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 چکیده:

د، باشسبز می یشرکت با نقش نوآور داریدانش بر توسعه پا تیریمد هایرویههدف این پژوهش بررسی 

کارکنان و از نظر روش به روش علی انجام شده است. جامعه آماری کلیه پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی 

 آوریجمعکارکنان توزیع و ها پرسشنامه میان داده آوریجمع منظوربهباشد، می 1سها  یپزشک زاتیشرکت تجه

 داریپادانش بر توسعه  تیریمدداد ها با کمک معادالت ساختاری نشان گردیده است، نتایج حاصل از تحلیل داده

 .دارد تأثیرشرکت  داریسبز بر توسعه پا ینوآور .دارد تأثیرسبز  یدانش بر نوآور تیریمد .دارد تأثیرشرکت 

 سبز ینوآور پایدار، توسعه مدیریت دانش،: کلمات کلیدی



Abstract: 

The purpose of this study is to investigate knowledge management practices on 

sustainable development of the company with the role of green innovation. The present 

study is applied in terms of purpose and causal in terms of method. The statistical 

population is all employees of Saha Medical Equipment Company. In order to collect 

data, a questionnaire was distributed and collected among employees. The results of 

data analysis with the help of structural equations showed that knowledge management 

has an impact on sustainable development of the company. Knowledge management on 

innovation Green has an impact. Green innovation has an impact on the sustainable 

development of the company. 
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