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چکیده
نیاز روزافزون جامعه به غذا ،کاهش منابع غذایی و عدم تعادل تغذیهای ،آسیبهای زیستمحیطی در بخش
صنایع غذایی ،بحران کمآبی و تغییر شرایط آبوهوایی ،نیاز فوری برای رسیدگی به پیامدهای عمده زیستمحیطی
و حرکت بهسوی توسعه پایدار در زنجیـره تأمین مواد غذایی را ضروری میسازد .هدف اصلی این پژوهش
طراحی مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی است .بدین منظور
ابتـدا با مرور ادبیات پژوهش و انجام مصاحبه با متخصصان و مدیران حوزه صنایع غذایی کشور ،مؤلفههای مؤثر
در شکلگیری نوآوری پایدار در سیستمهای تولیدی صنایع غذایی ،شناسایی گردید .برای شناسایی و استخراج
عوامل و متغیرها از روش تحلیل مضمون استفاده شد .در مرحله بعد ،سطحبندی و تعیین روابط بین عوامل با

بهرهگیری از مدلسازی ساختاری تفسیری صورت گرفت .نهایت ًا ،برای تعیین وزن هر یک از عوامل از فرآیند
تحلیل شبکهای بهره گرفته شد .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سیاستهای دولت ،فشارهای اجتماعی

سبز و فرهنگ سبز جامعه مهمترین عوامل در شکلگیری نوآوری پایدار میباشد .همچنین در مراحل نخستین
توسعه ،باید تمرکز بر تدوین استراتژی سبز شرکتها ،تقویت قابلیتهای سازمانی و کسب مزیتهای اقتصادی
برای شرکتها باشد.
واژگان کلیدی :نوآوری پایدار ،صنایع غذایی ،کسبوکارهای کوچک و متوسط ،محیطزیست.
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 -1مقدمه

بحران زیستمحیطی جهانی ،گرمایش جهانی ،کمآبی و رشد سریع جمعیت ،بر همهچیز از
مواد غذایی تا سوخت و جنگل تأثیـر مـیگذارد و زمین را بهطور خطـرناک ناپایدار میسازد.
به دنبال این روندها ،بسیاری از کشورها از محیطزیست حمایت میکنند) .(Li, 2014از منظر
بسیاری از سیاستگذاران ،تغییرات آبوهوایی مشکل اصلی زیستمحیطی است که ما با آن
مواجه هستیم و بخش صنایع تولید مواد غذایی را بزرگترین علت تغییرات محیطزیست در جهان
میدانند) .(Morley, 2021برآوردها نشان میدهد که صنایع غذایی بهطورکلی  15تا  28درصد
کل انتشار گازهای گلخانهای در کشورهای توسعهیافته ،در کل مراحل زنجیره تأمین ،از تولیدات
کشاورزی گرفته تا فرآوری ،توزیع ،خردهفروشی ،آمادهسازی مواد غذایی خانگی و زبالهها ،را شامل
میشود).(Garnett, 2011
امروزه سیستمهای غذایی سالمت انسانها را تهدید میکند و افراد زیادی از رژیمهای غذایی
کم کیفیتی برخوردار هستند ( .(Garnett, 2013رژیمهای غذایی ناسالم خطر بیشتری نسبت به سایر
عوامل در مرگومیر انسانها دارد و ازآنجاکه بخشی از جمعیت جهان ازنظر تغذیه در شرایط مطلوبی
قرار ندارند و بسیاری از صنایع تولید مواد غذایی از مرزهای ایمن زیستمحیطی خارجشدهاند ،یک
تحول جهانی در سیستم غذایی موردنیاز است).(Willett et al, 2019
رشد و توسعه جوامع و پیشرفت علوم و صنعت ،سبب پیدایش عادات و سبکهای نوین غذایی
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شده ،بهگونهای که نیاز به تنوع محصوالت و پیدایش فرآوردههای جدید غذایی به شکل روزافزونی

2

احساس میگردد ) .(Arcese et al, 2014صنعت مواد غذایی تاکنون بهعنوان یک صنعت محافظهکارانه
با سرمایهگذاریهای پایین تحقیق و توسعه در نظر گرفته میشد و تمایلی به معرفی ایدههای نوآورانه
در بخش بازار را نداشت ،اما امروزه مطالعات بسیاری نشان دادهاند که نوآوری یک ابزار مؤثر برای
این صنایع میباشد .بدین ترتیب صنایع غذایی باید برای باز کردن منابع جدید نـوآوری بهمنظور ارائه
پیشنهادات سودآور و موفقیتآمیز در بازار گام بردارد).(Sarkar and Costa, 2008
بخش صنایع غذایی یکی از حوزههایی است که کسبوکارهای کوچک و متوسط در آن بهطور
گسترده فعالیت دارند؛) (Kühne et al., 2010این در حالی است که مجموع اثرات زیستمحیطی
کسبوکارهای کوچک و متوسط ،بیش از مجموع اثرات زیستمحیطی شرکتهای بزرگ است
) .(Hillary, 2000بهطورکلی در این صنعت با چالشهای زیادی روبرو هستیم .از یکسو ،ما با
نیاز فوری برای رسیدگی به پیامدهای عمده زیستمحیطی سیستمهای فعلی تولید مواد غذایی

مواجـه هستیم ،از طرف دیگـر ،و در چارچوب این محدودیتهای زیستمحیطی ،سیاستگذاران
با چالش توسعه بخش صنایع غذایی روبرو هستند ،تا اطمینان حاصل شود که جمعیت رو به
رشد جهان بهاندازه کافی از مواد غذایی مناسب برای رفع نیازهای تغذیهای خود بهرهمند خواهند
شد(Garnett, 2013).تمام این موارد مؤید الزام بر انجام مطالعات جامعی در مورد عوامل مؤثر بر
عملکرد زیستمحیطی کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی است .لذا این
پژوهش به دنبال یافتن عوامل مؤثر بر شکلگیری نوآوری پایدار در کسبوکارهای کوچک و
متوسط در بخش صنایع غذایی کشور ،تعیین ارتباط بین آنها و میزان اهمیت هر یک از این عوامل
میباشد.
این مقاله از پنج بخش تشکیلشده است .پس از مقدمـه ،به مفهـوم نـوآوری پایدار پرداختهشده
و ادبیات پژوهش مرور میشود .در بخش روشپژوهش ،شیـوههای تحلیل شامل تحلیـل مضمون،
مـدلسـازی ساختاری -تفسیری و فرآیند تحلیل شبکهای معرفیشده و نحـوه ترکیب آنها
توضیح داده میشود .سپس روش پیشنهادی برای استخراج مؤلفههای اصلی نوآوری پایدار در
کسبوکارهای کوچک و متوسط در صنایع غذایی به همـراه تحلیل دادهها و بـررسی ارتباطات بین
آنها ارائـه میگـردد .درنهایت ،نتیجهگیری و محدودیتهای این پژوهش ارائه میشود.

نـوآوری سبز ،پایدار یا زیستمحیطی میتـواند به عنوان فرآینـدها ،سیستمها ،شیـوهها و

محصـوالت جدید یا تغییریافته ،تعریف گردد که منجـر به بهبـود عملکـرد در هر سه بعد توسعه
پایدار یعنی ابعاد اجتـماعی ،زیستمحیطی و اقتـصادی میشود).(Neutzling et al., 2018
این تعریف همه تغییرات در مجموعه محصول یا فرآیندهای تولید را که با اهداف پایداری
مرتبط است شامل میشود ،اهدافی مانند مدیریت زباله ،بهرهوری زیستمحیطی ،کاهش انتشار مواد
آلودهکننده ،بازیافت و یا هر اقدام دیگری که توسط شرکتها برای کاهش اثرات زیستمحیطی آنها
صورت میگیرد ) .(De Marchi, 2012فرندل 1و همکاران ( )2008نیز نوآوریهای زیستمحیطی
را بهعنوان راهی برای رعایت اهداف زیستمحیطی به یک روش مقرونبهصرفه ارزیابی کردهاند و
اشاره میکنند که اقدامات نوآورانه زیستمحیطی میتواند به یک وضعیت "برد-برد" منجر شود که
هم منافع مالی و هم منافع زیستمحیطی را در برمیگیرد).(Frondel et al., 2008
بر اساس یک نظرسنجی مبتنی بر توزیع پرسشنامه که بین کسبوکارهای کوچک و متوسط در

لندن انجام شد ،مِریت )1998( 2بیان میکند که اکثر مدیران حرفهای ،سطح باالیی از نگرانیهای
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زیستمحیطی خود را اعالم کردند ،اما آنها دانش کمی از پیشرفتهای موجود در زمینه مدیریت
زیستمحیطی دارند .گرستندفیل 3و رابرت )2000( 4فهرستی از هفت مانع ،شامل عدم آموزش و
آگاهی ،هزینهها ،فقدان اطالعات و دانش مربوطه ،عدمحمایت قانونگذار ،فقدان پشتیبانی در صنعت
یا بخشهای خاصی از آن صنعت و ماهیت ناسازگاری استانداردها برای کسبوکارهای کوچک
و متوسط و غیره ،که مانع تغییر میشوند ،را ارائه کردند .همچنین تأکیددارند که راهحلها برای
غلبه بر این موانع باید ارزان ،مشارکتی ،مبتنی بر موقعیت ،انعطافپذیر ،منحصربهفرد و قابلدسترس
باشد) .(Gerstenfeld and Roberts, 2000باوجوداین چالشها ،کسبوکارهای کوچک و متوسط
معموالً کمتر بوروکراتیکاند ،قادر به پاسخگویی سریع به تغییرات هستند و کانالهای ارتباطی
داخلی کارآمدتری دارند) .(Hemel and Cramer, 2002در ادامه برخی از عوامل مؤثر بر نوآوری
پایدار موردبررسی قرارگرفته است.
 -2-1سیاستهای دولت
بهطورکلی سیاستهای دولتی بهعنوان یک محرک نوآوری پایدار از نظارت و کنترل مستقیم گرفته تا
برنامههای داوطلبانه و ابزارهای اقتصادی ،متنوع و گسترده است) .(Montalvo, 2008جف 5و همکاران
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( ،)2004تأثیرات ابزار فرماندهی و کنترل مانند مقررات زیستمحیطی ،استانـداردها ،ممنوعیت فـروش
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محصول و همچنین ابزارهای مشوق اقتصادی مانند مالیاتهای ترجیحی و مجوزهای فروش را در
زمینه اقدامات نوآورانه زیستمحیطی موردبررسی قرار دادهاند .فنگ 6و همکارانش ( )2021مقررات
زیـستمحیطی ،فشـار نظارت بر شرکتها و یارانههـای دولت را در بهبـود نوآوری سبز شرکتها
مؤثر میدانند .برخی دیگر از ابـزارها و سیاستهای دولت در این بخش را میتوان حمایت بخش
دولتی برای اعطای کمک مالی و پشتیبانی در تحقیق و توسعه ) ،(Owenet al. 2018نقش مقامات
محلی در استفاده از اقدامات سبز ) (De Jesus Pacheco et al. 2017و حمایت از مالکیت معنوی
برای پیادهسازی روشهای نوآوری پایدار در شرکتهای کوچک ) (De Oliveira et al. 2019دانست.
 -2-2فشار بازار
امروزه بهطور فزایندهای مصرفکنندگان و بهطورکلی جامعه در مورد از دست دادن منابع طبیعی

و آلودگی محیطزیست نگران هستند).(Asadi et al., 2020لذا آگاهی روزافزون جامعه برای یافتن
راهحلهایی برای مقابله با بحرانهای زیستمحیطی و فشارهای زیستمحیطی بازار میتواند محرک
قوی برای اقدامات نوآورانه زیستمحیطی شرکتها باشد ).(Dyck & Silvestre, 2018
لوئیس 7و هاروی )2001( 8بیان میکنند اگر شرکتها فشار از ناحیـه مشتـریان را احساس
نکنند ،ممکـن است تمایل به اجـرای اقـدامات نوآورانه زیستمحیطی نداشته باشند .همچنین آنها
تأکید میکنند که شرکتها باید به تغییرات در استراتژیهای زیستمحیطی رقبا در رقابت سبز توجه
بیشتری داشته باشند .یاالبیکو 9فیرچیلد )2011( 10تأکید میکنند که فشـار رقابتی بـازار بیـش از
مقررات باعث ایجاد نوآوری زیستمحیطی میگردد .عواملی همچـون نگرانیهای زیستمحیطی
مصرفکنندگان ،آگاهی ،دانش و نگرش مثبت باالی مصـرفکنندگان در مـورد محصوالت
سبز؛) (Afzaal & et al., 2012عـدم اطمینان بـازار)Chu et al.,2018( 11؛شـدت منابع بازار،12
تـالطم بـازار 13و تالطم فناوری (Tariq et al., 2019) 14در شکلگیری نوآوری پایدار در شرکتها
تأثیرگذار میباشند .همچنین چنگ15و همکارانش ( )2021اشاره میکنند که تالطم بازار مانند رقابت
شدید ،همراهی باسلیقه مشتری و تغییرات فناوری غیرقابلپیشبینی ،تأثیر مثبت نوآوری سازگار با

 -2-3مزیتهای اقتصادی
امروزه نوآوری پایدار میتواند به کسب مزیت رقابتی و ارتقاء عملکرد سازمانها کمک کند،
بهویژه در این روزها که بهطور فزاینده شرکتها با الزاماتی چون ارائه محصوالت باکیفیت باال،
خدمات عالی به مشتریان و سایر مزایای رقابتی روبرو هستند) .(Kneipp et al, 2019ازاینرو
شرکتها شروع به استفاده از نوآوریهای زیستمحیطی بهعنوان یک ابزار اصلی تمایز برای
کاهش مصرف انرژی ،مواد اولیه و پسماندها) ،(Gürlek and Tuna, 2018کاهش هزینههای
عملیاتی ) ،(Kratzer et al., 2017افزایش بهرهوری) ،(Ding et al., 2021ارتقای کیفیت محصول
) ،(Dey et al., 2019افزایش ارزشآفرینی) (Hermundsdottir & Aspelund, 2021و همچنین
تمایز محصول و ارتقاء تصویر سبز شرکت میکنند تا رشد در سودآوری)(Cherrafi et al., 2018

و افزایش روزافزون مشتری و بهبود موقعیت بازار ) (García-Sánchez et al. 2019را کسب
نمایند.

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

محیطزیست را بر عملکرد اجتماعی یک شرکت فناوری ،تقویت میکند.
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 -2-4فشارهای اجتماعی سبز
بهطورکلی فشارهای خارجی برای واکنش مناسب شرکتها در برابر چالشهای زیستمحیطی
و مقابله با مسائل مربوط به تغییرات آبوهوا و مشکالت اجتماعی و تخریب محیطزیست
افزایشیافته است ) .(El-Kassar & Singh, 2019هوهتال )2003( 16بیان میکند بین فشار اجتماعی
و افزایش تولیدات پاک میتوان انتظار یک رابطه مثبت داشت .هرچقدر تقاضای اجتماعی برای تولیدات
پاک قویتر باشد ،احتمال افزایش تولیدات پاک بیشتر خواهد شد .بازیگران اجتماعی مانند رسانهها،
سازمانهای غیردولتی ) (Choi & Park, 2014سازمان محیطزیست ،گروههای اجتماعی ،انجمـنهای
صنفی و اتحادیههای کارگری ) (Kawai et al., 2018نقش مهمی در اجرا و پیادهسازی سیاستهای
زیستمحیطی در شرکتها دارند.
سازمانهای غیردولتی از طریق کمک به ارتقاء آگاهی عمومی در مورد مسائل زیستمحیطی
)(Sharma et al., 2007؛ بسیـج مـردم برای شرکت در کارزارهای اعتراضی نسبت به فعالیـت
مخـرب زیسـتمحیطی شرکتها ) (Darnall et al., 2008کمک به شکلگیری و معرفی کدهای
رفتاری و استانداردهای بینالمللی زیستمحیطی )(Doh & Guay, 2004؛ مشارکت در مرحله
تنظیم روند سیاستهای زیستمحیطی ) (Goulden et al. 2019و تأثیرگذاری بر الگوهای جریان
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منابع به سمت شرکتها بهویژه زمانی که اقدامات زیستمحیطی شرکتها برای رفاه عمومی مضر
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باشد) (Kassinis & Vafeas, 2006به شرکتها در پیادهسازی طرحهای دوستدار محیطزیست
فشار وارد میکنند.
 -2-5قابلیتهای سازمانی
قابلیتهای سازمانی اشاره به سرمایهگذاری و تواناییهای شرکت برای انجام نوآوری پایدار
دارد که شامل سطح دانش و تخصص سازمان برای انجام اقدامات نوآورانه پایدار میباشد .سطح
تخصص ممکن است از وجود قابلیت شرکت برای خرید ماشینآالت و تجهیزات مناسب تا
عملکرد و نگهداری آنها باشد ).(Montalvo, 2008
یکی از جنبههای مربوط به قابلیتهای شرکت در حوزه مسائل زیستمحیطی ،توانایی
درگیـر شدن در روابـط مفید در سراسر زنجـیـره تولید و در میان مشتریان و تأمینکنندگان است

) .(Fernández- Olmos et al., 2017همچنین ثابتشده است که فقدان منابع مالی و منابع انسانی
کافی ،مانع عمدهای برای اقدامات موفق زیستمحیطی است) . (Li, 2014فرهنگ سبز سازمانی
)(Gürlek and Tuna, 2018؛ فرهنگسازمانی انعطافپذیر (Chu et al. 2019) 17بهرهمندی شـرکت
از فنّاوریهای روز ) ) Badillo et al. 2017مهارتها و قابلیتهاي کارکنان )(Costantini et al, 2017؛
نگـرانی زیستمحیطی مدیریت)(Tang et al., 2018؛ تسهیم و به اشتراکگذاری دانش در سازمان
)(Maravilhas and Martins, 2019؛ مهارتهای مدیریتی )(De Oliveira et al. 2019؛ ساختار
سازمانی و کانالهای ارتباطی درونسازمانی ) (Orji, 2019را میتوان بهعنوان عوامل سازمانی مؤثر
در شکلگیری نوآوری پایدار در شرکتها دانست.
 -2-6اکتساب دانش محیطی
در توسعه اقدامات نوآورانه باید مجموعهای از فعالیتهای سازمانی برای دستیابی ،استخراج و
سازماندهی دانش از منابع مختلف انجام گیرد )(Attia and Salama, 2018؛ منظور از کسب دانش
از منابع خارجی ،اشاره به دانش بهدستآمده از مشتریان ،رقبا ،تأمیـنکنندگان ،شرکا و مؤسسات
پایدار وابستگی شدیدی به گستردگی و عمق منابع خارجی دارد .عالوه بر این ،سطح باالی عدم
اطمینان نسبت به مؤثر واقعشدن نوآوریها در زنجیره ارزش نشان میدهد که شرکتها باید به
منابع بازار یعنی تأمینکنندگان ،مصرفکنندگان و رقبا توجـه نماینـد ) .(Laursen & Salter 2006از
طرفی ،منابع بازار به شرکتها کمک میکنند تا اطالعات مربوط به نیازها و خواستههای مشتریان را
جمعآوری و تحلیل کنند .با این کار ،سازمانها تغییرات مربوطه را ایجاد میکنند تا رضایت مشتری
حاصل شود و منجر به افزایش پایداری اقتصادی گردد ).(Wijethilake, 2017
ماروچی 19و مونترسور )2017( 20دریافتند که دانش تأمینکنندگان ،مشتریان ،رقبا ،انجمنهای
صنفی ،نمایشگاهها و کنفرانسها برای انواع مختلف نوآوری زیستمحیطی بسیار مهم است.
همچنین ساگی 21و سیروتینسکایا )2014( 22بیان میکنند که شرکتهای نوآور غذائی که میخواهند
دانش خود را افزایش دهند ،ممکن است نیاز به ارتباط با دیگر بازیگران زنجیره تأمین و همچنین
با شرکای احتمالی خارجی مانند دانشگاهها و مراکز پژوهشی یا صنایع دیگر مانند بیوتکنولوژی،

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

علمی و پژوهشی دارد ).(Mothe et al., 2017کتاتا 18و همکارانش ( )2014بیان میکنند که نوآوری
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بهداشت و فناوری نانو داشته باشند .مؤسسات پژوهشی ازجمله دانشگاهها منبع مهمی برای ایجاد
دانش زیستمحیطی هستند و شبکههای همکاری با این مؤسسات ،محرک قوی برای انواع نوآوری
پایدار میباشد ).(Horbach et al., 2013
-۲-۷پر کردن شکاف پژوهشهای قبلی
بر اساس بررسی و مرور ادبیات پژوهش ،مشاهده میشود که عوامل بسیار زیادی وجود
دارد که میتواند در شکلگیری رفتارهای نوآورانه سبز شرکتها تأثیرگذار باشد .برخی عمدت ًا
به مطالعه عوامل داخلی مانند تأثیر نگرانی زیستمحیطی مدیریت )(Tang et al., 2018؛ نقش
فرهنگسبز سازمانی ))Gürlek and Tuna, 2018؛ انعطافپذیری و کنترلگرایی )(Chu et al. 2019

در شکلگیری نوآوری پایدار پرداختهاند .برخی دیگر عوامل تسهیلکنندهای همچون نقش دانش
خارجی و ظرفیتهای جذب آن )(Mothe et al., 2017؛ اهمیت منابع مختلف دانش داخلی
و خارجی ،اشکال و انواع دانش اعم از دانش ترکیبی 23و دانش تحلیلی 24و تحقیق و توسعه
) (Marzucchi & Montresor 2017و تأثیر شیوههای مدیریت دانش)(Abbas & Sağsan, 2019

در شکلگیری نوآوری پایدار را موردبررسی قرار دادهاند .عدهای به بررسی فشارهای خارجی همچون
تأثیر سازمانهای غیردولتی و رسانهها )(Choi & Park, 2014؛ فشار ذینفعان )(Kawai et al., 2018؛
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فشار زنجیره تأمین )(Nilsson & Göransson, 2021؛ اهمیت سیاستهای دولت )(Fang et al., 2021؛ و
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برخی نیز به بررسی انگیزههای داخلی و تأثیر نوآوری پایدار بر عملکرد شرکتها )(Kneipp et al, 2019

پرداختهاند؛ به عبارتی هرکدام از این پژوهشها بخشی از عوامل تعیینکننده نوآوری پایدار را
موردبررسی و کنکاش قرار دادهاند .هدف از پژوهش حاضر آن است که با توجه به اهمیت و نقش
بخش صنایع غذایی در اشتغال ،سالمت و تأثیر گستـرده آن در محیطزیست و همچنین ازآنجاکه
مطالعه و پژوهشی در حوزه نوآوری پایدار در این بخش از صنعت در کشور صورت نگرفته
است ،پژوهشی را با توجه به شرایط و مقتضیات کشور انجام داده و مدل جامعی را توسعه دهد.
این پژوهش به دنبال ارائه چارچوبی متشکل از همه مؤلفهها اعم از متغیرهای داخلی ،فشارهای
خارجی و عوامل تسهیلکننده نوآوری پایدار میباشد تا از این رهگذر نگاه تازهای به صنایع غذایی
و صنایع جانبی وابسته به آن گردد؛ و مدل مفهومی بهگونهای ارائه گردد که فهم و درک آن برای
سیاستگذاران و تصمیمسازان در این حوزه روشنتر و راحتتر باشد.

-3روش پژوهش
هدف اصلی این تحقیق طراحی مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در
بخش صنایع غذایی کشور میباشد .لذا تحقیق حاضر ازلحاظ جهتگیری توسعهای -کاربردی؛ از
منظر هدف اکتشافی و از بعد گردآوری دادهها میدانی است و همچنین به دلیل استفاده از روشهای
کیفی و کمی ،روششناسی این پژوهش از نوع آمیخته است .در این پژوهش با بررسی و مرور
ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه با خبرگان حوزه پژوهش و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون،
عوامل و متغیرهای مهم در شکلگیری نوآوری پایدار کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش
صنایع غذایی ایران شناسایی و استخراج گردید ،درمرحله بعد بهمنظور شناسایی ارتباط بین عناصر
و دستیابی به مدل ساختاری از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد .در مرحله آخر،
تعيين وزن هر یک از عوامل با بهکارگیری فرآیند تحليل شبكهاي انجام گردید .که مراحل انجام این
پژوهش در شکل  1نشان دادهشده است.
مرور پیشینه جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش
صنایع غذایی

تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل مضمون

تحلیل روابط بین عوامل مؤثر بر نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی با
استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری()ISM

اولویتبندی عوامل مؤثر بر نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی با
استفاده از فرآیند تحلیل شبكهای).(ANP

شکل( :)1مراحل انجام پژوهش

در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان دادهها
گردآوریشده است .هرچند این پژوهش از نوع استنباطی نمیباشد ،اما برای روایی بهتر نتایج الزم
است تا ابتدا جامعه موردنظر شناسایی و مشخص گردد .جامعه پاسخدهندگان این پژوهش شامل

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

انجام مصاحبه با کارشناسان و ذینفعان بخش صنایع غذایی جهت تقویت عوامل
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افرادی است که سابقه کارشناسی و مدیریت در واحدهای تولیدی فعال در بخش صنایع غذایی
ایران را داشته باشند .در این مطالعه برای انجام مصاحبهها ،خبره فردی است که ( )1حداقل  5سال
سابقه مدیریت در کسبوکارهای بخش صنایع غذایی داشته باشد؛ ( )2مدرک تحصیلی صنایع
غذایی داشته و در زمینه پایداری سابقه مطالعه داشته باشد؛ ( )3حداقل ده سال سابقه کاری در
صنایع غذایی داشته باشد .فهرست مشخصات افراد مشارکتکننده در جدول ( )1مشاهده میشود
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جدول (:)1ویژگیهای خبرگان مشارکتکننده در پژوهش
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سابقه کاری در صنایع

سابقه مدیریت در بخش

غذایی

صنایع غذایی

8

ردیف

سطح تحصیالت

1

دکترا صنایع غذایی

17

2

کارشناس ارشد صنایع غذایی

13

5

3

کارشناس ارشد صنایع غذایی

12

7

4

دانشجوی دکترا صنایع غذایی

11

5

5

کارشناس صنایع غذایی

23

12

6

کارشناس ارشد صنایع غذایی

16

6

7

کارشناس ارشد صنایع غذایی

16

8

8

دکترا صنایع غذایی

14

7

9

کارشناس ارشد صنایع غذایی

26

11

10

دکترا صنایع غذایی

16

9

11

کارشناس ارشد صنایع غذایی

19

10

12

کارشناس ارشد صنایع غذایی

13

5

13

کارشناس صنایع غذایی

24

13

14

کارشناس ارشد صنایع غذایی

18

7

15

کارشناس ارشد صنایع غذایی

21

14

16

دانشجوی دکترا صنایع غذایی

16

8

17

دکترا صنایع غذایی

17

9

18

کارشناس صنایع غذایی

19

6

19

کارشناس ارشد صنایع غذایی

22

12

20

کارشناس ارشد صنایع غذایی

13

5

21

دکترا صنایع غذایی

15

9

22

کارشناس صنایع غذایی

24

11

23

کارشناس ارشد صنایع غذایی

18

8

24

کارشناس ارشد صنایع غذایی

20

10

25

کارشناس ارشد صنایع غذایی

17

7

مصاحبههای انجامگرفته در تحقیق کنونی با رویکردی اکتشافی انجام شد .هدف اصلی ،شناسایی
متغیرهای محرک نوآوری پایدار در صنایع غذایی کشور بود .لذا مصاحبههای انجامگرفته از ساختار
اندکی برخوردار بودهاند .بدین منظور در طراحی سؤاالت مصاحبه ،ادبیات نظری در زمینه نوآوری
پایدار مدنظر قرار گرفت .سؤاالت مصاحبه بهگونهای در جلسه مصاحبه مطرحشدهاند که ازنظر
پويايي به ارتقا يک تعامل مثبت و مؤثر منجر گردند .در موقعیت مصاحبه نیز ،مصاحبهها بر
اساس برنامه اجرایی تنظیمشده ،انجام گرفت .ازآنجاکه مصاحبهها بهصورت حضوری بوده است،
سعی مصاحبهگر بر آن بوده که محیط فراهمشده برای همه مصاحبهشوندگان مشابه باشد .پروتکل
مصاحبهها براساس سه بخش سؤاالت تعریف گردید .سؤاالت ابتدایی باهدف بررسی تواناییها
و شناخت مصاحبهشوندگان از قلمرو موضوعی موردمطالعه بود و سوابق فرد در حوزه غذایی و
تعامالت اجرایی و علمی آنها با موضوعات پایداری را موردتوجه قرار میداد .دسته دوم سؤاالت
باهدف شناسایی متغیرهای برون و درونسازمانی مؤثر بر مبادرت سازمانها به رفتارهای نوآورانه
پایدار مورد پرسش باز قرارگرفته و درعینحال تالش شد تا در صورت لزوم ،جامعیت پاسخهای
مصاحبهشونده در چارچوب متغیرهای شناساییشده از ادبیات تحقیق ارزیابی شود .درعینحال که
میتوانست مطرحکننده متغیرهای ویژه صنعت نیز باشد .دسته سوم سؤاالت بر منابع سازمانی و
این دسته از سؤاالت میتوانست ارزیابی از روایی پاسخهای افراد را در مقایسه با سؤاالت دسته
قبل بدهد .زمان هر مصاحبه بهطور متوسط یک ساعت و نیم بوده و اغلب در محل فعالیت افراد
مصاحبهشونده انجامگرفته است .درنهایت ،مصاحبهها بهصورت کلمه به کلمه نسخهبرداری شد.
انتخاب مشارکتکنندگان بهصورت قضـاوتی و هدفمند صورت گرفته و تا زمانی ادامه یافت
کـه پژوهش به اشباع نظری رسیده باشد .بدین ترتیب مصاحبهها با  25نفر از خبرگان انجام شد.
در مرحله مدلسازی ساختاری -تفسیری و فرآیند تحلیل شبکهای ،ازنظر  38خبره استفاده گردیده
است که همگی حداقل ده سال سابقه فعالیت در صنایع غذایی داشتهاند .مشارکتکنندگان در
مصاحبهها جزء این گروه بودند .در ادامه تکنیکهای مورداستفاده برای تحلیل دادهها شرح دادهشده
است.
تحلیل مضمون ،25روشی براي شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در دادههاي کیفی
است .این روش ،فرآیندي براي تحلیل دادههاي متنی است و دادههاي پراکنده و متنوع را به

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

فرآیندهای سازمانی متمرکز بود که برای دستیابی به اهداف نوآورانه پایدار الزامآور تلقی میشدند.

11

دادههایی غنی و تفصیلی تبدیل میکند ) .(Braun & Clarke, 2006در فرآیند تحلیل مضمون با
توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش میتوان از روشهاي تحلیلی مناسب آن استفاده کرد.
شبکه مضامین ،26براساس روندي مشخص ،مضامین پایه (کدها و نکات کلیدي متن) ،مضامین
سازماندهنده (مضامین بهدستآمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) و مضامین کالن (مضامین
عالی در برگیرنده اصول حاکم بر متن بهمثابه کل) را نظاممند میکند؛ سپس این مضامین بهصورت
نقشههاي شبکه تارنما ،رسم و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آنها
نشان داده میشود ).(Attride-Stirling, 2001
مدلسازی ساختاری تفسیری ۲۷ابزاری است که برای شناسایی عوامل و ارتباط متقابل آنها با توجه به
قابلیت تأثیرگذاری آنها در یک سناریو مشخص ،استفاده میشود ).(Mandal and Deshmukh,1994
در این روش ،مجموعهای از عناصر مختلف بهطور مستقیم و غیرمستقیم با یکدیگر در یک مدل جامع
سیستمی ،ساختار مییابند ) .(Jharkharia and Shankar, 2005در این پژوهش برای شناسایی روابط
بین مضامین کالن استخراجشده از مرحله قبل ،از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفادهشده
است.
فرآیند تحلیل شبکهای ،۲۸روشی مشتق شده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی  ۲۹است که توسط
ساعتی ( )1996پیشنهاد شده است ،وابستگی و بازخورد روابط را به فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
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اضافه میکند و چارچوبی کلیتر از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای مقابله با مشکالت تصمیمگیری
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فراهم مینماید که در آن نیاز به در نظـر گرفتن فرضیههایی در مورد وابستگی بین معیارها و گزینهها
وجود دارد .فرآیند تحلیل شبکهای برای اولویتبندی اهداف ،معیارها و گزینهها از الگوریتم سوپـر
ماتریس استفاده میکند ) .(Saaty, 1996در این پژوهش با توجه به اینکه بین مضامین کالن وابستگی
وجود دارد ،جهت اولویتبندی و تعیین وزن اهمیت هرکدام از مؤلفهها از تکنیک فرآیند تحلیل
شبکهای استفاده گردیده است.

-4تجزیهوتحلیل یافتهها

 -1-4استخراج مضامین با استفاده از تحلیل مضمون

در پژوهش کنونی ،ابتدا ادبیات پژوهش و متون مصاحبهها بررسی و کدگذاری گردیده و از این
طریق ،مفاهیم متنوع مورداستفاده استخراجشدهاند .این مفاهیم با توجه به محتوای ظاهری در قالب
دستههای مفهومی که درواقع نشانگر یک مفهوم مستقل هستند ،تقسیمبندی شدهاند .این دستهها

در قالب مضامین پایه ،مضامین سازماندهنده و مضامین کالن نظاممند شدهاند .جدول ( )2بخشی
از این دستهبندیها را نشان میدهد.
جدول ( :)2از مضامین پایه به مضامین سازماندهنده به مضامین کالن
مضامین کالن

مضامین پایه

مضامین سازماندهنده

آموزش عملی روشهاي جلوگیري از تخریب محیطزیست به فرزندان
تربیت و آموزش اصول حفظ محیطزیست به فرزندان
عالقهمندكردن كودكان به محیطزیست و نزدیك كردن آنها به طبیعت
نهاد خانواده

سطح تحصیالت و دانش والدین
نقش تربیتی زنان در حوزه تغذیه و محیطزیست
نقش زن در شکلگیري ذائقه فرزندان
درآمد خانواده
معرفتشناسی و جهانبینی الهی
آشنا كردن كودكان با آن بخش از دین كه به حفاظت از محیطزیست اشاره میكند.

فرهنگ سبز جامعه
نهاد دین و مذهب

آگاه كردن مردم از ارزش و ارج و اعتبار حفاظت از محیطزیست در دین مبین اسالم
سفارش دین بر مصرف كاالي طیب و حالل
نیرومندتر بودن اعتقادات دینی نزد مردم از قوانین حکومتی
توجه و آموزش دادن وعاظ و سخنرانان مذهبی در حوزه محیطزیست و تغذیه
برنامههاي آموزشی مدارس و دانشگاهها در حوزه مسائل زیستمحیطی و تغذیه
محتواي برنامههاي آموزشی در حوزه مسائل محیطزیست و تغذیه

نهادهای آموزشی

نیازسنجی آموزشی در حوزه مسائل محیطزیست و تغذیه
آموزش مستمر معلمان و كادر آموزشی در حوزه مسائل محیطزیست و تغذیه

مضامین کالن استخراجشده در این پژوهش عبارتنـد از:
 -1سیاستهای دولت
 -2فشارهای اجتماعی سبز
 -3فرهنگ سبز جـامعه
 -4مسئولیت اجتماعی شرکتها
 -5فشار بازار
 -6اکتساب دانش محیطی
 -7استراتژی سبز شرکت
 -8قابلیتهای سازمانی
 -9مزیتهای اقتصادی.
نقشه مضمون بدست آمده از پژوهش کنونی در قالب یک نقشه مفهومی ۳۰در شکل ()2
ارائهشده است.

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

بهروز بودن محتواي برنامههاي آموزشی در حوزه مسائل محیطزیست و تغذیه
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شکل( :)2شبکه مضامین مدل نوآوری پایدار

با توجه به گستردگی مضامین پایه ،در مدل مفهومی ارائهشده صرف ًا مضامین سازماندهنده و کالن
ت زیستمحیطی ،ارتباط تنگاتنگی
نمایش دادهشده است .توانایی توسعه محصوالت سبز و اقداما 

با مجموعه دانش موجود یا در دسترس شرکت دارد .بهطورکلی نوآوری پایدار به کسب دانش از
منابع ناهمگن نیازمند است و به گروههای مختلف ذینفعان وابستگی زیادی دارد .تحقق نوآوری
پایدار نیازمند ارتقاء دانش فنی ،دانش زیستمحیطی ،دانش تغذیهای ،دانش ارتباطات و دانش
سازمانی است .بنابراین بنگاهها باید از مزایای ترکیب سرمایهگذاریهای داخلـی با منابع خارجـی
بهـره گیرند و ضمـن تحقیـق و توسعه داخلی از دانش خارجی بهرهبرداری انجام دهند؛ و همچنین
براي بهبود قابلیتهاي سازمانی و تبدیل تهدیدات احتمالی محیط طبیعی به فرصتها و کاستن از
فشارهای خارجی همچون فشار زنجیره تأمین ،فشار دولت ،فشار سازمانهای غیردولتی ،کسب
مشروعیت اجتماعی و مذهبی و در پاسخ به تقاضای بازار ،باید مسائل زیستمحیطی را با مدیریـت
استـراتژیک ادغام کنند و از همکاری با گروههای خارجی مرتبط برای جلب منابع خارجی موردنیاز
برای اتخاذ فنآوریها ،فرآیندها و سیستمهای موردنیاز برای اقدامات پیشگیرانه زیستمحیطی
استفاده نمایند و از مزیت اقتصادی حاصل از شکلگیری نوآوری پایدار بهرهمند شوند.
 -2-4شناسایی روابط بین مضامین با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری

برای شناسایی رابطه بین مضامین کالن استخراجشده ،از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری
استفاده میشود .در ادامه مراحل اصلی این روش توضیح دادهشده است:
استفادهشده است .براي مثال ،حرف  Vدر سطح اول و زیرستون  7به اين مفهوم است كه ازنظر
اكثر خبرگان« ،سیاست دولت» بر «اکتساب دانش محیطی» تأثیر ميگذارد .جدول ( )3ماتریس خود
تعامل ساختاری را نشان میدهد.
جدول ( :)3ماتریس خود تعامل ساختاری

i
 -1سیاستهای دولت
 -2فشار بازار
 -3مزیتهای اقت صادی
 -4فشارهای اجتماعی سبز
 -5فرهنگ سبز جامعه
 -6مسئولیت اجتماعی شرکتها
 -7اکتساب دانش محیطی
 -8قابلیتهای سازمانی
 -9استراتژی سبز شرکت

j

1

2

3

4

5

6

7

8

9

V

V

X

X

V

V

V

V

V

A

A

X

X

O

V

O

O

O

O

A

V

X

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

O

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

طبق دستورالعمل وارفيلد ( )1974بهمنظور تعيين نوع رابطه ميان مؤلفهها از مد نظرات خبرگان

X
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برای تدوین ماتریس قابلیت دسترسی اولیه مقادیر باینری  1و  0جایگزین عالئم V ، A ، Xو O

میشود .ماتریس قابلیت دسترسی اولیه در جدول ( )4ارائهشده است.
جدول ( :)4ماتریس قابلیت دسترسی اولیه
j

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 -1سیاستهای دولت

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 -2فشار بازار

0

1

1

0

0

1

1

0

1

 -3مزیتهای اقتصادی

0

0

1

0

0

0

0

0

1

 -4فشارهای اجتماعی سبز

1

1

0

1

1

1

1

1

1

 -5فرهنگ سبز جامعه

1

1

0

1

1

1

1

1

1

 -6مسئولیت اجتماعی شرکتها

0

1

0

0

0

1

1

1

1

 -7اکتساب دانش محیطی

0

1

0

0

0

0

1

1

0

 -8قابلیتهای سازمانی

0

0

1

0

0

0

0

1

1

-9استراتژی سبز شرکت

0

0

0

0

0

0

0

1

1

i

پسازاینکه ماتریس دستیابی اولیه به دست آمد ،ابتدا سازگار نمودن صورت میگیرد .سپس
مجموعه دستيابي و مجموعه پيشنياز براي هر متغير تعيين ميشود .مجموعه دستيابي هر متغير
شامل متغيرهاي تأثیرپذیر و مجموعه پيشنياز شامل متغيرهاي تأثیرگذار میشود .بر این اساس
عناصر مشترك در مجموعه دستيابي و پيشنياز براي هر متغير شناسايي ميشوند .پس از تعيين
مجموعههاي پيشنياز و دستيابی و عناصر مشترك نوبت به تعيين سطح متغيرها (عناصر) ميرسد.
در اولين جدول متغيري داراي باالترين سطح ميباشد كه مجموعه دستيابي و عناصر مشترك آن

کام ً
ال يكسان ميباشند .پس از تعیین اين متغير يا متغيرها آنها را از جدول حذف كرده و این فرآیند
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تقسیم سطح تکرار میشود تا زمانی که تمام سطوح بدست آید .تمام تکرارهای انجامشده برای قرار
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دادن فاکتورها در سطوح مختلف به ترتیب در جداول ()5تا ( )7نشان دادهشده است.
جدول ( :)5بخشبندی سطح اول
مؤلفهها
 -1سیاستهای دولت

مجموعه دستیابی

مجموعه پیشنیاز

مجموعه مشترک

سطح

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

2 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9

1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7

2 ،6 ،7

3 ،8 ،9

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9

3 ،8 ،9

 -4فشارهای اجتماعی سبز

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

 -5فرهنگ سبز جامعه

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

 -6مسئولیت اجتماعی شرکتها

2 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9

1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7

2 ،6 ،7

 -7اکتساب دانش محیطی

2 ،3 ،6 ،7 ،8 ،9

1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7

2 ،6 ،7

 -8قابلیتهای سازمانی

3 ،8 ،9

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9

3 ،8 ،9

1

-9استراتژی سبز شرکت

3 ،8 ،9

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9

3 ،8 ،9

1

 -2فشار بازار
 -3مزیتهای اقتصادی

1

جدول ( :)6بخشبندی سطح دوم
مؤلفهها

مجموعه دستیابی

 -1سیاستهای دولت

مجموعه پیشنیاز

مجموعه مشترک

سطح

1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

2 ،6 ،7

1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7

2 ،6 ،7

 -4فشارهای اجتماعی سبز

1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

 -5فرهنگ سبز جامعه

1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

 -6مسئولیت اجتماعی شرکتها

2 ،6 ،7

1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7

2 ،6 ،7

2

 -7اکتساب دانش محیطی

2 ،6 ،7

1 ،2 ،4 ،5 ،6 ،7

2 ،6 ،7

2

 -2فشار بازار

2

جدول ( :)7بخشبندی سطح سوم
مجموعه مشترک

سطح

مؤلفهها

مجموعه پیشنیاز

مجموعه دستیابی

 -1سیاستهای دولت

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

3

 -4فشارهای اجتماعی سبز

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

3

 -5فرهنگ سبز جامعه

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

1 ،4 ، 5

3

از روابط ماتریس قابلیت دستیابی نمودار مستقیمی ترسیم میشود .پیوندهای انتقالی برداشتهشده
و نمودار به یک مدل ساختاری تفسیری تبدیل میشود .سرانجام ،مدل ساختاری تفسیری توسعهیافته
که در مدل ساختاری تفسیری توسعهیافته در شکل ()3دیده میشود مدل از سه سطح تشکیلشده
است .در سطح کالن :سیاستها و اقدامات دولت ،فرهنگ سبز جامعه و فشارهای اجتماعی
سبز قرار دارد .در سطح کسبوکار :فشار بازار و مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و اکتساب
دانش محیطی؛ و در سطح شرکت :استراتژی سبز شرکت ،قابلیتهای سازمانی و کسب مزیتهای
اقتصادی قرار دارد.
سطح 1

مزیتهای اقتصادی

قابلیتهای سازمانی

استراتژی سبز شرکت

سطح 2

فشار بازار

اکتساب دانش محیطی

مسئولیت اجتماعی شرکتها

سطح 3

فشارهای اجتماعی سبز

سیاستهای دولت

فرهنگ سبز جامعه

شکل ( :)3مدل ساختاری تفسیری نوآوری پایدار

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

برای عدم تناقض مفهومی تأیید میشود و بر این اساس تنظیمات اساسی انجام میگیرد .همانطور
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-3-4رتبهبندی عوامل با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکهای
نتایج حاصل از روش مدلسازی ساختاری تفسیری سطحبندی و رابطه بین متغیرهای مؤثر
بر نوآوری پایدار در کسبوکارهای کوچک و متوسط در صنعت غذایی ایران را نشان داد .بر
اساس این روابط ،از روش فرآیند تحلیل شبکهای برای رتبهبندی اهمیت همه عوامل در این
بخش استفادهشده است .به عبارتی میتوان با استفاده از این روش ،تفاوتی که متغیرها از حیث
میزان اهمیتشان در نقشآفرینی برای توسعه نوآوری پایدار در کسبوکارهای کوچک و متوسط
بخش صنایع غذایی دارند را تعیین نمود .برای تهیه پرسشنامه از مقایسه زوجی مقیاس  9امتیازی
ساعتی استفاده گردید و از  37متخصص خبره صنایع غذایی برای تکمیل پرسشنام ه دعوت شد.
برای اطمینان از ثبات قضاوتها در مقایسههای زوجی ،ابتدا ویژگی قوام هر ماتریس مربوط به هر
متخصص بررسی شد .تحلیل این روش با استفاده از نرمافزار سوپر دسیژن ۳۱انجام گردید .نتیجه
حاصل از نرمافزار ،وزن هر معیار ،در جدول ( )8نشان دادهشده است .باالترین وزن مربوط به
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سیاستهای دولت است.
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جدول ( :)8وزن متغیرها با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکهای

متغیرها

وزن

سیاستهای دولت

0/2667

فشارهای اجتماعی سبز

0/211

فرهنگ سبز جامعه

0/1462

اکتساب دانش محیطی

0/1311

فشار بازار

0/1233

مسئولیت اجتماعی شرکتها

0/0869

استراتژی سبز شرکت

0/0221

قابلیتهای سازمانی

0/0064

مزیت اقتصادی

0/0061

 Hیافتههای این مرحله از پژوهش نشان میدهد که سیاستهای دولت ،فشار اجتماعی سبز
و فرهنگ زیستمحیطی جامعه مهمترین مؤلفههای مؤثر در شکلگیری نوآوری پایدار میباشند.

-5جمعبندی

با توجه به تأثیرگذاري بخش صنایع غذایی بر محیطزیست ،بقا و سالمت مردم ،بهطورکلی این
سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان توانمندیها و انگیزههای کسبوکارهای کوچک و متوسط

بخش صنایع غذایی ایران را برای ارتقاء کاراییزیستمحیطی و حفظ سالمت جامعه ،افزایش داد؟
لذا در این پژوهش بهمنظور شناسایی مؤلفهها و تبیین روابط بین آنها و اولویتبندی مؤلفههای مؤثر
در شکلگیری نوآوری پایدار در کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی ایران از
تحلیل مضمون و تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری و فرآیند تحلیل شبکهای بهره گرفته شد.
برای تحلیل دادههای حاصل از مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان ،از شیوۀ شبکۀ مضامین
استفاده گردید و چارچوب جامعی در قالب یک مدل مفهومی ارائه شد؛ بهطوریکه تمام حوزهها و
بخشهای مرتبط را پوشش دهد .اینیکی از ویژگیهای متمایز این پژوهش نسبت به پژوهشهای
پیشین میباشد .چراکه بسیاری از پژوهشهای پیشین صرف ًا برخی از عوامل رو موردبررسی قرار
دادهاند .از قبیل عباس و ساگسن )2019( ۳۲بر تأثیر شیوههای مدیریت دانش ،فنگ ۳۳و همکارانش
( )2021بر اهمیت سیاستهای دولت ،کاوایا ۳۴و همکارانش ( )2018بر تأثیر فشار ذینفعان و
چو ۳۵و همکارانش ( )2019بر نقش ویژگیهای سازمانی در شکلگیری نوآوری پایدار در شرکتها
پرداختهاند.
نتایج تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری نشان داد که سیاستهای دولت ،فشارهای اجتماعی
سبز و فرهنگ سبز جامعه بهعنوان مؤلفههای کالن ،نقش مؤثری در دستیابی شرکتها به نوآوری
پایدار ایفا میکنند .ازآنجاکه میزان آمادگی زیربنایی برای توسعه رفتارهای نوآورانه پایدار در کشور
سیاستگذاران و بـرنامهریزان در اولویت قرار گیرد .همانگونه که از مدل ساختاری تفسیری
میتوان دریافت ،در الیه سوم مدل ،متغیرهایی نمود یافتهاند که در محیط بنگاهها قرار دارند و
مدیریت آنها بیش از آنکه در اختیار واحدهای تولیدی باشد متأثر از دولت و نهادهای عمومی
میباشد .اما در الیه دوم مدل ،متغیرهای مرتبط با منابع و فرآیندهای سازمانی دیده میشود.
مدیریت ارتباط با مشتریان و بازار ،مدیریت دانش و مدیریت تعامل با مردم و ذینفعان نهایی در
جامعه ازجمله حوزههای عملکردی است که برای موفقیت در این مرحله باید موردتوجه قرار گیرد.
لذا توجه برنامهریزان کالن کشور به متغیرهای زمینهای مانند فرهنگسازی ،سیاستهای انگیزشی
و کنترلی برای تشویق و تحریک بنگاهها به رفتارهای نوآورانه پایدار و بهویژه مدیریت نهادهای
مردمی و سمنها در تقویت نگرشهای مصرفکنندگان ضرورت مییابد .خروجی فرآیند تحلیل
شبکهای نیز نشان میدهد که سیاستهای دولت ،فشارهای اجتماعی سبز و فرهنگ سبز جامعه
مهمترین مؤلفههای مؤثر در شکلگیری نوآوری پایدار میباشند که در ادامه این سه مؤلفه بهتفصیل
موردبررسی قرارگرفته است.

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

متفاوت از سایر کشورهاست ،نتیجه این قسمت میتواند مؤید متغیرهایی باشد که باید از سـوی
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دولت بهعنوان یک تعیینکننده کالن ،نقشی حیاتی در پیشبرد اقدامات نوآورانه زیستمحیطی
در شرکتها دارد .بخصوص کسبوکارهای بخش صنایع غذایی که منابع داخلی محدودی دارند
و بهطور گسترده در کشور فعالیت دارند؛ بنابراین ،سیاستگذاران باید عالوه بر اتخاذ مقررات
زیستمحیطی و اِعمال نظارت و کنترل ،از سیاستهای حمایتی و پشتیبانی قوی همچون کمکهای

مالی و فنآورانه دولتی؛ تقویت و غنیسازی آموزشهای عمومی در حوزه مسائل زیستمحیطی و
تغذیهای ،پشتیبانی از سازمانهاي غیردولتی حامی محیطزیست و حوزه سالمت؛ حمایت از تحقیق
و توسعه و انتشاریافتههای پژوهشها برای عموم و حمایت دولت از رسانههای سبز برخوردار
باشد .همچنین دولت باید درسیاستهای خود نسبت به یاران ه نهادههای تولید و حاملهای انرژی
بهمنظور ارتقاء تولیدات پاک دقت عمل داشتـه باشد؛ و مهمتر از همه ،سازمانهای دولتی در سطوح
ملی و محلی باید در اجرای این مقررات محیطزیستی تقویت شوند.
فشارهای اجتماعی سبز ازجمله مؤلفههای مهم و مؤثر در ارتقاء عملکرد زیستمحیطی شرکتها
میباشد و رسانهها ،جنبشهای اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد بهعنوان ابزارهای اعمال فشار در
سبز کردن عملکرد شرکتها ،نقش مهمی را ایفا میکنند .سازمانهای مردمنهاد زیستمحیطی و
تشکلهای بخش صنایع غذایی از مراکزی هستند که میتوانند مشارکتهای مردمی را در حفاظت
از محیطزیست و ارتقا و غنیسازی محصوالت غذایی جهتدهی و هدایت کرده ،با متمرکز نمودن
تالشهای فردی و جمعی ،بازدهیها را افزایش دهند .تشکلهای بخش صنایع غذایی نقشهای
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متعددی را باید در بخش صنایع غذایی ایفا کنند ازجمله میتوان به تبادل اطالعات و تسهیل ارتباط
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بین حاکمیت و ذینفعان؛ ارتقای آگاهی و توانمندی شرکتها؛ ایجاد مشارکت و وفاق در طراحی
و اجرای برنامههای زیستمحیطی و نظارت بر عملکرد شرکتها اشاره کرد .همچنین رسانهها
بهعنوان یکی از ارکان ارتقای دانش زیستمحیطی جامعه ،نقش بیبدیلی در جلبتوجه افکار
عمومی برعهده دارند ،ازاینرو باید خبرنگاران ،تحلیلگران رسانهها و دستاندرکاران این حوزه را
با مسائل زیستمحیطی و تغذیهای بهخوبی آگاه کرد و با ارتقاء دانش و بینش این گروه به اهمیت
و حساسیت کار در این حوزه ،میتوان به ساختن فردایی بهتر امیدوار بود.
گ سب ز و
یکی دیگر از مهمترین مؤلفههای مؤثر در شکلگیری نوآوری پایدار ،اعتـالی فرهن 
تغذیه سالم در جامعه است يعني باید بهگونهای عمل شود كه محيطزيست و همچنین تغذیه سالم
جزء دغدغههاي روزمره و اولويتهاي مردم قرار گيرد .ازآنجاکه مهمترین هدف در ارتقاي فرهنگ
زيستمحيطي افراد جامعه ،ايجاد شناخت در مورد اهميت تعامل انسان با محيطزيست و تأثیر
عملكرد منفي يا مثبت وي بر محيط و همچنین تأثیر تغذیه بر سالمت انسان است؛ لذا در پايهگذاري
فرهنگ سبز جامعه و ترويج و توسعه آن نقش نهاد خانواده ،نهادهای آموزشی و نهادهای مذهبی

بسیار مؤثر و مهم است .بخصوص در کشورهای اسالمی همچون ایران ،در بسیاری از حوزهها،
اعتقادات دینی نزد مردم از قوانين حكومتي نيرومندتر میباشد؛ لذا از این پتانسیل در جهت اعتال
حوزه سالمت و کم کردن مسائل زیستمحیطی باید بهطور اساسی بهره گرفت.
پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیتهایی روبرو هستند که برخی از محدودیتها
بهصورت عمومی و برخی دیگر بهصورت اختصاصی برای هر پژوهشگر رخ میدهد .در این
پژوهش نیز ما با برخی محدودیتها ازجمله وقتگیر بودن مصاحبه و کمبود وقت مدیران و
خبرگان ،نبود منابع و پژوهش انجامشده در حوزه نوآوری پایدار در ایران و فقدان منابع و پژوهش
انجامشده در حوزه نوآوری زیستمحیطی شرکتهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی
مواجه بودیم.
برای دستیابی به نوآوری پایدار ،قابلیتهای سازمانی متفاوتی ،موردنیاز است .با توجه به پژوهش
انجامشده ،توصیه میشود تا شرکتها و بنگاهها برنامهای مدون داشته باشند و با آوردن ابعاد
زیستمحیطی و اجتماعی در رسالت خویش ،به موفقیت بنگاه کمک نمایند .برای بهبود بعد
اجتماعی ،باید به بهبود ارتباطات و آموزش کارکنان توجه بیشتری شود .در مجموع ،حرکت از
مدیریت به شکل سنتی به سمت بهکارگیری روشهای نوین مدیریت ،اصالح ساختار سازمانی،
توجه بیشتر به شرح وظایف ،انجام آموزشهای قبل از خدمت و حین خدمت و همچنین توجه به
این پژوهش ،فهرستی از مؤلفههای مؤثر در شکلگیری نوآوری پایدار در بخش صنعت غذایی
ایران ارائه داد .ازآنجاکه شکلگیری نوآوری پایدار در این بخش وابستگی شدیدی به گستردگی و
عمق منابع خارجی دارد و از طرفی مؤسسات علمی و تحقیقاتی در این حوزه نقش مهمی را در
ارتقاء دانش فنی ،زیستمحیطی و تغذیهای ایفا میکنند .لذا یکی از پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
شناسایی ،بررسی و تحلیل جامع عوامل تأثیرگذار درونسازمانی و برونسازمانی بر این مؤسسات
علمی و تحقیقاتی است تا بتوانند امکانات و پتانسیلهای موجود را در جهت تحقق توسعه پایدار
در صنعت غذایی هدایت نمایند .همچنین طراحي و ارائه مدلها يا چارچوبهاي پايداري در ساير
صنايع مهم و كليدي مانند صنعت نفت ،صنعت خودروسازی و همچنین حوزه خدمات در کشور
پیشنهاد میگردد.

-6تقدیر و تشکر:

نویسندگان از همه مشارکتکنندگانی که باعالقه و دلسوزی وصف ناشدنی ،به انجام هر چهبهتر
این پژوهش یاری رساندند ،تقدیر و تشکر مینمایند.

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

مدیریت دانش میتواند به سازمان در تحقق نوآوری پایدار کمک نماید.
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پیوست:

تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از روش تحلیل مضمون

در پژوهش کنونی ،ابتدا ادبیات پژوهش و متون مصاحبهها بررسی و کدگذاری گردیده و از این

طریق ،مفاهیم متنوع مورداستفاده استخراجشدهاند .این مفاهیم با توجه به محتوای ظاهری در قالب

دستههای مفهومی که درواقع نشانگر یک مفهوم مستقل هستند ،تقسیمبندی شدهاند .این دستهها
در قالب مضامین پایه ،مضامین سازماندهنده و مضامین کالن نظاممند شدهاند .که در جداول زیر

آورده شده است.

در این پژوهش مصاحب ه با  25نفر از خبرگان انجام شد .که در جدول زیر در قسمت منابع از

شماره  1تا  25بهعنوان نماد مصاحبهشونده  1تا  25استفادهشده است و همچنین فهرست منابعی

که از مرور ادبیات تحقیق این مضامین استخراج گردیده است در پایان این بخش آورده شده است.
-1سیاستهای دولت

در مسير دستيابي به شرايط پايداري و بهویژه در دوران گذار ،وظايف گستردهاي بر عهده

دولتها گذاشتهشده است .آنها موظف هستند تا مؤلفههای توسعه پايدار را در تمامي سطوح
برنامهها و سياستگذاريها رعايت کنند .در این زمینه سياستگذاران در هر کشور بايد راهحلهاي
سياستي را توسعه دهند كه در حل مشكل مؤثر باشد و حمايت كافي ذينفعان را نيز به دست آورد.
شکلگیری نوآوری پايدار در کسبوکارها اشاره کرد .بهطورکلی دولتها قادرند بهصورت مستقيم
و غیرمستقیم ،با ايجاد شرايط مطلوب به تحرکبخش خصوصي در اين عرصه کمک کنند.
مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

جدول( :)1از مضامین پایه به مضمون کالن سیاست دولت
مضمون پایه

منبع

تدوین استانداردها و تنظیم مقررات در

)Foster & et al., 2000). (Jaffe & et al, 2004).

حوزه محیطزیست و سالمت و تغذیه

)(Horbach & et al., 2009). (Fang & et al., 2021

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

ممنوعیت فروش محصول و لغو مجوز
سطح نظارت و کنترل

)(Jaffe & et al, 2004
()25 ،24 ،22 ،21 ،19 ،18 ،15 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،1
(Bernauer & et al, 2006). (Reijnders, 2003).
)(Fang & et al., 2021

(،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21

سیاستهای دولت

سیاستهای
نظارتی و کنترل

بازرسیهای زیستمحیطی دولت

(Zailani & et al, 2012).

تعیین جرائم برای رفتارهای مضر

(عظیمی فرد و همکاران)1396،

محیطزیستى

(،22 ،21 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1

()24 ،21 ،19 ،18 ،17 ،16 ،12 ،9 ،6

)25 ،24

مجازات رفتارهای مضر زیستمحیطی

)(Marchi, 2012

(،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،1
)25 ،24 ،22 ،21 ،20

ضمانت اجرایی قوانین

(فاطمی و مرتضایی)1392 ،
( ،20 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
)23 ،22 ،21

تدوین قوانین برای رسانه ملی در حوزه

(دبیری و واحدناوان)1390 ،

اطالعرسانی و آموزش مسائل

()25 ،23 ،22 ،19 ،18 ،16 ،14 ،13 ،12 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1

بررسی ،تصویب و ابالغ تعرفههای

(فاطمی و مرتضایی)1392 ،

محیطزیست
گمرکی

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

که ازجمله میتوان به سیاستهای نظارتی و کنترلی و سیاستهای انگیزشی و حمایتی دولتها در
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مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

قوانین ثبت اختراع

(Peeters & et al, 2006). (De Oliveira & et al.
)2019

(حمایت از گسترش و تقویت مالکیت فکری و
معنوی)

(فاطمی و مرتضایی)1392 ،

()23 ،20 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1

مجوز فروش

(Jaffe & et al, 2004). (Reijnders, 2003).

یارانهها

(Horbach & et al., 2009). (Jaffe & et al, 2004).
)(Fang & et al., 2021

()25 ،22 ،19 ،18 ،17 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،6 ،5 ،3

(،18 ،17 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20

مالیاتهای ترجیحی

((Horbach & et al., 2009).(Jaffe & et al, 2004

(فاطمی و مرتضایی.)1392 ،

(،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1
)25 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19
توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط؛

سیاستهای دولت

سیاستهای
انگیزشی و
حمایتی

(فاطمی و مرتضایی)1392 ،
()22 ،21 ،20 ،19 ،17 ،14 ،13 ،12 ،10 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1

تقویت و پشتیبانی از سازمانهای غیردولتی
حامی محیطزیست

)(Jaffe & et al, 2004

(فاطمی و مرتضایی( .)1392 ،قدمی و بیگزاده.)1389 ،
(حسینی)1389 ،
()24 ،23 ،21 ،19 ،18 ،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5

صدور مجوزهای تأسیس و فعالیت سمنها

(فاطمی و مرتضایی)1392 ،
()24 ،23 ،21 ،19 ،18 ،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5

انعقاد قراردادهای مقاطعهکاری دولت با سمنها

(Buček & Smith, 2000).

اعطای وام و تخفیفات مالیاتی دولت به سمنها

(Buček & Smith, 2000).

عرضۀ خدمات ،مکان ،ابزار و تجهیزات به

(Buček & Smith, 2000).

نقش دولت در تقویت و غنیسازی آموزشهای

(قدمی و بیگزاده( .)1389 ،حسینی.)1389 ،

عمومی در حوزه مسائل زیستمحیطی و تغذیه

( جباری و فروغی)1395 ،

سمنها از طرف دولت

()24 ،23 ،21 ،19 ،18 ،16 ،14 ،12 ،11 ،7 ،5

(،20 ،19 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،6 ،4 ،3 ،1
)25 ،24 ،22 ،21
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مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

حمایت از تحقیق و توسعه و کمک به

(Reijnders, 2003).
(Owen & et al. 2018).

انتشار یافتهها و نتایج تحقیقات

(قدمی و بیگزاده)1389 ،
(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور

(قدمی و بیگزاده( .)1389 ،حسینی)1389 ،

حمایت دولت از رسانههای سبز

(دبیری و واحدناوان)1390 ،

داوطلبانه در نهادهای اجتماعی
(،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
)23 ،21 ،20

سیاستهای دولت
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سیاستهای توسعه مشارکت مردم در امور کشور

(قدمی و بیگزاده( .)1389 ،حسینی)1389 ،

سیاستهای
انگیزشی و
حمایتی

سرمایهگذاری دولت برای ارتقا و انتشار

(فاطمی و مرتضایی)1392 ،

فناوری؛

(،22 ،20 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1
)24

ساماندهی ،استقرار و بهکارگیری نظام

(فاطمی و مرتضایی)1392 ،

هدایت ،حمایت و جلب سرمایهگذاری در

(فاطمی و مرتضایی)1392 ،

بخش محیطزیست

(،22 ،20 ،19 ،17 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3

یکپارچه آمار و اطالعات صنعت و تولید

)23
هدایت و حمایت از ایجاد و توسعه

(فاطمی و مرتضایی)1392 ،

زیرساختهای بخش صنایع غذایی

(،22 ،21 ،20 ،18 ،17 ،15 ،14 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2
)24

سیاستهای دولت بر یارانه نهادههای تولید

(Reijnders , 2003).

(،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،11 ،10 ،9 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1
)25 ،24 ،23

 .2فشارهای اجتماعی سبز
فشــار اجتماعــی در معنــای کلــی عبــارت اســت از نیروهــای بالفعــل یــا بالقــوه اجتماعــی در
جهــت کنتــرل اندیشــه ،رفتــار یــا عمــل انســانها و یــا هدایــت آن در مســیری خــاص تعریــف
میشــود .فشــار اجتماعــی در معنایــی ملموستــر و نزدیکتــر بــه ذهــن نحــوه فشــاری را
میرســاند کــه یــک گــروه اجتماعــی بــر اتبــاع ،کارمنــدان یــا مســئولین اعمــال مـیدارد تــا آنــان
را بــه انجــام احتراماتــی متناســب بــا نیازهــا و منافعــش وادارد .رســانهها ،جنبشهــای اجتماعــی
و تظاهــرات جمعــی ،ســازمانهای مردمنهــاد بهعنــوان ابزارهــای اعمــال فشــار در ســبز کــردن
عملک��رد ش��رکتها ،نق��ش مهم��ی را ایف��ا میکنن��د.
جدول( :)2از مضامین پایه به مضمون کالن فشار اجتماعی سبز

کالن

سازماندهنده

فشارهای اجتماعی سبز

رسانههای ارتباطات

قدرت تأثیرگذاری انواع وسایل

(Lee & et al.,2006).

ارتباطجمعی

جمعی

( ،21 ،20 ،18 ،17 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،7 ،4 ،3
)24 ،22

میزان اعتماد عمومی به رسانه

(Kausar, 2016).

صحت و دقت محتوا پیام

(Kausar, 2016).

شدت و حجم اطالعرسانی در حوزه

(Kausar, 2016).

مسائل زیستمحیطی و تغذیهای در
رسانهها

()22 ،21 ،18 ،17 ،15 ،14 ،13 ،10 ،9 ،6 ،5
( )24 ،22 ،21 ،18 ،17 ،15 ،14 ،13 ،10 ،7 ،6 ،3
(،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17

تاکتیکهای پیام تأثیر قابلتوجهی بر روی

)(Keller & Lehmann ,2008

اهداف مربوط به توصیههای مرتبط با

( )22 ،21 ،18 ،13 ،10

میزان آگاهی خبرنگاران و تحلیلگران

(دبیری و واحدناوان)1390 ،

رسانهها از مسائل محیطزیست و تغذیه

()24 ،22 ،21 ،16 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،3 ،1

آموزش خبرنگاران و تحلیلگران رسانهها

(دبیری و واحدناوان)1390 ،

درباره مسائل محیطزیست

()24 ،22 ،21 ،16 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،3 ،1

سالمتی دارند

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

مضمون

مضمون

مضمون پایه

منبع
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مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

عوامل جمعیتی و ساختار

(Dietz & et al., 1998).
(Schussman & Soule. 2005).
)(Giugni & et al., 2015

اجتماعی(جنسیت ،نژاد و قومیت)،
نقش شهرنشینی مشارکتکنندگان در

()22 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12 ،10 ،9 ،5
)(Passy & Giugni, 2001
)(Giugni & et al., 2015

جنبشهای سبز مورد تأکید قرارگرفته

()22 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12 ،10 ،9 ،5

ارتقا تحصیالت در توسعه جنبشهای

)(Passy & Giugni, 2001
(Schussman & Soule. 2005).
)(Giugni & et al., 2015

است
سبز مورد تأکید قرارگرفته است.
افراد مجرد در مقایسه با افراد متأهل
از زمان آزاد بیشتری برخوردارند که

()24 ،22 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،5 ،3
(Passy & Giugni, 2001).
(Schussman & Soule. 2005).
)(Giugni & et al., 2015

میتوانند آن را به جنبشها اختصاص

فشارهای اجتماعی سبز

دهند
احزاب و جنبشهای
دوستدار محیطزیست

نگاه پستمدرنیستی و افزایش

)(Dietz & et al., 1998

آزاداندیشی در شکلگیری و توسعه
این جنبشها مؤثر واقعشده است.
جهانبینی و ایدئولوژی عمومی درباره
بشریت و محیطزیست (اعتقادات
مذهبی ،عقاید و باورها)
نقش رهبران جنبش
نقش فناوریهای جدید در شکلدهی
و گسترش فعالیتهای جنبشها

)(Dietz & et al., 1998

)(Fadaee, 2011

()24 ،22 ،18 ،16 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،5 ،3 ،2 ،1
)(Klandermans & van Stekelenburg. 2013

(،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،22 ،20

میزان درهم بافتگی در شبکههای

)(Passy & Giugni, 2001

میزان و حجم مشارکت افراد در

(،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،7 ،5 ،3 ،2 ،1

فعالیتهای جنبشهای سبز

)25 ،24 ،22 ،20

اجتماعی در سطح جامعه

مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

ماشینآالت و تجهیزات نوین

(Horbach & et al., 2009).
)(Marchi, 2012). (Badillo & et al. 2017

(،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17
منابع فیزیکی

(،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
)25 ،24 ،23 ،22 ،20

حملونقل و انبارها و سردخانهها

تسهیل در تسهیم اطالعات و دانش
(مدیریت دانش سبز)

(McElroy, 2002).( Tapscott & et al., 2000).
)Van Oppen & Brugman, 2011(.
)(Maravilhas and Martins, 2019

(،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،21 ،20

مکانیزمهای ارتباطی

(Moenaert & et al, 2000).) Van Oppen & Brugman,
)2011(. (Orji, 2019

مکانیزمهای مشوقی کارکنان

(Jung & et al, 2003). (Carpinetti & et al., 2007).
)(Carmen & et al, 2006

()23 ،20 ،18 ،15 ،13 ،12 ،10 ،6 ،5 ،3 ،1

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1
)23 ،21 ،20 ،18

منابع سازمانی

ساختار سازمانی

(Wondolleck & Yaffee, 2000).
(Atuahene-Gima, 2003).
(Epstein, M. 2008). (Sheremata, 2002).
))Van Oppen & Brugman, 2011(. (Orji, 2019

(،23 ،22 ،21 ،18 ،16 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3
)25

فرهنگ سازمانی

(Kleef & Roome, 2005). (Dunphy & et al, 2003). )Van
Oppen & Brugman, 2011(.
)(Gürlek & Tuna, 2018). (Chu et al. 2019

(،22 ،21 ،20 ،19 ،17 ،14 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1
)25 ،24

مکانیزمهای تصمیمگیری
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( Epstein & Roy, 2001).

(،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،21

قابلیتهای سازمانی
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زیرساختهای سازمانی و تحقیقاتی

( Epstein & Roy, 2001).
)Van Oppen & Brugman, 2011(.
(Simpson, 2012). (Marchi, 2012).

(Wondolleck & Yaffee, 2000).
(Van Oppen & Brugman, 2011(.

(،18 ،17 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
)22 ،21

 .3فشارهای بازار
امروزه افزایش آگاهی مشتریان از مسائل زیستمحیطی و توجه آنها به این حوزه باعث شده
تا نقش تعیینکننده و مهمی در جهت ارتقای پاسخگویی به مسائل محیطزیست در صنعت
داشته باشند .ازاینرو بسیاری از اقدامات و نوآوریهای سبز شرکتها بهمنظور پاسخگویی به
فشارهایی است که از ناحیه مصرفکنندگان ،تأمینکنندگان و رقبا بر شرکتها در جهت بهکارگیری
نوآوریهای پایدار وارد میشود.
جدول( :)3از مضامین پایه به مضمون کالن فشار بازار

مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

قیمت مواد اولیه

)(Reilly & et al., 2000
(Reijnders, 2003).

(،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16
قیمت حاملهای انرژی

(Reilly & et al., 2000).
(Reijnders, 2003).

(،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16
کمیابی منابع

)(Reilly & et al., 2000
)(Tariq et al., 2019

)25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19

خود تعهدی نسبت به محیطزیست
فشار بازار

فشار زنجیره تأمین

)(Horbach & et al., 2009

(،22 ،21 ،20 ،17 ،16 ،15 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،3 ،2
)23

کسب مزایای رقابتی

)(Pereira-Moliner & et al., 2015

(سرایی نیا( .)1396 ،غریبی)1396 ،

(،18 ،17 ،16 ،15 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،22 ،20
برآورده کردن تقاضای مصرفکننده

(غریبی)1396 ،
()23 ،22 ،21 ،20 ،17 ،16 ،15 ،11 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2

کاهش استفاده از منابع)آب و انرژی(

)(Cagliano & et al., 2016

(غریبی)1396 ،

(،17 ،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
)25 ،23 ،21 ،20 ،18
یارانهها دولت بر روی نهادههای
تولید

(Reijnders, 2003).

()24 ،23 ،22 ،19 ،18 ،15 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،6 ،4 ،3

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

(،18 ،17 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
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مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

سطح اطالعات مصرفکنندگان در

(Wier & et al., 2008).
)(Welsch & Kühling, 2009

مورد کاالها ازنظر مزایای بهداشتی و

(،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1

تأثیر آن بر محیطزیست

)25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16

درآمد مصرفکنندگان

)Grazia & de Magistris, 2008(.
(Yiridoe & et al., 2005).
)(Welsch & Kühling, 2009

()23 ،20 ،18 ،16 ،13 ،11 ،8 ،6 ،5 ،3 ،1
قیمت محصول

(Irala & et al, 2000).
(Yiridoe & et al., 2005).
)Grazia & de Magistris, 2008(.
(Welsch & Kühling, 2009).
(Afzaal & Israr, 2012).
(Lee, 2014).

(،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
کیفیت محصول
فشار بازار
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34

نیازها و خواستههای
مصرفکنندگان

(Afzaal & et al., 2012).

(،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15

الگوهای مصرف افراد مرجع

)(Welsch & Kühling, 2009

الگوهای مصرف افراد درگذشته

)(Welsch & Kühling, 2009

سهم هزینه خرید محصول در سبد
خانوار

(Yiridoe & et al., 2005).
)(Welsch & Kühling, 2009

()23 ،20 ،18 ،15 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،4 ،3 ،1

آموزش تغذیهای مصرفکنندگان

)(Garzella & Fiorentino, 2014

()23 ،18 ،15 ،11 ،8 ،5
()23 ،18 ،15 ،11 ،5

(،18 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
) 25 ،23 ،21

سطح تحصیالت مصرفکنندگان

(Kearney & et al, 2000).

نقش خانواده در شکلگیری رژیم

(Anderson & et al, 1998).

غذایی افراد

() 25 ،23 ،18 ،17 ،14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،4 ،2
(،18 ،65 ،15 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
) 24 ،23 ،21

مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

محل صرف غذا

(Faugier & et al, 2001).

دسترسی به فروشگاههای عرضه

(Dibsdall & et al, 2003).

محصوالت غذایی
آگاهی مصرفکنندگان در مورد
مسائل زیستمحیطی وتغذیهای

(،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

نیازها و خواستههای
مصرفکنندگان

(Kaiser & et al., 1999).
)Foster & et al., 2000).
(Wallner & et al., 2003).
(Frick & et al., 2004).
(Afzaal & Israr, 2012).
(Marchi, 2012).
(Ritter & et al., 2014).

)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
نگرانیهای زیستمحیطی
مصرفکنندگان
تعهد مشتریان به محیطزیست

(Afzaal & Israr, 2012).

(،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
(Zailani & et al, 2012).

(،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15

فشار بازار

آگهیهای تبلیغاتی مواد غذایی

(اسمی و همکاران)1393 ،
() 24 ،21 ،15 ،12 ،10 ،5 ،3

میزان تماشای آگهیهای بازرگانی

(اسمی و همکاران)1393 ،

تلویزیون در حوزه مواد غذایی
شدت رقابت

(،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
فشار رقبا

ورود رقبای جدید

(Cui & et al.,2005).
(Horbach & et al., 2009).

(،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،22 ،19 ،18

مهارت در بازاریابی سبز از طرف رقبا

)(Horbach & et al., 2009

پیشبینی تقاضای بازار توسط رقبا

)(Horbach & et al., 2009

() 24 ،21 ،20 ،18 ،15 ،14 ،12 ،10 ،9 ،7 ،5 ،3
(،20 ،19 ،18 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1
)25 ،24

 .4مزیتهای اقتصادی
یکی از عوامل اصلی که شرکتها را ترغیب به اتخاذ یک جایگاه سازگار با محیطزیست در
رویکردهاي تجاري خود میسازد .موفقیت بالقوه در کسب مزیتهای اقتصادی است .مزیت
اقتصادی حاصل یک فرآیند پویا و مستمری است که با در نظر داشتن موقعیتهای داخلی و خارجی،
از منابع سازمان نشات میگیرد ،و بهواسطه توانایی بهکارگیری درست این منابع ،قابلیتهایی به

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

(Cui & et al.,2005).
(Horbach & et al., 2009).
)(Yalabik & Fairchild, 2011
(Tariq et al., 2019).
( Ch'ng & et al., 2021).
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وجود میآید که بهرهگیری از این قابلیتها ،مزیتهای اقتصادی و رقابتی ازجمله ارتقا بهرهوری،
افزایش سهم بازار و دستیابی به بازارهای جدید برای سازمان را به ارمغان میآورد.
جدول( :)4از مضامین پایه به مضمون کالن مزیت اقتصادی
مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

ارتقاء کیفیت محصول

( Seman & et al., 2012).
( Calleja & et al., 2002).
(Afzaal & Israr, 2012).

) دهقانی)1393 ،

(،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
ایجاد تمایز در توسعه محصوالت جدید

(Seman & et al., 2012).

( ،16 ،15 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2

مزیتهای اقتصادی

)25 ،24 ،22 ،21 ،18 ،17
دستیابی به

بازاریابی هدفمند

بازارهای جدید

(Manafi & et al., 2011).

(حسینی و ضیایی بیده(1393 ،

(،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،20 ،19 ،18 ،17
ارتقاء تصویر شرکت

(Hemel & Cramer, 2002).
(Lee et al.,2006).
(Bernauer et al., 2006).
(Montalvo,2008).
(Nill, 2008).
(Afzaal & Israr, 2012).
( Marchi, 2012).
(Arcese et al., 2013).

(،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

کاهش هزینهها

& (Horbach,2008). (Rennings & Rammer,2009). (Horbach
)et al., 2009). (Marchi, 2012) . (Kratzer et al., 2017

(نصرالهی و همکاران)1392 ،

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

صرفهجویی در مواد اولیه

(Buysse & Verbeke, 2003). (Horbach,2008). (Rennings
& Rammer, 2009).
(Gürlek & Tuna, 2018).
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(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
استفاده بهینه از انرژی (بازده انرژی)

(Buysse & Verbeke, 2003).
(Horbach,2008).
(Rennings & Rammer,2009).
(Zailani & et al, 2012).
(Gürlek & Tuna, 2018).

(نصرالهی و همکاران)1392 ،

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

مزیتهای اقتصادی
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(نصرالهی و همکاران)1392 ،

بازیافت زبالهها

(Horbach & et al., 2009).
(Zailani & et al, 2012).

(نصرالهی و همکاران( ،)1392 ،غریبی)1396،
ارتقاء بهرهوری

{()24 ،18 ،14 ،12 ،10 ،9 ،7 ،6 ،1
کاهش تولید پسماندها

(Buysse & Verbeke, 2003).
(Zailani & et al, 2012).
(Gürlek & Tuna, 2018).

(،21 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،4 ،3
)25 ،23 ،22

کاهش هزینه دفع زبالهها

(Zailani & et al, 2012).

کاهش تولید مواد سمی (خطرناک)

(Zailani & et al, 2012).

کاهش تکرار حوادث با پیامدهای

(Zailani & et al, 2012).

حذف یا کاهش ضایعات

)(Buysse & Verbeke, 2003

مخرب زیستمحیطی

()25 ،24 ،19 ،18 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1
()24 ،18 ،14 ،12 ،10 ،9 ،7 ،6 ،1
()23 ،19 ،18 ،12 ،9 ،6 ،1
(غریبی( .)1396،نصرالهی و همکاران)1392 ،
(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

کاهش تعداد ساعت کارگران

(نصرالهی و همکاران)1392 ،

کاهش هزینه حملونقل

(نصرالهی و همکاران)1392 ،
()25 ،23 ،22 ،20 ،18 ،17 ،15 ،14 ،12 ،11 ،7 ،6 ،2

مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

قیمت محصول

)( Seman & et al., 2012

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

بهبود کیفیت محصول و افزایش
رضایتمندی مشتریان

( Seman & et al., 2012).
( Calleja & et al., 2002).
(Afzaal & Israr, 2012).

) دهقانی)1393 ،

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
ماندگاری و دوام بیشتر محصول

(نصرالهی و همکارانش)1392 ،
(،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1
)24 ،23 ،21 ،20

مزیتهای اقتصادی

ارتقا سالمت محصول

(نصرالهی و همکارانش)1392 ،
(،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1

افزایش سهم بازار

)25 ،24 ،23 ،22 ،20

بازاریابی سبز

)(Baker & Sinkula, 2005

(حسینی و همکاران)1393 ،
()24 ،21 ،20 ،18 ،15 ،14 ،12 ،10 ،9 ،7 ،5 ،3

جذابیت بستهبندی محصول

(نصرالهی و همکارانش)1392 ،
()25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،9 ،6 ،4

ارتقاء تصویر شرکت

(Hemel & Cramer, 2002).
(Lee et al.,2006).
(Bernauer et al., 2006).
(Montalvo,2008).
(Nill, 2008).
(Afzaal & Israr, 2012).
( Marchi, 2012).
(Arcese et al., 2013).

)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

 .5قابلیتهای سازمانی
قابلیتهای سازمانی اشاره به سرمایهگذاری و تواناییهای شرکت برای انجام نوآوری پایدار
دارد .و شامل سطح دانش و تخصص سازمان برای انجام نوآوری پایدار میباشد .سطح تخصص
ممکن است از وجود تواناییها برای خرید ماشینآالت و تجهیزات مناسب تا عملکرد و نگهداری
آنها باشد .بهطورکلی قابلیتهای سازمانی شامل ظرفیتهای نیروی انسانی ،مالی و منابع فیزیکی
و منابع سازمانی میباشد .سرمایهگذاری در واحد تحقیق و توسعه ،مکانیزمهاي ارتباطی ،برنامههاي
آموزشی ،تسهیل در تسهیم اطالعات و تجهیز سازمان به امکانات و تجهیزات نوین از عواملی است
که در شکلگیری نوآوری پایدار نقش مؤثری دارد .یکی از جنبههای مربوط به قابلیتهای شرکت،
توانایی درگیر شدن در روابط مفید در سراسر زنجیره تولید و بین مشتریان و تأمینکنندگان است.
ظرفیت دریافت دانش جدید از طریق همکاری با تأمینکنندگان و برقراری ارتباط با پایگاههای
دانش ،میتواند نقش بسزایی در موفقیت بنگاهها در حوزه نوآوری پایدار داشته باشد.

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

37

جدول( :)5از مضامین پایه به مضمون کالن قابلیتهای سازمانی
مضمون

مضمون

کالن

دهندهسازمان

پایه مضمون

هاسرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و زیرساخت

منبع

(Horbach & et al., 2009).
(Lee et al.,2006).

(،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16

قابلیتهای سازمانی

هزینههای آموزش ،بازدیدها و کارگاههای

)(Bresman & et al.,1999

آموزشی

(Horbach & et al., 2009).
(Lee & et al.,2006).

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1

منابع مالی

)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
بودجه روابط عمومی

(Lee & et al.,2006).

()25 ،23 ،21 ،19 ،18 ،16 ،15 ،12 ،11 ،9 ،8 ،4 ،1
آالت جدیدهزینه الزم جهت خرید ماشین

(،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16

مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

ماشینآالت و تجهیزات نوین

(Horbach & et al., 2009).

)(Marchi, 2012). (Badillo & et al. 2017

(،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17
زیرساختهای سازمانی و تحقیقاتی

38

(،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
)25 ،24 ،23 ،22 ،20

حملونقل و انبارها و سردخانهها

( Epstein & Roy, 2001).

(،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،21

تسهیل در تسهیم اطالعات و دانش

(McElroy, 2002).( Tapscott & et al., 2000).

(مدیریت دانش سبز)

)(Maravilhas and Martins, 2019

)Van Oppen & Brugman, 2011(.

(،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،12 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،21 ،20

قابلیتهای سازمانی
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منابع فیزیکی

( Epstein & Roy, 2001).
)Van Oppen & Brugman, 2011(.
(Simpson, 2012). (Marchi, 2012).

مکانیزمهای ارتباطی

(Moenaert & et al, 2000).) Van Oppen & Brugman,
)2011(. (Orji, 2019

مکانیزمهای مشوقی کارکنان

(Jung & et al, 2003). (Carpinetti & et al., 2007).
)(Carmen & et al, 2006

()23 ،20 ،18 ،15 ،13 ،12 ،10 ،6 ،5 ،3 ،1

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1
)23 ،21 ،20 ،18

منابع سازمانی

ساختار سازمانی

(Wondolleck & Yaffee, 2000).

(Atuahene-Gima, 2003).
(Epstein, M. 2008). (Sheremata, 2002).
))Van Oppen & Brugman, 2011(. (Orji, 2019

(،23 ،22 ،21 ،18 ،16 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3
)25

فرهنگ سازمانی

(Kleef & Roome, 2005). (Dunphy & et al, 2003). )Van
Oppen & Brugman, 2011(.
)(Gürlek & Tuna, 2018). (Chu et al. 2019

(،22 ،21 ،20 ،19 ،17 ،14 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1
)25 ،24

مکانیزمهای تصمیمگیری

(Wondolleck & Yaffee, 2000).
(Van Oppen & Brugman, 2011(.

(،18 ،17 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
)22 ،21

مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

کارکنان قابلیتهای و مهارتها

(Foss, 2007).
) Van Oppen & Brugman, 2011(.
)(Horbach & et al., 2009
)(Costantini et al, 2017

(غالمی و همکارانش)1391 ،

(،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17
انگیزه کارگران

(Carpinetti & et al, 2007).
)(Carmen & et al, 2006

روحیه کار تیمی

(Carpinetti & et al, 2007).

آموزش(فنی ،زیستمحیطی ،تغذیهای و ارتباطی)

(Sutton, 2001).
)Van Oppen & Brugman, 2011(.
)(Horbach & et al., 2009

()23 ،21 ،20 ،17 ،15 ،14 ،12 ،11 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1

قابلیتهای سازمانی

کارکنان

منابع انسانی

()24 ،21 ،19 ،17 ،15 ،12 ،9 ،6 ،5 ،3

(،19 ،17 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،20

ریسکپذیری کارکنان

(Sutton, 2001).
(Chen & et al, 2005).

اعتمادبهنفس کارکنان

(Sutton, 2001).
)(Chen & et al, 2005

تعهد و مسئولیتپذیری کارکنان به محیطزیست

(Fraj & et al., 2013).

()20 ،15 ،12 ،10 ،6 ،4
()20 ،12 ،10 ،6 ،5 ،4
(،20 ،17 ،16 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1
)25 ،23 ،22

تنوع کارکنان ازلحاظ زمینه کاری و آموزش
دانشگاهی

(Epstein & Roy, 2001).
(Van Oppen & Brugman, 2011(.

()22 ،19 ،18 ،16 ،12 ،9 ،6

مسئولیت اجتماعی شرکتها در یک تعریف عام ،به معنای برخورداری از نگرشی مسئوالنه و فراتر

بوکارها (با هراندازهای)
رفتن از حداقل الزامات قانونی و پایبند بودن به اصول درستی که برای تمام کس 

قابلاجراست ،بهطوریکه بتواند کیفیت زندگی جامعه را بهبود بخشند .مطالعات علمی پیشین بر اهمیت
فرهنگسازمانی و نقش رهبری در ایجاد تعهدات سازمانی نسبت به پایداری تأکید میکنند.
جدول(:)6از مضامین پایه به مضمون کالن مسئولیت اجتماعی سبز
مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مسئولیت اجتماعی شرکتها

نگرش مدیریت

مضمون پایه

منبع

هنجارهای ذهنی (الزام اخالقی)

(مزارعه زاده و همکاران)1394 ،
()21 ،20 ،19 ،17 ،16 ،13 ،12 ،10 ،3

نگرش مثبت(مزیت ادراک شده)

(مزارعه زاده و همکاران)1394 ،
()21 ،19 ،13 ،12 ،3

کنترل رفتاری ادراک شده (قدرت کنترل)

(مزارعه زاده و همکاران)1394 ،

ویژگیهای شخصیتی مدیران ارشد

)Foster & et al., 2000).
(Chen, 2007).
(Fraj & et al., 2013).
(Chen, 2007).
(Fraj & et al., 2013).
)(Tang et al., 2018

تعهد فردی مدیر به محیطزیست

(،19 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
)25 ،24 ،22 ،21 ،20
کسب مزیت رقابتی

(امیر شاهی و همکاران)1392 ،
(،22 ،21 ،19 ،17 ،16 ،14 ،12 ،11 ،9 ،8 ،6 ،5 ،1

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

 .6مسئولیت اجتماعی شرکتها

)25
آگاهی مدیران از مسائل زیستمحیطی و

(،20 ،19 ،18 ،16 ،14 ،12 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1

تغذیهای

)23

39

مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

حمایت مدیریت ارشد از اقدامات زیستمحیطی

(Chen, 2007).
(Fraj & et al., 2013).

( ،22 ،21 ،19 ،18 ،17 ،15 ،14 ،12 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5
)25 ،23

افزایش آگاهیهای زیستمحیطی کارکنان

(Zhu & et al., 2005).

(،23 ،22 ،20 ،17 ،16 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،7 ،5 ،3 ،1
)25

افزایش نگرانیهای زیستمحیطی کارکنان

(Zhu & et al., 2005).

(،23 ،22 ،20 ،17 ،16 ،13 ،11 ،10 ،9 ،7 ،5 ،4 ،1

مسئولیت اجتماعی شرکتها

)25

میزان تعهد زیستمحیطی کارکنان

(Zhu & et al., 2005).
(Chang, 2011).

فرهنگ سبز

(،20 ،17 ،16 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1

سازمانی

)25 ،23 ،22

نگرانی عمومی از مسائل زیستمحیطی و حوزه
سالمت
آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت در
حوزه مسائل فنی ،زیستمحیطی و تغذیهای

)(Leonidou & et al., 2015

(،20 ،17 ،16 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1
)25 ،23 ،22

(Chen, 2011).

(،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،22 ،21 ،20 ،18

گزینش افراد در زمان استخدام

(Chen, 2011).

تعداد کارکنان متعهد به ارزشهای زیستمحیطی

(Chen, 2011).

()23 ،19 ،13 ،10 ،8 ،6 ،2
()23 ،20 ،19 ،16 ،14 ،13 ،10 ،7 ،6 ،3 ،2
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 .7فرهنگ سبز جامعه

40

فرهنــگ بهعنــوان یکــی از عوامــل تعیینکننــده ،بــر همــه ابعــاد زندگــی انســان تأثیــر
میگــذارد و عقیدههــا ،باورهــا ،رفتارهــا ،آدابورســوم افــراد از چارچــوب و بافــت فرهنگــی
جامعــه تأثیــر میگیــرد .هنجارهــا ،باورهــا و ارزشهــاي حفــظ محیطزیســت و همچنیــن،
تغذیــه و عادتهــای غذایــی از ایــن مؤلفههــا اثــر میپذیــرد .درواقــع ،یکــی از زمینههــای
مهــم و برجســتهای کــه آشــکارا تأثیــر فرهنــگ را بــر ســامتی انســانها نشــان میدهــد،
تغذیــه و عادتهــای غذایــی اســت .بایــد اعتــراف کــرد کــه شــکلگیری نــوآوری پایــدار
در شــرکتها در ســایه توســعه فرهنــگ عمومــی ســبز امکانپذیرتــر اســت .همــکاري نهــاد
خانــواده ،نهادهــای دینــی ،نهادهــای آموزشــی در حــوزه مســائل زیسـتمحیطی و تغذیــه منجــر
بـ�ه ارتقاــي ســطح فرهن��گ عموم��ی م��ردم خواه��د شــد و درنتیجـ�ه جامعــه در مسـ�یر توســعه
پایــدار حرکــت خواهــد کــرد.

جدول( )7از مضامین پایه به مضمون کالن فرهنگ سبز جامعه
مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

آموزش عملی روشهاي جلوگیري از

(اکبري.)1391 ،

تخریب محیطزیست به فرزندان

(شاه ولی و همکاران)1389 ،
( ،21 ،20 ،18 ،17 ،15 ،14 ،12 ،11 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
)25

تربیت و آموزش اصول حفظ

(اکبري.)1391 ،

محیطزیست به فرزندان

(شاه ولی و همکاران)1389 ،
(،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17

فرهنگ سبز جامعه

نهاد خانواده

مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

عالقهمند کردن کودکان به محیطزیست

(شاه ولی و همکاران)1389 ،

و نزدیك کردن آنها به طبیعت

(،23 ،20 ،19 ،17 ،16 ،15 ،12 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،4 ،2 ،1
)25 ،24

سطح تحصیالت والدین

(شاه ولی و همکاران)1389 ،
(،20 ،18 ،17 ،16 ،14 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،2 ،1
)24 ،22

نقش تربیتی زنان در حوزه تغذیه و

(اکبري.)1391 ،

محیطزیست

()23 ،21 ،18 ،15 ،14 ،12 ،11 ،8 ،6 ،5 ،4 ،1

شغل پدر

(شاه ولی و همکاران)1389 ،
( ،22 ،20 ،18 ،17 ،15 ،14 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4
)24

درآمد خانواده

(شاه ولی و همکاران)1389 ،
( )19 ،15 ،14 ،12 ،10 ،8

مضمون پایه

منبع

معرفتشناسی و جهانبینی الهی

(فغفور مغربی)1390 ،
()22 ،18 ،13 ،4

مذهب که به حفاظت از محیطزیست اشاره

(،21 ،20 ،18 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1

میکند.

)25 ،24 ،22

آگاه کردن مردم از ارزش و ارج و اعتبار

(حقیقی نسب و همکاران)1395 ،

حفاظت از محیطزیست در دین مبین اسالم

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
)25 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

سفارش دین بر مصرف کاالی طیب و حالل

(حقیقی نسب و همکاران)1395 ،
()22 ،20 ،18 ،13 ،11 ،4

نیرومندتر بودن اعتقادات دینی نزد مردم از
قوانین حکومتی

فرهنگ سبز جامعه

توجه و آموزش دادن وعاظ و سخنرانان
مذهبی در حوزه محیطزیست و تغذیه

()22 ،20 ،18 ،13 ،11 ،5 ،4
()22 ،20 ،18 ،13 ،11 ،10 ،5 ،4 ،3

برنامههای آموزشی مدارس و دانشگاهها در

(کاویانی و نصر)1397 ،

حوزه مسائل زیستمحیطی و تغذیه

(،16 ،15 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
)24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،18 ،17

محتوای برنامههای آموزشی در حوزه مسائل

(کاویانی و نصر)1397 ،

محیطزیست و تغذیه

(،22 ،21 ،20 ،18 ،16 ،14 ،12 ،11 ،9 ،6 ،2 ،1
)25 ،23

نهادهای آموزشی

نیازسنجی آموزشی در حوزه مسائل

(کاویانی و نصر)1397 ،

محیطزیست و تغذیه

(،21 ،20 ،18 ،15 ،14 ،13 ،11 ،1 ،9 ،6 ،5 ،4 ،1
)22

آموزش مستمر معلمان و کادر آموزشی در
حوزه مسائل محیطزیست و تغذیه

()22 ،21 ،20 ،18 ،14 ،13 ،10 ،5 ،4 ،3

بهروز بودن محتوا برنامههای آموزشی در

(کاویانی و نصر)1397 ،

حوزه مسائل محیطزیست و تغذیه

(،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،10 ،9 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1
)25 ،24 ،21 ،20

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

نهاد دين و مذهب

آشنا کردن کودکان با آن بخش از دین و

(حقیقی نسب و همکاران)1395 ،
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 .8اکتساب دانش محیطی
امروزه دانش بهعنوان يك منبع حیاتی در اختيار بنگاههاي اقتصادي قرارگرفته و با مشاركت
مكرر در فرآيندهاي گوناگون توليدي و خدماتي ،سبب افزايش مزيت رقابتي و ايجاد ارزشافزوده
ّ

ميشود .ازاینرو ميتوان چنين استنباط كرد كه با کسب دانش ،ادغام و کاربرد آن ،میتوان عملکرد
اقتصادی و اجتماعی رضایتبخش داشت و حرکت و تداوم و شتاب شرکتها برای به دست
آوردن دانش موردنیاز آنها ،کلیدی ضروری در جهت دستیابی به نوآوری پایدار است .بهطورکلی
پایگاههای دانش نوآوری پایدار میتواند تأمینکنندگان ،رقبا ،سازمانهای غیردولتی و همچنین
دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی دولتی و غیردولتی باشند.
جدول( :)8از مضامین پایه به مضمون کالن اکتساب دانش محیطی
مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

بودجه تحقیق و توسعه در مراکز

(Rennings & Rammer,2009).
)(Ssebuwufu & et al, 2012
(Saguy & Sirotinskaya,2014).
(Cortimiglia et al.,2014).

علمی و پژوهشی

(،16 ،14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،1
)24 ،23 ،22 ،20 ،19 ،18 ،17

زیرساختهای تحقیقاتی

(Mouton,2008).
(Ssebuwufu & et al, 2012).
(Saguy & Sirotinskaya,2014).

(،19 ،18 ،17 ،16 ،14 ،12 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،3 ،1
)24 ،23 ،20
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کیفیت تحقیقات

(Saguy & Sirotinskaya,2014).

(،21 ،20 ،16 ،14 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
)23 ،22

گسترش دانش در مراکز
علمی و پژوهشی

ارتباطات با سایر مؤسسات
تحقیقاتی

)(cohen & et al., 2002

()21 ،18 ،16 ،14 ،13 ،11 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3

تحقیقات کاربردی و مطابق با

(cohen & et al., 2002).
(Kruss, 2009).
)(Melese & et al, 2009

تخصص و تعهد اساتید و

(Mouton,2008).
(Fadeeva &Mochizuki, 2010).
( Ssebuwufu & et al, 2012).

نیازهای صنعت

پژوهشگران

()22 ،21 ،20 ،16 ،14 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،6 ،5 ،4 ،3
)25 ،23 ،22 ،21 ،20 ،18

حمایت از حقوق مالکیت معنوی
دستاوردهای پروژههای تحقیقاتی

(cohen & et al., 2002). (Mouton,2008).
)(Ssebuwufu & et al, 2012

(،20 ،18 ،16 ،15 ،13 ،12 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،1
)23

بودجه دفاتر ارتباط دانشگاه با
صنعت

(Mouton,2008).
)(Ssebuwufu & et al, 2012

()18 ،17 ،15 ،14 ،11 ،9،10 ،8 ،6 ،5 ،4

مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

تورها ،بازدیدها

(Inkpen & Li,1999).
)(Bresman & et al.,1999

(،17 ،16 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2
)25 ،24 ،22 ،21 ،19 ،18
نمایشگاهها و کنفرانسها

)(Marzucchi & Montresor , 2017

(،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16

تماسهای شخصی و ارتباط چهره
به چهره

اکتساب دانش محیطی

مکانیزمها و ابزارهای تبادل

)(Inkpen & Li,1999

(،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1
)24 ،23 ،20 ،19 ،18 ،17

مبادله پرسنل

)(Inkpen & Li,1999

خدمات مشاورهای

(Rohrbeck & Arnold, 2006).
(Horbach & et al., 2009).

()21 ،20 ،16 ،15 ،12 ،10 ،9 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1
(،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

دانش

)25 ،24 ،23 ،22 ،20 ،19 ،18 ،16
دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت

(Debackere & Veugelers, 2005).
(Mouton,2008).
(Ssebuwufu & et al, 2012).

کارگاههای آموزشی

(Jacob & et al., 2003).

()22 ،18 ،17 ،15 ،14 ،11 ،9،10 ،8 ،6 ،5 ،4
(،19 ،18 ،16 ،15 ،13 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1
)25 ،23 ،21 ،20

نشریات علمی و پژوهشی

(cohen & et al., 2002).
(Horbach & et al., 2009).
(Lee et al.,2006).

(،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16
خرید اختراعات و یا حقوق
مالکیت دیگران
مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

)(Horbach & et al., 2009

()21 ،18 ،16 ،14 ،11 ،10 ،8 ،6 ،5 ،1

تبادل دانش با تأمینکنندگان ،رقبا و

)(Marchi, 2012). (Laursen & Salter 2006
(Horbach & et al., 2009).
)(Marzucchi & Montresor , 2017

مشتریان

زمان اختصاص دادهشده به همکاری

(،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17
)(Kale & et al., 2000

(عالمه و همکارانش)1392 ،
()23 ،22 ،19 ،17 ،15 ،13 ،12 ،7 ،5 ،3

سطح اعتماد بین شرکا

& (Inkpen, 2000). (Kale et al., 2000), (Steensma
)Lyles, 2000

(عالمه و همکارانش)1392 ،

()23 ،22 ،21 ،16 ،15 ،12،14 ،7 ،5 ،4
تجربه در رابطه با اتحاد با سایر شرکت

(Inkpen, 2000).

تجربه همکاریهای پیشین

)(Inkpen, 2000

انگیزه شرکتها در زمینه تبادل دانش

)(Inkpen, 2000

ها

اکتساب دانش محیطی

دانش بنگاهها

()23 ،22 ،21 ،16 ،15 ،12،14 ،7 ،5 ،4
()23 ،22 ،21 ،19 ،16 ،15 ،12،14 ،8 ،7 ،5 ،4 ،1
(عالمه و همکارانش)1392 ،
(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،4 ،3 ،1
)23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

تعهد شرکا

)(Lin & Germain,1999

(،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،4
)23 ،22 ،21 ،20 ،19

فرهنگسازمانی

)(Hauke,2006

(عالمه و همکارانش)1392 ،
()16 ،15 ،12 ،7 ،3

درجه تشابه بین فرهنگسازمانی

)(Hauke, 2006

اهداف و منافع مشترک

(Senge & et al, 2001). )Van Oppen & Brugman,

()16 ،15 ،12 ،7 ،3
)2011(.(Melese & et al 2009

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

مضمون پایه

منبع

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،5 ،4 ،3 ،1
)23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

43

 .9استراتژی سبز شرکت
امروزه در اقتصاد که به يک اقتصاد جهاني تبدیلشده است ،بسياري از شرکتها دريافتهاند
که در يک محيط رقابتي ،سياست حداکثر کردن سود در کوتاهمدت متضمن موفقيت نيست و
درنتیجه بايد با يک توسعه يا رفتار پايدار همراه باشد .به عبارتی ،افزایش فشارهاي زیستمحیطی
از طرف ذینفعان ،شرکتها را مجبور میکند تا استراتژيهاي خالقانة جدیدي را انتخاب کنند و
به مزیت رقابتی برسند .استراتژی زیستمحیطی فعال ممکن است به توسعه قابلیتهای سازمانی
منحصربهفرد رقابتی و باارزش منجر شود .اتخاذ استراتژیهای زیستمحیطی ،عملیات و اقدامات
سبز را در سازمان به دنبال خواهد داشت و عدم اتخاذ چنین استراتژیهایی منجر به از دست رفتن
مزایای چشمگیر برای بنگاهها خواهد شد .بنابراین شرکتها براي بهبود عملکرد سازمانی و تبدیل
تهدیدات احتمالی محیط طبیعی به فرصتها ،باید مسائل زیستمحیطی را با مدیریت استراتژیک
ادغام کنند و زمینه الزم برای شکلگیری نوآوری پایدار را فراهم آورند.
جدول( :)9از مضامین پایه به مضمون کالن استراتژی سبز شرکت

مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

خطوط ارتباطی کوتاهتر در SME

)(Aragón-Correa, et al., 2008

فرهنگ یکپارچه و هویت قویتر در

)(Aragón-Correa, et al., 2008
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SME

های سازمانیویژگی

()23 ،22 ،21 ،17 ،12،14 ،10 ،8 ،5 ،4 ،3 ،1
()23 ،22 ،21 ،14 ،12 ،5

ارتباطات شخصی بهتر در SME

)(Aragón-Correa, et al., 2008

نقش گرایش مؤسسین

)(Aragón-Correa, et al., 2008). (Yu , 2001

توانایی مدیران بنیانگذار به گسترش

)(Aragón-Correa, et al., 2008

دیدگاههای سبز خود به سایر کارکنان

()24 ،23 ،22 ،21 ،17 ،12،14 ،10 ،8 ،5 ،4 ،3 ،1
()23 ،22 ،21 ،16 ،15 ،12،14 ،7 ،5 ،4
()23 ،22 ،21 ،16 ،15 ،12،14 ،7 ،5 ،4

در SME
انعطافپذیری باالتر در SME

)(Aragón-Correa, et al., 2008

شرکتهای کوچک و متوسط قابلیت

)(Aragón-Correa, et al., 2008

شکلدهی چشمانداز مشترک بیشتری
را دارند

()23 ،22 ،21 ،16 ،15 ،12،14 ،10 ،8 ،5 ،3
()23 ،22 ،21 ،14 ،12 ،5

منبع

پایه مضمون

مضمون
دهندهسازمان

(Horbach, 2008).



کاهش هزینه

(Rennings & Rammer,2009).
(Horbach & et al., 2009).
(Marchi, 2012) .

،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1(
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
( Marchi, 2012).

رشد فروش

(Montalvo,2008).
(Hemel & Cramer, 2002).

،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1(
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
(Buysse & Verbeke, 2003).

افزایش سود

(Horbach,2008).
(Rennings & Rammer,2009).

(Cherrafi et al., 2018)

ارتقاء

مدل نوآوری پایدار برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در بخش صنایع غذایی

(Hermundsdottir & Aspelund, 2021)
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،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1(

عملکرد سازمانی

)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
( Marchi, 2012).

افزایش موفقیت در بازار

(Montalvo,2008).
(Hemel & Cramer, 2002).

،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1(
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
(Hemel & Cramer, 2002).
(Lee et al.,2006).
(Bernauer et al., 2006).
(Montalvo,2008).
(Nill, 2008).
(Afzaal & Israr, 2012).
( Marchi, 2012).
(Arcese et al., 2013).

،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1(
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

اجتماعی افزایش مقبولیت

استراتژی سبز شرکت

(Zailani & et al, 2012).

مضمون

مضمون

کالن

سازماندهنده

مضمون پایه

منبع

مقررات سخت دولتها در جهت

(Byrne & Polonsky, 2001).
( Reijnders, 2003).
(Jaffe et al., 2004).
(Bernauer et al., 2006).

حفظ محیطزیست
(پیروی از مقررات زیستمحیطی)

(Montalvo,2008).
(Marchi, 2012).
(Li, 2014).

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
پویایی و رقابت شدید

(Byrne & Polonsky, 2001).
(Zhu et al.,2005).
(Lee et al.,2006).
(Rennings & Rammer,2009).
(Li, 2014).

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1

استراتژی سبز شرکت

)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

فشار ذینفعان

شدت رقابت خارجی

(Lewis & Harvey, 2001).
(Hemel & Cramer, 2002).
(Horbach et al., 2009).

فشار زنجیره تأمین

(Byrne & Polonsky, 2001) .
( Hemel & Cramer, 2002).
(Reijnders, 2003).
(Zhu et al.,2005).

()24 ،23 ،20 ،19 ،18 ،16 ،15 ،14 ،12 ،11 ،8 ،7 ،6 ،5 ،2 ،1

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
نیازها و خواستههای مصرفکنندگان

(Foster et al,2000).
(Byrne & Polonsky, 2001).
(Zhu et al.,2005).
(Horbach, 2008).
(Afzaal & Israr, 2012).

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18

افزایش نگرانی عمومی نسبت به
محیطزیست(فشار افکار عمومی)

(Hemel & Cramer, 2002).
(Lee et al.,2006).
) Van Oppen & Brugman, 2011( .

(،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
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)25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18
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مراجع

اسمي ،رضا .سعدي پور ،اسماعيل .اسدزاده ،حسن .)1393( .رابطه تماشای آگهیهای تبلیغات

تلویزیون با الگوی مصرف در کودکان و نوجوانان تهرانی .فصلنامه پژوهشهاي ارتباطي  ،سال
هفدهم ،شماره .61.
اکبری ،حسین .)1391( .نقش زنان در توسعه پایدار محیطزیست .زن در توسعه و سیاست،
.56 -27 ،)4(10
امیرشاهی ،میراحمد .یزدانی ،حمیدرضا .عالیپور ،الهه .)1392( .بررسـی تأثیـر ابـزارهاي
بازاریابی سبـز بر رفتار مصرفکنندگان عضو شبکههاي اجتماعی در ایران .فصلنامة علمی پژوهشی
تحقیقات بازاریابی نوین45-18 ،)4(3 ،
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