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 چکيده
ها را موظف به رعایت و شرکت هادولتبحران آلودگی محیط زیست و افزایش دما  

در زمینه  سرمایه گذاریو افزایش  های خودسیاستها و تصمیماستانداردهایی در 

ت افزایش رقاب. سبز و توجه به بخش تحقیق و توسعه سبز کرده است  های فناوری

ود را های خفعالیتضمن اینکه را برآن داشته که  صنایعو انگیزه بقاء بسیاری از 

محیط زیست و  بهکنند  های محوری متمرکزبر تولید اساسی و توانمندی

که این امر مستلزم  باشد توجه نمایندمحصوالتی که سازگار با محیط زیست می

و  باشد. انجام تحقیقمی سبزهای و نوآوریو توسعه  گذاری در تحقیقسرمایه

 صورتسازگار با محیط زیست  ها با هدف حمایت از نوآوریدر سازمانتوسعه سبز 

 کار جدیدی و های کسبباید فرصتسبز   عهتحقیق و توس هایگیرد و فعالیتمی

در این پژوهش با توجه به . درا متحول نمای صنایعوکار فعلی خلق کرده و یا کسب

های اندکی صورت گرفته است با اینکه  در زمینه تحقیق و توسعه سبز پژوهش

بررسی متون و ادبیات گذشته به شناسایی ابعاد تحقیق و توسعه سبز اقدام و چهار 

های تحقیق و توسعه و عامل سرمایه گذاری سبز، مقررات زیست محیطی، فعالیت

اختراعات سبز شناسایی شد در پایان به ارائه مدلی جهت شناسایی بهتر این موضوع 

 اقدام شده است.

تحقیق و توسعه سبز، سرمایه گذاری، مقررات زیست محیطی، : واژگان کليدي

 .اختراعات سبز

 

 

 

 

ل 
سا

ی )
ماع

جت
م ا

لو
ر ع

ی د
هش

ژو
ی پ

دها
کر

روی
ی 

علم
له 

مج
شم

ش
)

 

ره 
ما

ش
12  /

هار
ب

 1
23

1
 

ص
 /

 
33- 

12
  

 2 رضا منصوریان، 1 بندرزادهحميد شاه

 .استادیار دانشگاه خلیج فارس، گروه مدیریت صنعتی 1
 .دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس 2
 

  نام نویسنده مسئول:

 بندرزادهحميد شاه

 ارائه مدلی چهار بعدي بمنظور پایش تحقيق و توسعه سبز
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 مقدمه
افزایش دما و تغییرات آب و هوا و همچنین بحران منابع در سطح جهان به عنوان تهدیدی عملی برای تولید سنتی امروزه 

 قد علم کرده است. توانایی مقابله با مسائل محیط زیست و مسائل انرژی به عنوان یک متغیر کلیدی در تعیین آینده رقابتی صنایع

وان های سبز به عنو آینده اقتصادی کشورها  تبدیل شده است. از این رو سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه سبز و فناوری

ها انها و سازمتواند دانش و اطالعاتی فراهم کند که دولتنیرو محرکه جدیدی معرفی شده است. در واقع تحقیق و توسعه سبز  می

-Sang) های خود، محیط زیست را مد نظر قرار دهند و آینده بهتری برای خود و جامعه رقم بزننداستها و سیرا در اتخاذ تصمیم

Ho Lee, 2015). جهان سراسر در جوامع مختلف و ها دولت کنندگان، مصرف سوی از محیطی زیست های نگرانی افزایش با 

 سبز فناوری و سبز برند سبز، محصول یتوسعه زیست مانند محیط سازگار با هایرنامهب یتوسعه صدد در تولیدی های شرکت و

 اولیه مواد تأمین از هاشرکت فعالیت در مهم عوامل از یکی امروزه که جایی شد تا کشیده مختلف صنایع به هانگرانی این برآمدند

آید، می پیش کننده مصرف توسط محصول از استفاده حین که مسائلی و کارخانه در جدید تولید محصول فرآیند تا گرفته

ها جهت های پاک دارد که این فناوریهای تجدیدپذیر و انرژیهای سبز اشاره به انرژیاست فناوری محیطی زیست مالحظات

یک بنیاد  ه ازهای سازنده برخواستبه معنای فعالیتشوند. تحقیق و توسعه سبز در واقع ارائه می زیستسازگاری بیشتر با محیط 

انش گیری از  دمنظم است که با هدف افزایش دانش انسانی درباره محیط زیست و فرهنگ اجتماعی سازگار با محیط زیست و بهره

ایع در مورد صن 2112طبق گزارشی که در آگوست سال  . (Joëlle Noailly, 2015) شودسبز در کاربردهای جدید ارائه می

جنرال الکتریک و نیسان در زمینه تحقیق و توسعه سبز بالغ بر  های چند ملیتی بزرگ از قبیل سامسونگ،نوین منتشر شد شرکت

و های تجدیدپذیر، ساختهایی از تحقیق و توسعه سبز مثل: انرژیزمینه هااند.این تحقیقگذاری کردهمیلیارد دالر سرمایه 241

 نددا تحقیق و توسعه سبز میوری انرژی و فناوری پاک را پرطرفدارترین موضوعات مربوط به هرهساز سبز، شبکه هوشمند، ب

(Hazel Henderson, 2012). 

 

 بيان مسئله
ر دها ها و سازمانمحیطی و درنتیجه افزایش نگرانی دولتها، مشکالت زیستجوامع صنعتی امروزه موجب افزایش آلودگی

 .ه استها موجب به وجود آمدن مفهوم جدیدی با عنوان تحقیق و توسعه سبز شدزیست شده است. این نگرانیرابطه با محیط

 های خوبی اگر چهاند و پژوهشتحقیق و توسعه سبز به خوبی استفاده کردهامروزه کشورهای کمی را می توان یافت که از مفهوم 

ند. ااند ولی هیچکدام مدلی برای این موضوع پیشنهاد نکردهتحقیق و توسعه سبز انجام دادهاندک جهت شناسایی و بررسی ابعاد 

های سبز مطرح شده است و کمتر صنعتی را می توان یافت که در بعد عمل نیز از این در کشور ما نیز به تازگی مفهوم فناوری

وان یافت تزمینه تحقیق و توسعه سبز صورت گرفته باشد نمی مفهوم و فلسفه استفاده کرده باشد. پژوهشی که به طور مستقیم  در

ها از واژه تحقیق و توسعه سبز استفاده شده باشد ولی بررسی ابعاد و اهداف آن و همچنین ارائه شاید به ندرت در بعضی از پژوهش

ق و ژوهش  شناسایی ابعاد تحقیمدلی در این زمینه برای روشن تر شدن موضوع صورت نگرفته است. بنابراین مساله اصلی این پ

 باشد.توسعه سبز می

 

 تحقيق و توسعه سبزاهميت و ضرورت 
تحقیق و توسعه سبز راهبردی انتخاب شده برای توسعه پایدار محیط زیست است و هدف اصلی آن افزایش بهره وری و 

حقیق و توسعه سبز از ابزارهای توسعه اقتصادی اجتماعی است به نحوی که موجب حفاظت و ایمنی در محیط زیست شود. ت

حیط ها بر مها و اثرات آنکند تا موجب کاهش تاثیر فعالیت سازمانهای مدیریت محیط زیست استفاده میمختلف، فنون و فناوری

زیست شود. در تحقیق و توسعه سبز در عین حال که موضوع صرفه جویی بهینه منابع مورد تاکید است، مالحظات زیست محیطی 

تواند به دنبال توسعه تماعی نیز مورد توجه است. بدیهی است که هیچ کشوری بدون توجه به مسائل زیست محیطی نمیو اج

وری، حفاظت از محیط زیست است، زیرا بهره وری مبتنی بر بهبود مستمر ترین اقدام برای افزایش بهرهپایدار باشد، بنابراین اصلی
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های خدماتی، کشاورزی، صنعتی پایدار بوده است. تحقیق و توسعه سبز در تمام بخشو حفظ محیط زیست پایه و اساس توسعه 

 .و تولیدی قابل بکارگیری است

 

 تعاریف تحقيق و توسعه سبز
تحقیق و توسعه  سبز به عنوان یک اقدام برای یادگیری داخلی بر پایه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سبز و افزایش 

تحقیق و توسعه سبز نه تنها باشد. شرکت ها و دولت ها با سرمایه گذاری در همراه سرمایه انسانی می  حفاظت از محیط زیست به

به دنبال فرآیند جدید و نوآوری در محصول هستند بلکه به دنبال توسعه و حفظ  قابلیت های گسترده خود با جذب اطالعات 

 .(Henrik Hammar, 2010) باشندخارجی از محیط می

های سازنده برخواسته از یک بنیاد منظم است که با هدف افزایش دانش به معنای فعالیتتحقیق و توسعه سبز در واقع 

گیری از  دانش سبز در کاربردهای جدید ارائه انسانی درباره محیط زیست و فرهنگ اجتماعی سازگار با محیط زیست و بهره

 .(Joëlle Noailly, 2015) شودمی

ها از مسیر ها و شرکتشود عبارت است از توانمندی سازمانتعریفی که در این پژوهش از تحقیق و توسعه سبز ارائه می

گذاری در نوآوری و اختراعات سبز بمنظور حفاظت از محیط زیست مقررات و قوانین زیست محیطی در جهت توسعه سرمایه

 .باشدمی

 

 پيشينه پژوهش 
در  باشد مطالعات تجربیتحقیق و توسعه سبز موضوع جدیدی میدهد که با توجه به اینکه  مرور پیشینه پژوهش نشان می

 تحقیق و توسعه سبز در زندگی .(Ghisetti Claudia, 2015)های شرکت ها ناچیز بوده است این زمینه با استفاده از داده

تواند اهمیت تحقیق و توسعه تجربی را در این زمینه نشان دهد در واقع می رسد و این میگیری به نظر میواقعی غیر قابل اندازه

 .(Ki-Hoon Lee B. M., 2015)گیری کرد توان تحقیق و توسعه سبز را توسط متغیرهای پیوسته اندازه

یق و توسعه سبز منجر به افزایش سهام دانشی شرکت در ارتباط با محیط زیست می شود که این گذاری در تحقسرمایه

دانش نه تنها منجر به اختراع می شود بلکه مراحل نوآوری و انتشار آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و این دانش برتر باعث 

که تاثیر فناوری های پاک را  روی شرکتهای سوئدی در چهار ای شود. طبق مطالعه استفاده بهتر نیروی انسانی از فناوری می

( می توان از تحقیق و توسعه سبز EPIبخش بررسی کرد نشان داد که با تصویب طرح سرمایه گذاری حفاظت از محیط زیست )

وری ذیرش نوآحمایت کرد. یکی از جنبه های مهم تحقیق و توسعه سبز فاصله زمانی بین هزینه های تحقیق و توسعه سبز و پ

حاصل از  آن می باشد که در این مطالعه هزینه های تحقیق و توسعه سبز، فاصله زمانی و یادگیری داخلی منابع انسانی از اطالعات 

خارجی به عنوان عوامل موثر بر تحقیق و توسعه سبز شناخته شد و همچنین مشخص شد  تحقیق و توسعه سبز با فناوری سبز 

مطالعه دیگری که تاثیر سیاست بر تحقیق و توسعه سبز را بررسی کرد نشان .(Henrik Hammar, 2010) رابطه مثبت دارد

های ( نقش دارد. این مطالعه ابعادی از قبیل اختراع سبز ، اتخاذ سیاست نوآوریEIداد که تحقیق و توسعه سبز در نوآوری محیطی )

 .(Ghisetti Claudia, 2015)کند به عنوان ابعاد مهم تحقیق و توسعه سبز معرفی می  در آن گذاری بهینهمحیطی و سرمایه

مطالعه دیگری که  روی تاثیر تحقیق و توسعه سبز بر میزان انتشار  کربن دی اکسید و عملکرد مالی شرکتها انجام شد نشان 

رابطه منفی دارد . متغیرهای مورد   کربن دی اکسید مالی رابطه مثبت و با میزان انتشار داد که تحقیق و توسعه سبز با عملکرد 

 رکتش هایبر دارایی که به صورت درصدی از آن  بررسی بر تحقیق و توسعه سبز در این پژوهش میزان انتشار کربن دی اکسید

آید اندازه شرکت که از لگاریتم فروش بدست می شرکت است، شود، تحقیق و توسعه کل که مجموع تحقیق و توسعهمحاسبه می

 .(Ki-Hoon Lee B. M., 2015) آید در نظر گرفته شدو میزان سرمایه که از تقسیم دارای ها به فروش بدست می

شود، تحقیق و توسعه سبز را  به عنوان شرط بندی بزرگ شرکت یاد می طبق پژوهشی که در آن از تحقیق و توسعه سبز

جنرال  2112هستند می داند. از سال  بندی مدیریت در افزایش درآمد از مصرف کنندگانی که خواهان محصوالت سبزشرط

میلیارد دالر درآمد  11بالغ بر  2111کند و تا سال سبز سرمایه گذاری می  الکتریک یک میلیارد دالر ساالنه  برای تحقیق و توسعه
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کارلوس گون مدیر عامل شرکت اتحاد نیسان و رنو  .تولید کرده بدست می آورد   یق محصوالتی که از تحقیق و توسعه سبزاز طر

از فروش جهانی خود رو را در سال  %11های برقی معتقد است اقتصاد سبز در سودآوری موثر است. او معتقد است که که اتومبیل

 ذاری چهار میلیارد یورویی در این زمینه برای بدست آوردن سهم بزرگی از بازار استگتشکیل می دهند و در حال سرمایه 2121
(Hazel Henderson, 2012). 

تحقیق و توسعه و نوآوری در انرژی عنوان پژوهشی است که با تجزیه و تحلیل موقعیت جغرافیایی تحقیق و های چالش

های چند ملیتی است. این مطالعه های تحقیق و توسعه سبز مربوط به شرکتیشترین  استفاده از دادهتوسعه سبز نشان داد که ب

اختراعات ثبت شده در حوزه تحقیق و توسعه سبز مربوط به شرکتهای چند ملیتی است و عواملی همچون  %11نشان داد که 

مقررات محلی و تعداد اختراعات در این  های سبز،در فناوری های تکنولوژیک خاصاندازه بازار، میزان تحقیق و توسعه ، توانایی

  .(min, 2015) زمینه تاثیرگذار هستند

های تحقیق و توسعه سبز دارد. های زیست محیطی و پروژهنوآوری سازگار با محیط زیست نقش بسزایی در انتخاب ایده

 و نوآوری رقابت، از مملو و پویا بازار این در .دارند رقابت با یکدیگر مداوم صورت به بلکه نند،ک نمی فعالیت تنهایی به ها سازمان

 پیروی و ها بنگاه محیطی زیست عملکرد امروزه که جایی آن است. از سازمان هر ضامن بقای رقابتی، مزیت ایجاد آن نتیجه در

 با مالحظات نوآوری گونه هر بودن سازگار .شود می محسوب ها بنگاه برای رقابتی مزیت یک عنوان به زیست محیطی قوانین از

 محیطی، زیست کارایی طریق ارتقای از سبز نوآوری مفهوم ضرورت، این موجب به .است اهمیت حائز بسیار محیطی زیست

 . نتایج پژوهشی در چین(François Cluzel, 2016) کند می رقابتی مزیت دارای جهانی و داخلی بازارهای در را سازمان

 متعددی هایپژوهش شود. در می سازمان محیطی زیست عملکرد بهبود به منجر سازمان در سبز نوآوری وجود دهد،می نشان

 تأیید محیطی زیست عملکرد بر مدیریتی سبز، نوآوری و سبز فرآیند نوآوری سبز، محصول نوآوری شامل سبز، نوآوری ابعاد تاثیر

 زیست عملکرد منفی اثرات تنها نه و شود می مشتریان محبوبیت میان افزایش به منجر مفهوم، این دیگر، نگاهی است. از شده

 سازمان هر امروزه که ای مسئله ترین بزرگ .گذارد می تاثیر نیز سازمان رقابتی مزیت بلکه بر دهد، می کاهش را سازمان محیطی

 و دوام ترین عوامل بزرگ از ها سازمان سوی از تغییر این پذیرش قطعاً و است دگرکونی و تحول ی مسئله است،مواجه  آن با

 .(Jun Chen, 2017) است سازمان بقای

گذاری مثل سرمایهها دارد که عوامل تاثیرگذار بر تحقیق و توسعه سبز تحقیق و توسعه سبز تاثیر بر محیط و سیاست دولت

شرکت و عملکرد مالی شرکت می توانند به منظور دستیابی به نوآوری سبز برای بهبود   2Coدر تحقیق و توسعه، میزان انتشار 

رای های مالیاتی نیز می تواند بسیاست  .(Ki-Hoon Lee B. M.-H., 2015) عملکرد زیست محیطی شرکت موثر باشند

تعرفه های سبز که شامل تصمیماتی برای کاهش آلودگی است از طریق تحقیق و توسعه  .کاهش گازهای گلخانه ای موثر باشد

 های کاهش آلودگی می تواند شامل :  شود.بطور خاص تعرفهسبز و مکانیابی اعمال می

 تغییر تولید به منطقه ای که در آن استاندارد زیست محیطی اهمیت دارد .1

 کشور به کشور تمیز و افزایش سهم و قدرت بازار القا .2

 (Gustav Feichtinger, 2015)گذاری سبز  تحریک سرمایه .3

تحقیق و توسعه سبز را به خارج از مرزهای کشور انتقال دادند شواهدی مربوط به بررسی میزان های چند ملیتی شرکت

تر های بین المللی بیشمی دهد که اختراعاتی که در حوزه فناوری سبز انجام شده در شرکت ها نشانتحقیق و توسعه سبز شرکت

های بومی است عوامل مهم تاثیر گذار بر تحقیق و توسعه سبز در این گزارش: اندازه بازار، دستمزد مهندسان و دانشمندان از شرکت

یست محیطی محلی، توانایی در فناوری سبز و میزان اختراعات تحقیق و توسعه سبز، میزان تحقیق و توسعه سبز، نقش مقررات ز

 .(Joëlle Noailly, 2015) باشداین حوزه می

ای و آن در کره جنوبی طرح  رشد فناوری سبز را به عنوان وظیفه و سیاست هسته 2111در آگوست  دولت لی میونگ باک

های سبز تا سال هزار شغل در فناوری161کرد و باعث گسترش  تحقیق و توسعه سبز و باعث ایجاد را به عنوان چشم انداز اعالم 

آمریکا نیز در حال ترویج و پیشرفت در بازار سبز از طریق نسل نویی از فناوری های سبز و دستیابی به استقالل انرژی  شد. 2112

های پاک است. اهدافی که کشورها در تحقیق و توسعه سبز دنبال ژیکه هدف آن ایجاد پنج میلیون شغل جدید در بازار صنعت انر
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و  های سبزایجاد شغل در فناوری ایجاد بازار و سهم بازار جهانی، می کنند معموال شامل : پیشرفت در حوزه فناوری های سبز،

 .(Sang-Ho Lee, 2015) باشدحفاظت از محیط زیست می

 تحقيق و توسعه سبز. خالصه پژوهش هاي انجام شده پيرامون ابعاد  1ماره جدول ش

 منبع نویسنده و سال انتشار عنوان مقاله نام ابعاد ردیف

 نوآوری سبز 1
تجزیه و تحلیل نوآوری سازگار با 

 محیط زیست و عوامل موثر آن

جان چن و همکاران، 

2111 
(Jun Chen, 

2017) 

 نوآوری سبز 2

افکار و انتخاب زیست محیطی برای 

های تحقیق و توسعه در صنایع پروژه

 بزرگ

فرانسیوس کلوزل و 

 2116همکاران،
(François 

Cluzel, 2016) 

 سرمایه گذاری سبز 3

نقد و بررسی  سرمایه گذاری در 

سبز در کره  R & Dوژی تکنول

 جنوبی

سانگ هو لی و همکاران، 

2112 
(Sang-Ho 

Lee, 2015) 

4 

سبز، نقش  R&Dمیزان 

مقررات زیست محیطی 

محلی،توانایی در فناوری 

سبز و میزان اختراعات 

 سبز

شرکت های چند ملیتی و بین 

سبز: مروری بر  R & Dالمللی در 

 مفاهیم شواهد و سیاست

ژول نولی و دیوید 

 2112ریفیش، 

(Joëlle 

Noailly, 

2015) 

 تعرفه های سبز 2

شامل تعرفه های  R & Dآیا 

سبزمی تواند جایگزین مقررات بین 

 المللی محیط زیست شود؟

 ,Naghavi) 2111علیرضا نقوی ، 

2007) 

6 

سرمایه گذاری سبز ، 

  2Coمیزان انتشار 

 شرکت و عملکرد مالی

( تولید گازهای CO2اثرات کربن )

گلخانه ای و سرمایه گذاری در  

تحقیقات محیط زیست و توسعه 

(R & Dبر عملکرد شرکت  ) 

کی هو لی وهمکاران، 

2112 

(Ki-Hoon Lee 

B. M.-H., 

2015) 

1 

، توانایی R&Dمیزان 

های تکنولوژیک خاص 

در فن آوری های 

سبز،مقررات محلی و 

 تعداد اختراعات

و نوآوری در  R & Dچالش های 

 انرژی
 (min, 2015) 2112سرمقاله ، 

1 

،   2Coمیزان انتشار 

تحقیق و توسعه کل، 

میزان اندازه شرکت و 

 سرمایه

R&D  سبز برای  نوآوری سازگار با

محیط زیست و تاثیر آن بر انتشار 

 کربن و عملکرد شرکت

کی هون لی و بیونگ 

 2112مین ، 
(Ki-Hoon Lee 

B. M., 2015) 

9 

اختراع سبز ، اتخاذ 

و سرمایه  EIسیاست 

 EIگذاری بهینه در 

 R & Dبررسی تاثیر سیاست ها و  

در نوآوری های زیست محیطی: 

 متاآنالیز

گزتی کلودیا و فدریکو 

 2112پونتونی، 

 
(Ghisetti 

Claudia, 

2015) 
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 منبع نویسنده و سال انتشار عنوان مقاله نام ابعاد ردیف

11 

، سبز R&Dهزینه های 

فاصله زمانی و یادگیری 

داخلی منابع انسانی از 

 اطالعات خارجی

آوری پاک و راه حل هایی برای  فن 

تعیین عوامل موثر  شرکت در 

سرمایه گذاری برای کاهش انتشار 

 گازهای االینده به هوا در سوئد

هنریک هامر و اسا 

 2111لوفگرن ، 

 
(Henrik 

Hammar, 

2010) 

 

باشد اهمیت عوامل موثر بر تحقیق ای از پژوهشات انجام شده درباره موضوع پژوهش میکه خالصه 1باتوجه به جدول شماره 

 آمده است 2و توسعه سبز با توجه به تکرار در پیشینه پژوهش در جدول شماره 

 ابعاد موثر بر تحقيق و توسعه سبز.اهميت 2جدول شماره 

 اهميت تعداد تکرار عامل موثر بر تحقيق و توسعه سبز ردیف

 1224 6 سرمایه گذاری 1

 1211 2 نوآوری سبز 2

 1212 3 های تحقیق و توسعه میزان فعالیت 3

 1216 4 مقررات زیست محیطی 4

 1212 3 میزان اختراعات سبز 2

 1211 2 توانایی در فناوری سبز 6

 2Co 2 1211میزان انتشار  1

 1214 1 اندازه شرکت 1

 1214 1 سبز  R&Dفاصله زمانی پذیرش  9

 1214 1 داخلی از اطالعات خارجییادگیری  11

 1 22 مجموع 11

 

 مدل مفهومی پژوهش 

 

 مدل چهار بعدي تحقيق و توسعه سبز .1شکل شماره 
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 تعاریف ابعاد مدل 

زمان حال های مالی ،دانشی و انسانی  در سرمایه گذاری سبز در حوزه تحقیق و توسعه سبز به معنی صرف کردن هزینه .1

گذاری در تحقیق و توسعه سبز منجر به افزایش سهام دانشی ها در آینده است. سرمایهبه منظور استفاده از این سرمایه و فرصت

گردد که این دانش نه تنها منجر به اختراع بلکه مراحل نوآوری و انتشار آن را نیز تحت شرکت در ارتباط با محیط زیست می

 این دانش برتر باعث استفاده بهتر نیروی انسانی از فناوری می شود.تاثیر قرار می دهد و 

ها و نهادهای اجتماعی به منظور حفاظت از محیط زیست مقررات زیست محیطی مجموعه قوانینی است که توسط دولت .2

حیط واد آالینده به می انتشار می بحران آلودگی و محدود کردن صنایع در زمینهشود که باعث کنترل بیشتری در زمینهوضع می

 ها به صنایع تحمیل شود.تواند در قالب مالیات و تعرفهو توجه به تولید محصوالت سبز کند که این امر می

های سازنده برخواسته از یک بنیاد منظم که با هدف افزایش دانش انسانی و های تحقیق و توسعه به معنای فعالیتفعالیت .3

این دانش در کاربردهای جدید است. امروزه گسترش و طراحی محصوالت جدید بیش از پیش گیری از فرهنگ اجتماعی و بهره

 .به عنوان عامل اصلی و نهایی شرکت ها مطرح است

اختراعات سبز عاملی است که با تکیه بر دانش انسانی و توجه به محیط زیست باعث نوآوری و ایجاد کاربردهای جدید در  .4

 اید در تالش برای به روز کردن دانش سبز خود باشند.ها بصنایع شده و همیشه شرکت

 

 روش پژوهش
 نوع از پژوهش اطالعات آوری جمع روش گیرد ومی جای کاربردی هایپژوهش دسته در پژوهش این هدف، نظر از

این پژوهش با ای ندارد. شروع فرضیهپژوهش چون به دنبال ارائه مدل و اکتشاف است  .است ای و پرسشنامه  بودهکتابخانه

های محدود انجام شده مدل  مفهومی شناسایی ابعاد تحقیق و توسعه سبز با مطالعه پیشینه پژوهش است که با توجه به پژوهش

دوازده متغیر ابعاد اصلی مدل مورد متخصص از طریق پرسشنامه  121با توجه به پیشینه پژوهش حاصل شد سپس به کمک 

امتیازدهی شدند و  1تا  2ها از خیلی زیاد تا خیلی کم  به ترتیب از از طیف لیکرت زیر شاخصسنجش قرار گرفت و با استفاده 

میانگین  SPSSامتیازدهی شدند سپس از طریق نرم افزار  4تا  1های اصلی از میزان مطلوبیت آنها مشخص شد همچنین شاخص

 مشخص شد. 3و انحراف معیار مطلوبیت ابعاد طبق جدول شماره 

 . ميزان مطلوبيت ابعاد اصلی مدل3اره جدول شم

 انحراف معيار ميانگين مطلوبيت بيشينه مطلوبيت کمينه ابعاد مدل

 0.8715231 3.2133333 4.00 1.00 سرمایه گذاری

 0.9379162 2.5533333 4.00 1.00 مقررات زیست محیطی

 1.1045766 2.3933333 4.00 1.00 های تحقیق و توسعه شرکت فعالیت

 1.0996033 1.84 4.00 1.00 اختراعات سبز

 

 باشد.می 4های طبق جدول شماره همچنین میانگین و انحراف معیار مطلوبیت زیرشاخص

 ها. ميانگين و انحراف معيار مطلوبيت زیر شاخص4جدول شماره 

 انحراف معيار ميانگين مطلوبيت بيشينه کمينه مطلوبيت زیرشاخص شاخص

ه 
مای

سر

بز
 س

ي
ذار

گ
 

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه 

 سبز
1.00 5.00 4.2266667 0.9351213 

 0.7358205 4.0466667 5.00 1.00 سرمایه گذاری  در نوآوری سبز
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 انحراف معيار ميانگين مطلوبيت بيشينه کمينه مطلوبيت زیرشاخص شاخص

 0.8353488 4.0133333 5.00 2.00 سرمایه گذاری در دانش سبز

ت 
س

زی
ت 

ررا
مق

ی
يط

ح
م

 

مقررات زیست محیطی در تحقیق 

 و توسعه سبز
2.00 5.00 3.9666667 0.7721379 

 0.9569947 4.06 5.00 1.00 مالیات بر صنایع

 1.1036648 3.4933333 5.00 1.00 تعرفه ها بر صنایع

ق 
قي

تح
ي 

ها
يت

عال
ف

ت
رک

 ش
عه

وس
و ت

 

 1.2205548 3.6533333 5.00 1.00 توجه به فعالیتهای تحقیق و توسعه

فعالیتهای تحقیق و توسعه محیط 

 زیستی
1.00 5.00 3.58 0.9984552 

 1.0517908 3.7666667 5.00 1.00 تحقیق و توسعه در دانش سبز

ت 
عا

را
خت

ا

بز
س

 

 0.8128994 3.94 5.00 1.00 اختراعات سبز منجر به نوآوری

 0.8938267 3.92 5.00 2.00 اختراعات سبز در تولید

 0.8880262 3.9 5.00 1.00 کاربرد اختراعات سبز

 

 مدل ریاضی پژوهش 
اشد بهای آن میها در استفاده از تحقیق وتوسعه با توجه به شاخصریاضی پژوهش از بیشینه سازی مطلوبیت شرکتمدل 

متغیرها  2کنیم و در جدول شماره دامنه  و وزن مطلوبیت برای هر یک از متغیرها مشخص می 3و4که براساس جداول شماره 

اضی باشد و وزن متغیرها که ضرایب در تابع هدف است مشخص شده معرفی و دامنه مطلوبیت که مقادیر سمت راست مدل ری

 است.

 . معرفی متغيرها و ضرایب در مدل ریاضی5جدول شمار 

 وزن حد پایين حد باال شاخص نام متغير

1y 0.3213333 2.34 4.08 سرمایه گذاری سبز 

2y 0.2553333 1.62 3.49 مقررات زیست محیطی 

3y 0.2393333 1.29 3.50 توسعه شرکتهای تحقیق و  فعالیت 

4y 0.184 0.74 2.94 اختراعات سبز 

1x 0.0907659 3.29 5.16 سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سبز 

2x 0.0869005 3.31 4.78 سرمایه گذاری  در نوآوری سبز 

3x 0.0861847 3.18 4.85 سرمایه گذاری در دانش سبز 

4x 
توسعه مقررات زیست محیطی در تحقیق و 

 سبز
4.74 3.19 0.0851825 

5x 0.0871868 3.10 5.02 مالیات بر صنایع 

6x 0.0750179 2.39 4.60 تعرفه ها بر صنایع 

7x 0.0784538 2.43 4.87 توجه به فعالیتهای تحقیق و توسعه 

8x 0.076879 2.58 4.58 فعالیتهای تحقیق و توسعه محیط زیستی 

9x 0.0808876 2.71 4.82 تحقیق و توسعه در دانش سبز 

10x 0.0846099 3.13 4.75 اختراعات سبز منجر به نوآوری 
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 وزن حد پایين حد باال شاخص نام متغير

11x 0.0841804 3.03 4.81 اختراعات سبز در تولید 

12x 0.0837509 3.01 4.79 کاربرد اختراعات سبز 

 

      𝑀𝑎𝑥 ∑ 𝑤𝑖  𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

      𝑆. 𝑡    
1)                 𝐿𝑛 ≤  𝑥𝑖 ≤ 𝑈𝑛            ∀   𝑖 = 1, … , 𝑛                                                              

2 )                  𝐿𝑚 ≤  𝑦𝑗 ≤ 𝑈𝑚          ∀   𝑗 =

1, … , 𝑚                                                                             

∑  𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1  ≤ 𝑤𝑗                    ∀    𝑗 = 1, … , 𝑚                                                                   3)             

∑  𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝑦𝑗                               ∀    𝑗 = 1, … , 𝑚4                                                            ) 

                  𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 ≤ 0 
( 1و2باشد و محدودیت شماره)همانطور که در مدل ریاضی مشخص است تابع هدف مسئله از نوع بیشینه سازی مطلوبیت می

باشد ( مربوط به تخصیص وزن شاخص اصلی به زیر شاخص خود می3برای دامنه تغییرات مطلوبیت متغیرهاست محدودیت شمار )

 داند. های آن برابر میشاخص را با مجموع مقدار زیرشاخص ( نیز مقدار هر4و محدودیت شماره )
 

 ایج پژوهشنت
الی،زمانی بندی مناسبی از نظر مبا عنایت به پیشینه پژوهش و تعاریفی که از تحقیق و توسعه سبز ارائه شد بهتر است طبقه

توجه به پیشینه پژوهش تاثیر تحقیق و های تحقیق و توسعه سبز در داخل کشور ارائه شود. همچنین با و حجم جهت فعالیت

ا همشخص شد تحقیق و توسعه سبز و شناسایی آن کمک شایانی به مدیران شرکت توسعه در اقتصاد کشور و اهمیت باالی آن

 جهت کاهش آلودگی محیط زیست خواهد کرد. 

یفی با نظر کارشناسان اهمیت عوامل و مدل ریاضی هم از نظر ک  رویکرد ارائه شده در این پژوهش یعنی تلفیق مدل مفهومی

ها راهکاری برای کند و هم از نظر کمی با توجه به دامنه مطلوبیت و وزن شاخصموثر بر تحقیق و توسعه سبز را  مشخص می

 یری که عدمناپذکند که به نوعی این رویکرد برای تحقیق و توسعه سبز  با توجه به خسارت جبرانپاسخگویی مدیریت انتخاب می

 های جدی به اقتصاد کشور وارد کند بسیار مناسب است. تواند داشته باشد و آسیبتوجه به آن در آلورگی محیط زیست می
 

 پيشنهاد به محققان آینده
ود شهای شناسایی شده در این پژوهش و همچنین دید کلی به موضوع  تحقیق و توسعه سبز، پیشنهاد میبا توجه به شاخص

های هرکدام از عوامل موثر بر تحقیق و توسعه سبز شناسایی شده را در پژوهش خود مورد بررسی قرار شاخصمحققان دیگر زیر 

 دهند.
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 پيوست 

 تحقيق و توسعه سبز بر نيازهاي نوین صنایعپرسشنامه تاثير چهار بعدي 
با سالم و عرض ادب خدمت تکمیل کننده محترم این پرسشنامه، ضمن تشکر فراوان از همکاری شما خواهشمندیم که پس از تکمیل 

وجه به ده و با تمشخصات فردی، ابتدا عوامل و اهداف تحقیق و توسعه سبز را اولویت بندی کرده و سپس پرسشنامه را به دقت مطالعه کر

 میزان تاثیر هر سئوال گزینه مورد نظر را مشخص کنید.  

های مختلف با هدف حمایت از نوآوری سازگار با محیط زیست برای حفظ ها و شرکت دانیم که انجام تحقیقات سبز در سازمانمی

 سرمایه هپای بر  داخلی یادگیری برای اقدام یک عنوان به سبز توسعه و باشد. تحقیقمحیط زیست و بهداشت و جلوگیری از آلودگی می

 . باشد می انسانی سرمایه همراه به زیست محیط از حفاظت افزایش و سبز توسعه و تحقیق در گذاری

 

 مشخصات فردی پاسخگو :

 رشته تحصیلی : ............................. جنسیت : ........................  سن :  .........  میزان تحصیالت : .................................. 

 

 1ابعاد زیر را با توجه به ميزان اهميت در تحقيق و توسعه سبز از 

 رتبه بندي کنيد 4تا 

اهداف زیر را با توجه به ميزان اهميت در نيازهاي 

 رتبه بندي کنيد. 4تا  1نوین صنایع از 

 ابعاد
سرمایه 

 گذاري

مقررات زیست 

 محيطی

فعاليتهاي 

تحقيق و 

 توسعه

اختراعات 

 سبز

پيشرفت در 

 فناوري سبز

افزایش 

 اشتغال

افزایش 

 سهم بازار

حفاظت از 

محيط 

 زیست

         رتبه

 

 سوال شماره ابعاد
خيلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خيلی 

 زیاد

سرمایه 

 گذاري

1 
تا چه میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سبز 

 زیست محیطی می شود؟منجر به افزایش دانش 
     

2 
تا چه میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه سبز 

 منجر به نوآوری سبز می شود؟
     

3 
تا چه حد سرمایه گذاری در سرمایه دانشی منجر به 

 تحقیق و توسعه سبز می شود؟
     

مقررات 

زیست 

 محيطی

4 
تحقیق و توسعه سبز تا چه حد بر مقررات زیست 

 موثر است؟محیطی 
     

2 
افزایش مالیات بر صنایعی که منجر به آلودگی محیط 

 شود؟می شوند تا چه اندازه باعث حفاظت از محیط می
     

6 
مقررات زیست محیطی تا چه اندازه صنایع را در 

 تولیدات محدود کرده است؟
     

فعاليتهاي 

تحقيق و 

 توسعه

1 
چه میزان به  فعالیت های تحقیق و توسعه شرکتها تا

 تحقیق و توسعه سبز توجه می کند؟
     

1 
فعالیت های تحقیق و توسعه صنایع تا چه میزان به 

 محیط زیست توجه دارد؟
     

9 
تحقیق و توسعه در صنایع تا چه حد امکان افزایش 

 دانش سبز را بوجود می آورد؟
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 سوال شماره ابعاد
خيلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خيلی 

 زیاد

اختراعات 

 سبز

11 
نوآوری سبز می اختراعات سبز تا چه میزان منجر به 

 شود؟
     

11 
اختراعات سبز تا چه میزان منجر به تولیدات سبز می 

 شود؟
     

12 
اختراعات سبز تا چه حدی کاربردهای جدید در صنایع 

 بوجود می آورد؟
     

تحقيق و 

 توسعه سبز

13 
تواند سبز در صنعت می و توسعه  تا چه میزان تحقیق

 زیست گردد؟منجر به کاهش آلودگی محیط 
     

14 
تحقیق و توسعه سبز تا چه میزانی منجر به افزایش 

 رقابت پذیری شرکتها می شود؟
     

12 
تحقیق و توسعه سبز تا چه حد بر افزایش سرمایه 

 دانشی شرکت در ارتباط با محیط زیست موثر است؟
     

نيازهاي 

نوین 

 صنایع

16 
نیازهای نوین تحقیق و توسعه سبز تا چه میزان بر 

 صنایع موثر است؟
     

      تا چه میزان صنایع به دنبال فناوری های سبز هستند؟ 11

11 
چه میزان از نیازهای صنایع به فناوری های سبز 

 وابسته است؟
     

پيشرفت 

در فناوري 

 سبز

19 
پیشرفت در حوزه فناوری سبز به چه میزان در ایجاد 

 موثر است؟فرصت های کسب و کار جدید 
     

21 
پیشرفت در فناوری سبز تا چه حدی منجر به تحول 

 در دانش سبز سازمان می گردد؟
     

21 
فناوری سبز به چه میزانی می تواند در بکارگیری 

 استفاده از اختراعات سبز موثر باشد؟
     

افزایش 

 اشتغال

22 

تحقیق و توسعه سبز به چه میزان منجر به توسعه 

-انسانی در زمینه نوآوری های تولید پاک میمنابع 

 شود؟

     

23 
تحقیق و توسعه سبز به چه میزان منجر به توسعه 

 شود؟اشتغال می
     

24 
تحقیق و توسعه سبز تا چه حد باعث ایجاد زمینه های 

 شود؟کاری جدید می
     

افزایش 

 سهم بازار

 

22 
گرایش به بازار محصوالت سبز تا چه حدی منجر به 

 شود؟ساخت و ساز سبز می
     

26 
توجه به تولیدات سبز به چه میزان منجر به افزایش 

 سهم بازار محصوالت سبز خواهد شد؟
     

21 
افزایش سهم بازار سبز به چه میزان منجر به گرایش 

 گردد؟فکری و علمی برای توسعه فناوری های پاک می
     

21 
تحقیق و توسعه سبز تا چه میزان منجر به حفاظت از 

 شود؟محیط زیست می
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 سوال شماره ابعاد
خيلی 

 کم
 زیاد متوسط کم

خيلی 

 زیاد

حفاظت از 

محيط 

 زیست

29 
تحقیق و توسعه سبز تا چه حدی در به رسمیت 

 شناختن قوانین زیست محیطی موثر است؟
     

31 
تحقیق و توسعه سبز تا چه میزان در حفظ سالمتی 

 محیط در سطوح شخصی و سازمانی موثر است؟
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