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Introduction   
      The relationship between environmental management systems 
(EMSs) and financial performance has received a high degree of 
attention in research literature and the results are still contradictory. Most 
of the findings have shown that environmental performance improves 
financial performance while others have suggested that the relationship is 
neutral or even negative. We believe EMSs enhance financial 
performance due to improved corporate image, quality green products, 
and reduced internal cost through eco-friendly new technologies. In this 
study, we suggest that market factors need to be taken into consideration 
when examining the EMSs-financial performance relationship, because 
the opportunities and constraints of adopting EMSs are greatly 
determined by market conditions. We focus on two market contingencies 
[switching cost (SC) and competitive intensity (CI)] along with variables 
market turbulence (MT) and firm innovativeness (FI), manifesting the 
nature of firms' relationships with their customers and competitors 
respectively. Based on Resource-based view, SC and CI may be the most 
important market contingencies influencing firms' adoption and 
implementation of EMSs, and their abilities to profit from such 
management systems. In this study, we address two important questions: 
1) How SC and CI play contingency roles to moderate the relationship 
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between EMSs and financial performance; 2) How SC, CI, MT and FI 
jointly moderate the relationship between EMSs and financial 
performance. The purpose of this study is to examine whether and how 
the performance effects of EMSs depend on SC, CI, MT, FI and/or their 
combination. 
 
Hypotheses  
Research hypotheses are developed as follows:  

H1: There is a positive relationship between EMSs and financial 
performance. 

H2: SC, CI, MT and FI moderate the relationship between EMSs and 
financial performance.  

  
Methods  

The data required for the research were gathered through a 
questionnaire distributed between chief executive officer (CEO), chief 
financial officer (CFO), marketing and purchasing managers of Semnan’s 
manufacturing firms.   

The questionnaire consists of six sections. 218 questionnaires were 
distributed and finally 150 questionnaires were collected. After collecting 
the questionnaires, regression analysis was used to test the research 
hypotheses. 

 
Results and Discussion 

Findings in this study reveal that there is a positive relationship 
between EMSs and financial performance. After entering the moderator 
variables, four models were obtained. Regarding the criterion of adjusted 
R squared, the third model was selected as the optimal model. This 
means that only the switching cost and competitive intensity have the 
moderating effects on the relationship between EMSs and financial 
performance. Finally, the moderating effect of the switching cost is 
positive (direct) and the moderating effect of the competitive intensity is 
negative (reverse). Thus, this study underpins the important role of 
market conditions in influencing the performance effect of EMSs. Market 
conditions such as SC and CI also influence the relationship between 
EMSs and financial performance jointly. Overall, this study signals the 
important role of market conditions and calls for further attention to 
market conditions as potential moderators when investigating the 
relationship between EMSs and financial performance. 



Finally, managers should adapt their firms' degree of EMSs 
implementation to fit with changing market conditions and to take 
advantage of the opportunities created by these conditions in order to 
achieve superior performance. 
 
Keywords: Environmental Management Systems, Financial 
Performance, Switching Cost, Competitive Intensity, Manufacturing 
Companies. 
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 مقدمه .1

هاا نسابت باه مساا ل دولتعواملی، همچون حساسیت افکار عماومی و دددداة  واسطةبه

روز بر ضارورت روزبه ،یطیمحستیمقررات ز تیرعا ها بهالزام سازمان نیو همچن یطیمحستیز

 ،)لاو شودی( افزوده مEMSs) 1یطیمحستیز تیریمد یهاستمیمرتب  با س یهاانجام پژوهش

 ،یآورهمچون جما  یی،هاتیبه فعال یطیمحستیز تیریمد ستمیسهر (. 2012 چِنگ،و  انگی

  یباا محا  آنبر عملکرد سازمان و ارتباط  دتوانیکه م کنداشاره می 2و اجرا یزیربرنامه ،یابیارز

 دهادیهاا نشاان ماز پژوهش یبرخا  جی(. نتاا2014 ،و ساو زاو  ،باشد )فنگ رگذاریتأث یرامونیپ

EMSs مح ااو ت سااازگار بااا  دیاا از تول تیاا حما ،یرسااازمانیبهبااود ت و قیاا از طر تواناادیم

دوسااتدار  یهااایرآو فن یریکارگواسااطة بااه)به یسااازمان یهانااهیکاااهش هز ساات،یز یمح

(. 1394 ،یو قرن درپوری)ح کندها را فراهم شرکت یعملکرد مال یارتقا مقدمات(، 3ستیز یمح

عملکارد  باا EMSs نیب داریارتباط معن نبودن انگریها باز پژوهش گرید یبرخ جیدر مقابل، نتا

 جیودن نتاا(. باا توجاه باه متفااوت با 2008 ،یسَدورسک و  کزیهنر ،ست )دارنالا هاشرکت یمال

نقااش  نیو همچناا  یو عملکاارد مااال EMSs نیشااده در خ ااوب رابطااة باا انجام یهاااپژوهش

ابعااد  یها، واکااو آن تیها در تداوم فعالشرکت یاز سو یطیمحستیمسا ل ز تیرعا انکارناپذیر

 شیازپا شیمتعدد ب یهاانجام پژوهش قیاز طر ،رابطه با لحاظ نمودن عوامل متعدد نیمختلف ا

 .شودیاحساس م

باا لحااظ نماودن عوامال را  یعملکرد مال با EMSs نیرابطة ب کندمیپژوهش تالش  نیا

 یو ناوآور 7باازار یآشافتگ یرهاای( باه هماراه متغ6و شدت رقابت 5ینیگزیجا یهانهی)هز 4بازار

طار  و  قیا پاژوهش درصادد اسات تاا از طر نیا ا گریدعبارت؛ بهمطالعه و بررسی کند 8شرکت

 :  دیرا فراهم نما EMSs یدرک هرچه بهتر اثرات عملکرد مقدمات ریزسؤال  به دو  ییپاسخگو

 یبازار و ناوآور یآشفتگ یرهایو شدت رقابت به همراه متغ ینیگزیجا یهانهیچگونه هز .1

 شوند؟  یو عملکرد مال EMSs نیب هرابط لیباعث تعد توانندیم

 شوند؟  یعملکرد مال و  EMSs نیب ةرابط لیباعث تعد توانندیتوأماً م عوامل نیاچگونه  .2

 چنادانی هاایپژوهش زیرا باشد؛ فردمنح ربه تواندمی خود نوع در پژوهش این هاییافته

 باین رابطة بر ینوآور و  بازار یآشفتگ رقابت، شدت جایگزینی، هایهزینه تعدیلی اثرات مورد در

EMSs  است نشده مانجا ترکیبی، صورتبه چه و  انفرادی صورتبه چه مالی، عملکرد و. 
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 اتیا شاامل ادب ،: بخاش دومبدین ترتیب خواهاد باودمقاله  یبعد یهابخش یدهسازمان

 ،بخش چهاارم ؛پژوهش یشناسشامل روش ،بخش سوم ؛هاهیفرض نیتدو  ینظر یپژوهش و مبان

 شنهادهایبه همراه پ یریگجهیشامل بحث و نت ،بخش پنجم تیدرنها ؛جینتا لیوتحلهیشامل تجز

 .پژوهش یهاتیو محدود

 

 پژوهش مبانی نظری .2

 یتوجاه باه مباان ،یو عملکارد ماال EMSs نیماابیرواب  ف تیدرک هرچه بهتر ماه یبرا

درک و  ،اقتضاایی ی. طبق تئورشود واق مثمر ثمر  تواندیم 10یتعامل دگاهیو د 9اقتضایی یتئور

  یثرات بالقوة شارامستلزم مدنظر قرار دادن ا ،یبر عملکرد مال EMSs یرگذاریکنترل نحوة تأث

 کاردنلحااظ  ازمنادین یمناسب رفتار ساازمان نییتب ی،تعامل دگاهیطبق د نیهمچن است؛بازار 

 (.2016 زانگ، و  ِونگ ،یکا فِنگ،است ) یطیمح  یزمان مقررات و شراهم

باه  یابیو دسات انیمشتر یهاخواسته یتحقق حداکثر ،11بر مناب  یمبتن دگاهیبر اساس د

و  تیه ،است )سِرمون اریاز مناب  و امکانات در اخت نهیمستلزم استفادة به 12داریپا یرقابت تیمز

 یرقاابت تیا بار مز رگذاریکنندگان و رقبا ازجمله عوامل تأثرفتار عرضه نیبنابرا(؛ 2007 رلند،یآ

از  یناش لیوتحلهیبر اساس تجز نیهمچن ؛است EMSs یریکارگاز به یها و عملکرد ناششرکت

 تواننادیعوامل بازار هستند کاه م نیترکنندگان و رقبا ازجمله مهمعرضه ،13یراهبردانداز چشم

 ،ها را متاأثر ساازند )بِادفوردآن یراهبرد یهاانتخاب ،هابر عملکرد شرکت یرگذاریتأث قیاز طر

و شادت رقابات  ینیگزیجاا یهانهیفوق، هز ینظر مباحث(. بر اساس 2016 ن،یساندلو  یمالم

و  EMSsو اساتقرار  رشیبار پاذ تواننادی)بازار( هساتند کاه م یرونیعوامل ب نیترازجمله مهم

باشاند. باه  رگاذاریتأث ی،تیریماد یهاساتمیس نیاز چنا  یمندشرکت در بهره ییتوانا نیهمچن

 رشیاز پااذ یناشاا  یهاتیها و محاادود( فرصاات2008) یسَدورسااک و  کاازیهنر ،اعتقاااد دارنااال

همچاون  عواملی،به  توجهبازار است.   یمتأثر از شرا وجهیدرخور تطور به EMSs یهاستمیس

 مقدمات ،یبر عملکرد مال EMSs یرگذاریضمن بهبود تأث تواندیم ،و عوامل بازار یمداریمشتر

اثارات  ةمطالعا  ،عالوهبه (.2017 هوفِر، و  میکانتور، گر کومار،) کند فراهم را یرقابت تیمز کسب

 یهانااهیبااازار )هز عواماال یلیگاارفتن اثاارات تعااد در نظاارباادون  EMSs یریکارگاز بااه یناشاا 

 یکم یاثربخش از ،شرکت یبازار و نوآور یآشفتگ یرهایو شدت رقابت( به همراه متغ ینیگزیجا

کنندگان و رقابت بازار دو مقولة وابساته باه هام باوده کاه عرضه ینیگزیجا رایز است؛ برخوردار
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 ،یگاادفرو  گِاروال وُس، درز،ی)ساا افتادین اتفااق مزمااطور همباه زیا ن شانیرگذاریماً تأثعمو

 یهانااهی)هز عواماال نیاا جداگانااه و مشااترک ا یِلیاثاارات تعااد کااردنلحاااظ  نیبنااابرا(؛ 2005

 باه. اسات یضرورشرکت  یبازار و نوآور یآشفتگ یرهایو شدت رقابت( به همراه متغ ینیگزیجا

ضامن  توانادیم باازار عوامال یلیدزمان اثارات تعا هم ی( بررس2001)و دِس  نیک مپ اعتقاد

و  یدنا  یکنندة منبعا ارا ه ،یبر عملکرد مال EMSs یرگذاریها از نحوة تأثادراک شرکت یارتقا

 باشد. زیآموزش شادالن در حرفه ن نةیدر زم دیمف

 

1-2- EMSs یمال عملکرد و 

 اسات EMSs یعملکرد یهاجنبه نیترازجمله مهم 14یاجتماعی عملکرد مالی و هاجنبه

 یحاوزة پوششا  اماا ؛اسات یضرور EMSs یاثرات عملکرد یها در هنگام بررسکه توجه به آن

 نیماابیف یروابا  اجتمااع یعملکرد اجتماع یحوزة پوشش ،یماد یایسود و مزا یعملکرد مال

دو نوع عملکارد  نیا یحوزة پوشش هرچند(. 2012 رابرتز،و  یالنیگ ،شرکت و جامعه است )بِرد

هاا وجاود دارد )بِاردن و آن نیبا  یاز محققان ارتباط تنگااتنگ یاما به اعتقاد برخمتفاوت است، 

 (.2008 ن،یگاسِل

EMSs  یریپذتیمسائول زانیا م انگریا ب رایا ز اسات؛ها شارکت یاز عملکرد اجتماع یجز 

 ،مهاد ی)بنا  هاا اسات( آنساتیز یبار مح هااتیفعال یتبعات منفا  ی)حداقل ساز 15یاجتماع

 قیا از طر ،EMSs یحاصل از اجرا جینتا رودیطور که انتظار م. همان(1388 ،یاَزوجو  اینطالب

 و  نفعاانیذ نازد شارکت برناد تیا تقو باعث تواندیم ی،طیمحستیز یکارکردها یسازبرجسته

 یو عملکرد اجتمااع EMSs نیارتباط مثبت ب ینوع انگریب زیموجود ن هایپژوهش. شود جامعه

تمرکز بار  قیپژوهش ق د دارد از طر نی(. ا2008 ،یسَدورسک و  کزیهنر ،ست )دارنالا هاشرکت

عوامال اقتضاایی بار  یلیاثرات تعد یسازبرجسته نیو همچن یو عملکرد مال EMSs نیارتباط ب

 .بردارد حوزه نیا شتریب هرچه تیتقو در یمثبت یهارابطه گام نیا

 نیتادو  ،یاز آلودگ یریجلوگ نةیدر زم یشامل تعهدات ی،طیمحستیز تیریمد ستمیس هر

 یهاکاااهش ددددااه یدر راسااتا یانجااام اقاادامات ،یطیمحسااتیز یهاو برنامااه هااسااتیس

و  یاهداف کم نیتدو  ها،تیفعال یطیمحستیاثرات بالقوه ز یابیو ارز یریگاندازه ،یطیمحستیز

نجام ا و  ییاجرا یهادر برنامه یبازنگر ،یطیمحستیز یهایکاهش آلودگ نةیدر زم پذیرسنجش

(. 2010 شاوو،و  چان ن،یل انگ،یاست ) یطیمحستیاز تحقق اهداف ز نانیاطم برای یاصالحات
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ها شارکت ،یطیمحساتیز تیریماد یهاستمیس یاجرا یشرو یبا مشکالت و موان  پ سهیمقا در

 ریا ز مزایاای همچاون ی،تاوجه درخاور یایا به مزا هاسیستمنوع  نیا یاجرا قیاز طر توانندیم

 :(2017 لز،یواو  یجیسار اُرمازابال،) ابندی دست

ها ، پس شرکتکنندمیحمایت و تشویق ها دولترا  EMSs رشیچون پذ :اول تیمز -

واساطة باز کنناد. به ژهیحساب و  یدولت یهاتیحما یرو  یرونیب یدر مواجه با فشارها توانندیم

 EMSs یامکاان اجارا یادیا ها تا حدود زدولت ی( از سویو فن ی)ماد یتیحما یهامشوق ةارا 

 یامکان برقرار ،EMSsفعا نة  یاجرا قیخواهد شد. از طر ترنهیهزتر و کمها راحتشرکت یبرا

 یهابرناماه بیو ت او نیتدو  ندیمشارکت فعا نه در فرا نیو همچن یتیحاکم یارتباط با نهادها

EMSs ی(. اجارا2008 ،یسَدورساک و  کازیهنر ،تر خواهاد باود )دارناالها راحاتشرکت یبرا 

 17یبرند ساازمان یو ارتقا 16یرونیب تیها در کسب مشروعبه شرکت تواندیم EMSs یهابرنامه

خاود را  یساودآور توانندیها مدو عامل، شرکت نیواسطة تحقق ا(. به2003)سُرف،  کندکمک 

. برناد دهناد شیافازا انیمشاتر یوفاادار میفاروش مح او ت و تحکا  متیق شیافزا قیاز طر

را در قالاب  EMSs یاجارا یهاناهیکه امکان جباران هز است 18نامشهود ییدارا ینوع یانسازم

 سهیمح و ت شرکت در مقا یو باعث برتر کردهها فراهم شرکت یبرا بیشترفروش  یهامتیق

 (.2003)بانسال و هانتر،  شودیبا رقبا م

 یاهباردمنبا  ر کیا عنوان باه EMSsبار منااب ،  یمبتنا  دگاهیا طبق د :دوم تیمز -

 رشی. پاذکنادبه عملکارد بهتار کماک  یابیو دست یرقابت تیکسب مز ها را درشرکت تواندیم

EMSs یانیفرد کماک شاامنح اربه یهااتیبه مناب  و قابل یها در دسترسبه شرکت تواندیم 

 ییهامشوق مقولاه EMSs ،یطیمحستیز یها(. در ارتباط با دددده2005)مِنگ و اوزِن،  دینما

 نیو همچنا  20در حل مشکالت« یو همکار ی، »همفکر19اطالعات« یگذارراک»به اشتهمچون 

بار داناش،  یمبتنا  یهاهیبر دانش اسات. باا اتکاا باه سارما یمبتن یهامهارت تیو تقو نیتدو 

 کساب ست،یز یحفاظت از مح یهانهیهمچون کاهش هز یی،هاتیبه موفق توانندیها مشرکت

 (.2008 کِالسِن، و )َوچِن  ابندی دست بازار سهم شیافزا و  رقبا مقابل در یرقابت تیمز

 توانادیم EMSs ها،ناهیکااهش هز یهافرصات یساازفراهم قیا از طر :ساوم تیمز -

(. 2010 شاوو، و  چاان ن،یلا  اناگ،یباشاد ) یرقاابت تیا به مز یابیها در دستحال شرکتکمک

EMSs ماواد  دیا از خر ی،تیفعال ندیدر کل فرا یطیمحستیمسا ل ز کردنها را به لحاظ شرکت

. کنادمی قیتشاو 21عمار ةچرخا  یهانهیبا هدف کاهش هز ی،مح ول به مشتر لیتا تحو هیاول
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 22ساتیز یدوساتدار مح یکارهااراه یریکارگباه قیا از طر یکا یزیف عاتیبر کاهش ضاا دیتأک

 لنتاون،کِو  سِارف ک،یا )مِلن کند فراهمرا  یسودآور شیو افزا هانهیکاهش هز مقدمات تواندیم

در  پاذیرافتی( اساتفاده از قطعاات باز2012) لوناگو  لوو  شانگ، ،ی  وانگ، اعتقاد به(. 2003

 .شدها فراهم خواهد شرکت یبرا نهیکاهش هز یهامح و ت، فرصت دیتول

 

 ینیگزیجا یهانهیهزاثرات تعدیلی  -2-2

در  یریگمیت ام دنا یفرا بار رگاذاریازجملاه عوامال تأث تاوانیم را ینیگزیجاا یهانهیهز

 ،توکاانفِن راسو،حساب آورد )وکار بهکسب یفضا بودن یرقابتکنندگان و عرضه ضیتعوخ وب 

 ضیمارتب  باا تعاو یهاناهیتحمل هز یبه معنا ینیگزیجا یهانهی(. هز2017 ،یکوبِلو  گوریگِل

 ونهمچا  یی،هاناهیکننده شاامل هزعرضه ضیکننده است. تعوم رف کی یکننده از سوعرضه

کارکرد مح ول  ةنحو یریادگی د،یکنندگان جدو انتخاب عرضه ییشناسا یزمان صرف شده برا

 اناگی ،یایاست ) دیکنندگان جدحسنه با عرضه ایهرابط یبرقرار یشده براو زمان صرف دیجد

 (.2010 چِنگ،و 

 لیها را تعادبر عملکارد شارکت EMSsاثرات  ریز لیبه د  تواندیم ینیگزیجا یهانهیهز

هاا باا باشاد، ممکان اسات آن کامها شارکت یکنندگان باراعرضه ضیتعو یهانهی. اگر هزکند

 شیافازا مقادمات توانادیم EMSs رشی. پذرندیخود بگ ةکنندعرضه رییبه تغ میت م یتینارضا

مناساب از شارکت و  یریت او ةارا ا  قیا را از طر انیدر مشتر شتریب یوفادار جادیسهم بازار و ا

 ینیگزیجاا یهاناهیاحساس شود هز کهی. درصورتکندفراهم  ستیز یگار با محمح و ت ساز

از خود نشاان  یکمتر تیکنندگان حساسعرضه یها معمو ً نسبت به رفتارها، شرکتزیاد است

و احسااس  یباه اصاول اخالقا  یبنادیحالت پا نی(. در ا2010 چِنگ، و  انگی ،ییخواهند داد )

 کیا ها در سوءاساتفاده از اساتقرار شرکت یرا برا یموانع دانتویاست که م یاجتماع تیمسئول

امکاان  ی،نیگزیجاا زیااد یهاناهی. هزدیا نما جادیکنندگان اخود و عرضه نیب دارینسبتاً پا ةرابط

 توانادیعامال م نیا که ا دهدمیرا کاهش  شتریب جیکنندگان را سخت و کسب نتاعرضه ضیتعو

 یوقتا  نیبناابرا(؛ 2012و ِوگنِار،  دلیا )فر ب شاودمحساو EMSs رشیپذ برای یمناسب ةزیانگ

 منجر به عملکرد بهتر شود. تواندیم EMSs، اندک است ینیگزیجا یهانهیهز
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 اثرات تعدیلی شدت رقابت -3-2

 یدر هار باازار یریپذرقابت زانیم انگریب تواندیاست که م یگریرقابت عامل مهم د شدت

 یرشاد کمتار خواهاد شاد. وقتا  یهافرصتتر و ها فشردهبتشدن بازارها، رقا تریباشد. با رقابت

. در افتیدسات ی مدنظرایبه مزا توانیم زین یفعل یهاستمیها کم باشد، با حفظ سشدت رقابت

 یشاتریب تیاز اولو یاتیعمل یهایاستراتژ یروزرسانباشد، به شتریها بشدت رقابت مقابل هرچه

 توانادیم یانضباط یرو یعنوان نرقابت به نیهمچن ؛(2013 انگ،یو  یبرخوردار خواهد شد )تسا

و  ییرضاا ،یشاود )نمااز تیا فیباک یارا اة اطالعاات ماال قیعملکرد از طر تیباعث بهبود شفاف

 23دساتانهشیپ یهااتیانجاام فعال شاود،یها افازوده مبرشدت رقابت هرچه(. 1393 ان،یممتاز

 ،در مح اول/خدمت 24زیتماا جادیا یهایتژو استرا یرقابت نینو یهاوهیبه ش یابیهمچون دست

اسات )آه و  یالزاما  هاامتیدر امان ماندن از جنگ ق برای یطیمحستیالزامات ز تیبا رعا البته

 (.2005مِنگ، 

 شود.  یو عملکرد مال EMSs نیب ةرابط لیباعث تعد تواندیشدت رقابت م لیسه دل به

 داتیا اثارات تهد لیباعث تعد تواندیدر مح ول/خدمت م زیتما جادیا تیبه مز یابیدست .1

 کاردخواهاد  یانیکمک شا تیمز نیبه تحقق ا EMSs رشیالبته پذ .از رقابت شود یناش ةبالقو

 یبهباود برناد شارکت و ارتقاا قیاز طر EMSs رشی(. پذ2008 ،یسَدورسک و  کزیهنر ،)دارنال

ل برناده شادن تمااح نیهمچن و به شرکت  انیمشتر یوفادار زانیم تواندیم ،مح و ت تیفیک

و  مقادمیورید ه،یپژوهش قاسم جیطبق نتا نیهمچندهد.  شیرا افزا هامتیشرکت در جنگ ق

 بهتر خواهد شد.   زین یباشد، عملکرد واحد تجار زیاد( هرچه رقابت 1393حاجب )

ها قارار دادن شارکت قیاز طر تواندیم EMSs رشیپذ ،25پردازش اطالعات یطبق تئور .2

و کناد  لیاز اطالعاات رقباا را تساه یعیوسا  ةها باه دامنا آن یابیامکان دست ،برتر یتیدر موقع

و  یدهاد )تساا شیرا افازا یراماونیها در مواجه با موضاوعات پشرکت تیموفق بیضر جهیدرنت

اطالعاات مارتب  باا  لیوتحلهیا و تجز یآورجما  تیشدن بازارها، اهم تری(. رقابت2013 انگ،ی

 انکارناپاذیر مهام نیا که نقاش آن در تحقاق ارا  EMSsاستقرار  نیو همچنرا رقبا  یهاتیفعال

 .کرددوچندان خواهد  ،است

 انیمشتر لیروز بر تمامردم، روزبه یبرا یطیمحستیمسا ل ز تیتر شدن اهمتهبا برجس .3

اساتقرار  قیبتواند از طر ی. اگر شرکتشودیافزوده م 26ستیز یمح و ت دوستدار مح دیبه خر

EMSs و مح او ت باردارد،  هااتیفعال یطیمحساتیکاهش سوء اثرات ز یراستار د ییهاگام
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 یررقابتید یها یتر از محمراتب برجستهبه یرقابت یها یدر مح EMSs یآنگاه اثرات عملکرد

 .(2012 وانگ،و  چان ،یه ،خواهد شد )چان

 

 و شدت رقابت ینیگزیجا یهانهیهزاثرات تعدیلی مشترک  -4-2

 یرگاذاریتأث ییو شدت رقابت از توانا ینیگزیجا یهانهیمستقل، هز یلیتعد بر اثرات عالوه

 ضیبرخوردارنااد. هاار دو عاماال )تعااو یو عملکاارد مااال EMSs نیباا  ةباار رابطاا  ،مشااترک

باازار وجاود داشاته و عمومااً از قادرت   یزمان در محو شدت رقابت( هم یکننده/مشترعرضه

ُوس، گِاروال و  دِرز،یبرخوردارند )ساا زین یرد مالو عملک EMSs نیب ةمشترک بر رابط یاثرگذار

طور متقابال بار باه یطیمحساتیز یبا یو تخر یتیحما یهااستیس همچنین(. 2005 ،یگادفر

کنندگان عرضاه ینیگزیکه امکان جاا ی. زمانرگذارندیتأث یسازمان یراهبرد ماتیت م یاثربخش

 یل ،یبرخوردار خواهد شد )ل یاژهیو  تیاهم ی ازنیگزیجا یهانهیدر بازار وجود داشته باشد، هز

 یهاناهیهرکادام از عوامال باازار )هز یاست که اثر تعامل نیاعتقاد بر ا نیبنابرا(؛ 2001 ک،یفو 

 زیا ن گریکادیمتاأثر از  توانادیم ی،و عملکرد مال EMSs نیب ةو شدت رقابت( بر رابط ینیگزیجا

 یرواقعا یباعاث بارآورد د توانادیم ،قتضااییاثرات هرکادام از عوامال ا یجداساز ،عالوهبه باشد.

بار عملکارد  EMSs یرگاذاریتأث ةنحاو ازحدشیب یسازتعامل و سپس ساده دةیچیپ یهاحالت

و شادت رقابات(  ینیگزیجاا یهاناهیدو عامل )هز نیا ی(. وقت2013 انگ،یو  یشود )تسا یمال

 زیااد، یریرپذیتفس تیقابل با ینظر یالگو به یابیدست رند،یمدنظر قرار گ جداگانه،زمان و نه هم

 (.2001 د،یدور از انتظار نخواهد بود )روسو و فرا

باه هماراه ، و شدت رقابات( ینیگزیجا یهانهیبازار )هز عوامل بیترک یتعامل دگاهید طبق

بازار باا توجاه   یاز شرا یامجموعه یریگشکل باعث ،شرکت یبازار و نوآور یآشفتگ یرهایمتغ

کاه هرکادام از  کنادمی دیموضوع تأک نیبر ا شود؛ درنتیجهمی فوق یرهایغمت تیاهم زانیبه م

. بگذارناد EMSs یبار اثارات عملکارد یمتفااوت یرگاذاریمتفاوت بازار ممکن اسات تأث  یشرا

و شدت رقابات( ممکان  ینیگزیجا یهانهیهز با یو  پایینسطو   بیمختلف بازار )ترک  یشرا

. کناد جاادیباازار ا درها شرکت یبرارا  یمتفاوت یهاو چالش هاتیمحدود ،هافرصت بتوانداست 

متفااوت باازار،   یباا توجاه باه شارا یو عملکرد ماال EMSs نیب ةشدت رابط  یشرا نیطبق ا

زیااد و شدت رقابت  کم ینیگزیجا یهانهیکه هز یطی)شرا ی. در حالت افراطنخواهد بود کسانی

سود ممکن را به دست آورند. اگر امکان  نیشتریب ،EMSs یاجرا قیاز طر بایدها (، شرکتاست
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زماان ممکان  نیتردر کوتاه هامتیجنگ ق یاندازو راه اندک ةنیکنندگان با هزعرضه ینیگزیجا

 تیا باه مز EMSs رشیپاذ قیا دارناد تاا از طر لیها تماصورت شرکت نیباشد، در ا ریپذامکان

کنندگان عرضاه ینیگزیجاا قیطر از یبترقا تیمز به یابیدست امکان رایز؛ ابندیدست  یحداکثر

 ها فراهم است.آن یبرا زتریمح و ت متما ةو ارا 

 انادکو شدت رقابت  زیاد ینیگزیجا یهانهیکه هز یطی)شرا ینقطة مقابلِ حالت افراط در

و  ناهیکنندگان پرهزعرضاه ینیگزیجاا یحداقل است. وقت یبر عملکرد مال EMSsاست(، اثرات 

 یساط  حاداقل کیا در  یبهبود عملکرد مال ،EMSsکم است، هدف استقرار  زیها نشدت رقابت

برخاوردار اسات.  یکمتر 27ةنیهز یاز اثربخش یطیشرا نیدر چن EMSs رشیپذ نیبنابرااست؛ 

و شادت رقابات  ینیگزیجاا یهانهیهز ،کمو شدت رقابت  ینیگزیجا یهانهی)هز گریدو حالت د

 EMSs نیب ةدو حالت برشدت رابط نی( قرار دارند. ایرحداکث – یحد )حداقل دو  نیا نی( بزیاد

 گذارند.می یلیاثرات تعد یو عملکرد مال

جاذب و  رایا ز گذارد؛میبر عملکرد  یشتریب ریتأث ینیگزیجا یهانهیاست هز نیبر ا اعتقاد

 EMSsهمچون استقرار  یابتکار یهاتیفعال یریکارگمستلزم به انیکنندگان/مشترحفظ عرضه

حاا ت  هماةاست که شادت رقابات ممکان اسات نتواناد در  یدر حال نیست. اا هااندر سازم

 یرقاابت تیا منجر به کساب مز تواندیدر سازمان م EMSsنکته باشد که استقرار  نیا گرهیتوج

با  سهی( در مقا2001) یمَنسکیپژوهش هِنارد و ش یهاافتهی(. طبق 2013 انگ،یو  یشود )تسا

دارد؛  دیا مح اول جد کیا بار عملکارد  یشتریاثر ب انیمشتر یهاهشدت رقابت، تحقق خواست

مراتب باه یبر عملکارد ماال کم،و شدت رقابت  ینیگزیجا یهانهیحالت هز یرگذاریتأث نیبنابرا

 .زیاد استو شدت رقابت  ینیگزیجا یهانهیاز حالت هز شتریب

 ادندرصادد نشاان د ییاقتضا یبر مناب  و تئور یمبتن دگاهید قیتلف قیپژوهش از طر نیا

 یرهاایو شادت رقابات( باه هماراه متغ ینیگزیجاا یهاناهیعوامال باازار )هز یرگذارینحوة تأث

 یاسات. مادل مفهاوم یو عملکارد ماال EMSs نیبار روابا  با  شرکت یبازار و نوآور یآشفتگ

 یبیاثر ترک نینو شدت رقابت و همچ ینیگزیجا یهانهیهز یلیاثر تعد انگری( ب1پژوهش )شکل 

 است. یو عملکرد مال EMSs نیب ارتباط ر ها بآن
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 پژوهش  یمفهوم مدل: 1 شکل

 

لاذا  اسات؛( Hپاژوهش )حارف  یهاهینحاوة اساتقرار فرضا  انگریا بمدل مفهومی پژوهش 

 :کرد نیتدو  ریپژوهش را به شر  ز یهاهیفرض ،ینظر یبر اساس مدل فوق و مبان توانیم

وجاود  یمعناادار ةرابط یو عملکرد مال یطیمحستیز تیریمد یهاستمیس نی: ب1 ةیفرض

 دارد.

باازار و  یشادت رقابات، آشافتگ ،ینیگزیجاا یهاناهی)هز گرلیتعاد یرهاایمتغ: 2 ةیفرض

 یو عملکارد ماال یطیمحساتیز تیریماد یهاساتمیس نیبر رابطة ب یلیاثر تعد ی( داراینوآور

 .هستند

 یهاهیا ساازمان از رو  کیا ه اسات کا  یااساتفاده زانیا م EMSsپژوهش منظور از  نیدر ا

 کیا اسات کاه  ییهاناهیهز ی،نیگزیجاا یهاناهی. منظاور از هزآوردیبه عمل م یطیمحستیز

 رقابات شادت. شود متحمل گریدشرکت  به شرکت کیاز  ییجابجا ندیفرا یدر ط باید یمشتر

 و  یماال کاارکرد ،یماال عملکارد از منظاور. اسات صنعت کی در موجود رقابت زانیم یمعنا به

 راتییا تغ زانیم یمعنا به زین بازار یآشفتگ نیهمچن. ستا رقبا با سهیمقا در شرکت کی یبازار

 .است انیمشتر یتقاضاها در

 

 پژوهش شناسیروش .3

 دراسات.  یدانیاز شاخة م یشیمایو ازنظر روش، پ یپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربرد

 یآورجما  یبارا یدانیا روش م از سات،ها نیاز اکه به آن یها و اطالعاتداده یگردآور خ وب

 یهاهنیهز
 جایگزینی

شدت 

 رقابت

ی مدیریت هاستمیس

 محیطیزیست

عملکرد 

 مالی

H
2
 

H
1
 

آشفتگی 

 بازار
 نوآوری
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اسات. شاده  اساتفادهپاژوهش  ینظر یو مبان پیشینه یبررس یبرا یاروش کتابخانه ازها و داده

پاژوهش  نیا اهادف  کاهییاستفاده شده اسات. ازآنجا SPSSها از ابزار داده لیوتحلهیتجز یبرا

 28یمراتبسلساله ونیرگرسل از مد لذا است، نیبشیپ ریمالک از چند متغ ریمتغ کی ینیبشیپ

از  یکی زمرة در یمراتبسلسله لیتحل ندیفرااستفاده شده است.  پژوهش یهاهیآزمون فرض یبرا

 یزوجا  یهاساهیآن بر اسااس مقا یشده و مبنا محسوب یریگمیت م یهاکیتکن نیکارآمدتر

به  رهایورود متغ بیروش ترت نیا. در سازدیم ممکنمختلف را  یوهایسنار یو امکان بررس بوده

 .شودانجام میمدنظر محقق  یتجرب ای یبر اساس چارچوب نظر ،لیتحل

بارای  ،مؤلفاه 7از  EMSsسانجش  یبارا قبال، بخاش درشاده ارا ه فیبا توجه باه تعاار

 ،مؤلفاه 7از  یعملکرد ماالبرای  ،مؤلفه 6شدت رقابت از برای  ،مؤلفه 4از  ینیگزیجا یهانهیهز

 مؤلفه استفاده شده است. 5شرکت از  ینوآوربرای و مؤلفه  4 بازار از یآشفتگبرای 
 

 یی ایپا تیوضع  و منبع پژوهش، ابعاد ر، ی متغ: 1 نگاره

  ها هیگو کرونباخ  یآلفا منب  

 EMSs 7 تا 1 80/0 ( 2010چان و شوو ) ن،یل انگ،ی
 ی نیگزیجا یهانه یهز 11 تا 8 778/0 ( 2010، )چِنگ و انگی ،یی

 رقابت  شدت 17 تا 12 778/0 (2005نگ )آه و مِ

 یمال عملکرد 24 تا 18 75/0 (2001، )کیفو  یل ،یل

 بازار یآشفتگ 28 تا 25 763/0 (2008) دِروجو  کامی کِل ن،یگِرم

 شرکت  ینوآور 33 تا 29 775/0 (2009) وسلِنینی و و دسیپانا

 پژوهش   یهاافتهی:  منب 
 

 تیریمااد یهاسااتمی)سبخااش  شااشپرسشاانامة اسااتاندارد پااژوهش حاضاار شااامل 

( است ینوآور و  بازار یآشفتگ ،یشدت رقابت، عملکرد مال ،ینیگزیجا یهانهیهز ،یطیمحستیز

ساؤال اسات کاه  33ن پرسشانامه شاامل یا ان شده است. ایصورت خالصه ببه 1جدول که در 

 .رت انجام شده استکیاس لیآن بر اساس مق یگذارنمره

گرفته است. نمارة  انجام SPSSافزار ، در نرمکیهربه  یازدهیها و امتواردکردن کل سؤال

 یمنظور بررسا اس است. بهیآن مق یهاپرسش یهان مجموع نمرهیانگیاس برابر با میکل هر مق

 در شاادلو کارشناسان  یعلم أتیه یاعضافن )اهل یهادگاهیپرسشنامه، از نظرات و د 29ییروا

 ازپرسشانامه  30ییایا سنجش پا یبرا نیهمچن و ( ستیز یو مح تیریمد ،یحسابدار یهارشته
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زماون آ ازهاا سنجش نرمال باودن داده یبرا(. 1 نگارهشده است ) استفادهکرونباخ  یروش آلفا

 یآزماون مقادار ساط  معناادار نیا ا جیاستفاده شده است. طبق نتاا رنوفیاسم -کولموگوروف

 استفاده شود. کیرپارامت یهااز آزمون دیپس با است؛  نرمال یتوز یها داراداده

 0H:   نرمال استیتوز یدارا مربوطهر یمتغ یهاداده 

   1H: ستی  نرمال نیتوز یدارا مربوطهر یمتغ یهاداده 
 

 رها ی جه آزمون نرمال بودن متغی : نت2 نگاره

 ی ریگجه ینت
 دییتأ

 فرض

مقدار 

 خطا 

سط   

 یداری معن
 

 0H  05/0 520/0 EMSs است  نرمال
 ی نیگزیجا یهانه یهز 0H  05/0 159/0 است  نرمال

 رقابت  شدت 0H  05/0 054/0 است  نرمال

 یمال عملکرد 0H  05/0 379/0 است  نرمال

 بازار یآشفتگ 0H  05/0 06/0 است  نرمال

 شرکت  ینوآور 0H  05/0 197/0 است  نرمال

 پژوهش   یهاافتهی:  منب 
 

تر شادن ساخت ،یدیا تول یهایآورر فنییغت همچون ی،مواردواسطة به ریاخ یهاسال در

 یژگاا یشاادن و  برجسااتهو  یاقت اااد صاارفة ،باازر  یلاا یخ  ید انبااوه در صاانایاا الزامااات تول

 یصاانعت یهادر شااهرک فعااال یهااابنگاه گاااهیو جا تیاا اهم د،یاا تول ناادیفرا در یریپااذانعطاف

در  فعاال یدیا تول یهااپاژوهش بنگاه نیا ا یآماار ةاسااس، جامعا  نیشده است. بر ا دوچندان

اساتان  یصانعت یهاشرکت شاهرک تیبه سا مراجعهسمنان است. با  شهر یصنعت یهاشهرک

. واحد بود 507شده در شهر سمنان  یبرداربهره یتعداد واحدها ی(بخش بانک اطالعات)سمنان 

 عنوان نمونه انتخاب شد.رکت بهش 218طبق فرمول کوکران تعداد 

ازجملاه  ی،طیمحساتیز یهااتیفعال مخاربکاهش آثار  یراستا در شدهانجام یهاتالش

 ی،عیشاده عمادتاً در صاناانتخاب یهانموناه باود. شارکت یهاعوامل مؤثر در انتخااب شارکت

 زات،یا و تجه آ تنیماشا  ،یفلزات اساسا  ،یم نوعات فلز ،ییایمیهمچون مواد و مح و ت ش

 یآورو جماا  لیاا تکم ة. نحااوفعالیاات ماای کردنااد یدنیو آشااام ییمااواد دااذا ،یرفلاازید یکااان

 150 شااده،یآورجم  یهاپرسشاانامه یابیاا بااود. پااس از ارز یصااورت حضااورها بهپرسشاانامه
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درصاد  62/ 5ا هنرخ برگشت پرسشنامه بیترت نیداده شد. بد صیتشخ شدنیاستفاده پرسشنامه

 بود.

 

 پژوهش یهایافته .4

 نیهمچنا  ؛درصد زن بودناد 27دهندگان مرد و درصد از پاسخ 73پژوهش  یهاافتهی طبق

 27ساال،  10تاا  5 نیدرصاد با  33ساال،  5دهندگان کمتر از درصد از پاسخ 22 یتجربة کار

 دهادینشاان مپژوهش  یهاافتهیسال بود.  15از  شتریدرصد ب 18سال و  15تا  10 نیدرصد ب

 بود. یکارشناس یو مابق یتیریندگان مددهدرصد از پاسخ 46 یسمت شغل

  به شر  زیر است: پژوهش نیا یرهایمتغ

 یطیمحساتیز تیریماد یهاساتمیس: مساتقل ریمتغ(؛ FP) ی: عملکرد مالوابسته ریمتغ

(EMSs ؛)ینیگزیجا یهانهی: هزیانجیم یرهایمتغ (SC ،)رقابات شدت (CI)، باازار یآشافتگ 

(MT ) ینوآور و (FI  .) 

لحااظ  باا بیضر نیاسپس  و  وابسته و مستقل  ریمتغ نیب نورسیپ یهمبستگ بیضر ابتدا

 (.3 نگاره) شوندیمحاسبه م یانجیم یرهایمتغ کردن

 

 رسونیپ  یهمبستگ بیضرا: 3 نگاره

  یرهایمتغ

 گرلیتعد

  یرهایمتغ

 یاصل
 FP EMSs SC CI MT FI 

 

 

 

 

 
a none 

FP 
 220/0 *279/0 *325/0 *392/0 *905/0 1 بستگیضریب هم

 017/0 002/0 000/0 000/0 000/0 - ی داریمعن  سط 

EMSs 
 *301/0 *288/0 *489/0 *358/0 1 - یهمبستگ  بیضر

 001/0 002/0 000/0 000/0 - - ی داریمعن  سط 

SC 
 172/0 *499/0 *313/0 1 - - یهمبستگ  بیضر

 065/0 000/0 001/0 - - - ی داریمعنسط   

CI 
 *255/0 *354/0 1 - - - یهمبستگ  بیضر

 006/0 000/0 - - - - ی داریمعنسط   

MT 
 061/0 1 - - - - یهمبستگ  بیضر

 513/0 - - - - - ی داریمعنسط   
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  یرهایمتغ

 گرلیتعد

  یرهایمتغ

 یاصل
 FP EMSs SC CI MT FI 

FI 
 1 - - - - - یهمبستگ  بیضر

 - - - - - - ی داریمعن  سط 
SC & CI 

& MT & 

FI 

FP 
 

  - - - *900/0 111 ضریب همبستگی

  - - - 000/0 - ی داریمعنسط   

 ی پژوهشهاافتهمنب : ی

 %1  سط در    معنادار*  

a  مرتبة صفر هستند.  یهمبستگ  بیها شامل ضراستون 

 

 باا یماال عملکارد و  یطیمحستیز تیریمد یهاستمیس نیب رابطة یبررسمقاله  نیهدف ا

باا  باا  جادول در منادرج یرهاایمتغ نیا روابا  با منظور ابتد نی. بداست بازار عوامل بر دیتأک

روابا   یتماام یجادول همبساتگ نی. طبق امحاسبه شد رسونیپ یهمبستگ بیضراستفاده از 

جادول  طبقمعنادار است.  0/ 01در سط   FIبا  MTو  FIبا  SC یاستثنابه رهایمتغ نیمابیف

 تیریمااد یهامتساا یس نی( متعلااق بااه رابطااة باا 0/ 905) یهمبسااتگ بیضاار نیشااتریفااوق، ب

 عملکارد و  یناوآور نیبا  رابطة به متعلق( 0/ 220) آن نیکمتر و  یمال عملکردو  یطیمحستیز

 یهاساتمیس نیبرابطة  یهمبستگ بیضر ،گرلیتعد یرهایبا واردکردن متغ تی. درنهااست یمال

 است. 0/ 900 یمال عملکرد و  یطیمحستیز تیریمد
 

 هامدل  ة: خالص4 نگاره

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R 

Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 905.a 820. 818. 1.558 820. 519.32 1 114 000. 

2 916.b 838. 835. 1.484 018. 12.729 1 113 001. 

3 921.c 849. 845. 1.439 011. 8.147 1 112 005. 

4 d 851. 844. 1.443 002. 650. 2 11 524.0 

 ی پژوهشهاافتهمنب : ی

a. Predictors: (Constant), EMSs                b. Predictors: (Constant), EMSs, CI 

c. Predictors: (Constant), EMSs, CI, SC    d. Predictors: (Constant), EMSs, CI, SC,  

                                                                         MT, FI 
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در  لاذا ،اسات یشاترها بمدل یةاز بق ،(0/ 845سه ) مدل ةشدیلتعد 2Rکه ضریب ییازآنجا

 یرهاایمتغ یگردعبارتمحسوب شود؛ باه ایینهمدل به تواندیمدل م ینها امدل یربا سا یسهمقا

 هاییناههز محیطی،یساتز مادیریت هاییساتمناد از سامادل عبارت یانکننده در ابینییشپ

( توسا  FP) وابساته یارمتغ ییاراتاز تغ %84/ 5. طباق مادل ساوم رقابات شدتو  یگزینیجا

مقادار  یبضار ایانکاه درواقا   شودیم یین( تبEMSs, SC, CIکننده ) بینییشپ یرهایمتغ

 .است یتوجهدرخور 

 

 یمراتب سلسله  یون: رگرس5 نگاره

Model Variables 

Unstandardized 

coefficients 

Standardized 

coefficients 
t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Zero-

order 
Partial Part 

1 
(Constant) 3.939 656 . − 6.008 000 - - - 

EMSs 828. 036. 905. 22.728 000 905. 905. 905. 

 

2 

(Constant) 5.101 704. - 7.244 000 - - - 

EMSs 897. 040. 981. 22.614 000 905. 905. 856. 

CI 147.- 041. 115.- 3.568- 001. 325. 318.- 315.- 

 

3 

(Constant) 4.240 746. - 5.682 000 - - - 

EMSs 872. 040. 953. 22.068 000 905. 902. 810. 

CI 172.- 041. 182.- 4.216- 000 325. 370.- 155.- 

SC 168. 059. 115. 2.854 005. 392. 260. 105. 

 

 

4 

(Constant) 4.725 899. - 5.257 000. − − − 

EMSs 881. 041. 963. 21.717 000. 905. 900. 800. 

CI 167.- 042. 176.- 4.006- 000 325. 357.- 148.- 

SC 171. 065. 117. 2.617 010. 392. 242. 096. 

MT 001. 062. 001. 022. 982. 279. 002. 001. 

FI 058.- 051. 044.- 1.134- 259. 220. 108.- 042.- 

 ی پژوهشهاافتهمنب : ی
Dependent Variable: FP 
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 آزمون فرضیة اول  -4-1

 باا معنااداری و  مثبات رابطة EMSsدهد در مدل نهایی، نشان می 5طور که جدول همان

 اجارا ساازمان در بیشاتر با قابلیات و  رتجدی EMSs هرچهکه  یمعن نیبد دارد؛ مالی عملکرد

 اول فرضایة نتاایج، باه توجاه باا بناابراین یافات؛ خواهاد بهبود نیز سازمان مالی عملکرد شود،

 یسَدورسک و  کزیهنر دارنال، ،(2003) سروفه پژوهش نتایج با نتیجه این. شودمی تأیید پژوهش

 فرضایة رگرسایونی معادلاة ایاتدرنه. دارد مطابقت( 2012) وانگ و  چان ،یه چان، و ( 2008)

 :است زیر شر  به اول

FP = 3.939 + .828 EMSs 

 

 آزمون فرضیة دوم -4-2

 مادل ساه و  شاده معادلاه وارد یکجاا گر،تعدیلبرای آزمون این فرضیه تمامی متغیرهای 

 از بیشاتر چهاارم و  ساوم دوم، هایمادل شدةتعدیل 2R ضریب اینکه به توجه با. شد شناسایی

 هایسیساتم باین رابطاة بار متغیرهاا ناوع ایان تأثیرگذاری بیانگر تواندمی لذا است، اول مدل

 از ساوم مدل شدةتعدیل 2R ضریب اینکه دلیل به. باشد مالی عملکرد و  محیطیزیست مدیریت

 اثار ساوم مادل طباق ضامن در. آیادمی حساببه مدل بهترین مدل این لذا است، بیشتر همه

 مادیریت هایسیساتم باین رابطاة بار رقابات شادت و  ایگزینیج هایهزینه متغیرهای تعدیلی

 به متعلق هایمدل از هرکدام .است معکوس و  مستقیم ترتیب به مالی، عملکرد و  محیطیزیست

 .شوندمی تبیین زیر در مخت ر صورتبه فرضیه این

)شدت رقابت( وارد معادله شده  گرلیتعد یرهایاز متغ یکیمدل فق   نیا طبقمدل دوم: 

 بیو ضار 0/ 897( یطیمحساتیز تیریماد یهاستمیمستقل )س ریمتغ بیضر نیهمچن ؛است

 است. -0/ 147)شدت رقابت(  گرلیتعد ریمتغ

FP = 5.101 + .897 EMSs − .147 CI 

رقابات( وارد  شادتو  ینیگزیجا یهانهی)هز گرلیتعد ریمدل دو متغ نیا طبقمدل سوم: 

باه  گرلیتعاد یرهاایمتغ بیو ضارا 0/ 872مساتقل  ریا متغ بیضر نیهمچن ؛معادله شده است

 است. -0/ 172و  0/ 168 بیترت

FP = 4.240 + .872 EMSs + .168 SC − .172 CI 
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 رقابات، شدت ،ینیگزیجا یهانهی)هز گرلیتعد ریمدل هر چهار متغ نیا طبقمدل چهارم: 

 ریا متغ دو  یمعناادار ساط  کاهییازآنجا اماا؛ اسات شاده معادله وارد( ینوآور و  بازار یآشفتگ

 نیا در مدل ندارند. طبق ا یچندان ریها تأثاست، لذا آن 0/ 05از  شتری( بینوآور و بازار  یآشفتگ)

 یهانااهی)هز ماناادهیباق گرلیتعااد یرهااایمتغ بیو ضاارا 0/ 881مسااتقل  ریاا متغ بیماادل ضاار

 است. -0/ 167و  0/ 171 بیشدت رقابت( به ترت ،ینیگزیجا

FP = 4.725 + .881 EMSs + .171 SC − .167 CI 

 .بود خواهد زیر شر  به سوم مدل اساس بر پژوهش بهینة مدل

 
 )ی پژوهشهاافته ی( پژوهش( نهایی) بهینة مدل : 2 شکل

 

( رقابات شدتو  ینیگزیجا یهانهیهزدر این پژوهش تالش شد اثرات تعدیلی عوامل بازار )

. شاود بررسای ماالی عملکرد و  EMSs بین رابطة بر یبازار و نوآور یآشفتگ یرهایبه همراه متغ

 باین رابطاة بر تعدیلی اثرات دارای جایگزینی هایهزینه و  رقابت شدت داد نشان پژوهش نتایج

EMSs  هایرویاه کارگیریباه اهمیات بار تأکیادی توانادمی یافته این. هستند مالی عملکرد و 

 .باشد رقابتی بازارهای در عملکرد بهبود در محیطیزیست

 

 هاهیفرضکلی  لیوتحلهیتجز -4-2

 عملکارد و  EMSs باین رابطاة بار باازار عوامل تعدیلی اثرات تا شد تالش پژوهش این در

 اثارات دارای رقابات شادت و  جاایگزینی هایهزیناه داد نشان پژوهش نتایج. شود بررسی مالی

 اهمیات بار تأکیادی توانادمی یافتاه ایان. هستند مالی عملکرد و  EMSs بین رابطة بر تعدیلی

شدت 
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 مادل بررسای با. باشد رقابتی بازارهای در عملکرد، بهبود بر محیطییستز هایرویه کارگیریبه

 ماالی عملکارد و  EMSs ماابینفی رواب  شدت و  جهت چگونه دریافت توانمی( 3 مدل) بهینه

 پاژوهش هاییافتاه طبق. گیردمی قرار رقابت شدت و  جایگزینی هایهزینه زمانهم تأثیر تحت

 عملکارد و  EMSs باین مثبات رابطة است، زیاد رقابت شدت و  جایگزینی هزینة که مواقعی در

 زیرا رسیده است؛ نظر به محتمل نتیجه این بودن، آورتعجب ردمعلی. بود نخواهد دارمعنی مالی

 باالقوة مزایاای شادن خنثای باعث توانندمی هاقیمت جنگ همراه به مشتریان وفاداری احتما ً

EMSs اسات، کام رقابات شدت و  زیاد گزینیجای هزینة وقتی عالوهبه. شوند EMSs توانادمی 

 هایهزیناه جباران برای را  زم پوشش تواندنمی آن از ناشی سود زیرا باشد؛ مضر عملکرد برای

 جابجاایی امکاان باودن کام و  رقابات شدت بودن زیاد حالت در لذا. کند فراهم EMSs پذیرش

 کاه بازارهاایی در دیگرعبارتباه شود؛می احساس ازپیشبیش EMSs پذیرش ضرورت مشتری،

 باه EMSs کارگیریباه از هاشرکت مندیبهره میزان زیاد است، مشتریان جایگزینی هایهزینه

 .دارد بستگی رقابت شدتبه زیادی مقدار

 اثارات زیااد اسات، رقابات شادت و  کم جایگزینی هایهزینه که مواقعی در مشابه، طوربه

 میازان از نظرصارف کاه اسات نکتاه ایان بیانگر فوق یافتة .شودمی ترمثبت EMSs عملکردی

 باین رابطاة بر دا می مثبت تعدیلی اثرات دارای رقابت شدت است ممکن جایگزینی، هایهزینه

EMSs  در زیارا نیسات؛ کاافی تنهاییباه رقابات شادت نظر به هرحال،به. باشد مالی عملکرد و 

 EMSs شادن ساودآور دیار باعاث توانادمی فشرده رقابت زیاد است، رقابت شدت که شرایطی

 اماا باشاد، ساودمند رقاابتی مزیات ایجااد طریاق از توانادمی EMSs کارگیریباه گرچه. شود

 توانادمی که شوندمی هاقیمت کاهش و  کارایی بهبود به مجبور هاشرکت رقابت، شدت واسطةبه

 هایهزیناه و  رقابات شدت که مواقعی در درنتیجه باشد؛ داشته همراه به را سود حاشیة کاهش

 در هرحالبه. شود عملکرد ارتقای باعث نتواند EMSs پذیرش است ممکن زیاد است، جایگزینی

 نسابتاً تواندمی تمایز، ایجاد طریق از EMSs کارگیریبه جایگزینی، هایهزینه بودن کم صورت

 .باشد سودمند

 هایهزیناه افازایش باا EMSs عملکاردی اثرات است، کم رقابت شدت وقتی بر این عالوه

 و  زیااد جاایگزینی هایهزینه که شرایطی در دهدمی نشان یافته این. یابدمی کاهش جایگزینی

 بلندمادت اساتفادة به قادر( EMSs مانند) ویژه مناب  دارندة هایشرکت است، کم رقابت شدت

 EMSs عملکاردی اثارات مشاابه، طورباه. باود نخواهناد رقابتی مزیت کسب برای مناب  این از
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 باودن کام صاورت در کاه معنای بادین اسات؛ جاایگزینی هایهزیناه از متأثر ایعمده طوربه

 آن باودن زیااد صاورت در اماا مثبات، العادهفوق EMSs عملکردی اثرات جایگزینی هایهزینه

 زماانهم تعامل طورکلیبه. بود خواهد بودن مثبت درجة حداقل دارای EMSs عملکردی اثرات

 .شود مالی عملکرد بیشتر بهبود باعث تواندمی EMSs با رقابت شدت و  جایگزینی هایهزینه

 

 گیرینتیجه و بحث .5

 هایاساتراتژی ادبیاات تقویات جهات شود در برداشته هاییگام شد تالش پژوهش این در

 و  جاایگزینی هایهزیناه) باازار عوامال جداگاناة تعادیلی اثرات بررسی طریق از محیطیزیست

 رابطة بر هاآن زمانهم اثرات و  شرکت یبازار و نوآور یآشفتگ یرهایبه همراه متغ( ابترق شدت

 بار مساتقل تعادیلی اثارات دارای باازار عوامال که داد نشان نتایج. مالی عملکرد و  EMSs بین

 ساارکیس، و  زو ) پاژوهش هاییافتاه باا یافتاه ایان. هساتند مالی عملکرد و  EMSs بین رابطة

 باه دساتیابی باهادف محیطیزیسات هایرویاه از اساتفاده باه هاشرکت الزام بر مبنی( 2007

 وقتای داد نشاان حاضار پژوهش نتایج همچنین است؛ سازگار رقابتی، بازارهای در بهتر عملکرد

 مثبات ماالی عملکارد بار EMSs اثرگذاری باشد، زیاد رقابت شدت و  کم جایگزینی هایهزینه

 EMSs اثرگذاری باشد، کم رقابت شدت و  زیاد جایگزینی هایهزینه وقتی مقابل در. بود خواهد

 مباال  شاامل) EMSs اجارای باالقوة ریساک فوق هاییافته. بود خواهد منفی مالی عملکرد بر

 کاه ماواقعی در مخ وصااً ساازد؛می را برجساته (انساانی منااب  بخاش در شادهصرف هنگفت

 هایافتاه ایان. باشاد کام رقابات شدت و  زیاد کنندگانعرضه یا مح و ت جایگزینی هایهزینه

 طورباه بازار عوامل تعدیلی اثرات کهاست، وقتی مالی عملکرد بر EMSs تأثیرگذاری نحوة بیانگر

 تأثیرگاذاری نحاوة بیانگر پژوهش فرضیات آزمون از حاصل نتایج. گیرندمی قرار مدنظر زمانهم

 دهدمی نشان پژوهش هاییافته. است الیم عملکرد و  EMSs بین رابطة بر بازار عوامل زمانهم

 ماالی عملکارد و  EMSs باین زیاد است، رقابت شدت و  جایگزینی هایهزینه که هاییزمان در

 باعاث احتما ً هاقیمت جنگ همراه به مشتریان وفاداری زیرا دارد؛ وجود معناداری مثبت رابطة

 جااایگزینی امکااان کااه یمااواقع در درنهایاات. شااد خواهااد EMSs بااالقوة مزایااای افاازایش

 پاذیرش بودن سودآور در بسزایی تأثیر رقابت شدت است، سخت هاشرکت برای کنندگانعرضه

EMSs دارد. 
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 فشارده هاایرقابت زیارا باشاد؛ ناکاافی اسات ممکن رقابت شدتبه صِرف توجه هرحالبه

 هساتند، روبارو  جایگزینی، های فراوانهزینه با که هاییشرکت برای را EMSs پذیرش تواندمی

 شادت اماا است، مفید متمایزش هایقابلیت واسطةبه EMSs پذیرش هرچند. کند سودآور دیر

 کااهش و  کاارایی بهباود همچاون اقاداماتی، انجاام باه هاشرکت نمودن وادار طریق از هارقابت

 بناابراین ؛(2013 اناگ،ی و  یتساا) شاود هاشارکت سود حاشیة کاهش باعث تواندمی ها،قیمت

 زیااد اسات، رقابات شادت و  جاایگزینی هایهزینه که شرایطی در EMSs پذیرش است کنمم

 شادت باشاد، کام جاایگزینی هایهزیناه اگار هرحالبه. ببخشد بهبود را شرکت عملکرد بتواند

 پاذیرش شارایطی چناین در. شاود کنندگانعرضاه تغییر باعث ادواری صورتبه تواندمی رقابت

EMSs وقتای عالوه،به .بود خواهد مفید برخوردارند، متمایز هایقابلیت زا که هاییشرکت برای 

 کااهش EMSs عملکاردی اثارات جاایگزینی، هایهزیناه افازایش باا اسات کم هارقابت شدت

 کام رقابات شادت و  ساخت کنندگانعرضاه جاایگزینی که مواقعی در یافته، این طبق. یابدمی

 مزیات کساب بارای ،EMSs همچاون خاود، فردمنح اربه مناب  از توانندنمی هاشرکت است،

 نیز جایگزینی هایهزینه اگر رقابت، شدت بودن زیاد صورت در. کنند حداکثری استفادة رقابتی

 ناوع در پژوهش این هاییافته. یابدمی ایعمده کاهش EMSs عملکردی اثرات آنگاه باشد، زیاد

 جاایگزینی هایهزیناه تعدیلی اثرات مورد در چندانی هایپژوهش زیرا است؛ فردمنح ربه خود

 صاورتبه چاه و  انفارادی صاورتبه چاه ماالی، عملکارد و  EMSs بین رابطة بر رقابت شدت و 

 .است نشدهانجام ترکیبی،

 

 های نظرییافته -1-5

 آفاریننقش موضاوع نظاری مباانی تقویات در تواندمی زیر طرق به پژوهش این هاییافته

 .  باشد

 شدت و  ینیگزیجا یهانهیهز یرگذاریتأث ةنحو مورد در یاارزنده تنکا پژوهش نیا در -1

 بار عامال دو  نیا ا زماانهم یرگاذاریتأث ییافزاهم نیهمچن و  EMSs یاقت اد ارزش بر رقابت

 یعملکارد اثارات عامال، دو  نیا ا زماانهم وقاوع صاورت در. شد ارا ه EMSs یعملکرد اثرات

EMSs افتی خواهد شیافزا بشدت .EMSs فعاال یهاشرکت تیموفق در یمهم نقش واندتیم 

 نیا ا. اسات زیااد رقابات شادت و  کام ینیگزیجاا یهانهیهز آن در که کند ایفا ییها یمح در

 یطا یمح  یشارا ریتاأث انگریا ب رایا ز ؛کندیم تیحما ییاقتضا مناب  بر یمبتن دگاهید از هاافتهی
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 در را یشاواهد پاژوهش نیا ا وه،عالهبا . اسات شرکت هر فردمنح ربه مناب  ارزش بر یرامونیپ

 یبرخاوردار ،یرقابت تیمز کسب ة زم یمعن نیبد کرد؛ ارا ه ایپو یهاتیقابل دگاهید از تیحما

 الزاماات باا یساازمان منااب  و  امکانات نیب  زم یهایهماهنگ یبرقرار برای  زم یتوانمندها از

 در هاشاارکت بااه اناادتویم EMSs(. 2015 ن،یورکساا ی و  یونیاا یجِن) اساات یتجااار  یمحاا 

 شادت و  ینیگزیجا یهانهیهز که یمواقع در آن نقش لذا کند؛ کمک مناب  مجدد یساختاربند

 .است برجسته است، اندک رقابت

 هایهزیناه مختلاف ساطو  به زیادی بستگی عملکردی اثرات پژوهش هاییافته طبق -2

 صارفهبه EMSs ساط  بودن با  همیشه سنتی، دیدگاه برخالف. دارد رقابت شدت و  جایگزینی

 زماانهم رقابات شادت و  جاایگزینی هایهزیناه که شرایطی در تواندمی EMSs گرچه نیست،

 مشاترکاً رقابات شادت و  جاایگزینی هایهزینه اصل، در. شود عملکرد بهبود باعث دارند، وجود

 تناسااب رویکاارد منظاار از. کنناادمی تحمیاال EMSs ارزش باار را هاییمحاادودیت و  الزامااات

 و  جاایگزینی هایهزیناه تاأثیر. باشد متناسب هدف بازار شرای  با باید EMSs سط  راهبردی،

 .است انکارناپذیر حالت این بر رقابت شدت

 کاار دساتور در رقابات باا مقابلاه بجاای جایگزینی، هایهزینه مدیریتِ که مواقعی در -3

 جاایگزینی هایهزینه وقتی. دبو خواهد مؤثرتر EMSs اجرای پژوهش این هاییافته طبق باشد،

 این که مواقعی در اما است؛ دارمعنی و  مثبت EMSs عملکردی اثرات باشد، زیاد رقابت شدت و 

 میازان عالوه،باه. نیسات دارمعنی EMSs عملکردی اثرات دارند، قرار پایینی سط  در عامل دو 

 از متاأثر تاوجهی، خاوردر مقادار به EMSs بر رقابت شدت و  جایگزینی هایهزینه تأثیرگذاری

 رقابات شادت و  جاایگزینی هایهزیناه وقاوع پاژوهش این هاییافته طبق. است یکدیگر میزان

 هایهزیناه و  فشارده هاارقابت اینکاه مگر کند،می وارد EMSs آفرینیارزش بر هاییمحدودیت

 .باشد اندک جایگزینی

 رقابات، شادت و  ینیگزیاجا  یهانهیهز زمانهم وجود دهدیم نشان پژوهش نیا جینتا -4

 توانادیم جینتاا نیا ا. اسات یماال عملکرد بر EMSs یرگذاریتأث نحوة از یمختلف حا ت انگریب

 یساازمان ماتیت ام یاثربخشا  بار فوق عامل دو  زمانهم یرگذاریتأث از تیحما در را یشواهد

 باا را هااآن مشاترک یرگذاریتأث ،یطیمح عوامل تیاهم بر دیتأک ضمن پژوهش نیا. کند ارا ه

 و  یتیریماد یهانشیب یحاو  تواندیم مورد نیا. کرد یبررس و  مطالعه یتعامل دگاهید از استفاده

 .باشد مهم ینظر
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 کاربردهای مدیریتی -2-5

 .  دهد قرار مدیران اختیار در را زیر کاربردی هایدستورالعمل تواندپژوهش مینتایج این 

 بهباود دنباال باه کاه ییهاشارکت یبارا اندتویم EMSs پژوهش نیا یهاافتهی طبق -1

 و  انادک ینیگزیجاا یهاناهیهز همچاون ییهایژگیو  یدارا که ییبازارها در خود یمال عملکرد

 ،یرقاابت یبازارهاا در تیا فعال تاداوم یبرا. باشد داشته یدیمف جینتا هستند، فشرده یهارقابت

 مح ااو ت و  یکااار تلاافمخ یناادهایفرا در سااتیز یمح از حفاظاات فرهنااگ یسااازنهینهاد

 حاداقل و  بازار در موجود یهافرصت از یحداکثر استفادة یبرا رانیمد. است یضرور دشدهیتول

 ساازند؛ ناهینهاد خود کارکنان انیم در را ستیز یمح از حفاظت فرهنگ دیبا دات،یتهد یساز

)فِناگ،  نادریگ عهده بر یترفعال نقش EMSs یاجرا و  رشیپذ ندیفرا در دیبا رانیمد نیهمچن

 (.2016 زانگ، و  ِونگ ،یکا

 مادنظر را رقبا و  کنندگانعرضه یرفتارها ،EMSs ارزش یابیارز هنگام در دیبا رانیمد -2

 ناهیبه استفادة در شرکت ییتوانا تواندیم رقبا و  کنندگانعرضه هوش گرفتن دهیناد. دهند قرار

 اسات، پرخطار و  ناهیپرهز EMSs یاجرا که یآنجا  از. دهد قرار خود الشعاعتحت را EMSs از

 یطیمحساتیز الزاماات و  EMSs رشیپذ با مرتب  یهاتالش نیب یهماهنگ ینوع دیبا رانیمد

 و  کنندگانعرضاه یرفتارهاا نتواناد یشارکت اگر. (2016 زانگ، و  ِونگ ،یکا)فِنگ،  کنند برقرار

 ساطو  و  زماان در را EMSs نتواند است ممکن آنگاه کند، ریتفس و  ینیبشیپ یدرستبه را رقبا

 .کند اجرا  یصح

 یحتا  است؛ متفاوت بازار مختلف حا ت در EMSs ارزش که باشند مطل  دیبا رانیمد -3

 یساودمند از اسات، کام رقابات شادت و  ادیا ز ینیگزیجا یهانهیهز که یحالت در است ممکن

 EMSs ساطو  دیاب هاشرکت مناب ، از نهیبه استفادة و  صیتخ  یبرا. نباشد برخوردار یچندان

 و  کام ینیگزیجاا یهانهیهز که یطیشرا در. دهند قیتطبدارند،  انتظار که بازار از یطیشرا با را

 EMSs یاجارا در هاشارکت دیا با فرصت به بازار داتیتهد لیتبد یبرا است، ادیز رقابت شدت

 یهاناهیهز کاه یباازار در هرحالبه (.2016 زانگ، و  ِونگ ،یکا)فِنگ،  باشند قدمشیپ و  کوشا

 یبارا یچندان تیحساس دینبا هاشرکت است، ادیز رقابت شدت و  کم کنندگانعرضه ینیگزیجا

 نسابتاً یماال عملکارد بار EMSs اثارات حالات نیا در رایز دهند؛ نشان خود از EMSs یاجرا

 باا مارتب  یهایگذارهیسارما حاذف ایا  کااهش به است بهتر یطیشرا نیچن در. است فیضع



  266 1397بهار و تابستان ، اول، شماره دهمهای حسابداری، دوره  مجله پیشرفت 

EMSs یاجرا در دیبا رانیمد درکل،. ودش توجه EMSs به بازار  یشرا با را  زم یهایهماهنگ 

 یحاداکثر اساتفادة یرقاابت تیا مز کسب یراستا در موجود یهافرصت از بتوانند تا آوردهعمل

 .کنند

 گیرینتیجه. 6

 یبارااسات.  یطیمحستیالزامات ز تیرعا و از مناب   نهیبه ةبهبود عملکرد مستلزم استفاد

؛ دارد ییبسازا تیشدت رقابت( اهم ،ینیگزیجا یهانهیهدف توجه به عوامل بازار )هز نیحقق ات

و عملکارد  یطیمحساتیز تیریماد یهاساتمیس نیتا رابطة با  کردپژوهش تالش  نیا نیبنابرا

 یتعاامل ریشدت رقابت( و با لحاظ نمودن تأث ،ینیگزیجا یهانهیبر عوامل بازار )هز دیبا تأک یمال

 .مطالعه و بررسی کندشرکت را  یبازار و نوآور یآشفتگ یرهایمذکور به همراه متغ عوامل

. دارد وجاود مثبتای رابطة مالی عملکرد و  EMSs پذیرش بین پژوهش این هاییافته طبق

 دارد؛ رابطاه ایان بار منفای تعادیلی اثار رقابت شدت و  مثبت تعدیلی اثر جایگزینی هایهزینه

 باین رابطاة بار( مشاترک و  انفارادی صورتبه) بازار عوامل یرگذاریتأث از پژوهش این همچنین

EMSs  و  باازار عوامال مهم نقش بر پژوهش این طورکلیبه. کندمی حمایت نیز مالی عملکرد و 

 .دارد ویژه تأکید مالی، عملکرد و  EMSs بین رابطة بررسی هنگام در ها،آن دادن قرار مدنظر

 :  بود زیر شر  به هاییمحدودیت دارای نیز شپژوه این دیگری پژوهش هر همانند

 یذهنا  و  یخودگزارشا  یهاداده از استفاده پژوهش نیا یشرو یپ یهاتیمحدود ازجمله .1

 یناهمساان انسیوار همچون یمعضالت جادیا باعث است ممکن کردیرو  نیا. است دهندگانپاسخ

 جینتا ریتفس هنگام در دبای موضوعات نیا. شود یمال عملکرد و  EMSs نیب رابطة شدن متورم و 

 انسیا وار اسات ممکان و  نباوده نادرست ذاتاً یخودگزارش یهاداده هرحالبه. رندیگ قرار مدنظر

 (پاژوهش نیا ا در شادهبحث یتعاامل اثارات ةدیا چیپ تیا ماه باه توجه با مخ وصاً) یناهمسان

 جینتاا طباق پاژوهش نیا ا در یناهمسان انسیوار نبودن یجد ردمیعل. شود گزارش ازحدشیب

 هاافتاهی اعتبار شیافزا یبرا چندگانه یاداده مناب  از استفاده با شتریب یهاپژوهش انجام ،یآمار

 از یکا ی توانادیم یماال عملکارد یذهن و  ینیع ییهاشاخ ه بیترک مثال یبرا ؛شودیم هیتوص

 .باشد هاپژوهش نیا

 و  ینیگزیجاا یهاهنا یهز توأمان یلیتعد اثرات صِرف یبررس پژوهش نیا دوم تیمحدود .2

 همچاون ی،گارید موضاوعات هرحالباه .بود یمال عملکرد و  EMSs نیب رابطة بر ،رقابت شدت

 نیبناابرا باشند؛ رگذاریتأث رابطه نیا بر است ممکن یریادگی به شیگرا و  یطیمحستیز ابهامات
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 و  EMSs نیبا  رابطاة بار یساازمان و  یطیمحساتیز عوامال ریسا یرگذاریتأث نحوة درک برای

 تر،ملماوس جینتاا باه یابیدسات یبارا. شاودیم هیتوص شتریب یهاپژوهش انجام ی،مال عملکرد

 شاتریب یهااپژوهش انجاام عالوههبا . شودیم هیتوص( یساززانیم) یکربندیپ کردیرو  از استفاده

 بتواناد کاه دارد وجاود زیا ن یگرید یاضاف عوامل ایآ که نکته نیا درک هدف با شود،می توصیه

 .شود رقابت شدت و  ینیگزیجا یهانهیهز اثرات لیتعد باعث

 نماودن لحاظ ) پژوهش دادن توسعه اما ؛شد دیتأک یمال عملکرد بر فق  پژوهش نیا در .3

 تیا تقو باعاث ،شاتریب و  بهتار یهاافتاهی ةارا ا  ضمن تواندیم زین ی(اجتماع و  یاتیعمل عملکرد

 .شود زین یطیمحستیز تیریمد با مرتب  اتیادب

 EMSs یرگاذاریتأث مقدمات بتواند که یاساس یهاسمیمکان مورد در هم هنوز تیدرنها .4

 ییهااگام خاود سهم به پژوهش نیا. نشده است یچندان ةمطالع ،کنند فراهم را یمال عملکرد بر

 بار دیتأک با حوزه نیا در یشتریب یهاپژوهش توانیم هم هنوز اما است؛ برداشته جهت نیا در

 داد.، انجام انیمشتر یمندتیرضا همچون ،عوامل ریسا
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