیون برای اثرات میانجی )فرضیه -6جدول 

 هافرضیه A.B Z-Value نتیجه

 نوآوری سبز   ←پایداری شرکت    ←های هوشمند  فناوری: H5 474/3 30/0 تایید 

 پایداری شرکت ←استراتژی پایداری شرکت    ←های هوشمند  فناوری :H6 467/2 08/0 تایید 

 نوآوری سبز  ←  پایداری شرکت ←استراتژی پایداری شرکت   :H7 415/2 10/0 تایید 

 

  گیری بحث و نتیجه  - 6

  

پ   ریاخ  ی هادهه  یط فزاینده  و    یصنعت  شرفتیروند  سو  یک  از 

 ی از سو  یزیستطیو مح  یعیمحدودیت منابع، مخصوصا منابع طب

  تیزیست و تقوطیرا به مسئله حفظ مح  یدیگر، توجه جامعه بشر

اساس، در    نیسبز جلب نموده است. بر ا  یها درجهت نوآورتالش

ن نوآور  دهوشمن  یها یفناور  ریتاث  زیپژوهش حاضر  با    یبر  سبز 

آن،  یداری پا  های شرکت و استراتژ  یداری پا یانجیبر نقش م دیتاک

  یهاافتهیشد.    یبررس  یستیزطی منظور کمک به موضوعات محبه

 از آن است که: یحاک قیتحق

های هوشمند افزایش یابد، پایداری  هرچه استفاده از فناوری -

می بهبود  نیز  مییابدشرکت  دیگر،  بیان  به  گفت    توان. 

مهم  یهایفناور بخش  ر  یهوشمند،  با  حل  اه از  مقابله 

انواع هستند و توسعه فناوری و    فعلی  زیستیمحیط  هایشچال

را برای رسیدن به اهداف    هایی ی هوشمند، فرصتهافناوری

 هند. دمختلف پایداری ارائه می هایجنبه 

  هایهوشمند، سبب بهبود استراتژی   هایفناوری  کارگیریبه  -

پایداری شرکت،  پایداری شرکت خواهد شد.   استراتژی  یک 

و  محیط   هایهجنب مدیریت  زیستی  فرایند  به  را  اجتماعی 

و بر جایگاه استراتژیک شرکت از   کند یاستراتژیک متصل م

 .  کندیتاکید م  ،نظر توسعه پایدار

پایداری - استراتژی  پایداری    بهبود  افزایش  سبب  شرکت، 

ایجاد یک استراتژی پایداری شرکتی  . بنابراین،  شودشرکت می

، نقش مهمی  کند یم ادغام    رکاوکسبکه پایداری را با عملیات  

 . کندیدر دستیابی به پایداری شرکتی ایفا م 

منظر   - از  شرکت  و  زیستیمحیط پایداری  نهادی  اجتماعی،   ،

می تاثیر  سبز  نوآوری  بر  و  گذااقتصادی  به  رد  پایبندی 

غیرمستقیم،  زیستیمحیط  های چرخه  مشاغل  ایجاد   ،

کسب راه حوزه کارواندازی  در  هزینه  کاهش  و  جدید 

، به نوآوری و هازیست در شرکتهای سازگار با محیطفعالیت

بر   مبتنی  که  نحوی  به  جدید،  محصوالت  توسعه  و  طراحی 

 باشند، منجر خواهد شد.   زیستیمحیط اصول 

اجتماعی، اقتصادی، محیطی و نهادی در    هایبه مولفه توجه   -

می شرکت،  توسعه  و  ا  تواند رشد  و   تجهیزاتز  استفاده 

به  های فناوری را  مدیران  هوشمند  اختیار  در  فرصتی  عنوان 

توسعه    سویقرار دهد تا انرژی و توان سازمان را به  هاشرکت

ی هوشمند  هایفناوردهند. در واقع،  و ایجاد نوآوری سبز سوق 

کمک   ندانتومی شرکت  در  سبز  نوآوری  توسعه  و  ایجاد  به 

به    ،ندکن شرکت  کهاینمنوط  به    ،مدیران  را  پایدار  توسعه 

 . در نظر بگیرند استراتژیعنوان یک 

استراتژی  - تاثیرگذاری   بهبود  افزایش  به  منجر  پایداری، 

هوشمند بر پایداری شرکت خواهد شد. در واقع،    هایفناوری

فناوریبربهره پایداری  به  نیاز  پایداری  از  کامل    های داری 

 هوشمند دارد.

اجتماعی، اقتصادی، محیطی و نهادی در    هایتوجه به مولفه  -

به تقویت اثرگذاری راهبردها    تواند رشد و توسعه شرکت، می
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برای سازگاری    ،ها اتخاذ شده توسط شرکت  هایو استراتژی 

منجر شود و از سوی    زیستبا محیط  ها هر چه بیشتر فعالیت

کند.   هموار  نیز  را  سبز  نوآوری  توسعه  مسیر  اتخاذ  دیگر، 

استراتژ مهای هوشمندانه  شرکتی  پایداری    تواندیی 

و جامع را در رابطه با توسعه اجتماعی،    انهندازی جسورامچش

محیط و  نهادی  تعاقتصادی،  شرکت  در    کندیف رزیستی  که 

 ر نهایت رشد و توسعه پایداری شرکت در ابعاد گوناگون منج

 . شودمیبه نوآوری سبز 

 

  بندی جمع  - 7

 

  یداریهوشمند، پا  هایفناویمرتبط با  این پژوهش با مرور مفاهیم  

نوآور  یداریپا  هایی استراتژ  ی،شرکت آن  سبز  یو  نقش  در  و  ها 

از   یکی  عنوان  به  کشور  فاضالب  فنمهمصنعت  های  آوریترین 

محیط حفظ  بر  از  زیست،موثر  را  عوامل  این  ارتباط  و  نظر  تاثیر 

شرکت  ارشد  تصفیه مدیران  سازنده  مورد خانههای  فاضالب  های 

بر نتایج و  . عالوهده شدآزموبررسی قرارداد و فرضیات مطرح شده  

به قبل،  بند  در  شده  ذکر  کلی  پیشنهادات  دریافت  یک  عنوان 

م  یجهنتتوان  یم شکاف  که    یک استراتژ  یزیربرنامه  یان گرفت 

  یسازیادهپ   باسبز،    یها در حوزه نوآورو عملکرد شرکت  پایداری

  یانم  ین هوشمند در ا  هایفناوریشود و  یم  پر  استراتژیموفق آن  

در   پایداری  هایاستراتژی   اجرایدر اتخاذ و    اصلیعنوان محرک  به

  یلاوصاف تحل  ینبا ا  کند. یم  یفاا  یمهم  نقش چهارگانه،    هایجنبه 

فاضالب کشور به   هایخانهیه سازنده تصف  یهاموانع ورود شرکت

از   چهارم  استفاده  بررس  فناورینسل  پا   یرتاث  یو  بر    یداریآن 

  یندر ا  یآت  ینتواند وجهه همت محققیسبز م  یها و نوآورشرکت

 .یردقرارگ ینهزم

 

 هانوشتپی  - 8

 
1- Average Variance Extracted 

2- Composite Reliability 

3- Adequacy of sample size 
4- Sobel 

5- Average Shared Squared Variance 

6- Maximum Shared Squared Variance 
7- Adherence to environmental cycles 

8- Commitment to environmental protection 
 

 مراجع - 9

 

و درون    ی اجتماع   یکرد رو"  ،(1397)  ،, م. یقنادو  ,  .پاکروح, ش

  یعلوم و مهندس   ،"آب کشور  یریتو ضرورت مد  یازن  ی،سازمان
فاضالب و   /http://dx.doi.org  ،72- 65  ،( 4)3,  آب 

10.22112/jwwse.2019.151721.1113 
( ف.،  خدابنده،  ع.،  یق تحق  یایپو  یهایتقابل" (،  1399خمسه، 

تأث  توسعهو نوآوران ها  آن  یرو    یعصنا   هایتشرک  ه بر عملکرد 
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