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بر همگان مبرهن است كه بسياري از تهدیدهاي زیست محيطي، تخریب منابع و آلودگي ها نتيجه فعاليت هاي غيرمنطبق با 
محيطزیست هستند. از این رو آگاه سازي و آموزش آحاد جامعه به خصوص برنامه ریزان، مدیران و سياست گذاران در جهت آشنایي 

با ارزش و اهميت حفظ محيط زیست براي ادامه حيات بشري امري مهم است . آموزش مدیران خود به تنهایي هدف نبوده بلكه ابزاري 
كليدي و راهبردي مناسب جهت زمينه سازي تغيير در دانش و نگرش آن ها نسبت به آثار و پيامدهاي تصميمات آن ها بر روي محيط 
زیست و تحقق توسعه پایدار مي باشد. هدف پژوهش حاضر» بررسی تأثير سيستم مدیریت زیست محيطی بر عملكرد مالی شركت با 
درنظر گرفتن نقش ميانجی متغير مزیت رقابتی و تعدیلگر متغير هزینه تعویض« می باشد.  روش پژوهش از نظر هدف،  كاربردی و از نظر 
نحوه گردآوری داده ها،  توصيفی- پيمایشی است.  جامعه آماری در این پژوهش مدیران، معاونين و كارشناسان مالی شركت می باشند.   ابزار 
گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است. روایی پرسشنامه ها محتوایی كه با استفاده از نظرات افراد خبره و اساتيد صاحب نظر 
در علم مدیریت استفاده شد و پایایی پرسشنامه ها با استفاده ازآلفای كرونباخ و ضریب پایایی مركب به ترتيب مورد تأیيد قرار گرفته است.  
داده ها توسط نرم افزارهای SPSS و Smart PLS مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. از آزمون همبستگی و رگرسيون برای آزمون فرضيه ها 
و آزمون كولموگروف- اسميرنوف جهت تشخيص نرمال بودن داده ها استفاده شده است و براساس نتایج به دست آمده تمامی فرضيه های 

موجود در پژوهش تأیيد گردیدند.

واژگانکلیدی:
سیستم مدیریت زیست محیطی، عملکرد مالی،مزیت رقابتی، هزینه تعویض.

1. مقدمه
از شروع تاریخ بشر، مسئله محيط زیست مورد توجه بوده است. 
توسعه های چشمگير اقتصادی و اجتماعی در اواخر قرن بيستم، 
ایجاد  زیست  محيط  مدیریت  راه  سر  در  بحرانی  مشكالت 
نموده است. این مشكالت شامل آلودگی محيط زیست جهانی ، 
از بين رفتن تنوع زیستی، تخریب خاک و رشد بی رویه ی شهری 
می باشند. در مدیریت زیست محيطی، هدف به طور فزاینده ای، 

ترویج و اشاعه ی مقوله » توسعه پایدار « است]1[.
سيستم های مدیریت زیست محيطی1 نشان دهنده ی یكپارچگی 
مقاصد  و  اهداف  با  زیست محيطی  خط مشی های  مناسب 
زیست محيطی می باشند. یک سيستم مدیریت زیست محيطی، 
فراهم آورنده یک ساختار سازمانی در استفاده از روش ها و منابع 
قابل  زبان  و  است  زیست محيطی  اجرای خط مشی های  برای 

1. Environmental Management Systems (EMSs) * گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دماوند، دماوند، ایران
ــران ــد، ای ــد، دماون ــد دماون ــالمی، واح ــگاه آزاد اس ــع، دانش ــی صنای ــروه مهندس ــئول- گ ــنده مس  ** نویس

 nazeri@damavandiau.ac.ir
*** گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد دماوند، دماوند، ایران

فهم و مشترک مدیران كيفی و مدیران اجرایی است. ارزیابی 
سيستم های زیست محيطی و سيستم های عملياتی مختلف كه 

در تعامل با محيط هســتند، امری ضروری می باشد]1[.
و  دولت  فشار  زیست محيطی،  مقررات  افزایش  با  همراه 
سيستم های  روی  بر  تحقيقات  سبز،  بازاریابی  فرصت های 
یافته اند  گسترش  پيوسته  به طور  زیست محيطی  مدیریت 
موجود  تجربی  تحقيقات  این حال،  با   .]42،41،33،18،17[
مدیریت  سيستم های  بين  رابطه ی  بر  اجماع  یک  به  هنوز 
 EMS دامنه  است.  نرسيده  مالی  عملكرد  و  زیست محيطی 
از  به سياست های داخلی  فعاليت های مربوط  از  به یک سری 
جمله جمع آوری، ارزیابی، برنامه ریزی و اجرا اشاره می كند، كه 
سازماندهی و روابط آن با محيط زیست طبيعی را تحت تأثير 

قرار می دهند]22[.
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بایستی  با یک سيستم مدیریت زیست محيطی  یک سازمان 
عملكرد زیست محيطی خود را در مقایسه با خط مشی، اهداف 
كالن واهداف خرد زیست محيطی و سایر معيارهای عملكرد 

زیست محيطی اش ارزیابی كند.
استانداردهای بين المللی در رابطه با سيستم های زیست محيطی 
این  می باشد،   

ایزو214000 استانداردهای  خانواده ی  جزء 
استاندارد ها در سال 1996 ميالدی توسط كميته ی فنی 207 

سازمان ایزو به وجود آمدند.
مزیت رقابتی یک شركت و عملكرد به دست آمده از سيستم های 
مشتریان  رفتار  توسط  است  ممكن  زیست محيطی  مدیریت 
تحقيقات  برخی  نتایج  قرار گيرند.  تأثير  تحت  آن  رقبای  و 
نشان می دهد كه یک رابطه مثبت بين سيستم های مدیریت 
با  رابطه  این  كه  دارد  وجود  مالی  عملكرد  و  زیست محيطی 
هزینه تعویض3 تعدیل منفی می شود و با شدت رقابت تعدیل 
مثبت می شود. عالوه بر  این، هزینه ی تعویض و شدت رقابت4 
سيستم های  بين  ارتباط  بر  منفی  مشترک  تعدیلی  اثر  یک 
برخی  دارند]23[.  مالی  عملكرد  و  زیست محيطی  مدیریت 
مطالعات نشان داد كه سيستم های مدیریت زیست محيطی، 
عملكرد مالی را افزایش می دهند، در حالی كه دیگران موفق به 
باكر و  پيدا كردن رابطه معنی داری نشده اند )به عنوان مثال: 

سينكوال]10[(. 
هزینه های تعویض به شيوه های مختلف شرح داده شده و تعریف 
هزینه های  به عنوان  تعویض  هزینه های  شده اند]30،25،11[. 
اقتصادی و روانی درک شده مربوط به تغيير از یک پيشنهاد 
به عنوان موانعی كه مشتریان  نتيجه  به پيشنهاد دیگر، و در  
می شوند]29[.  تعریف  می دارند،  نگه  ارتباطات  ارائه  در  را 
تعویض  هزینه های  و همكاران]29[،  مطالعات جونز  براساس 
به طور فزاینده ای به عنوان ابزاری برای نگه داشتن مشتریان در 
روابط، بدون در نظر گرفتن رضایت آن ها نسبت به ارائه دهنده و 
توليد كننده، شناخته شده اند. در واقع، یک توصيه استراتژیک 
متداول این است كه شركت های خدماتی باید آگاهی مشتریان 
از هزینه های تعویض را افزایش دهند تا آن ها را در یک رابطه 
با ارائه دهنده ی خدمات قفل كنند. بنابراین، هزینه های تعویض 
را  هر دو نوع هزینه های  پولی مستقيم و هزینه های غير پولی 
دربر می گيرند )به عنوان مثال: زمان صرف شده و تالش ذهنی 

و روانی(]21[. 
بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد كه هزینه های تعویض 
رابطه مثبتی با وفاداری مشتری دارند]30،25،13[. هزینه های 

تعویض هم چنين با رضایت مندی مشتری برای نفوذ بر وفاداری 
مشتری درتعامل هستند]30،28،13[ ؛   اما مسير و جهت این 
این طور  همكارانش]30[  و  الم  نيست.  قطعی  متقابل  اثر 
استدالل می كنند كه گپ موجود بين مشتریان راضی و ناراضی 
در  حالتی كه هزینه های تعویض باالتر می باشند، بيشتر است. 
بنابراین، انتظار می رود كه هزینه های باالی تعویض ممكن است 
رابطه ی بين رضایت مشتری و ابعاد وفاداری را افزایش دهند. 

درمورد  بيشتر  تحقيق  به  نياز  گذشته  متناقض  یافته های  
وعملكرد  زیست محيطی  مدیریت  سيستم های  بين  رابطه ی 
مالی را ایجاد می كند. به عبارت دیگر، این دارای اهميت است 
كه بفهميم آیا رابطه ی بين سيستم های مدیریت زیست محيطی 

و عملكرد مالی به احتماالت خاص بستگی دارد؟
مدیریت  كه  است  مسئله   این  بيان  پژوهش  این  از  هدف 
مالی سازمان خواهند  بر عملكرد  تأثيری  زیست محيطی چه 
داشت؟ چه رابطه ای بين مزیت رقابتی و عملكرد مالی وجود 
دارد؟ و ارتباط موجود تحت تأثير متغير تعدیلگر هزینه تعویض 

چه تغييری می كند؟

2زمینههاینظریوفرضیههایتحقیق:
مدیریت  كارآمد زنجيره تأمين5 به یک شيوه ارزشمند و بالقوه 
برای تأمين مزیت رقابتی و بهبود عملكرد سازمانی بدل شده 
عملكرد  بر  تأمين  زنجيره  كارآمد  مدیریت   عمليات  است. 
سازمانی به طور مستقيم و  نيز به طور غيرمستقيم از طریق 
مزیت رقابتی اثر دارد. هر رویكرد سازمانی از جمله مدیریت 
سازمانی  عملكرد  بهبود  به  نهایت  در  بایستی  تأمين  زنجيره 

بيانجامد. 
مطالعات نشان می دهند كه عمليات مدیریت  كارآمد زنجيره 
تأمين اثر مستقيمی بر عملكرد بازاریابی و مالی كل سازمان 
دارد]40،38[. عمليات مدیریت  كارآمد زنجيره تأمين نه تنها 
بر عملكرد سازمانی كل، بلكه بر مزیت رقابتی سازمان نيز اثر 
مدیریت   عمليات  باالی  سطوح  با  شركت هایی  و  می گذارند 
كارآمد زنجيره تأمين  ، دارای سطوح باالیی از مزیت رقابتی 

می باشند.
 مدیریت زیست محيطی6 شيوه كسب و كاری است كه ممكن 
است عملكرد شركت را تحت تأثير قرار دهد. نتایج مطالعات 
و تحقيقات پيشين در رابطه با ارتباط بين دو مفهـوم عملكرد 
مالی و مدیریت زیست محيطی متفـاوت بوده  است. مطالعات 
كمی به بررسی چگونگی تأثير عوامل ضروری بازار بر رابطه 

2. ISO 14000
3. Switching Cost
4. Competitive Intensity
5. Supply Chain Management (SCM)
6. Environmental Management (EM)
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پرداخته اند.  زیست محيطی  مدیریت  مالی   سيستم  عملكرد 
بينش  به دست آوردن  و  تحقيقاتی  شكاف های  پر كردن  برای 
جدید به اثرات عملكرد EMS، پژوهش های بيشتری مورد نياز 
معنـي دار  مثبـت  رابطه  بيانگر  تحقيقات  این  از  برخي  است. 
این  و  بوده  زیست محيطی  مدیریت  و  مالي  عملكـرد   بين 
پيدا  را  معنـي دار  رابطـه  این  دیگر  برخي  كه  است  در حالي 
نكرده اند. تحقيق ناكااو7]36[ در ژاپن نـشان داد كـه عملكرد 
زیست محيطی یک شركت، رابطه مستقيمی با عملكرد مالی 
شركت دارد. اما مطالعه ای وجود نداشت كه بيانگر رابطه منفي 
باشد .  زیست محيطی  عملكرد  و  مالي  عملكرد  بين  معني دار 
آمریكایی  شركت های  از  پژوهشي  طي  استم8]44[  و  ژانگ 
نشان دادند كـه دالیل عدم سازگاری و تنوع نتـایج تحقيقات 
در  مالي  وعملكرد  زیست محيطی  عملكـرد  در مـورد  گذشـته 
واقع تفاوت در انتخاب متغيرهای كنترلـي و معيار سـنجش 
عملكـرد زیست محيطی مي باشد. به عالوه این كه فقط مطالعـات 
قبلـي اصـواًل بـر آزمـون تأثيرگذاری عملكـرد زیست محيطی 
بـر عملكـرد مـالي بـوده  اسـت و هيچ گونه بحـث و توضيحی 
در مورد ارتباط مستقيم دوطرفه این دو عملكرد ارائه ننموده اند. 
نتایج تحقيق آن ها نشان داد شركت هایی كـه از نظـر مـالي 
سرمایه گذاری  به  بيشتری  تمایل  دارنـد  مطلـوبي  عملكـرد 
كه  در حـالي است  این  دارنـد.  زیست محيطی  فعاليت های  در 
سودآوری  افزایش  به  مستقيماً  زیست محيطی  فعاليت های 
مرتبط نبوده و لذا به افزایش سود و بازده نمی انجامد. همچنين 
درواقع  مالی  مطلوب  عملكرد  دارای  و  سودآور  شركت های 
شركت هایی هستند كه از نظر زیست محيطی معتبر بوده و در 

رتبه بندی زیست محيطی رتبه برتری دارند.
كوهن9]16[ بازده بازار و بازده حسابداری شـركت های آمریكایی 
موجـود گروه آالینده و كمتر آالینده را با هم مقایسه نمـود. 
شركت ها  سرمایهگذاری  كـه  داد  نـشان  او  پـژوهش  نتيجه 
بـازار و حـسابداری  بـازده  بر  تأثيری  امور زیست محيطی  در 

شركت ها ندارد.
بررسی  به  همكارانش]32[،  سوهونگ ليا10و   ،2004 درسال 
تأثير عمليات مدیریت زنجيره عرضه بر مزیت رقابتی و عملكرد 
سازمانی پرداختند. نتایج تحقيقات نشان داد كه سطوح باالتر 
عمليات SCM می تواند منجر به افزایش مزیت رقابتی و بهبود 
اثر  می تواند  رقابتی  مزیت  هم چنين،  شود.  عملكرد سازمانی 

مستقيم و مثبتی بر روی عملكرد سازمانی داشته باشد.

در سال 2016، فنگ و همكارانش]23[، به بررسی سيستم های 
مدیریت زیست محيطی بر عملكرد مالی پرداختند و اثر مشترک 
هزینه تعویض و شدت رقابت را بر این رابطه درنظر گرفتند. 
یافته های این تحقيق نشان می دهد كه یک رابطه مثبت بين 
وجود  مالی  عملكرد  و  زیست محيطی  مدیریت  سيستم های 
دارد. این رابطه توسط هزینه تعویض تعدیل منفی و توسط 
شدت رقابت تعدیل مثبت می شود. عالوه بر این، هزینه تعویض 
و شدت رقابت یک اثر تعدیل كننده مشترک منفی بر رابطه 
بين سيستم های مدیریت زیست محيطی و عملكرد مالی دارند. 
بنابراین، مطالعه انجام شده نقش مؤثر شرایط بازار بر اثرات 
عملكرد سيستم های مدیریت زیست محيطی را نشان می دهد. 
شرایط بازار مانند هزینه تعویض و شدت رقابت همچنين رابطه 
بين سيستم های مدیریت زیست محيطی و عملكرد مالی را به 

طور مشترک تحت تأثير قرار می دهند.
مدیریت  كه   سيستم های  نشان  داده  مطالعات  برخی 
زیست محيطی عملكرد مالی را به دليل بهبود تصویر حقوقی 
و  می دهند ،  افزایش  كيفيت  با  و  سبز  محصوالت  شركت، 
سازگار  جدید  فن آوری های  طریق  از  را  داخلی  هزینه های 
چان11 و  مثال:  می دهند)به عنوان  كاهش  محيط  زیست  با 
اسروف ]41[( ،  همكاران]20[؛  دارنال12 و  همكاران ]14[ ؛ 
درحالی كه دیگران موفق به پيدا كردن رابطه معنی داری نشده 

اند )به عنوان مثال : باكر و سينكوال ]10[(.
ماننـد ،  توسـعه یافته  اقتصاد های  در  تحقيقات  این  اكثر 
ایاالت متحده آمریكا و اروپا كه در واقع در آن ها سطح بينش 
زیست محيطی بـاال اسـت انجام شده است. اما مطالعات اندكي 
نيز در این باره دركشورهای در حال توسعه انجـام گرفته است. 
یكی از دالیل این موضوع مي تواند فقدان شاخص و معياری 
در  زیست محيطی  عملكرد  ارزیابی  برای  و مشخص  مناسـب 
كشورهای در حال توسعه باشد. البتـه در برخي از این كشورها 
شاخص هایی برای ارزیابي عملكـرد زیست محيطی وجـود دارد 

اما قابليت اتكا و دقت آن ها پایين است ]5[.
متغير وابسته در این پژوهش عملكرد مالی شركت می باشد، 
سيستم مدیریت زیست محيطی متغير  مستقل می باشد، مزیت 
تعدیلگر  تعویض متغير  رقابتی متغير ميانجی است و هزینه 
رابطه ی بين سيستم مدیریت زیست محيطی و عملكرد مالی 

می باشد.

7. Nakao
8. Zhang and Stem
9. Cohen
10. Suhong Lia

11. Chan
12. Darnall
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-فرضیههایتحقیق:
تأثير  رقابتی  مزیت  بر  زیست محيطی  مدیریت  سيستم   -1

مثبتی دارد.
تأثير  مالی  عملكرد  بر  زیست محيطی  مدیریت  سيستم   -2

مثبتی دارد.
3- مزیت رقابتی بر عملكرد مالی تأثير مثبتی دارد.

مدیریت  سيستم  بين  رابطه ی  بر  تعویض  هزینه  عامل   -4
زیست محيطی و عملكرد مالی تأثير مثبتی دارد.

3روشتحقیق:
توسعه   به  زیرا  است،  كاربردی  هدف  نظر  از  پژوهش  این 
عبارت  به   زمينه ی خاص می پردازد،  در یک  كاربردي  دانش 
دیگر تحقيقات كاربردي به سمت كاربرد عملي دانش هدایت 
مي شود]4[. پژوهش انجام شده از نظر نحوه گردآوری داده ها 
زیرا  است  توصيفی  پژوهش  این  است.  پيمایشی  توصيفی- 
و  كمی  داده های  توصيف  و  خالصه كردن  و  جمع آوری  به 
كيفی حاصل از نمونه یا جامعه می پردازد. مي توان گفت كه 
توضيح  و  كشف  پي  در  الزاماً  محقق  توصيفي،  تحقيقات  در 
پيش بيني  و  فرضيه ها  آزمون  احتماالً  و  روابط، همبستگي ها 
توصيف  جهت  در  بيشتر  آن  توجه  بلكه  نيست؛  رویدادها 
جنبه  كه صرفاً  است  اطالعاتي  براساس  واقعيت ها  گزارش  و 
وصفي دارند]7[. این پژوهش پيمایشی است زیرا مجموعه ای 
جمع آوری  برای  كه  است  استاندارد  و  منظم  روش های  از 
اطالعات درباره ی افراد، خانواده ها و یا مجموعه های بزرگ تر 
به كار می روند. روش تحقيق پيمایشي در علوم اجتماعي، فراتر 
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شكل 1: مدل مفهومی تحقيق

كه  چند  هر  است.  اطالعات  گردآوري  در  خاص  تكنيكي  از 
عمدتاً در آن از پرسش نامه استفاده مي شود، اما فنون دیگري 
از قبيل مصاحبه نظام مند، مشاهده و تحليل محتوا نيز به كار 
منظمي  یا  نظام مند  مجموعه اي  پيمایش،  مشخصه  مي رود. 
داده هاي  برحسب  متغير  »ماتریس  آن را  كه  داده هاست  از 
موردي« مي نامند. در این ماتریس صفت یا ویژگي هر مورد 
را برحسب متغير به دست مي آوریم. لزومي ندارد كه گردآوري 
داده ها خيلي نظام مند باشد. رایج ترین تكنيک مورد استفاده در 
تحقيق پيمایشي پرسشنامه مي باشد اما ضرورتاً پيوندي بين 

تحقيق پيمایشي و پرسشنامه وجود ندارد]2[.
در تحقيقات مدیریتی به دو روش فرضيات و یا سؤاالت رد و 
یا تأیيد می شوند كه شامل روش های آماری و فنون غيرآماری 
مانند تحقيق در عمليات می شوند كه تحقيق حاضر از این منظر 

در دسته ی اول یعنی استفاده از فنون آماری قرار می گيرد.
برای گردآوری اطالعات می توان از روش های مختلفی استفاده 
كرد كه در این مطالعه از هر دو شيوه كتابخانه ای و ميدانی 
استفاده  نياز  مورد  داده های  و  اطالعات  گردآوری  جهت 
از  پژوهش،  این  16سوالی  پرسشنامه   تهيه  برای  شده است. 
استفاده  آزورین]35[  مقاالت فنگ و همكاران]23[ و مولينا 

شده است.
مقياس  نگرش،  اندازه گيری  مقياس های  رایج ترین  از  یكی  
ليكرت است كه از مجموعه ی منظمی از عبارات كه به ترتيب 
حاضر  تحقيق  در  می شود.  ساخته  شده است،  تدوین  خاصی 
برای سنجش متغيرها، مقياس پنج درجه ای به صورت »بسيار 
موافقم«  بسيار  موافقم،  موافقم،  تا حدودی  مخالفم، مخالفم، 
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مورد استفاده قرار گرفته است.
در تأمين روایی پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش، 

روایی محتوا و روایی همگرا مدنظر است. 
در این تحقيق برای محاسبه پایایی ابزار اندازه گيری از روش 
ضریب آلفای كرونباخ و ضریب پایایی مركب استفاده شده است. 
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گيری از 
را  مختلف  كه خصيصه های  آزمون هایی  یا  پرسشنامه  جمله 

اندازه گيری می كنند، بكار می رود. 
)1(

در رابطه )J( ،)1( تعداد زیرمجموعه های سوال های پرسشنامه 
كل  واریانس   )S2( و  ام   jزیرآزمون واریانس   )Sj

2( آزمون،  یا 
پرسشنامه یا آزمون می باشد.

در تحقيق حاضر جامعه آماری شامل كليه مدیران، معاونين 
صنعت  در  فعال  خصوصی  شركت   12 مالی  كارشناسان  و 
توليد وسایل گازسوز می باشند كه تعداد آن ها مجموعاً 103 
نفر بود و بر اساس جدول مورگان تعداد نمونه 85 نفر تعيين 
گردید و پرسشنامه ميان آن ها توزیع شد. پس از جمع آوری 
پرسشنامه ها، كد گذاری و استخراج داده ها به انجام رسيد و پس 
Smart و SPSS از ورود داده ها به رایانه، با استفاده از نرم افزار

 Sig داراي  سازه ها  كليه ی   1 جدول  در  این كه  به  توجه  با 
 H0 كمتر از 0/05 هستند. لذا فرضيه )H0 مقدار خطا در رد(
رد می شود و سازه ها داراي توزیع نرمال نمي باشند. با توجه به 
این كه سازه ها دارای توزیع نرمال نمی باشند و همچنين تعداد 
گویه های برخی از سازه ها از 3 عدد كمتر است لذا براي آزمون 
  SMART-PLS نرم افزار  از  تحقيق  این  در  فرضيه ها  و  مدل 

استفاده مي شود.

-تجزیهوتحلیلمدلساختاري:
برای تحليل و سنجش مدل این تحقيق از تحليل داده ها به 
وسيله مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. نرم افزار 
مدل  می باشد.   Smart-PLS تحليل  این  برای  استفاده  مورد 

∝=
𝐽𝐽

𝐽𝐽 − 1
 (1 −

∑𝑆𝑆𝑗𝑗2

𝑆𝑆2
) 

PLS تجزیه و تحليل آماری انجام گردید. از آزمون همبستگی و 

رگرسيون برای آزمون فرضيه ها و برای تحليل و سنجش مدل 
این تحقيق از تحليل داده ها به وسيله مدل معادالت ساختاری 

استفاده شده است.

تجزیهوتحلیلدادهها:
براي  است  آماري  ابزاري  متغير،  دو  بين  همبستگي  ضریب 
 -1 تا   1 بين  ضریب  این  آن ها.  رابطه  شدت  و  نوع  تعيين 
مي باشد. مثبت بودن این ضریب، بيانگر رابطه مستقيم بين دو 
متغير و منفي بودن آن نشان دهنده رابطه معكوس بين آن ها 
مي باشد. نزدیک بودن مقدار این ضریب به عدد یک )چه مثبت 
و چه منفي( نشان دهنده ی قدرت باالي رابطه بين آن دو متغير 

مي باشد. 
شود  باید مشخص  ابتدا  آماري  تكنيک هاي  از  استفاده  براي 
كه داده هاي جمع آوري شده از توزیع نرمال برخوردار است یا 
غير نرمال. بدین منظور در این مرحله به بررسي نتایج حاصل 
از آزمون كولموگروف- اسميرنوف در مورد هریک از متغيرها 

مي پردازیم.
در این آزمون اگر معيار تصميم )P-Value( كمتر از 5% باشد 
فرض صفر رد می شود یعنی داده ها دارای توزیع نرمال نيستند.

جدول 1 : نتایج آزمون كولموگروف- اسميرنوف

یرقابت یتمزیعملکرد مال یطیمح یستز یریتمد عامل یضتعو يهاینههز   

Sig.000/0  000/0  000/0  000/0  

و  استاندارد  ضرایب  تخمين  حالت  در  ساختاري  معادالت 
 مدل معادالت ساختاري در حالت معناداري ضرایب استاندارد
)t-value( به ترتيب در شكل 2 و شكل 3 نمایش داده شده اند.
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شاخص  به  مربوط  سؤاالت  بيانگر   s5 تا   s1 فوق  شكل  در 
مربوط  سؤاالت  بيانگر   mt7 و   mt6 زیست محيطی،  مدیریت 
متغير  سؤاالت  بيانگر   ht9 و   ht8 رقابتی،  مزیت  شاخص  به 

شاخص  به  مربوط  سؤاالت  بيانگر   s5 تا   s1 فوق  شكل  در 
مربوط  سواالت  بيانگر   mt7 و   mt6 زیست محيطی،  مدیریت 
متغير  سواالت  بيانگر   ht9 و   ht8 رقابتی،  مزیت  شاخص  به 

شكل 2: مدل كلی ضرایب استاندارد

)T-Value شكل 3: مدل كلی به كار رفته )مقادیر

-برازشمدلکلیتحقیق:

هزینه های تعویض، am10 تا am16 بيانگر سواالت مربوط به 
شاخص عملكرد مالی می باشد.

هزینه های تعویض، am10 تا am16 بيانگر سواالت مربوط به 
شاخص عملكرد مالی می باشد.

مقادیر قرار داده شده بر روی هر یک از پيكان ها در شكل فوق 
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نشان می دهد كه آیا هریک از روابط نشان داده شده معنی  دار 
است یا خير. به طوری كه اگر مقدار این T-Value از مقدار 1.96 
بنابراین  است.  معنی دار  داده  شده  نشان  رابطه  باشد،  بيشتر 
معنادار  روابط  تمامی  می شود  مالحظه  فوق  به شكل  با توجه 
می باشند. برای تأیيد روایی ابزار اندازه گيری از دو نوع روایی 
ارزیابی شامل روایی محتوا و روایی همگرا استفاده شده است. 
روایی محتوا به وسيله ی اطمينان از سازگاری بين شاخص های 
اندازه گيری و ادبيات موجود ایجاد می شود این روایی توسط 
چند  یا  یک  هرگاه  می گردد.  حاصل  نخبگان  از  نظرسنجی 
خصيصه از طریق دو یا چند روش اندازه گيری شوند همبستگی 
بين این اندازه گيری ها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم می سازد. 
اگر همبستگی بين نمرات آزمون هایی كه خصيصه ی واحدی را 
اندازه گيری می كنند باال باشد، پرسشنامه دارای اعتبار همگرا 
می باشد. وجود این همبستگی برای اطمينان از این كه آزمون 
آن چه را كه باید سنجيده شود می سنجد، ضروری است. برای 
روایی همگرا باید روابط زیر برقرار باشد؛ روایی همگرا به این 
اصل بر می گردد كه شاخص های هر سازه با یكدیگر همبستگی 
ميانه ای داشته باشند]24[. معيار روایی همگرا بودن این است 
كه ميانگين واریانس های خروجی )AVE( بيشتر از 0/5 باشد. 
همچنين در این تحقيق جهت تعيين پایایی پرسشنامه از دو 
معيار )ضریب آلفای كرونباخ و ضریب پایایی مركب( استفاده 
شده است]24[. از آن جایي كه معيار آلفاي كرونباخ یک معيار 
معيار   PLS روش  مي باشد،  سازه  پایایي  تعيين  براي  سنتي 
پایایي تركيبي به كار مي برد.  نام  مدرن تري نسبت به آلفا به 
این معيار توسط ورتس و همكاران]43[ معرفي شد و برتري 
آن نسبت به آلفاي كرونباخ در این است كه پایایي سازه ها نه 
با  سازه هایشان  همبستگي  به  توجه  با  بلكه  مطلق  به صورت 
یكدیگر محاسبه مي گردد. در نتيجه براي سنجش بهتر پایایي 
مي شوند.  برده  كار  به  معيارها  این  دوي  هر   ،PLS روش  در 
ضرایب آلفای كرونباخ تمام متغيرها در این تحقيق، از حداقل 
مقدار )0/7( بيشتر است. پایایی مركب بر خالف آلفای كرونباخ 
یكسانی  وزن  شاخص  هر  می كند  فرض  ضمنی  به طور  كه 
دارد، متكی بر بارهای عاملی حقيقی هر سازه است؛ بنابراین 
معيار بهتری را برای پایایی ارائه می دهد. پایایی مركب باید 
مقداری بيش از 0/7 را به دست آورد تا بيانگر ثبات درونی سازه 
باشد]24[. بارهاي عاملي از طریق محاسبه مقدار همبستگي 
اگر  با آن سازه محاسبه مي شوند كه  شاخص هاي یک سازه 

این مقدار برابر و یا بيشتر از مقدار 0/4 شود]26[، مؤید این 
مطلب است كه واریانس بين سازه و شاخص هاي آن از واریانس 
خطاي اندازه گيري آن سازه بيشتر بوده و پایایي در مورد آن 
مدل اندازه گيري قابل قبول است. در جدول 2 نتایج پایایی و 

روایی ابزار ذكر شده است.

 AVE با توجه به این كه اعداد آلفای كرونباخ، پایایی تركيبی و
بودن  قرار گرفته اند، می توان مناسب  بازه مربوطه  همگی در 
را  بيرونی مدل كلی  پایایی و روایی همگرای روابط  وضعيت 

تأیيد كرد.
اگر مقدار )T (T-Value  ،  بيشتر از 1/96 باشد، یعنی اثر مثبت 
وجود دارد و معنی دار است. اگر بين 1/96+ تا 1/96- باشد اثر 
یعنی  باشد  از 1/96-  اگر كوچک تر  و  ندارد  معناداری وجود 
اثر منفی دارد ولی، معنادار است. داده های به دست آمده از 
تحقيق ميدانی در نرم افزار Smart-PLS  اجرا گردیده و نتایج 
آن در مدل های شكل های 2 و 3 نمایش داده شده   است. تحليل 
هریک از روابط درواقع نشان دهنده فرضيه های تحقيق می باشد، 

به صورت مفيد و مختصر در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول 2 : نتایج سه معيار آلفای كرونباخ، پایایی و روایی همگرا

 CR AVE ضریب آلفاي کرونباخ بارهاي عاملی هاگویه متغیرها

 مدیریت زیست محیطی

0.867 1سوال 

0.8140.8710.574

0.628 2سوال 

0.787 3سوال 

0.641 4سوال 

0.772 5سوال 

 عملکرد مالی

0.648 1سوال 

0.8410.8870.612

0.739 2سوال 

0.686 3سوال 

0.785 4سوال 

0.636 5سوال 

0.812 6سوال 

0.808 7سوال 

 مزیت رقابتی
0.866 1سوال 

0.8000.8820.713
0.780 2سوال 

 هزینه هاي تعویض
0.873 1سوال 

0.8210.8940.737
0.863 2سوال 

 



ض 
عوی

ه ت
زین

ر ه
یلگ

تعد
 و 

تی
رقاب

ت 
مزی

ی 
انج

 می
ش

؛ نق
ان

ازم
ی س

 مال
کرد

عمل
 و 

طی
حی

ت م
یس

ت ز
یری

 مد
ستم

سی

13

ت
یفی

و ک
رد 

ندا
ستا

ت ا
یری

مد
ی 

یج
ترو

ی- 
علم

مه 
لنا

فص
13

96
یز 

 پای
- 2

5 
پی

پیا
 - 

3 
اره

شم
م- 

هفت
ل 

سا

در رابطه با برازش مدل یک معيار جهانی توسط تنهاس)2004( 
پيشنهاد شده است؛ این شاخص به منظور در نظر گرفتن عملكرد 
و  است  شده  طراحی  ساختاری  مدل  و  سنجش  در  مدل 
بدین ترتيب، مقياس واحدی برای عملكرد پيش بينی كلی مدل 

فراهم می كند.    
                                                                               )2(

را نشان  R2  قدرت پيش بينی مدل  به ميزان شاخص  توجه 
برای   ،0/734 زیست محيطی  مدیریت  برای   R2 می دهد. 
عملكرد مالی 0/784 است و برای متغير مزیت رقابتی برابر 
0/605 می باشد. ميانگين R2 برابر 0/707 كه چون از 0/1 باالتر 

است  مهر تأیيد دیگری بر مدل آزمون شده است.
شاخص GOF برابر با 0/688 است كه نشانگر برازش مطلوب 
و قابل قبول مدل آزمون شده می باشد چرا كه از سطح 0/3 

باالتر است. 

مثبت بودن مقادیر Q2  نشان دهنده تناسب پيش بين برای این 
سازه ها می باشد.

با توجه به مقادیر به دست آمده، داده های جمع آوری شده برای 
انداز ه گيری متغيرهای پنهان از كفایت و برازش الزم برخوردارند 
و در نتيجه، نتایج حاصل از برآورد مدل كلی قابل اتكا و مورد 
اعتماد می باشد. موضوع بعدی بررسی هم خطی شدید ميان 
متغيرها می باشد به این معنا كه زمانی كه متغيرهای مستقل 
تحقيق با یكدیگر همبستگی باالیی داشته باشند، این موضوع 
منتهی به كاهش كارایی مدل می گردد. یكی از روش ها، آزمون 
از  كمتر  مذكور  آماره  زمانی كه  می باشد  واریانس  تورم  عامل 
عدد 5 باشد، می توان نتيجه گرفت كه هم خطی قابل اغماض 

می باشد.

جدول 3: نتایج ساختاری مدل

Q2 و R2 جدول 4 : مقادیر

جدول 5 : معيارهای نيكویی برازش مدل كلی

جدول 6 : مقادیر عامل تورم واریانس

 نتیجهtمقدار آماره  ضریب رگرسیونی متغیرها

تأیید عملکرد مالی      مدیریت زیست محیطی 

تأیید عملکرد مالی         رقابتیمزیت 

تأیید عملکرد مالی        هزینه هاي تعویض

تأیید مزیت رقابتی      مدیریت زیست محیطی 

تأیید عملکرد مالی       مدیریت زیست محیطی* هزینه هاي تعویض

 

GOF = �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴(𝐴𝐴2)

𝑅𝑅2 𝑅𝑅2𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 متغیرها  𝑄𝑄2 

730/0372/0 734/0 مدیریت زیست محیطی

784/0760/0369/0 عملکرد مالی

605/0594/0381/0 مزیت رقابتی

 محدوده قابل قبول متغیرها
مقدار 

 مشاهده شده
 نتیجه

SRMR
 08/0کمتر از 

(Hu & Bentler, 1999)
برازش مناسب 061/0

d-ULS  95/0کمتر از 
(Henseler et al, 2015)

برازش مناسب714/0

d-G
 95/0کمتر از 

(Henseler et al, 2015)
برازش مناسب357/0

NFI
 5/0بیشتر از 

(Bonett & Bentler, 1999)
برازش مناسب734/0

GOF
 25/0بیشتر از 

 (وتزلس و همکاران)
برازش مناسب 688/0

 

 )VIFعامل تورم واریانس ( متغیرها
 مدیریت زیست محیطی

 رقابتی مزیت

 تعویض هاي هزینه
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ض 
ش میانجی مزیت رقابتی و تعدیلگر هزینه تعوی

سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی سازمان؛ نق

14

تمامی مقادیر عامل تورم واریانس كمتر از 5 می باشد كه نشان 
از عدم وجود هم خطی ميان متغيرهای مدل كلی می باشد.

4نتیجهگیری:
-نتایجفرضیههایتحقیق:

رقابتی  مزیت  بر  زیست محيطی  مدیریت  سيستم   :1 فرضيه 
تأثير مثبتی دارد.

مالی  عملكرد  بر  زیست محيطی  مدیریت  سيستم   :2 فرضيه 
تأثير مثبتی دارد.

فرضيه 3: مزیت رقابتی بر عملكرد مالی تأثير مثبتی دارد.
فرضيه 4: عامل هزینه تعویض بر رابطه ی بين سيستم مدیریت 

زیست محيطی و عملكرد مالی تأثير مثبتی دارد.
فرضیه1:سیستممدیریتزیستمحیطیبرمزیترقابتی

تأثیرمثبتیدارد.
با توجه به مدل شكل 2 ضریب رگرسيونی تأثير متغير سيستم 
مدیریت زیست محيطی بر مزیت رقابتی برابر 6/669 می باشد، 
همچنين مقدار آماره t برای این ضریب برابر 4/847 می باشد 
كه نشان از معنی دار بودن این ضریب است. به طور كلی نتایج 
حاصله از برآورد مدل، حاكی از آن است كه فرضيه 1 تحقيق 
تأیيد می شود. یعنی سيستم مدیریت زیست محيطی بر مزیت 
رقابتی تأثير مثبتی)با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسيونی( 

دارد.
فرضیه2:سیستممدیریتزیستمحیطیبرعملکردمالی

تأثیرمثبتیدارد.
با توجه به مدل شكل 2 ضریب رگرسيونی تأثير متغير سيستم 
مدیریت زیست محيطی بر عملكرد مالی برابر 0/261 می باشد، 
همچنين مقدار آماره t برای این ضریب برابر 8/564 می باشد 
كه نشان از معنی دار بودن این ضریب است. به طور كلی نتایج 
حاصله از برآورد مدل، حاكی از آن است كه فرضيه 2 تحقيق 
تأیيد می شود. یعنی سيستم مدیریت زیست محيطی بر عملكرد 
مالی تأثير مثبتی)با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسيونی( 

دارد.
فرضیه3:مزیترقابتیبرعملکردمالیتأثیرمثبتیدارد.

با توجه به مدل شكل 2 ضریب رگرسيونی تأثير متغير مزیت 
رقابتی بر عملكرد مالی برابر 0/272 می باشد، همچنين مقدار 
از  نشان  كه  می باشد   2/561 برابر  ضریب  این  برای   t آماره 
از  نتایج حاصله  به طور كلی  است.  این ضریب  بودن  معنی دار 

تأیيد  تحقيق   3 فرضيه  كه  است  آن  از  حاكی  مدل،  برآورد 
می شود. یعنی مزیت رقابتی بر عملكرد مالی تأثير مثبتی)با 

توجه به مثبت بودن ضریب رگرسيونی( دارد.
سیستم بین رابطهی بر تعویض هزینه عامل : 4 فرضیه

مدیریتزیستمحیطیوعملکردمالیتأثیرمثبتیدارد.
با توجه به مدل شكل 2 ضریب رگرسيونی تأثير متغير سيستم 
مدیریت زیست محيطی بر عملكرد مالی برابر 0/261 می باشد، 
همچنين مقدار ضریب رگرسيونی تأثير هزینه های تعویض بر 
)مدیریت  متغير  می باشد. ضریب  برابر 315/0  مالی  عملكرد 
زیست محيطی٭ هزینه های تعویض( از لحاظ آماری معنی دار 
می باشد كه نشان از تعدیلی بودن این متغير می باشد. یعنی 
مدیریت  سيستم  ميان  رابطه  تعویض  هزینه  متغير  وجود  با 
محيطی بر عملكرد مالی بهبود می یابد. به طور كلی نتایج حاصله 
از برآورد مدل، حاكی از آن است كه فرضيه 4 تحقيق تأیيد 
بين سيستم  رابطه ی  بر  تعویض  یعنی عامل هزینه  می شود. 

مدیریت زیست محيطی و عملكرد مالی تأثير مثبتی دارد.
•بحثومفاهیممدیریتی:

كامل  به طور  استنباطی  تجزیه و تحليل  پژوهش  این  در 
همبستگی  تجزیه و تحليل  همچنين  گرفت.  قرار  مورد بررسی 
طریق  از  متغييرها  بودن  نرمال  و  تحقيق  سازه های  بين 
و  گرفت  قرار  تحليل  مورد  اسميرنوف  كولموگروف -  آزمون 
باتوجه به این كه مقدار sig درتمام سازه ها از 0/05 كمتر بود 
و همچنين تعداد گویه های برخی از سازه ها از 3 عدد كمتر 
 بود لذا براي آزمون مدل و فرضيه ها در این تحقيق از نرم افزار

SMART-PLS  استفاده شد. برای تأیيد روایی ابزار اندازه گيری 

همگرا  روایی  محتوا،  روایی  شامل  ارزیابی  روایی  نوع  دو  از 
پایایی  تعيين  جهت  تحقيق  این  در  هم چنين  شد.  استفاده 
پرسشنامه از دو معيار )ضریب آلفای كرونباخ و ضریب پایایی 
مركب( استفاده شد كه پس از انجام بررسی های الزم روایی 
و پایایی تحقيق مورد تأیيد قرارگرفت. تحليل مسير و آزمون 
فرضيه هاي تحقيق با توجه به خروجی نرم افزار PLS به طور 
از  مدل  برازش  بررسی  برای  نهایت  در  و  شد  تشریح  كامل 
مدل  داد  نشان  این شاخص  كه  استفاده شد   GOF شاخص 

دارای برازش مطلوب است.
از آن جایی كه معموالً تحقيق با سواالت اوليه كه در ذهن محقق 
شكل می گيرند آغاز می شود و محقق با دقيق تر نمودن سؤال 
خود سعی در آن دارد كه محور تحقيق را مشخص نماید و طی 
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یک فرایند مطالعه و بررسی نظریات صاحب نظران و سابقه ی 
موضوع، پاسخی برای خود یافته و آن را به صورت فرضيه قابل 
تحقيق  این  علمی  هدف  اساس  براین  نماید؛  مطرح  آزمون 
»بررسی تأثير سيستم های مدیریت زیست محيطی بر عملكرد 
و  رقابتی  مزیت  متغير  ميانجی  نقش  درنظر گرفتن  با  مالی 
تعدیلگر متغير  هزینه تعویض« بوده است. این بررسی از دیدگاه 
شركت های  خصوصی  مالی  كارشناسان  و  معاونين  مدیران، 
گرفته است  قرار  انجام  مورد  گازسوز  وسایل  توليد  در  فعال  
كه جامعه آماری تحقيق را تشكيل داده اند. روش تحقيق از 
تحقيق  روش  و  ماهيت  از حيث  و  بوده  كاربردی  نظر هدف 
توصيفی- پيمایشی بوده است. اطالعات مربوطه جمع آوری شد 
تا براساس آن رابطه ی بين متغيرها برای آزمون فرضيه های 
تحقيق بررسی شود و در نهایت با استفاده از مدل یابی معادالت 
ساختاری، نسبت به آزمون فرضيه های تحقيق و بررسی تأیيد 

و یا عدم تأیيد آن ها پرداخته شده است.
نتایج تحقيق حاضر با تحقيقات ناكااو]36[، از حيث دست یابی 
رابطه  نتيجه كـه عملكرد زیست محيطی یک شركت،  به این 
مستقيمی با عملكرد مالی شركت دارد؛ همخوانی داشته است.

به  كه  همكارانش]23[،  و  فنگ  تحقيقات  با  حاضر  تحقيق 
بررسی سيستم های مدیریت زیست محيطی بر عملكرد مالی 
سيستم  كه  نتایج  این  به  دست یابی  حيث  از  پرداخته اند؛ 
مدیریت زیست محيطی بر عملكرد مالی تأثير مثبتی دارد و 
همچنين عامل هزینه تعویض بر رابطه ی بين سيستم مدیریت 
همخوانی  دارد،  مثبتی  تأثير  مالی  عملكرد  و  زیست محيطی 

داشته است.

•محدودیتهاوجهتگیریهایآینده:
با توجه به هدف اصلی پژوهش كه بررسی تأثير سيستم های 
مدیریت زیست محيطی بر عملكرد مالی با در نظر گرفتن نقش 
ميانجی متغير مزیت رقابتی و تعدیلگر متغير  هزینه تعویض 
است، پيشنهاداتی برای شركت ها به صورت زیر مطرح می گردد:

مزیت  بر  زیست محيطی  مدیریت  این كه سيستم  به  توجه  با 
رقابتی و عملكرد مالی تأثير مثبتی دارد؛ به مدیران پيشنهاد 
مدیریت  سيستم  بهبود  و  روزافزون  با توجه  كه  می شود 
زیست محيطی شركت، جایگاه خود را در بازار هدف از لحاظ 
كسب مزیت رقابتی ارتقا داده و عملكرد مالی بهتری را كسب 

نمایند.

هزینه های  كاهش  با  بود  خواهند  قادر  مدیران  این  عالوه بر 
تعویض تأثير مثبتی بر رابطه ی سيستم مدیریت زیست محيطی 
و عملكرد مالی داشته باشند و باعث افزایش بازده مالی گردند.

این پژوهش دارای برخی محدودیت ها است كه فرصت هایی را 
برای تحقيقات آینده ارائه می نمایند.

را مورد  اثر تعدیلی عوامل دیگری  در مطالعات آتی می توان 
رضایت  تعدیلی  اثر  بررسی  مثال  به طور  داد،  قرار  بررسی 
مشتری بر رابطه ی سيستم مدیریت زیست محيطی و عملكرد 
مالی. همچنين می توان بررسی كرد كه آیا تعامل دیگر عوامل 
سيستم های  روابط  بر  مشترک  به طور  سازمانی  و  محيطی 

مدیریت زیست محيطی با عملكرد مالی تأثيرگزار می باشند؟  
تحقيقات آینده می توانند منابع اطالعاتی متعددی را به منظور 
افزایش قابليت اطمينان یافته های این پژوهش مورد بررسی 
قرار دهند؛ برای مثال مطالعات آتی می توانند مقادیر عينی و 

ذهنی عملكرد مالی را تركيب نمایند. 
در این پژوهش تنها بر عملكرد مالی متمركز شدیم، درحالی كه 
سيستم های  تأثير  بررسی  به  می توان  آتی  پژوهش های  در 
مدیریت زیست محيطی بر انواعی از عملكرد غيرمالی به عنوان 
مثال عملكرد عملياتی و یا عملكرد اجتماعی شركت ها پرداخته 

شود. 
هميشه  اجتماعی  علوم  و  انسانی  علوم  تحقيقات  در  معموالً 
محدودیت های خاصی وجود دارد و این مشكالت و محدودیت ها 
از آن جا ناشی می شود كه یک طرف مسئله هميشه انسان بوده 
و جمع آوری اطالعات از انسان و رفتار و كنش ها و واكنش های 
او چه به جهت پيچيدگی امور و چه به جهت حساسيت خود 
نوع انسان در مقابل مجموعه سواالتی از این نوع مشكل بوده و 
بالطبع جمع آوری اطالعات در یک سازمان و شركت مشكل تر 

می باشد.
انجام هر نوع تحقيق كاربردی به دليل وجود متغيرهای خارجی 
ایجاد  محقق  برای  را  محدودیت هایی  تأثيرگذار،  داخلی  و 
می كنند كه غيرقابل كنترل می باشند؛ ازاین رو می توانند تأثير 

قابل مالحظه ای در نتيجه گيری داشته باشند.
مطالعات و ارزیابی در سطح پژوهش های دانشگاهی با استفاده 
و خروجی صورت  ورودی  از شاخص های  محدودی  تعداد  از 
می گيرد و به دليل كمبود زمان و مشكل هزینه همه شاخص ها 
به منظور اخذ اطالعات مورد استفاده قرار نمی گيرند. از دیگر 
مشكالت  و  بوروكراسی  به  می توان  تحقيق  محدودیت های 
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اداری در زمينه انجام هماهنگی با مدیران و كارشناسان، عدم 
همكاری برخی از افراد در تكميل پرسشنامه ها و كمبود زمان 

جهت انجام پژوهش اشاره كرد.
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