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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the effect of green product 
innovation and green process innovation on a company's financial, 
environmental, and economic performance. The mediating role of 
environmental management accounting on the relationship between product 
and green process innovation and the performance of a company is also 
examined. The statistical sample includes 202 companies and the standard 
questionnaire was used to collect data. Also, the structural equation 
modeling approach and the PLS method were used to test the hypotheses and 
the conceptual model of the research. Findings show that green product 
innovation has a significant impact on the financial, environmental, and 
economic performance of a company, both directly and through 
environmental management accounting. Green product innovation affects 
environmental performance in the oil and gas and petrochemical, metal, and 
food industries. It also affects economic performance but only in the metal 
industry. In addition, green process innovation has a significant effect on the 
financial and economic performance of a company both directly and 
indirectly through environmental management accounting, but the impact of 
green process innovation on the environmental performance of a company is 
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only through the accounting variable of environmental management 
accounting. Green process innovation affects financial performance in the oil 
and gas and petrochemical, metal, and chemical industries. It affects 
economic performance only in the oil and gas and petrochemical industries. 
In the cellulose industry, neither green product innovation nor green process 
innovation affects any of a company's operations. Findings show the 
importance of green innovation and environmental management accounting 
in improving a company's performance. 

Keywords: Green Product Innovation, Green Process Innovation, 
Environmental Management Accounting, Organization Performance, 
Structural Equations. 
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 مدیریت حسابداري میانجی نقش و سبز نوآوري ریتأث
 شرکت اقتصادي و یطیمحستیز مالی، عملکرد بر یطیمحستیز

 

   يمحمد نماز
دانشگاه شیراز،  ،یو علوم اجتماع تیریدانشکده اقتصاد، مد ،ياستاد حسابدار

 رانیشیراز، ا
 

 رانیتهران، ا ،ياو حرفه یدانشگاه فن ،يگروه حسابدار یعلمئتیعضو ه  دل ماسوله زهرا خرم
 

 چکیده
 بر سبز فرآیند نوآوري و سبز محصول نوآوري حیث از سبز نوآوري ابعاد ریتأث بررسی پژوهش، این هدف

 حسابداري میانجی نقش همچنین. است اقتصادي و محیطیزیست مالی، جنبه از شرکت عملکردهاي
 قرار یموردبررس شرکت عملکردهاي و سبز فرآیند و محصول نوآوري بین رابطه بر محیطیزیست مدیریت

 و هاداده آوريجمع براي استاندارد پرسشنامه ابزار از و شرکت 202 شامل پژوهش آماري نمونه. گیردمی
 پژوهش مفهومی مدل و هافرضیه آزمون جهت PLS روش و ساختاري معادلات سازيمدل رویکرد
 ریمتغ قیطر از چه و میمستق چه سبز محصول ينوآور که دهدیم نشان پژوهش يهاافتهی. است شده استفاده

 ریتأث شرکت ياقتصاد و یطیمحستیز ،یمال عملکرد بر یطیمحستیز تیریمد يحسابدار یانجیم
و  يفلز ،یمینفت و گاز و پتروش عیدر صنا یطیمحستیمحصول سبز بر عملکرد ز ي. نوآوردارد يمعنادار

 ندیفرآ ينوآور ن،یا بر افزوناست.  رگذاریتأث يدر صنعت فلز تنها يبر عملکرد اقتصاد نیهمچن و ییغذا
 بر یطیمحستیز تیریمد يحسابدار یانجیم ریمتغ قیطر از میرمستقیغ هم و میمستقصورت به هم زین سبز

 یطیمحستیز عملکرد بر سبز ندیفرآ ينوآور ریتأث اما دارد يمعنادار ریتأث شرکت ياقتصاد و یمال عملکرد
 ندیفرآ ي. نوآورردیپذیم صورت یطیمحستیز تیریمد يحسابدار یانجیم ریمتغ قیطر از تنها شرکت

تنها در  يبر عملکرد اقتصاد و ییایمیو ش يفلز ،یمینفت و گاز و پتروش عیدر صنا یسبز بر عملکرد مال
 يمحصول سبز و نه نوآور ينه نوآور ياست. در صنعت سلولز رگذاریتأث یمیصنعت نفت و گاز و پتروش
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 يحسابدار و سبز ينوآور تیاهم هاافتهیندارد.  يریشرکت تأث ياز عملکردها کیچیسبز بر ه ندیفرآ
 .دهندیم نشان شرکت عملکرد ارتقا در را یطیمحستیز تیریمد

 ،یطیمحستیز تیریمد يسبز، حسابدار ندیفرآ يمحصول سبز، نوآور ينوآور :هاواژهکلید
   .يعملکرد سازمان، معادلات ساختار



 5 | دل ماسوله خرم ونمازي ...؛  تیریمد يحسابدار یانجیسبز و نقش م ينوآور ریتأث

 مقدمه
با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی در دسترس، امروزه مسئله 

 ترین مسائل جامعه بشري مطرح شده استعنوان یکی از مهمزیست بهحفاظت از محیط
ها اهمیت روزافزونی زیست براي شرکت. افزایش آگاهی از محیط)1389(زارع و شفیعی، 

کنندگان المللی بیشتري در حال حاضر از عرضهبین ملی و زیرا مشتریان و خریداران دارد
خود انتظار دارند که مصرف انرژي طبیعی خود را در طول فرآیند تولید کاهش دهند تا از 

 ي). استانداردهاChiou et al., 2011زیست کاسته شود (تأثیرات منفی تولید بر محیط
 يبرا را دکنندهیتول کی ابتکارات توانندیم اند،شده یطراح یبخوبه که يایطیمحستیز

 ينوآور نوع هر بودن سازگار. دهد شیافزا سبز يهايفناور و سبز محصولات در ينوآور
 يدیجد مفهوم ضرورت نیاموجب به است، تیاهم حائز اریبس یطیمحستیز ملاحظات با
معنی که هرگونه نوآوري باید سهمی در ، بدین است هآمد دیپد 1»سبز ينوآور« عنوان با

 ).Ar, 2012محیطی شرکت داشته باشد (ارتقاي کارایی زیست
 2محیطیمحیطی و فشار بر مشاغل، عملکرد زیستهاي فزاینده زیستدلیل نگرانیبه 

و همچنین مدیران مشاغل تبدیل شده است. پژوهشگران  کننده برايبه موضوعی نگران
محیطی ارزیابی و مشاهده کنند. این بدان عملکرد مشاغل را ازنظر زیستمردم تمایل دارند 

وکارها براي موفقیت در دنیاي رقابتی مدرن، باید به عملکرد معناست که کسب
)؛ بنابراین، مشاغل به Latan et al., 2018تمرکز کنند ( يطورجدمحیطی خود بهزیست

ها بتوانند عملکرد از طریق آن هاي مؤثري هستند کهها و استراتژيدنبال سیستم
کنند. در این راستا، حسابداري مدیریت  دهی و بررسیسازمانمحیطی خود را زیست
هاي کنونی است به یک حوزه مهم بحث در پژوهش شدنلیدر حال تبد 3محیطیزیست

موردنیاز را براي  هايو تحلیل اطلاعات، وکارتواند باعث شود که یک کسبزیرا می
محیطی خود شناسایی و از آن استفاده کند گیري بهتر در مورد عملکرد زیستتصمیم

1. Green innovation 
2. Environmental performance 
3. Environmental management accounting 
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 مدیریت حسابداري و سبز نوآوري اهمیت). باوجود 1399عزیزي و همکاران، (
 سوي از اندکی توجه محیطیزیست مدیریت حسابداري متأسفانه محیطی،زیست

 شرکت عملکرد بر سبز نوآوري ریتأث بنابراین؛ است کرده دریافت حسابداري پژوهشگران
 راستا این در محیطیزیست مدیریت حسابداري ستمیاز س استفاده و استقرار تأثیر همچنین و

 .دارد قرار ابهام از ايهاله در
 در محیطیزیست مدیریت حسابداري میانجی نقش بررسی با دارد قصد مطالعه نیا
 حسابداري ادبیات در موجود پژوهشی شکاف شرکت، عملکرد و سبز نوآوري بین رابطه

محیطی حسابداري هاي زیستنقش کلیدي در پیشبرد پژوهش دومطالعه حاضر  .کند پر را
 خواهد ارائه پژوهش نهیشیپ بخش در که شدهانجام يهایبررس طبقدر ایران دارد. اولاً، 

 تیریمد يحسابدار یانجیدر خصوص نقش م یکاف یتجرب مطالعه ران،یدر ا تاکنون شد،
 ،یمال عملکرد بر) ندیفرا و محصول( سبز يهاينوآور نیب رابطه در یطیمحستیز
صورت نگرفته است، بنابراین این مطالعه به پیشرفت دانش نوپا  ياقتصاد و یطیمحستیز

محیطی در مقابل عملکرد شرکت و در مورد نقش میانجی حسابداري مدیریت زیست
هاي موجود در این اتفاق پژوهشریب بهق، در اکثریت اًیکند. ثاننوآوري سبز کمک می

 ,.Chiou et al( محیطی نگریسته شده استحوزه به عملکرد شرکت صرفاً با دید زیست

2011; Latan et al., 2018; Appiah et al., 2020،( که در پژوهش حاضر با درصورتی
تري صورت شکافانهمحیطی، اقتصادي و مالی بررسی موبه زیست شرکتتفکیک عملکرد 

 تجربی، مدرك همچنین و نظري مبانی ارائه با دارد قصد مطالعه این بنابراین،؛ پذیردمی
 .دهد گسترش رشد به رو و مهم حوزه این را در حسابداري ادبیات

پرداخته  هاي پژوهشبسط فرضیهدر این پژوهش، ابتدا به بررسی مبانی نظري و 
ها، با استفاده از روش معادلات آوري پرسشنامههاي حاصل از جمعشود. سپس دادهمی

هاي ، یافتهتیگیرد. درنهاوتحلیل قرار میمورد تجزیه "Smart PLS"افزار ساختاري و نرم
 گردد.لازم ارائه می هايپژوهش، تحلیل و پیشنهاد
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 پژوهش نهیشیپ

 نوآوري سبز
 کالاها و خدمات تجاري تولید براي که جدید یا بهبودیافته فرآیند هرگونه عنوانبه نوآوري
 بهبودیافته ايملاحظهقابل طوربه که تجاري کالاهاي و خدمات هرگونه یا شود،می استفاده

. )1397نمازي و مقیمی، ، Saeidi et al., 2018شود (می تعریف شود،می استفاده جدید یا
 نوآوري مفهوم .کندمی تقسیم فرآیند و محصول به را نوآوري مطالعه این اساس، این بر

 که ردیگیم بر در را يدیجد ستمیس و خدمات ند،یفرآ محصول، یمعرف ای رییتغ سبز،
 کند کمک سبز طیمح به و برساند حداقل به را یطیمحستیز يهایآلودگ انتشار تواندیم
)Calza et al., 2017.( محصول نوآوري به را سبز ينوآور انواع پژوهشگران از بسیاري 

et al.,  Xie( 2سبز فرآیند و نوآوري) et al., 2019 Xieet al., 2017;  Calza( 1سبز

2019; Ren, 2009 (را سبز محصول نوآوري اروپا اتحادیه کمیسیون. اندکرده يبنددسته 
 ریسک و منفی تأثیرات که کندمی تعریف محصولاتی توسعه و طراحی عنوانبه

 در و شودمی مصرف محصول تولید جهت کمتري منابع دهد،می کاهش را محیطیزیست
). Lin et al., 2013( شودمی جلوگیري پسماند تولید از محصول کنارگذاري مرحله

 نیز نوآوري را شرکت فرآیندهاي در نوآوري هدایت و پیشبرد براي دانش از استفاده
 شرکت محیطیزیست کارایی بهبود و افزایش به منجر تواندمی که نامندمی سبز فرآیند

 و ارزیابی بر افزون شرکت مدیران که است ضروري منظور بدین). Ren, 2009( شود
 راهکارهایی از اولیه، مواد دوباره تولید و مجدد استفاده بازیافت، قبیل از فرآیندهایی بهبود

 و استفاده تولید، حین در محیطیزیست هايآلودگی و انرژي مصرف کاهش به منجر که
 ).Tesng et al., 2012( باشند داشته کامل آگاهی شود،می محصول کنارگذاري

1. Green product innovation 
2. Green process innovation 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 1401 تابستان | 74شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب | 8

 نوآوري سبز و عملکرد شرکت
 عمل بهتر خود رقباي از تا بگذارد شرکت اتیعمل بر مثبتی تأثیر تواندمی سبز نوآوري

 برآورده را بالقوه مشتریان هايخواسته و نیازها که معاملاتی تأیید براي بیشتر هاشرکت. کند
 به منجر تواندمی خود نوبهبه این. کنندمی شرکت سبز نوآوري هايفعالیت در کند،می

). Chen, 2008بخشد ( بهبود را شرکت مالی موقعیت و شود فروش حجم افزایش
 یک مالی عملکرد بر منفی تأثیر سبز نوآوري که معتقدند پژوهشگران از برخی حالنیباا

 ,Driessen et al., 2013; Aguilera-Caracuel & Ortiz-de-Mandojanaدارد ( شرکت

2013; Eiadat et al., 2008( .یک سبز نوآورانه هايتلاش که استدلال بر این است 
 سودآوري هايپایه خود نوبهبه که دهد افزایش را هاآن فعالیت هايهزینه تواندمی شرکت

 نوآوري مثبت پژوهشگران تأثیر اکثر باوجوداین، ).Eiadat et al., 2008( بردمی بین از را
 Chiou et al., 2011; Cheng et al., 2014; Singhکنند (می تأیید را مالی عملکرد بر سبز

et al.,2016.( ایفا محیطیزیست پایداري طیف در مهمی افزون بر این، نوآوري نقش 
 یک در سبز نوآوري پایدار و کارآمد هايشیوه اجراي که است این بر استدلال. کندمی

 که کند جذب محیطیزیست کمبودهاي با مقابله براي را استعدادها همه باید شرکت
چنین هم سبز نوآوري .)Xue et al., 2019( دهد افزایش را محیطیزیست مزایاي تواندمی
 و تولید هايفعالیت طول در انرژي مصرف و محیطیزیست هايآسیب کاهش با تواندمی

. )Wong et al., 2020دهد ( کاهش را منابع و انطباق به مربوط هايهزینه تدارکات،
 هايهزینه کاهش براي مناسب هايفناوري و عمر چرخه رویکرد اتخاذ با سبز نوآوري
 تواند نسبتمی کنترل هايدستگاه خرید از اجتناب حالنیدرع و زباله دفع و مواد ورودي

هاي پژوهش ). بر اساس یافتهChristmann, 2000هزینه در مزیت باشد ( ازنظر رقبا به
هاي ) اگرچه نوآوري سبز ممکن است موجب تحمیل هزینه1393مروتی و همکاران (

تر جهت تولید و خرید تجهیزات سبز و نظارت بیشتر و دقیق واسطهبهبه شرکت  مدتکوتاه
بز شود اما در درازمدت از طریق کاهش مصرف انرژي و مواد اولیه توسعه محصولات س

) 1395ها خواهد شد. عزیز محمدلو و محمدنژاد (باعث بهبود عملکرد اقتصادي شرکت
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باعث کاهش مصرف انرژي و افزایش بازده  کهییازآنجامعتقدند که انتخاب نوآوري سبز 
ها گردد. اشرف و سودآوري شرکت ساز ارتقاي درآمدتواند زمینهمی تیدرنهاشود می

ها به فرایندها و محصولات دارند که توجه شرکت) نیز اظهار می1396کاشانی و همکاران (
افزایش  تیدرنهاگذاران بیشتر و محیطی باعث جذب سرمایهمنطبق با شرایط زیست

به  ی) در پژوهش1399( یفیو شر یفیشر ن،یبر ا افزونشود. ها میعملکرد مالی شرکت
 شرکت یمال عملکرد و یطیمحستیز عملکرد در سبز ينوآور يهاوهیشنقش  یبررس

 شیافزا باعث سبز ينوآور يهاوهیشاز آن است که  یپژوهش آنان حاک جیپرداختند. نتا
 .شودیمشرکت  یمال عملکرد و یطیمحستیز عملکرد

 محیطیحسابداري مدیریت زیست
 از اقتصادي عملکرد و محیطیزیست عملکرد« عنوانبه محیطیزیست مدیریت حسابداري

» زیستمحیط به مربوط مناسب حسابداري هايشیوه و هاسیستم اجراي و توسعه طریق
 حسابداري. )International Federation of Accountants, 2005:16شود (می تعریف

 اطلاعات ریتفس و هاداده يریگاندازه اطلاعات، ییشناسا نهیزم درمحیطی زیست مدیریت
 واست  متفاوت متداول حسابداري رویکردهاي سایر از یمال يهاصورت در یطیمحستیز

 تیریمد ي. حسابدارردیگیم نظر در راشرکت  يهاتیفعال یطیمحستیز يهاجنبهدرواقع 
حسابداري مدیریت  پولی هايجنبه اول ،کرد میتقس حوزه دو به توانیم را یطیمحستیز

 پولی هاي. جنبهمحیطیحسابداري مدیریت زیست فیزیکی جنبه دیگري ومحیطی زیست
 تأثیرات با مرتبط شرکت یک هايفعالیت اساس برمحیطی حسابداري مدیریت زیست

 اطلاعاتی پولی واحدهاي این. شود بیان پولی واحدهاي در تواندمی و است محیطیزیست
حسابداري  فیزیکی جنبه. است مفید مدیریت در گیريتصمیم براي که دهندمی ارائه را

 فیزیکی واحدهاي در شدهانیب محیطی طبیعی اطلاعات اساس برمحیطی مدیریت زیست
 بهتري تصمیمات تواندمی عالی مدیریت که دهندمی اطمینان اطلاعاتی سیستم دو این. است
 ).Latif, 2020کند ( اتخاذ اقتصادي و محیطیزیست بهتر عملکرد از اطمینان براي
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 و داده کاهش را هاهزینه تواندمحیطی میزیست مدیریت حسابداري اجراي
 ,.Ferreira et alکند ( راهنمایی مالی و محیطیزیست بهتر عملکرد سمت به را هاشرکت

 مقررات بارهاي تواندمیمحیطی حسابداري مدیریت زیستاین، اجراي  بر افزون. )2010
بخشد  بهبود زیستمحیط منظر از را یرسازمانیتصو و داده کاهش را محیطیزیست

)Christ & Burritt, 2013(. ) معتقدند که اجراي 1394ابراهیم پور و همکاران (
 ازنظرها باعث افزایش طول عمر آنان محیطی در شرکتحسابداري مدیریت زیست
و  ستیزطیمحمثبت در جهت حفظ شود و گامی محیطی میاقتصادي، اجتماعی و زیست

 سلامت جامعه خواهد بود.

محیطی در رابطه بین نوآوري سبز و نقش میانجی حسابداري مدیریت زیست

 عملکرد شرکت
 طریق از محیطیزیست هايهزینه سازيشفاف که کنندمی ادعا) 2010( 1همکاران فررا و

 هايهزینه کل واقعی تصویر هاشرکت که شودمی باعثمحیطی حسابداري مدیریت زیست
 مجبور را مدیران و شودیم زهیانگ جادیموجب ا امر نیا جه،ی. درنتکنند تصدیق را سالانه

 تولید فرایند طول در محیطیزیست هايهزینه کاهش براي را جدیدي يهاروش تا کندمی
 در پیشین هايپژوهش ،وجودنی. بااکنند ابداع و بیابند جدید محصول طراحی در حتی یا و

. نیست سازگار ندیفرآ و محصول ينوآور برمحیطی حسابداري مدیریت زیست تأثیر مورد
حسابداري مدیریت  اجراي که دریافتند) 2010( همکاران و فررا مثال،عنوانبه

حسابداري  مثبت تأثیر کهدرحالی شود،می فرایند نوآوري بهبود به منجرمحیطی زیست
با نتایج پژوهش  یافته این. است نشده کشف محصول وآورين برمحیطی مدیریت زیست
 تنهامحیطی حسابداري مدیریت زیست سازيپیاده داد نشان ) که2005( 2هانسن و موون

 .نیست سازگار شود،می محصول نوآوري به منجر

1. Ferreira et al. 
2. Hansen, D. R., & Mowen, M. M. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 11 | دل ماسوله خرم ونمازي ...؛  تیریمد يحسابدار یانجیسبز و نقش م ينوآور ریتأث

 منجر هاشرکت براي بالاتري عملکرد به نوآوري از ناشی رقابتی مزیت ازآنجاکه 
 Ferreira et( شودمی نوآوري به منجرمحیطی عمدتاً حسابداري مدیریت زیست و شودمی

al., 2010; Hansen & Mowen, 2003،( سطح با کنندگانشرکت که است نیا بر فرض 
 خود عملکرد بر را نوآوري از تريقوي تأثیرات بالاتر،محیطی حسابداري مدیریت زیست

 ،رونیازا و شده است گرفته پژوهشگران پیشین نادیده توسط مورد این. کنندمی مشاهده
موضوع بپردازد که چگونه نوآوري سبز بر  کند به بررسی اینمی تلاش حاضر مطالعه

 گرفتن نظر در با گذارد؟ ومی ریتأثی و اقتصادي شرکت طیمحستیزعملکرد مالی، 
 شرکت و عملکرد پیوند بر تأثیرگذار عامل یکعنوان محیطی بهحسابداري مدیریت زیست

 .آورد دست به تحقیق شکاف کردن پر براي را هاییداده نوآوري،
 تفصیل به پژوهش الگوي بخش در ها کهفرضیه بالا، نوآوري هايبحث به توجه با

 مالی، عملکرد بر) فرآیند و محصول( سبز نوآوري ریتأث که است این شد، خواهد ارائه
 طریق از. 2 و مستقیم طریق از. 1 گیردمی انجام صورت دو به اقتصادي و محیطیزیست

؛ ندارد وجود شرکت عملکرد و سبز نوآوري بین ايواسطه هیچ اول طریق در. غیرمستقیم
 میانجی متغیر یکعنوان به محیطیمدیریت زیست حسابداري سیستم دوم، طریق در اما

 دو صورت این در. کندمی عمل شرکت عملکرد و سبز نوآوري رابطه بین) ايواسطه(
 حسابداري سیستم سبز و نوآوري بین اول علی زنجیره. دیآیم وجود به علی زنجیره

 و محیطیمدیریت زیست حسابداري بین دوم علی زنجیره محیطی وزیست مدیریت
 Baron & Kenny, 1968; Namazi( یانجیم ریمتغ اتیادب طبقبنابراین، ؛ شرکت عملکرد

& Namazi, 2016( یانجیم ریمتغ کی توانیم را یطیمحستیز تیریمد يحسابدار ریمتغ 
 .نمود قلمداد
 :شوندتدوین می زیر هايبه مطالبی که تاکنون ذکر شده است فرضیه توجه با

 .دارد ریتأث شرکت عملکرد بر سبز محصول ينوآور: 1 هیفرض
 .دارد ریتأث شرکت مالی عملکرد نوآوري محصول سبز بر: 1,1 فرعی فرضیه
 .دارد ریتأث محیطی شرکتزیست عملکرد نوآوري محصول سبز بر: 1,2 فرعی فرضیه



 1401 تابستان | 74شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب | 12

 .دارد ریتأث شرکت اقتصادي عملکرد بر نوآوري محصول سبز: 1,3 فرعی فرضیه
 .دارد ریتأث شرکت عملکرد بر سبز ندیفرآ ينوآور: 2 هیفرض

 .دارد ریتأث شرکت مالی عملکرد نوآوري فرآیند سبز بر: 2,1 فرعی فرضیه
 .دارد ریتأث شرکت محیطیزیست عملکرد نوآوري فرآیند سبز بر: 2,2 فرعی فرضیه
 .دارد ریتأث شرکت اقتصادي عملکرد نوآوري فرآیند سبز بر: 2,3 فرعی فرضیه

 نیب رابطه بر یانجیم ریمتغ کی عنوانبه یطیمحستیز تیریمد يحسابدار: 3 هیفرض
 .دارد ریتأث شرکت عملکرد و سبز محصول ينوآور

عنوان یک متغیر میانجی بر محیطی به: حسابداري مدیریت زیست3,1فرضیه فرعی 
 دارد. ریتأثرابطه بین نوآوري محصول سبز و عملکرد مالی شرکت 

عنوان یک متغیر میانجی بر محیطی به: حسابداري مدیریت زیست3,2فرضیه فرعی 
 دارد. ریتأثمحیطی شرکت رابطه بین نوآوري محصول سبز و عملکرد زیست

عنوان یک متغیر میانجی بر محیطی به: حسابداري مدیریت زیست3,3فرضیه فرعی 
 دارد. ریأثتشرکت  رابطه بین نوآوري محصول سبز و عملکرد اقتصادي

 نیب رابطه بر یانجیم ریمتغ کی عنوانبه یطیمحستیز تیریمد يحسابدار: 4 هیفرض
 .دارد ریتأث شرکت عملکرد و سبز ندیفرآ ينوآور

عنوان یک متغیر میانجی بر محیطی به: حسابداري مدیریت زیست4,1فرضیه فرعی 
 دارد. ریتأثرابطه بین نوآوري فرآیند سبز و عملکرد مالی شرکت 

عنوان یک متغیر میانجی بر محیطی به: حسابداري مدیریت زیست4,2فرضیه فرعی 
 دارد. ریتأثمحیطی شرکت رابطه بین نوآوري فرآیند سبز و عملکرد زیست

عنوان یک متغیر میانجی بر محیطی به: حسابداري مدیریت زیست4,3فرضیه فرعی 
 دارد. ریتأثشرکت  ديرابطه بین نوآوري فرآیند سبز و عملکرد اقتصا

 پژوهش مفهومی الگوي
 سبز بر نوآوري تأثیر متعددي مطالعات در داد نشان هاي پیشینمبانی نظري و پژوهش مرور

 وجودنی. باا)Singh et al., 2016; Cheng et al., 2014است ( شده تأیید عملکرد شرکت
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 میانجی نقش به توجه با زمانهم شرکت عملکرد بر سبز نوآوري ابعاد زمانهم تأثیر
 اساس این بر. است نگرفته قرار یموردبررس تاکنون محیطیزیست حسابداري مدیریت

 الگوي هاينوآوري از. شودمی ارائه 1 شمارة شکل مطابق پژوهش مفهومی الگوي
 نوآوري شامل سبز نوآوري ابعاد زمانهم تأثیر گرفتن نظر در پژوهش این مفهومی

 همچنین. شرکت است محیطیمالی، اقتصادي و زیست عملکرد برسبز  فرآیند محصول و
 غیرمستقیمصورت به هم و مستقیمصورت به هم شرکت عملکرد بر سبز نوآوري ابعاد تأثیر

شرح  .گیردمی قرار آزمون مورد محیطیحسابداري مدیریت زیست میانجی نقشواسطه به
 بعد ارائه خواهد شد. يهاالگو در بخش نیاجزاء ا

 
 الگوي مفهومی پژوهش. 1شکل  

 روش
 آن اصلی هدف چراکه است؛ کاربرديباهدف  کمی هاينوع پژوهشازنظر  حاضر پژوهش

 روش همچنین. در عمل است نهایی استفادهمنظور بهها نظریه آزمون و هاپدیده بین روابط تبیین
 ابزار از پژوهش این در .است کاربردي رویکرد با پیمایشی-توصیفی حاضر پژوهش تحقیق

 نظرات بررسی براي امتیازي پنج لیکرت طیف اساس بر شده بندياستاندارد رتبه پرسشنامه
 و تجربی بخش در متغیرها با مرتبط هايداده آوريبراي جمع .شوداستفاده می دهندگانپاسخ

با  پژوهش هاي اینآزمون فرضیه .شد استفاده میدانی روش از پژوهش هايفرضیه آزمون
 .)Latan et al., 2018; Ferreira et al., 2010است ( ساختاري معادلات استفاده از مدل

H4 H3 

H1 نوآوري محصول سبز 

 نوآوري فرایند سبز

 عملکرد مالی

 عملکرد هزینه/اقتصادي

 محیطیعملکرد زیست 

حسابداري مدیریت 
 محیطیزیست

H2 
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 نمونه و يآمار جامعه
ضوابط و معیارهاي «نامه آیین 2هایی است که مطابق با ماده این پژوهش شامل شرکت
گروه بر  14در  08/03/1390 مصوب »هاي صنعتی و تولیدياستقرار واحدها و فعالیت

بندي محیطی به شرح زیر طبقهاساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر مسائل زیست
 اند:شده

. 8. شیمیایی 7. کانی غیرفلزي 6. فلزي 5. سلولزي 4 . چرم3. نساجی 2. غذایی 1
. نوین (نانو و 12سازي . ماشین11. کشاورزي 10. برق و الکترونیک 9دارویی 

 . بازیافت.14. نفت و گاز و پتروشیمی 13بیوتکنولوژي) 
کنند از حوزه فعالیت می 14هایی که در این تر به شرکتدسترسی راحت منظوربه
استفاده  1400در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران در سال  شدهرفتهیپذهاي شرکت

 مشمول ،یفرابورس شرکت 167 و یبورس شرکت 260 شامل شرکت 427درمجموع شد. 
رفت نرخ مشارکت در تکمیل پرسشنامه از احتمال می کهییازآنجا. شدند يبندگروه نیا

ها، گیري به تمامی این شرکتانجام نمونهها پایین باشد بنابراین بدون سوي این شرکت
اي از طریق ایمیل ارسال شد و از آنان خواسته شد که فردي از بخش مالی (مدیر پرسشنامه

هاي کلی شرکت مالی، سرپرست مالی و کارشناسان مالی) که آگاه به فعالیت سیرئمالی، 
 تهران، در یحسابرس وسسهم چند به مراجعه با ن،یا بر افزوناست پرسشنامه را پاسخ دهد. 

شان که در این هاي تحت حسابرسیاز آنان خواسته شد که پرسشنامه مذکور را به شرکت
هاي دریافتی براي یک گنجیدند ارسال نمایند تا میزان پرسشنامهبندي میدسته

 يهاشرکت دهندگانپاسخ یکل صورتبه نیبنابرا؛ وتحلیل استاندارد کافی باشدتجزیه
 معادلات از پژوهش این که است ذکر به . لازمهستند یبورس ریغ و یفرابورس ،یبورس

 .کندمی استفاده PLS روش به ساختاري
 تواندمی نمونه حجم نییتع ساختاري معادلات یابیمدل شناسیروش در یطورکلبه 

 :شود تعیین شده گیرياندازه متغیر هر ازاي به مشاهده 15 تا 5 بین
5Q < n < 15Q 
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 n و پرسشنامهسؤالات  و یا همان تعدادشده مشاهده متغیرهاي تعداد Q آن در که
 کمتر نفر 200 از نباید نمونه کف است این بر دیتأک است ذکر به لازم .است نمونه حجم
پرسش وجود دارد بنابراین حداقل  36در این پژوهش  کهییازآنجا ).1384 هومن،( باشد

 نمونه کف شده است دیتأککه  طورهمان اما؛ است لازم نمونه 180 = 36 × 5 حجم نمونه
 .است لازم نمونه 200 حداقل بنابراین باشد، کمتر نفر 200 از نباید

 پرسشنامه 202 گرفت صورت 1400 سال در که هاداده آوريجمع فرایند پایان در
 66هاي بورسی پرسشنامه ارسالی به شرکت 260از مجموع . شد دریافت صحیح و کامل

هاي پرسشنامه ارسالی به شرکت 167) و از مجموع %25,38پرسشنامه (نرخ مشارکت 
کامل و صحیح  تماماً) دریافت شد که %2,99پرسشنامه (نرخ مشارکت  5فرابورسی تنها 

 131 تهران، در رسیحساب موسسه چند به مراجعه ارسال شده بودند. افزون بر این، با
 مطالبهاي غیربورسی دریافت شد. با توجه به پرسشنامه کامل و صحیح نیز از شرکت

 .است مناسب وتحلیلتجزیه انجام براي تعداد مجموع این شدهگفته

 پژوهش يهاهیرگویز و هاهیگو و رهایمتغ نییتع
براي سنجش متغیرهاي پژوهش  در پرسشنامه مورداستفادههاي استاندارد ها و گویهپرسش

هاي هاي پیشین استخراج شد. منطبق با پژوهشبا استفاده از روش تحلیل محتوا از پژوهش
)، 2010)، فررا و همکاران (2020( 1صورت گرفته توسط چودهري و همکاران

 1) و بر اساس شکل 2018( 3، سعیدي و همکاران)2020( 2همکاران جرمیستیپارسرت و
متغیر مستقل به دو گویه نوآوري محصول سبز و نوآوري  عنوانبهمتغیر نوآوري سبز 

هاي مربوط به هر گویه با استخراج مستقیم از این فرآیند سبز تقسیم گردید. زیرگویه
شامل  عمدتاًهاي پیشین است. عملکرد شرکت در اکثر پژوهش آمدهدستبهها پژوهش

 ,.Chiou et al., 2011; Latan et al., 2018; Appiah et alمحیطی (عملکرد زیست صرفاً

1. Chaudhry et al. 
2. Jermsittiparsert et al. 
3. Saeidi et al. 
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 ;Christine et al., 2019محیطی به همراه عملکرد اقتصادي () و یا عملکرد زیست2020

Jermsittiparsert et al., 2020 عملکرد مالی شرکت ( صرفاً) و یاChaudhry et al., 

ها از از این گویه هرکدامهاي رگویهاما در این پژوهش با استخراج زی؛ ) بوده است2020
محیطی و اقتصادي هاي پیشین عملکرد شرکت در سه بعد عملکرد مالی، زیستپژوهش

ها به دو ی در بعضی از پژوهشطیمحستیزی قرار گرفت. حسابداري مدیریت موردبررس
 )Burritt, 2002است ( شدهمیتقسمحیطی پولی و فیزیکی گویه حسابداري مدیریت زیست

هاي جلوگیري از واگرایی زیرگویه منظوربههاي پیشین اما در این پژوهش همانند پژوهش
 ,.Latan et alگیري هر دو بعد در یک گویه آمده است (هاي اندازهاین متغیر، شاخص

2018; Chaudhry et al., 2020; Ferreira et al., 2010 متغیر میانجی در نظر  عنوانبه) و
 .دهدمی نشان را هاگویهزیر و هامتغیرها، گویه مربوط اطلاعات 1گرفته شد. جدول 

 هاي پژوهش و منابع آنها، زیرگویه. متغیرها، گویه1جدول 

 هازیرگویه هاگویه متغیرها
کد 

 زیرگویه
 منبع

 نوآوري سبز

نوآوري محصول 
 سبز

. استفاده از موادي در جهت کاهش 1
 GPDI1 محیطیآلودگی زیست

Singh et al., 
2020; Saeidi 
et al., 2018; 
Chiou et al., 
2011; Chen 
et al., 2006 

. استفاده از موادي در جهت مصرف 2
 GPDI2 انرژي و منابع کمتر

. استفاده از موادي در جهت طراحی 3
 GPDI3 زیستمحصولات دوستدار محیط

. استفاده از موادي با ویژگی سهولت در 4
 GPDI4 تجزیه و مجدد استفاده بازیافت،

نوآوري فرآیند 
 سبز

فرایند تولید در کاهش  توجهقابل ریتأث. 1
 GPCI1 زائدات و پسماند خطرناك

فرایند تولید در کاهش  توجهقابل ریتأث. 2
 GPCI2 مصرف انرژي

فرایند تولید در بازیافت  توجهقابل ریتأث. 3
 GPCI3 پسماند

 ,.EMA1 Ferreira et.al محیطیهاي زیست. شناسایی هزینه1حسابداري حسابداري 
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 هازیرگویه هاگویه متغیرها
کد 

 زیرگویه
 منبع

مدیریت 
 محیطیزیست

مدیریت 
 محیطیزیست

 EMA2 2010; Saeidi محیطیهاي زیستبندي هزینه. طبقه2
et al., 2018; 
Chaudhry et 

al., 2020 
 و سلیمانی

1398 مجبوري،  

 به مربوط هزینه حساب از . استفاده3
 EMA3 زیستمحیط

 به محیطیزیست هايهزینه . تخصیص4
 EMA4 تولید فرایند

 به محیطیزیست هايهزینه . تخصیص5
 EMA5 محصولات

 EMA6 محصول عمر چرخه هزینه . ارزیابی6
 هايهزینه مدیریت بهبود یا . معرفی7

 EMA7 محیطیزیست

هاي احتمالی . برآورد بدهی8
 EMA8 محیطیزیست

 EMA9 محصولات موجودي وتحلیل. تجزیه9
براي عملکرد  سالانه گزارش . تهیه10

 EMA10 محیطیزیست

 EMA11 محصول اثرات وتحلیل. تجزیه11
 EMA12 محصول بهبود وتحلیل. تجزیه12
 هايشاخص از استفاده و . توسعه13

زیست محیط به مربوط کلیدي عملکرد
)KPI( 

EMA13 

 عملکرد شرکت

 مالی عملکرد

 FPr1 گذاريسرمایه بازده. 1
Ar, 2012; 

Eiadat et al., 
2011; Chiou 
et al., 2011 

 FPr2 فروش بازده. 2
 FPr3 سهام صاحبان حقوق بازده. 3
 FPr4 هادارایی بازده. 4
 FPr5 بازار از سهم. 5

 عملکرد
 محیطیزیست

 گازهاي انتشار خطرناك، پسماند کاهش. 1
 ,.EPr1 Chiou et al غیره و ايگلخانه

2011; Singh 
et al., 2020; 
Zhu et al., 

2013; 
 EPr2 محیطیزیستمقررات  با مطابقت. 2
 EPr3 محصول تولید/فرایند کیفیت بهبود. 3
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 هازیرگویه هاگویه متغیرها
کد 

 زیرگویه
 منبع

 جایگاه بهبود( شرکت شهرت بهبود. 4
 EPr4 )شرکت

Esfahbodi et 
al., 2016 

 EPr5 محیطیزیست هايبحران کاهش. 5
 EPr6 شرکت محیطیزیست وضعیت بهبود. 6

 عملکرد
 اقتصادي/هزینه

 CPr1 شدهيداریخر مواد هزینه کاهش. 1

Zhu et al., 
2013; Zhu et 

al. 2008; 
Esfahbodi et 

al., 2016 

 CPr2 انرژي مصرف کاهش. 2
 CPr3 پسماند تصفیه هزینه کاهش. 3
 CPr4 پسماند تخلیه هزینه کاهش. 4
 حوادث به مربوطجرائم  کاهش. 5

 CPr5 محیطیزیست

 ي پژوهشهاافتهی

 آمار توصیفی
 نیازاشیپ کهطور . هماندهدیم نشان را يآمار جامعه به مربوط یفیتوص آمار 2 جدول

ها ارسال شده بود از آنان خواسته شد به شرکت لیمیا قیکه از طر ياپرسشنامه در شد گفته
) که یو کارشناسان مال یسرپرست مال ،یمال سیرئ ،یمال ری(مد یاز بخش مال يکه فرد

 یشناستیجمع قسمت در. دهد پاسخ را پرسشنامه است شرکت یکل يهاتیفعال بهآگاه 
 که است شده دهیپرس شرکت و دهندهپاسخ فرد مشخصات خصوص در یسوا لات پرسشنامه

 :است ریز جدول شرح به آن اهم

 دهندگانپاسخ یشناستیجمع مشخصات. 2 جدول

 تیفعال نوع
 شرکت

 تعداد شرکت نوع تعداد
 تیریمد يحسابدار ياجرا

 یطیمحستیز
 درصد

 سن
 شرکت

 درصد

 16 کیالکترون و برق
 شرکت

 یبورس
26/%24 کاملصورت به ،یبل 66  

 ای سال 10
 کمتر

31/%19 

 19 ییدارو
 شرکت
 یفرابورس

 49%/50 يحدود تا ،یبل 5
 20 تا 11

 سال
19/%31 
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 تیفعال نوع
 شرکت

 تعداد شرکت نوع تعداد
 تیریمد يحسابدار ياجرا

 یطیمحستیز
 درصد

 سن
 شرکت

 درصد

 26 يسلولز
 ریغ شرکت
 یبورس

 24%/26 ریخ 131
 30 تا 21

 سال
41/%8 

 100% جمع 202 جمع 24 ییایمیش
 30 از شیب

 سال
09/%41 

 تعداد 24 ییغذا
 کارکنان

 درصد يکار تجربه درصد
 سمت
 یسازمان

 درصد

 26 يفلز
 250 از کمتر

 نفر
 7%/43 حسابدار 9%/90 سال 5 از کمتر %56/93

 12 يرفلزیغ یکان
 تا 251 نیب

 نفر 500
 22%/78 سال 10 تا 5 نیب %2/48

 حسابدار
 ارشد

38/%12 

 7 يکشاورز
 تا 501 نیب

 نفر 800
 2%/47 یمال سیرئ 38%/61 سال 20 تا 10 نیب %14/85

 5 يسازنیماش
 800 از شیب

 نفر
 20%/79 ریسا 28%/71 سال 20 از شیب %25/74

 دارنده 6 ینساج
ISO 

 درصد دهندهپاسخ تیجنس درصد
 سرپرست

 یمال
90/%9 

 و گاز و نفت
 یمیپتروش

 47%/03 یمال ریمد 24%/26 مرد 81%/68 یبل 37

 100% جمع 75%/74 زن 18%/32 ریخ 202 جمع

 هافرضیه آزمون و استنباطی آمار
 شد استفاده PLSروش  به ساختاري معادلات از هافرضیه آزمون براي پژوهش این در

)Latan et al., 2018; Ferreira et al., 2010( .گرفت انجام زیر لازم يهایبررس ابتدا لذا: 
)، آلفاي کرونباخ، پایایی AVE( شدهاستخراجاز بارهاي عاملی، میانگین واریانس 

شود آلفاي مشاهده می 3که در جدول  طورهمانترکیبی براي تمام متغیرها استفاده شد. 
 حاضر ، نتایج پژوهشجهیدرنتبوده  7/0یی ترکیبی براي همه متغیرها بالاتر از ایو پاکرونباخ 

که باید  AVEکند. با توجه به معیار می دییتأ را مدل مناسب برازش معیار، دو این مورد در
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گیري نیز اندازه هايمدل زشبرا بودن مناسب و مدل همگراي باشد روایی 5/0بالاتر از 
 دهندهتشکیل عوامل کشف و پرسشنامه ساختار تحلیلمنظور بهشود. افزون بر این، می دییتأ

 چه که است موضوع این دهندهنشان بارعاملی .شد استفاده نیز عاملی بارهاي از متغیر هر
 این مقدار. شودمی داده توضیح خود مکنون متغیر ها توسطشاخص هايواریانس از میزان

باشد (داوري و رضازاده،  معنادار %95 اطمینان فاصله در و تربزرگ 5/0از  باید شاخص
نشان داده شده است  3که در جدول  طورهمان). 1396منش، و رحمانی و بشیري 1393

تر از بزرگ t-valueمعنادار ( %95و در سطح  5/0تر از ها بزرگتمامی بارهاي عاملی سازه
 ) است.96/1

 هاگیري و ساختاري، بارهاي عاملی و معناداري سازههاي برازش مدل اندازه. شاخص3جدول 

 متغیر
کد 

 زیرگویه
 λ t-value بارعاملی

 آلفاي
 کرونباخ

 پایایی
 ترکیبی

 واریانس میانگین
 )AVEشده (استخراج

 نوآوري محصول سبز

GPDI1 887/0 770/36 

941/0 958/0 850/0 GPDI2 912/0 534/57 

GPDI3 941/0 812/92 

GPDI4 947/0 481/93 

 نوآوري فرآیند سبز
GPCI1 919/0 402/82 

892/0 933/0 822/0 GPCI2 898/0 780/43 

GPCI3 903/0 165/67 

حسابداري مدیریت 
 یطیمحستیز

EMA1 863/0 849/48 

979/0 981/0 802/0 

EMA2 916/0 202/60 

EMA3 906/0 804/61 

EMA4 928/0 303/81 

EMA5 916/0 553/85 

EMA6 868/0 371/40 

EMA7 861/0 643/43 

EMA8 895/0 031/68 

EMA9 865/0 061/32 

EMA10 926/0 216/100 
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 متغیر
کد 

 زیرگویه
 λ t-value بارعاملی

 آلفاي
 کرونباخ

 پایایی
 ترکیبی

 واریانس میانگین
 )AVEشده (استخراج

EMA11 862/0 023/47 

EMA12 916/0 607/703 

EMA13 915/0 100/79 

 عملکرد مالی

FPr1 926/0 477/60 

956/0 966/0 850/0 
FPr2 941/0 921/55 

FPr3 880/0 252/44 

FPr4 925/0 012/72 

FPr5 936/0 914/63 

 محیطیتعملکرد زیس

EPr1 929/0 924/75 

951/0 963/0 838/0 
EPr2 941/0 231/90 

EPr3 937/0 109/87 

EPr4 873/0 927/41 

EPr5 895/0 950/56 

 عملکرد اقتصادي/هزینه

CPr1 905/0 070/47 

954/0 964/0 844/0 
CPr2 895/0 967/37 

CPr3 927/0 622/60 

CPr4 938/0 462/73 

CPr5 926/0 634/77 

 این به روایی واگرا. شد استفاده لاکر-فورنر معیار همچنین براي بررسی روایی واگرا از
 و ندارد دیگر متغیرهاي سایر با همپوشانی ،مؤلفه هر به مربوط هايپرسش که است مفهوم

 این طبق آماري لحاظ به. دارد پژوهشگرموردنظر  مؤلفه با را همبستگی بالاتریندرواقع 
 سایر از بیشتر خودش به مربوط هايبراي شاخص باید مکنون متغیر هر واریانس شاخص
شوند حذف هایی که باعث واگرایی میباید سازه صورت نیاباشد. در غیر  هاشاخص

 است: 4گردند. نتایج نهایی پس از انجام تعدیلات مربوطه به شرح جدول 
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 لاکر-فورنر . اعتبار روایی واگرا بر اساس معیار4جدول 

 

حسابداري 
مدیریت 

 یطیمحستیز

عملکرد 
 اقتصادي/

 هزینه

عملکرد 
 ستیز

 یطیمح

عملکرد 
 مالی

نوآوري 
فرآیند 

 سبز

نوآوري 
محصول 

 سبز
حسابداري 
مدیریت 

 محیطیزیست
895/0 

     

عملکرد 
 اقتصادي/هزینه

834/0 918/0 
    

عملکرد 
 محیطیزیست

846/0 885/0 915/0 
   

 922/0 784/0 790/0 827/0 عملکرد مالی
  

نوآوري فرآیند 
 سبز

796/0 811/0 827/0 800/0 907/0 
 

نوآوري محصول 
 سبز

800/0 816/0 870/0 731/0 894/0 922/0 

 هاي پژوهشآزمون فرضیه
آزمون  همان یا مدل جزئی برازش بررسی به نوبت مدل کلی برازش از اطمینان از پس

این  بودن معنادار و متغیر هر اثرگذاري ضریب مرحله این در. رسدمی پژوهشی هايفرضیه
 و مدل هايفرضیه به مربوط مسیرهاي ضرایب 2شکل  .گیردمی قرار یموردبررس ضریب

 عدم رد یا رد یا رابطه در توانمی اساس این بر. دهدمی نشان را این ضرایب معناداري نیز
 .کرد گیريپژوهشی تصمیم هايفرضیه
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 مدل معناداري عدد و مسیر ضرایب .2 شکل

 هايداده توان دریافت کهمی 5 شماره جدول درشده ارائه و اطلاعات 2با توجه به شکل 
 تأیید مورد را 2,2 فرضیۀ جزبه اول و دوم پژوهشی هايفرضیه تمام ،شدهيآورجمعتجربی 

بر عملکرد  سبز فرآیند نوآوري که بود شده ادعا 2,2 فرضیۀ در. دهندقرار می
)، 207/1( رابطهبراي این  شدهمحاسبه tدارد. با توجه به اینکه مقدار  ریتأثمحیطی زیست

این فرضیه  دییتأشواهد کافی براي  جهیدرنت) است، 96/1کمتر از مقدار بحرانی آن (
) است و در 027/2( 1,1براي فرضیه  شدهمحاسبه tپژوهش وجود ندارد. از سوي دیگر 

الی است معنادار نوآوري محصول سبز بر عملکرد م ریتأثدرصد حاکی از  95سطح اطمینان 
منفی و  ریتأثاما توجه به این نکته ضروري است که ضریب منفی مسیر آن، حاکی از وجود 

 معناداري است.
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 ها. نتایج آزمون فرضیه5جدول 
 وضعیت فرضیه t P Valuesآماره  بتا هاي پژوهشفرضیه

 دییتأ 043/0 027/2 -162/0 مالی عملکرد >- سبز محصول نوآوري 1,1
 دییتأ 000/0 749/6 476/0 محیطیزیست عملکرد >- سبز محصول نوآوري 1,2
 دییتأ 002/0 061/3 251/0 هزینه/اقتصادي عملکرد >- سبز محصول نوآوري 1,3
 دییتأ 000/0 976/4 499/0 مالی عملکرد >- سبز فرآیند نوآوري 2,1
 دییتأعدم 227/0 207/1 087/0 محیطیزیست عملکرد >- سبز فرآیند نوآوري 2,2
 دییتأ 015/0 443/2 226/0 هزینه/اقتصادي عملکرد >- سبز فرآیند نوآوري 2,3

داشته  ییهاممکن است تفاوت گریکدیبا  یطیمحستیازنظر ز عیصنا که است ذکر به لازم
 داده نشان مختلف عیصنا در هاتفاوت نیا تا است شده یسع ،6در جدول  نیبنابرا ،باشند
نمونه در هر صنعت لازم است  200حداقل  یلیتحل نیچن انجام يکه برا یآنجائ از. شود

 ذکر زانیکمتر از م یدر هر صنعت در نمونه موردبررس ها) و تعداد شرکت1384 هومن،(
 در هاآن از ونهنم 20که حداقل  یعیصنا اساس بر هالیتحلصرفاً  نیبنابرا ،شده است

نمونه)،  شرکت 37 اساس(بر  یمیپتروش و گاز و نفت گروه عیصنا مانند است بوده دسترس
نمونه)،  شرکت 26 اساس(بر  يسلولز گروهنمونه)،  شرکت 26 اساس بر( يفلز گروه
 ارائه) نمونه شرکت 24 اساس(بر  ییغذا گروه و) نمونه شرکت 24( ییایمیش گروه

 .شودیم

 هر صنعت کیبه تفک هاهیفرض آزمون جینتا. 6 جدول

 هافرضیه
 غذایی شیمیایی سلولزي فلزي پتروشیمینفت و گاز و 

 )tبتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره 
1,1 044/0- )288/0( 332/0- )756/0( 544/0- )593/1( 109/0- )335/0( 048/0 )163/0( 
1,2 521/0 )625/3( 762/0 )525/4( 338/0 )793/1( 359/0 )267/1( 601/0 )362/2( 
1,3 144/0 )792/0( 614/0 )869/2( 014/0 )047/0( 630/0- )619/1( 384/0 )104/1( 
2,1 581/0 )948/3( 873/0 )296/2( 739/0 )945/1( 662/0 )044/2( 036/0 )118/0( 
2,2 185/0- )211/1( 047/0 )282/0( 198/0 )905/0( 047/0 )159/0( 075/0- )253/0( 
2,3 379/0 )298/2( 275/0 )388/1( 221/0 )691/0( 473/0 )280/1( 115/0- )273/0( 



 25 | دل ماسوله خرم ونمازي ...؛  تیریمد يحسابدار یانجیسبز و نقش م ينوآور ریتأث

عملکرد  رسبز ب محصول ينوآوراز آن است که  یحاک 6اطلاعات مندرج در جدول 
به  t آمارهبا  بیترت به( ییغذا و يفلز ،یمیپتروش و گاز و نفت عیصنا در یطیمحستیز

تنها بر  سبز محصول ينوآور نیا بر افزون. دارد ری) تأث362/3و  525/4 ،625/3مقدار 
 ينوآوراست.  رگذاری) تأث869/2به مقدار  t(با آماره  يفلزدر صنعت  يعملکرد اقتصاد

(به  ییایمیش و يفلز ،یمیپتروشنفت و گاز و  عیدر صنا یبر عملکرد مال زیسبز ن ندیفرآ
 ندیرآف ينوآور نیدارد. افزون بر ا ری) تأث044/2و  296/2، 948/3به مقدار  t آماره با بیترت

 رگذاریتأث t 298/2با آماره  یمیتنها در صنعت نفت و گاز و پتروش يسبز بر عملکرد اقتصاد
 يآن است که نه نوآور انگریب يدر صنعت سلولز tشده از آماره گزارش جینتااست. 

 .ندارد يریشرکت تأث ياز عملکردها کیچیسبز بر ه ندیفرآ يمحصول سبز و نه نوآور

 محیطینقش میانجی حسابداري مدیریت زیستبررسی 
استفاده شد.  1محیطی از آزمون سوبلبراي بررسی نقش میانجی حسابداري مدیریت زیست

 ,Sobelبه عمل آمد (در این آزمون براي بررسی نقش میانجی متغیر از فرمول زیر استفاده 

1982:( 

 
 که در این فرمول:

a میانجی؛ و مستقل متغیر میان مسیر ضریب مقدار 
b وابسته؛ و میانجی متغیر میان مسیرریب ض مقدار 

Sa و میانجی؛ و مستقل متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد خطاي 
Sb 7جدول  .باشدیوابسته م و میانجی متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد خطاي 

 نشان سوبل آزمون در t آمارهدهد. میانجی را نشان می متغیر اثر براي سوبل آزمون نتایج
 رابطه در را بودن گریمیانج تیقابل یطیمحستیز تیریمد يحسابدار متغیر ایآ که دهدیم

1. Sobel test 
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 .ریخ ای دارد شرکت عملکرد و سبز ينوآور ابعاد نیب

 . نتایج آزمون سوبل براي اثر متغیر میانجی7جدول 

 t Pآماره  بتا هاي میانجیفرضیه
Values 

وضعیت 
 میانجی

 دییتأ 000/0 408/4 439/0 محیطیزیست مدیریت حسابداري >- سبز محصول نوآوري
 دییتأ 000/0 724/3 404/0 محیطیزیست مدیریت حسابداري >- سبز فرآیند نوآوري
حسابداري مدیریت  >-نوآوري محصول سبز  3,1

 عملکرد مالی >-محیطی زیست
 دییتأ 000/0 233/4 245/0

حسابداري مدیریت  >-نوآوري محصول سبز  3,2
 محیطیعملکرد زیست >-محیطی زیست

 دییتأ 000/0 427/4 174/0

حسابداري مدیریت  >-نوآوري محصول سبز  3,3
 عملکرد اقتصادي/هزینه >-محیطی زیست

 دییتأ 000/0 068/4 199/0

محیطی حسابداري مدیریت زیست >-نوآوري فرآیند سبز  4,1
 عملکرد مالی >-

 دییتأ 003/0 991/2 226/0

محیطی حسابداري مدیریت زیست >-نوآوري فرآیند سبز  4,2
 محیطیعملکرد زیست >-

 دییتأ 011/0 535/2 160/0

محیطی حسابداري مدیریت زیست >-نوآوري فرآیند سبز  4,3
 عملکرد اقتصادي/هزینه >-

 دییتأ 011/0 529/2 183/0

است.  1,96تر از در تمامی روابط بزرگ tشود آماره مشاهده می 7که در جدول  طورهمان
از آزمون سوبل حاکی از وجود اثر میانجی متغیر حسابداري مدیریت  آمدهدستبهنتایج 
محیطی بر رابطه بین تمامی ابعاد نوآوري سبز و عملکرد شرکت است. لازم به ذکر زیست
محیطی تنها معنادار بودن رابطه بین نوآوري فرآیند سبز و عملکرد زیست کهییازآنجااست 

محیطی اتفاق افتاده است، بنابراین با حضور متغیر میانجی حسابداري مدیریت زیست
 کند.محیطی نقش میانجی کامل را در این رابطه ایفا میحسابداري مدیریت زیست

 عیصنا در یطیمحستیز تیریمد يارحسابد یانجیم ثرا یبررس جینتا ن،یا بر افزون
بر رابطه  یطیمحستیز تیریمد ياز آن است که حسابدار یحاک 8 جدول در زین مختلف

نفت و  عیصنا در تنها ،ياقتصاد و یطیمحستیز ،یمال عملکرد و سبز ندیفرآ ينوآور نیب
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 رابطهکه  یو از آنجائ کندیعمل م یانجیم ریمتغ کیعنوان به ،يو سلولز یمیگاز و پتروش
 ریتنها با حضور متغ يشرکت در صنعت سلولز يعملکردها و سبز ندیفرآ ينوآور نیب
 تیریمد يحسابدار نیاتفاق افتاده است، بنابرا یطیمحستیز تیریمد يحسابدار یانجیم
 ي. لازم به ذکر است حسابدارکندیم فایرابطه ا نیکامل را در ا یانجینقش م یطیمحستیز

 در یطیمحستیز عملکرد و سبز ندیفرآ ينوآور نیب رابطه در یطیمحستیز تیریمد
 بر افزون. کندیم فایا زین را کامل یانجیم ریمتغ نقش زین یمیپتروش و گاز و نفت صنعت

محصول  ينوآور نیبر رابطه ب یطیمحستیز تیریمد يحسابدار ،ییایمیش صنعت در ن،یا
. کندیم عمل کامل یانجیم ریمتغ کیعنوان به ،يو اقتصاد یطیمحستیسبز و عملکرد ز

 ينوآور نیب رابطه بر یطیمحستیز تیریمد يحسابدار زین ییدر صنعت غذا نیهمچن
که  کندیم فایارا  یانجیم ریمتغ کینقش  ،یطیمحستیز و یمال عملکرد و سبز محصول

صنعت،  نیدر ا یمحصول سبز و عملکرد مال ينوآور نینقش آن در رابطه ب ن،یبنیدرا
 کامل است. یانجیم

 هر صنعت کیبه تفک یانجیم ریاثر متغ يآزمون سوبل برا جی. نتا8 جدول

 هاي میانجیفرضیه
نفت و گاز و 

 پتروشیمی
 غذایی شیمیایی سلولزي فلزي

 )tبتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره 
 >- سبز محصول نوآوري

 مدیریت حسابداري
 محیطیزیست

043/0 )245/0( 105/1 )733/2( 
021/0- 

)081/0( 
838/0 )239/4( 843/0 )752/2( 

 >- سبز فرآیند نوآوري
 مدیریت حسابداري

 محیطیزیست
821/0 )883/5( 

433/0- 
)904/0( 

905/0 
)505/3( 

094/0 )430/0( 
013/0- 

)037/0( 

 >-نوآوري محصول سبز  3,1
مدیریت حسابداري 

 عملکرد مالی >-محیطی زیست
018/0 )240/0( 463/0 )743/1( 

015/0- 
)078/0( 

322/0 )182/1( 692/0 )494/2( 

 >-نوآوري محصول سبز  3,2
حسابداري مدیریت 

027/0 )247/0( 193/0 )514/1( 
010/0- 

)080/0( 
447/0 )438/2( 330/0 )056/2( 
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 هاي میانجیفرضیه
نفت و گاز و 

 پتروشیمی
 غذایی شیمیایی سلولزي فلزي

 )tبتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره  )tبتا (آماره 
عملکرد  >-محیطی زیست
 محیطیزیست

 >-نوآوري محصول سبز  3,3
حسابداري مدیریت 

عملکرد  >-محیطی زیست
 اقتصادي/هزینه

018/0 )218/0( 095/0 )627/0( 
016/0- 

)084/0( 
796/0 )355/2( 466/0 )960/1( 

 >-نوآوري فرآیند سبز  4,1
حسابداري مدیریت 

 عملکرد مالی >-محیطی زیست
335/0 )380/2( 

182/0- 
)789/0( 

635/0 
)535/2( 

036/0 )188/0( 
010/0- 

)029/0( 

 >-نوآوري فرآیند سبز  4,2
حسابداري مدیریت 

عملکرد  >-محیطی زیست
 محیطیزیست

509/0 )154/3( 
076/0- 

)692/0( 
438/0 

)437/2( 
050/0 )296/0( 

005/0- 
)021/0( 

 >-نوآوري فرآیند سبز  4,3
حسابداري مدیریت 

عملکرد  >-محیطی زیست
 اقتصادي/هزینه

348/0 )697/2( 
037/0- 

)420/0( 
653/0 

)196/3( 
089/0 )319/0( 

007/0- 
)023/0( 

 شده شرکت ارائه عملکرد بر سبز نوآوري ابعاد غیرمستقیم تأثیر ضرایب 9در جدول شماره 
 براي که دیآیم دست به کلی متغیر اثر مستقیم، و غیرمستقیم تأثیر ضریب مجموع از. است

 .است شده گزارش و محاسبهها رابطه از هرکدام

 متغیرها کلی اثر و غیرمستقیم تأثیر . ضرایب9جدول 

 یموردبررسرابطه 
ضریب 

 ریتأث
 مستقیم

 غیرمستقیم ریتأثضریب 
اثر 
 کلی

 تیاولو

 6 083/0 245/0 -162/0 مالی عملکرد >- سبز محصول نوآوري
 2 650/0 174/0 476/0 محیطیزیست عملکرد >- سبز محصول نوآوري
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 یموردبررسرابطه 
ضریب 

 ریتأث
 مستقیم

 غیرمستقیم ریتأثضریب 
اثر 
 کلی

 تیاولو

 3 450/0 199/0 251/0 هزینه/اقتصادي عملکرد >- سبز محصول نوآوري
 1 725/0 226/0 499/0 مالی عملکرد >- سبز فرآیند نوآوري
 5 247/0 160/0 087/0 محیطیزیست عملکرد >- سبز فرآیند نوآوري
 4 409/0 183/0 226/0 هزینه/اقتصادي عملکرد >- سبز فرآیند نوآوري

بندي اولویت را هاآن توانیم شرکت عملکردهاي بر سبز نوآوري ابعاد کلی اثر به توجه با
 عملکردهاي بر را کلی اثر بیشترین که سبز نوآوري از هاییجنبه صورتنیبد و کرد

ملاحظه  9که در جدول  طورهمان .داد قرار يسازادهیپ و توجه اولویت در شرکت دارند
محیطی سپس بر شود نوآوري محصول سبز به ترتیب بیشترین اثر را بر عملکرد زیستمی

عملکرد اقتصادي و در کمترین مقدار بر عملکرد مالی دارد. از طرفی نوآوري فرآیند سبز 
ر بر بیشترین اثر را در ابتدا بر عملکرد مالی و سپس بر عملکرد اقتصادي و در کمترین مقدا

 محیطی دارد.عملکرد زیست

 گیريبحث و نتیجه
 تشویق را هاشرکت عمدتاً محیطیحسابداري مدیریت زیست که دهدمی نشان ادبیات

 استدلال. باشند نوآورتر زمان، طول در محیطیزیست هايهزینه کاهشمنظور به تا کندمی
 از برتر که است محصولاتی تولید و طراحی در رقابتی مزیت یک نوآوري که بر این است
 رو در این پژوهش،ازاین. )Saeidi et al., 2018( شودیم گرفته نظر در رقبا محصولات

نوآوري سبز (شامل نوآوري محصول سبز و نوآوري فرآیند سبز) از طریق  که شد ادعا
نتایج  شود.می شرکت عملکرد باعث بهبود محیطیحسابداري مدیریت زیست از استفاده

آن است که نوآوري محصول سبز بر عملکرد  دیمؤ 5و  7هاي نشان داده شده در جدول
و  476/0 ریتأثمستقیم (به ترتیب با ضریب  صورتبهمحیطی و اقتصادي شرکت چه زیست

محیطی (به ترتیب با ضریب نقش میانجی حسابداري مدیریت زیست واسطهبه) و چه 251/0
هاي صورت مثبت و معناداري دارد. این نتیجه با نتایج پژوهش ریأثت) 199/0و  174/0 ریتأث
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)، مروتی و همکاران 2020)، چودهري و همکاران (2019و همکاران ( 1گرفته توسط کیو
هاي مطابقت دارد. از سوي دیگر بر اساس یافته )1398( همکاران و ) و رحیمی1393(

ابطه معنادار اما در جهت منفی پژوهش، نوآوري محصول سبز با عملکرد مالی شرکت ر
استدلال  گونهنیاتوان ) که علت منفی بودن این رابطه را می-162/0 ریتأث دارد (ضریب

 هزینه که است مالی هنگفت هايگذاريسرمایه مستلزم سبز نمود که نوآوري محصول
منفی دارد. این نتیجه با نتایج  ریتأثبر عملکرد مالی  جهیدرنتدهد می افزایش را شرکت
 3آگوریلا و کورتیز )،0132( 2همکاران و سنیدرهاي صورت گرفته توسط پژوهش

 جیاساس نتا برذکر است که  انیشامطابقت دارد.  )2008( همکاران، و 4ایدات ) و2013(
نفت و گاز و  عیدر صنا یطیمحستیمحصول سبز بر عملکرد ز ينوآور 6جدول 

 و) 362/3و  525/4، 625/3به مقدار  tبا آماره  بی(به ترت ییو غذا يفلز ،یمیپتروش
. است رگذاری) تأث869/2به مقدار  t(با آماره  يدر صنعت فلز يبر عملکرد اقتصاد نیهمچن
 سبز محصول نوآوري که است آن دهندهنشان 9جدول  در پژوهش نتایج این، بر افزون

دارد.  مالی عملکرد بر را ریتأث نیو کمتر محیطیزیست عملکرد بر را ریتأث بیشترین
محیطی نقش میانجی حسابداري مدیریت زیست واسطهبه، نوآوري محصول سبز حالنیباا
 ریتأث) دارد. 245/0 ریتأثمثبت و معناداري بر عملکرد مالی شرکت (با ضریب  ریتأث

حسابداري مدیریت غیرمستقیم نوآوري محصول سبز بر عملکرد مالی شرکت از طریق 
 باعث محیطیزیست مدیریت محیطی در این واقعیت نهفته است که حسابداريزیست

 این ،جهی. درنتملاحظه کنند را سالانه هايهزینه کل واقعی از تصویري هاشرکت که شودمی
 هايهزینه کاهش براي را جدیدي يهاروشبراي ابداع  مدیران باعث انگیزه امر

 نتیجه شود. اینمی جدید محصول طراحی در حتی یا و تولید فرایند طول در محیطیزیست
 .دارد مطابقت )2020چودهري و همکاران ( توسط گرفته صورت پژوهش نتایج با

1. Xue et al. 
2. Driessen et al. 
3. Aguilera-Caracuel, J., & Ortiz-de-Mandojana, N. 
4. Eiadat et al. 
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 عملکرد ، نوآوري فرآیند سبز بر5 و 7 هايجدول درشده داده بر اساس نتایج نشان
 ) و226/0و  499/0 ریتأث(به ترتیب با ضریب  مستقیمصورت به چه شرکت اقتصادي و مالی

 ریتأثمحیطی (به ترتیب با ضریب زیست مدیریت حسابداري میانجی نقشواسطه به چه
 گرفته صورت هايپژوهش نتایج با نتیجه این .دارد معناداري و مثبت ریتأث )183/0و  226/0

 ) و2016( 2همکاران و سینگه )،2014( 1همکاران و چنگ )،2011( همکاران و چیو توسط
) و عزیزمحمدلو و همکاران 1396، کاشانی و همکاران ()2010، (3ونگ و همکاران

هاي پژوهش، نوآوري فرآیند سبز با از سوي دیگر بر اساس یافته. دارد مطابقت )1396(
) دارد اما این رابطه معنادار 087/0 ریتأثمحیطی شرکت رابطه مثبتی (ضریب عملکرد زیست

 ) و2014( همکاران و هاي صورت گرفته توسط چنگن نتیجه مغایر با پژوهشنیست. ای
نقش میانجی  واسطهبه، نوآوري فرآیند سبز حالنیباا) است. 2016( همکاران و سینگه

محیطی شرکت مثبت و معناداري بر عملکرد زیست ریتأثمحیطی حسابداري مدیریت زیست
 محیطیاین است که حسابداري مدیریت زیست ) دارد. استدلال بر160/0 ریتأث(با ضریب 

 ناشی از پسماند خطرناك و مشکل مانند نوآوري فرآیند سبز، از ناشی مشکلات است قادر
محیطی را شناسایی کند و در این راستا باعث بهبود عملکرد زیست انرژي هايمحدودیت

و چودهري و  )2019( 4شرکت شود. این نتیجه با نتایج پژوهش آگوئیستا و همکاران
ملاحظه  9که در جدول شماره  طورهمان) مطابقت دارد. افزون بر این 2020همکاران (

مستقیم و همچنین غیرمستقیم نوآوري فرآیند سبز از طریق متغیر میانجی  ریتأثشود می
را  ریتأثرا بر روي عملکرد مالی و کمترین  ریتأثمحیطی بیشترین حسابداري مدیریت زیست

سبز بر  ندیفرآ ينوآور ز،یمختلف ن عیخصوص صنا درمحیطی دارد. د زیستبروي عملکر
به  tبا آماره  بی(به ترت ییایمیو ش يفلز ،یمینفت و گاز و پتروش عیدر صنا یعملکرد مال

تنها در صنعت نفت و گاز  يبر عملکرد اقتصاد نی) و همچن044/2و  296/2، 948/3مقدار 
 است. رگذاریتأث t 298/2با آماره  یمیو پتروش

1. Cheng et al. 
2. Singh et al. 
3. Wong et al. 
4. Agustia et al. 
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 هايشرکت گروه 14براي  را ضروري دانش پژوهش این هايیافته که رودمی انتظار
هاي ضوابط و معیارهاي استقرار واحدها و فعالیت«نامه آیین 2تولیدي فعال مطابق با ماده 

که بر اساس شدت و ضعف آلودگی و دیگر  08/03/1390 مصوب »صنعتی و تولیدي
ابعاد  طریق از شرکت عملکردهاي بهبود اند، دربندي شدههمحیطی طبقمسائل زیست

 این این، بر افزون. کند محیطی فراهمو اجراي حسابداري مدیریت زیست سبز نوآوري
در  هاي شرکتهاي سبز بر عملکردنوآوري ریتأثبه بسط مبانی نظري در خصوص  پژوهش

 .کندمیکمک  اي که کمتر کار شده است،حوزهعنوان به ایران

 هاپیشنهادها و محدودیت
این  طرح اولاً،. شود گرفته نظر در باید که است محدودیت چندین داراي مطالعه این

 مشمول لذا واتخاذشده  متغیرها بین در علی روابط تعیین جهت که است مقطعی پژوهش
صنعت و یا همانند نوع  کنندهتعدیل ، متغیرهاياًیثان .گرددمی طرح این ذاتی يهاتیمهدو

 .باشد داشته وجود شرکت عملکرد و سبز نوآوري در رابطه بین است ممکن اندازه شرکت
 شرکت استفاده عملکرد گیرياندازه براي دهندگانذهنی پاسخ ارزیابی از مطالعه این ثالثاً
 نگردد. دارخدشهنهایت تلاش به عمل آمد تا روایی و پایایی پژوهش  وجودنیباا .کندمی

 قیرا از طر یطیمحستیز يرهایشود متغیم شنهادیپ ندهیآ يهاپژوهش يبرا 
 منظوربههاي آتی بهتر است همچنین در پژوهش کنند. یبررس ،یتجرب ای یمطالعات طول

 توان ازگیري عملکرد شرکت، میدهندگان در اندازههاي پاسخرفع ذهنی بودن ارزیابی
همچنین به . کنند استفاده تربراي بررسی دقیق) عینی هايداده ،مثالعنوان(به دیگر معیارهاي

تري از قبیل تفکیک نوآوري سبز به سیستماتیک توسعه شود تاپژوهشگران آتی پیشنهاد می
ي بیشتر همچون نوآوري فناورانه سبز، نوآوري مدیریتی سبز در کنار نوآوري سبز هامؤلفه

پیوند آن  و سبز نوآوري برمؤثر  هايمکانیسم تعیین براي را محصول و نوآوري فرآیند سبز
 ياز استانداردها توانندیم یآت پژوهشگران ن،یا بر افزون .کنند شناسایی شرکت عملکرد با

 ،موردپژوهش موضوع يبرامناسب  يهاهیگو ترجامعاستخراج  يبرا GRI يگزارشگر
نبوده است  داریابعاد عملکرد پا یتمام یپژوهش بررس نیکه هدف ا یآنجائ از. رندیگ بهره
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در  که شودیم شنهادیپاست  يو اقتصاد یطیمحستیز ،یو صرفاً مربوط به عملکرد مال
در خصوص  ينوآور مربوط يهااز پرسش یعملکرد اجتماع یبه بررس لیصورت تما

 .شودکارکنان استفاده  یمنیو ا یسلامت شیافزا
 .اندنمودهبا سپاس از حسابرسان و کارشناسانی که در این تحقیق با ما همکاري 
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 منابع
 ي). حسـابدار1394( میـدزادبنـد، ح يخسـرو و، اطمـه، فیرودمعجنـ یلـامی، عجتبـی، مپوریمابراه

 .128-108)، 3(4سلامت،  يحسابدار. یرانآن در ا يرو یشپ يهاو چالش محیطییستز
اثــرات  یــل). تحل1396( یــومرث، کیــانیک و، لیرضــا، عیامجلویــد، تمجمیرحســین، اکاشــانیاشرف

کورش  یی: شرکت صنعت غذايها (مطالعه موردو عملکرد شرکت یطسبز بر مح ينوآور
)، 3(18 ،ینیو کـارآفر یریتمطالعات مـدگلرنگ).  یگروه صنعت رمجموعهیز ،»یلابرند او«

69-85. 
تهـران:  .PLSافـزار بـا نرم يمعادلات ساختار يسازمدل). 1393. (رشرضازاده، آ و، لی، عداوري

 انتشارات دانشگاه تهران.
. ایـران سرمایه بازار در اختیاري افشاي هايمحرك). 1396. (نازنین منش، بشیري و علی، رحمانی،

 .32-1), 56(14، مالی حسابداري تجربی مطالعات
 يبـر نـوآور محیطییسـتتعهد ز یر). تأث1398( یاسر، ياسکندر و، لی، عی، مهرابرج اله، فرحیمی

ــرد پا ــبز و عملک ــدارس ــش تعد ی ــا نق ــدگلیب ــت یکنن ــوزش زیس ــان در آم محیطی کارکن
 .38-25)، 4(17، ستیزطیانسان و محماهشهر.  یمیپتروش هايتشرک

. سـتیزطیسـبز در حفاظـت از مح ينقش حسـابدار یبررس). 1389( فروز، ایعیشف و، یمان، ازارع
 ، اسلامشهر.ستیزطیو مح یشناسنیزم یمل یشهما ینپنجم در شدهارائه

عـدم  ،محیطیزیسـت ياسـتراتژ ریتأث ی). بررس1398. (هدي، یزدي يمجبور و، غلامرضا، سلیمانی
: نقـش یمحیطی شـرکتارشـد بـر عملکـرد زیسـت یریتمحیطی و تعهد مدزیست یناناطم

 .104-87)، 43(12، یریتمد يحسابدارمحیطی. زیست یریتمد يحسابدار
 محیطیزیسـت عملکـرد در سبز ينوآور يهاوهیش نقش). 1399( فاطمه ،یفیشر و رحمان ،یفیشر

 ،يحسـابدار و تیریمد اقتصاد، یمل شیهما نیپنجم درشده ارائه. شرکت یمال عملکرد و
 .اهواز
پـاك و  ي). انتخـاب فنـاور1396( پیده، سـيمحمدنژاد مدرد و، فر، صی، فضلمید، حعزیزمحمدلو

کوچـک و متوسـط.  یعمحیطی صـنابهبـود عملکـرد زیسـت يبـرا يسبز، راهکار ينوآور
 .12-5)، 30(15، یصنعت يفصلنامه توسعه تکنولوژ
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بـر عملکـرد  یطـیمح يفشـارها ری). تـأث1395( پیدهمـدري محمـدنژاد، سـ و، میـد، حعزیزمحمدلو
 .48-41)، 49(13، يفصلنامه رشد فناورسبز.  يبر انتخاب فناور دیسازمان با تأک

 مـدلی ارائه). 1399( داوود خدادادي، رنجبر، محمدحسین، و ،اللهحجت سالاري، صدیقه، عزیزي،
ــا محیطیزیســت حســابداري هايشــاخص نســبی اهمیــت از جــامع ــات از اســتفاده ب  معادل

 .203-173), 66(17 مالی، حسابداري تجربی مطالعات. ساختاري
 ی). بررسـ1393( لیرضـا، عیـدهب یاییضـ و، هسـام ،یشناس جهرم، نمکلی، عيآبادیفشر مروتی

 .42-25)، 33(12، یصنعت یریتمطالعات مدسبز بر عملکرد سازمان.  يابعاد نوآور یرتأث
بر  یاجتماع يریپذتیمسئول یلیو نقش تعد ينوآور یر). تأث1397( اطمه، فیمیمق و، حمد، منمازي

، )2(25، یو حسابرسـ يحسـابدار يهـایبررسـ. ختلفم یعها در صناشرکت یعملکرد مال
289-310. 

 :. تهــرانیــزرلافــزار لبــا اســتفاده از نرم يمعادلــات ســاختار یــابیمــدل). 1384( یــدرعلی، حهــومن
 .انتشارات سمت
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