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چکیده
 کوچک و متوسن توليدی،هدف این پژوهش شنناسنایی بازدارندههای توليد سنز و مقایسنه آنها در شنرکتهای خيلیکوچک
 شنرکت توليدی در شنهر کرمانشناه ودود داشنت که از این215 شنهر کرمانشناه بودم مبابا اعالتاا اداره صننعت و معدس اسنتاس کرمانشناه
 مدیر و مالک از آنها به تنواس نمونه انتخاب شندم برای سننجش پایایی120  شنرکت فعال بودند که به صنورا تصنادفی سناده117 تعداد
اب ار تحقيا از تحلنيل تاملی تأنیيدی اسنننتهناده شننندم مبنابان یافتنههای حاصنننل از تحلنيل تاملی تأنیيدی برازش و معنیداری مدلهای
اندازهگيری بازدارندههای توليد سنز تأیيد شندم مبابا یافتهها در مياس بازدارندههای توليد سنز در شنرکتهای توليدی اولویت اول به
مؤلهههای "ه ینههای باال در کوتاه مدا" و "پایين بودس دانش و اعالتاا زیسننتمحيبی توليدکنندگاس" و اولویت آخر به "وضننعيت
 پایين، ه ینههای باال در کوتاه مدا،اس ی
 وضنعيت نس ي ن، همچنين بين ميانگين متغيرهای وضنعيت اقتصنادی،اس ی" اختصنا یافت
نس ي ن
بودس فشار افکار تمومی و مشارکت ضعيف خاردی تهاوا معنیداری ودود داشتم
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Abstract
The purpose of this study was to identify green production inhibitors and compare them with
very small, medium and small enterprises in Kermanshah. According to Kermanshah Province Industry and Mine Administration, there were 215 manufacturing companies, of which 117 were active
companies, which were randomly selected as 120 managers and owners. The data collection tool was
a closed questionnaire. A confirmatory factor analysis was used to measure the reliability of the research instrument. According to the findings of the confirmatory factor analysis, fit and meaningful
models of greenhouse inhibitory measurements were confirmed. According to the findings, among
the greenhouse inhibitors in the manufacturing companies, the "high costs in the short run" and "low
environmental knowledge of the producers" and the last priority were assigned to the "political situation", the "high costs" component, as well as the average of the variables of the economic situation,
the Political situation, high costs in the short run, low public opinion and poor foreign participation.
Keywords: Restrictive factors, green production, very small, small and medium enterprises, Kermanshah
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ً التعرف على مثبطات النتاج أالخضر ومقارنتها في الشركات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة
جدا في كرمانشاه
إ
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ملخص
 بحسب.كان آلغرض من هذه آلدرآسة هو تحديد مثبطات إنتاج آلخضرة ومقارنتها بالمؤسسات آلصغيرة وآلمتوسطة وآلصغيرة جدآ في كرمنشاه
 مديرآ120  تم آختيارها عشوآئيا على،  شركة نشطة117  منها،  شركة تصنيع في كرمنشاه215  كان هناك،إدآرة آلصناعة وآلمناجم في مقاطعة كرمانشاه
أ
أ
أ
 تم تاكيد نماذج مالئمة وذآت مغزى من آلقياسات آلمثبطة،  وفقا لنتائج تحليل عامل آلتاكيد. كانت آدآة جمع آلبيانات عبارة عن آستبيان مغلق.ومالكا
ً .آلمسببة لالحتباس آلحرآري
 تم تعيين "تكاليف مرتفعة على آلمدى آلقصير" و،  من بين مثبطات آرتفاع آلحرآرة في شركات آلتصنيع، وفقا للنتائج
أ
أ
 فضال عن متوسط متغيرآت آلوضع آالقتصادي،" و "آلتكاليف آلمرتفعة، ""آلمعرفة آلبيئية آلمنخفضة للمنتجين" وآالولوية آالخيرة في "آلوضع آلسياسي
أ
أ
. وآنخفاض آلرآي آلعام وضعف آلمشاركة آالجنبية،  وآرتفاع آلتكاليف في آلمدى آلقصير،  وآلوضع آلسياسي،

ً  الشركات الصغيرة، النتاج أالخضر، العوامل المقيدة:الکلمات المفتاحیة
 كرمنشاه، الصغيرة والمتوسطة،جدا
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Аннотация
Целью данного исследования было выявление ингибиторов зеленого производства и
сравнение их с самыми маленькими, средними и малыми предприятиями в Керманшахе. В
этом городе было 215 производственных предприятий, из которых 117 действующих компаний были выбраны случайным образом 120 менеджеров и владельцев. Подтверждающий факторный анализ был использован для измерения надежности инструмента исследования. Согласно полученным данным, среди парниковых ингибиторов в производственных компаниях
приоритет был отдан компонентам «высокая стоимость в краткосрочной перспективе» и «низкая экологическая осведомленность производителей», а последний приоритет - «политической ситуации», кроме того, между средними значениями переменных экономического статуса,, политической ситуации, высокими расходами в краткосрочной перспективе, низким общественным мнением и слабым иностранным участием была значительная разница.
Ключевое слово: Ограничительные факторы, зеленое производство, самые малееькие и
средние предприятия, город Керманшах
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مقدمه
امروزه کارآفرینی سز  1فرصتهای اقتصادی ددیدی را برای شرکتهای مختلف از دمله شرکتهای کوچک و متوس
خلا کرده است (خيرمند)24 :1393 ،م کارآفرینی سز پدیدهای با کاربرد ف اینده از منظر توسعه میباشدم باید توده داشت
که اثر منهی فعاليتهای اقتصادی ناکارآمد از نظر زیست محيبی بر محي زیست و در نتيجه بر اقتصاد مودب شده تا
تعيينکنندگاس خ مشی و محققاس بر نياز مزرم به حرکت به سوی توسعه پایدار از نظر زیست محيبی با استهاده از روشهای
پایدار و فناوریهای پاکترتأکيد کنند ()Farinelli et al.,2011 : 46م در این راستا میتواس کارآفرینی سز را به تنواس
ایجاد یک محصول ،خدمت یا سازماس ددید در راستای حهاظت از محي زیست و استهاده از فرصتهای بازار تعریف کرد،
بنابراین هر گونه صنعت ،خدمت یا کاالیی که دارای ارزش اف وده بوده و در راستای حهظ محي زیست باشد ،میتواند به
تنواس کارآفرینی سز تعریف شود (تزداهلل زاده و شریف زاده)49 : 1393 ،م
باید اذتاس داشت که امروزه تواملی چوس :دهانی شدس ،رقابت و رشد فناوری ،فرصتهای کاری را تغيير دادهاندم تحوالا
پرشتاب دهانی ،محي های رقابتی به سرتت در حال تغيير ،اقتصاد رقابتی بازار ،گذار از دامعه صنعتی به دامعه اعالتاتی و
در نهایت بازارهای پيچيده داخلی و بين المللی مودب سوق دادس دوامع به سوی کارآفرینی سز به منظور رشد و توسعه
اقتصادی گردیده اند ،زیرا ایجاد رشد اقتصادی بدوس در نظر گرفتن مسائل مربوط به محي زیست دامعه را با مشکالا ددی
مواده میکند (باليسنی و حسينزاده ،)1 : 1394 ،این در حالی است که در تصر حاضر اقتصادهای صنعتی زبالههای بسيار
خبرناکی توليد میکنند و در اغلب موارد این زبالهها نه تنها به درستی دور ریخته نمیشوند ،بلکه مورد استهاده مجدد ني
قرار نمیگيرند ،لذا دوامع صنعتی به عور چشمگيری با مشکالتی همچوس :مدیریت زبالههای خبرناک ،یافتن محل ددید
برای دفن زباله ها و حتی تخليه مواد اوليه مواده هستند ،از این رو صنایع توليدی میبایست برای به حداقل رساندس اثراا
زیست محيبی و مصرف منابع در عول چرخه تمر محصول اقداماا مقتضی را انجام دهند ()Rao, 2007: 277م الزم به ذکر
است که صنایع مختلف از دمله صنایع توليدی میتوانند با تعيين ،توسعه و پيادهسازی استراتژیهای سازگار با محي زیست
و دستجوی دائم برای راهحلهای ددید و نوآورانه اثراا زیست محيبی را کاهش دهند ()Davim, 2013: 1م گهتنی است
که عی سال های اخير روندی با هدف ساخت فرایندهای توليد مؤثر با مي اس توليد زباله و اثراا زیستمحيبی کمتر در
فعاليت های توليدی در حال وقوع است ،این روند ددید توليد سز ناميده میشود ()Pirraglia & Saloni, 2012 :703م
توليد سز به معنای عراحی ،توليد ،ارسال و دفع محصوالا بوده ،به عوری که اثراا منهی بر محي زیست ،اقتصاد و ادتماع
را به حداقل میرساند ()Kumar Mittala & Singh Sangwan, 2014: 135م از سوی دیگر توليد سز از توليد سنتی
(معمول) متهاوا بوده و تمرک آس بر اثراا زیستمحيبی کمتر ،سياستهای زیست محيبی دولت ،مقرراا زیست محيبی
ملی و بين المللی ،فعاليت سهامداراس محي زیستگرا ،فشارهای رقابتی مناسب و استانداردها یا مقرراازیست محيبی است
( ،)Digalwar et al., 2013: 60بنابراین اتخاذ استراتژی توليد سز میتواند اثراا مثزتی بر ه ینههای شرکت داشته و در
تين حال میتواند ه ینههای مصرف انرژی و ه ینههای ناشی از ضایعاا را کاهش دهد و از حوادث زیست محيبی دلوگيری
کند ( ،)Sezen & Cankaya, 2013: 157با این حال موانعی در راستای ادرای استراتژی توليد سز در شرکتهای کوچک
و متوس  )SMEs (2ودود دارد که متهاواتر از شرکتهای ب رگ بوده ،زیرا شرکتهای کوچک و متوس فاقد منابع،
مهاراهای فنی و تجربههای مورد نياز برای ادرای استراتژیهای سز میباشند ()Ghazilla et al,. 2015: 659م
باید توده داشت که رشد روز اف وس شرکتهای کوچک و متوس در کشورهای مختلف و اتخاذ سياستهای حمایتی
از سوی دولتها به همراه تدارک سازماسهای بينالمللی فعال در امور توسعه دملگی بيانگر این مهم هستند که شرکتهای
کوچک و متوس فرصتی کمنظير برای دامعه دهانی بوده که با اتکاء به آس میتواس فرآیند توليد ثروا ملی را ارتقاء بخشيد
(امين بيدختی و زرگر ،)37 :1390 ،چرا که این شرکتها میتوانند بيکاری را متوقف کرده یا کاهش دهند ،مانند یک تابع
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موازنه در بازار تمل کرده و تاملی دهت رساندس سبوح سودآوری و قيمت شرکت در بلندمدا به سبح رقابتی شوند (درینی
و همکاراس )62 :1394 ،م شایاس ذکر است که شرکتهای کوچک و متوس را شرکتهایی مستقل تعریف میکنند که تعداد
کارکناس آنها از مقدار خاصی تجاوز نمیکند (استيری و مشيری)270 :1391 ،م این مقدار مشخص در کشورهای متهاوا
ثابت نزوده و با توده به مشخصههای آس کشور خا تغيير میکندم تعریف سازماسهای مختلف در ایراس ني از شرکتهای
کوچک و متوس یکساس نزوده و سازماسهای مختلف بنا به مقتضياا کاری خود تقسيمبندی متهاوتی برای این شرکتها از
حيث ب رگی ،کوچکی و متوسبی در نظر گرفتهاند (قاسمياس)3 :1393 ،م مرک آمار ایراس این شرکتها را به چهار گروه
عزقهبندی کرده است که تزارتند از :کسب وکارهای «خيلیکوچک» دارای  1تا  9نهر نيروی کار ،کسب و کارهای «کوچک»
 10تا  49نهر نيروی کار ،کسب و کارهای «متوس »  50تا  99نهر نيروی کار و کسب و کارهای «ب رگ» بيش از  100نهر
نيروی کار (قاسمی و تلمی مقدم)75 :1388 ،م
نظر به این که بکارگيری موفا «استراتژی توليد سز  »1می تواند به م ایای کسب و کار همچوس :کيهيت بهتر ،کاهش
ه ینهها ،بهزود تصویر زیستمحيبی شرکتها ،رواب مبلوب با ذینهعاس و بازارهای ددید منتهی میشود ( Sangh
)sangwan, 2011: 372م قابل ذکر است که در دنيای امروز رقابت یک شرکت با فعاليتهای زیست محيبی در هم تنيده
شده ،از این رو اتخاذ استراتژیهای توليد سز توس شرکت ها نه تنها به منظور کاهش ه ینهها و خبراا ،بلکه به منظور
کسب درآمد بيشتر و ارزش هایی چوس :شهرا و برندهای مورد اتتماد دارای پتانسيل م یت رقابتی میباشد ( Masoumik
 ،)et al.,2015: 646با این حال اتخاذ استراتژیهای توليد سز در صنعت کار سادهای نزوده ،خصوصاً در اقتصادهای در حال
ظهور ،زیرا بسياری از موضوتاا مانند محدودیتهای مالی و منابع انسانی ،آگاهی در مورد دنزههای زیست محيبی توليد و
سياستهای زیست محيبی اثری فوری بر توليد ناخالص داخلی وممم دارند ( Kumar Mittala& Singh Sangwan,
 ،)2014: 135لذا با توده به این که ادرای چنين سيستمی ه ینهبر بوده و نياز به سرمایهگذاری عوالنی مدا دارد ،بنابراین
تصميمگيری دقيا قزل از ادرا برای آس الزم و ضروری است ( ،)Singh Sangwan, 2011:372از این رو پژوهش حاضر
در نظر دارد که به شناسایی بازدارندههای توليد سز و مقایسه آنها در شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس توليدی
شهر کرمانشاه بپردازد تا با شناسایی بازدارندهها و ارائه راهکارهایی دهت کاهش آنها راه را برای موفقيت هر چه بيشتر شرکتها
در دنيای رقابتی و ني حرکت در مسير توسعه پایدار فراهم آوردم در ادامه به پارهای از تحقيقاا صورا گرفته در زمينه
بازدارندههای توليد سز پرداخته شده است:
در پژوهشی با تنواس «اولویتبندی توامل بازدارنده برای توليد سز از منظر زیست محيبی ،ادتماتی و اقتصادی» پژوهشگراس
با بررسی مبالعاا گذشته و بر اساس  12تامل بازدارنده که عی مبالعاا قزلی شناسایی شدند و شامل :قوانين ضعيف،2
قوانين نامشخص آینده ،3ادرای ضعيف قانوس ،4فشار تمومی ضعيف ،5ه ینههای باال در کوتاه مدا ،6م ایای نامشخص،7
تقاضای پایين مشتریاس ،8تجارا غيرآنالین ،9تعهد پایين مدیراس ارشد ،10نزود منابع سازمانی ،11ریسک تکنولوژی ،12کمزود

Green Manufacturing Strategy

1
2

Weak Legislation
3 Low Enforcement
4 Uncertain Future Legislation
5 Low Public Pressure
6 High Short-Term Costs
7 Uncertain Benefits
8 Low Customer Demand
9 Trade-Offs
10 Low Top Management Commitment
11 Lack of Organizational Resources
12 Technological Risk
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آگاهی و اعالتاا 1قوانين ضعيف ،2قوانين نامشخص آینده ،3ادرای ضعيف قانوس ،4فشار تمومی ضعيف ،5ه ینههای باال در
کوتاه مدا ،6م ایای نامشخص ،7تقاضای پایين مشتریاس ،8تجارا غيرآنالین ،9تعهد پایين مدیراس ارشد ،10نزود منابع
سازمانی ،11ریسک تکنولوژی ،12کمزود آگاهی و اعالتاا 13بودند ،توامل نامزرده از سه بعد زیست محيبی ،ادتماتی و اقتصادی
مورد بررسی قرار گرفتندم نتایج این پژوهش نشاس داد که تدم آگاهی و اعالتاا ،ریسک تکنولوژی و قوانين ضعيف مهمترین
توامل بازدارنده توليد سز بودند ()Kumar Mittal & Singh Sangwan, 2014م مبابا مبالعه  Ghazillaو همکاراس
( )2015مشخص شد که بازدارندهها و پيشبرندههای ادرای استراتژی توليد سز در شرکتهای کوچک و متوس در مقایسه
با شرکتهای ب رگتر متهاوا بوده ،در این مبالعه «قوانين ،سزک سازمانی ،تأثيراا دامعه ،نوآوری و مشوقهای مالی» به
تنواس پيشبرنده های توليد سز معرفی شدند ،همچنين «سزک سازماس ،دانش زیست محيبی ،کسب و کار زیست محيبی،
تأثيراا دامعه و تکنولوژی» به تنواس توامل بازدارنده توليد سز معرفی شدندم مبابا مبالعه  Frickو همکاراس ()2004
مشخص شد که دانش زیست محيبی پيششرط ضروری برای رفتار تموم میباشد ،زیرا میتواند مودب تغيير رفتار تموم
(توليدکننده -مصرف کننده) شود و یک فرایند آگانه تلمی درباره مسائل زیست محيبی و اکوسيستم به دنزال داردم مبابا
مبالعاا  Abdullahو همکاراس (« )2015تدم حمایت های دولتی ،فشار تکنولوژی ،تدم تقاضای مشتری ،مشارکت ضعيف
خاردی و نزود سود بازرگانی زیست محيبی» بازدارندههای کسب و کارهای نوآور سز معرفی شدندم شایاس ذکر است که در
این مبالعه به منظور دست یافتن به اعالتاا دامع در زمينه بازدارندههای توليد سز از مصاحزه تميا استهاده شد ،به این
صورا که با کارشناساس ،افراد کليدی و دارای اعالتاا در خصو

استراتژی توليد سز در شرکتهای خيلی کوچک ،کوچک

و متوس توليدی مصاحزه به تمل آمد و تنها به نظراا مدیراس و مالکاس این شرکتها بسنده نشد ،به تالوه از نظراا مدیراس
ارشد سازماسهای ذیرب همچوس اداره صنعت و معدس ني بهره گرفته شد ،سپس با مرور متوس و ادبياا مودود متغيرهای
زیر برای مبالعه حاضر تعيين گردیدم
ددول()1م متغيرهای شناسایی شده در زمينه توامل مورد مبالعه

ردیف

پژوهشگراس

بازدارنده های توليد
سز

1

پایين بودس دانش و
زیست
اعالتاا
محيبی توليدکنندگاس

2

پایين بودس دانش و نخعی و همکاراس(Frick et al.,2004-Ghazilla et al., 2015 ،
)1391؛
زیست
اعالتاا

( )Frick et al.,2004- Ghazilla et al., 2015

1

Lack of Awareness/ Information
Weak Legislation
3 Low Enforcement
4 Uncertain Future Legislation
5 Low Public Pressure
6 High Short-Term Costs
7 Uncertain Benefits
8 Low Customer Demand
9 Trade-Offs
10 Low Top Management Commitment
11 Lack of Organizational Resources
12 Technological Risk
13 Lack of Awareness/ Information
2
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محيبی
کنندگاس

مصرف

3

فشار قانونی

4

نزود منابع سازمانی

5

تدم تقاضای مشتریاس

6

فشار تکنولوژی

7

وضعيت اقتصادی

8

وضعيت سياسی

9

ه ینه های باال در
کوتاه مدا

( Kumar Mittal & Singh Sangwan, 2014 , Digalwar
)et al., 2015
(Kumar Mittal & Singh Sangwan, 2014- Ghazilla et
)al, 2015

ضعزف

)(Abdullah et al., 2015

 10فشار
تمومی
 11مشارکت
خاردی

پایين

افکار

(Govindan et al., 2014 - Kumar mittal & Singh
)Sangwan, 2014
(Kumar Mittal & Singh Sangwan, 2014-Ghazilla et
)al., 2015
(Kumar Mittal & Singh Sangwan, 2014- Abdullah et
)al., 2015
(Kumar Mittal & Singh Sanwan, 2014 - Abdllah et
)al., 2015 - Ghazilla et al.,2015
این متغير از عریا مبالعه اکتشافی و مصاحزه تميا انتخاب شدم
این متغير از عریا مبالعه اکتشافی و مصاحزه تميا انتخاب شدم

روش پژوهش
این مبالعه از نظر ماهيت در زمرهپژوهش های کمی ،بر مزنای هدف کاربردی ،از لحاظ درده کنترل متغيرها توصيهی
(غير آزمایشی) و از نظر نحوه گردآوری دادهها ميدانی بشمار میآیدم دامعه آماری پژوهش مدیراس و مالکاس شرکتهای خيلی
کوچک ،کوچک و متوس توليدی شهر کرمانشاه بودند که  120نهر از آنها برای مبالعه انتخاب گردیدم قابل ذکر است که
مبابا اعالتاا اداره صنعت و معدس استاس کرمانشاه در سال  215 ،1394شرکت خيلی کوچک ،کوچک و متوس توليدی
در شهر کرمانشاه ودود داشته که از این تعداد  117شرکت فعال بوده ،از این رو با در دست داشتن ليست شرکتهای توليدی
فعال با روش نمونهگيری تصادفی ساده از  120نهر از مدیراس و مالکاس این شرکتها نمونهگيری به تمل آمدم
الزم به ذکر است که با توده به ماهيت این پژوهش و ویژگیهای نمونه آماری از پرسشنامه به تنواس اب ار دمعآوری دادهها
استهاده شدم برای عراحی پرسشنامه تالش شد تا ابتدا از عریا مبالعه اکتشافی و با ادرای مصاحزه تميا با کارشناساس و
افراد کليدی و مبلع در زمينه موضوع و ني با بررسی نظراا آنها توامل بازدارنده توليد سز شناسایی شوند و مناسبترین
نشانگرها برای سنجش و اندازهگير ی آنها عراحی گردندم در این مسير برای تعيين دقيا نشانگرهای مورد نياز از مبالعه متوس
و ادبياا مودود ني بهره گرفته شد و در نهایت "پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی توليدکنندگاس"" ،پایين بودس
دانش و اعالتاا زیست محيبی مصرف کنندگاس"" ،ه ینههای باال در کوتاهمدا"" ،فشار قانونی"" ،وضعيت اقتصادی"،
"فشار پایين افکار تمومی"" ،مشارکت ضعيف خاردی"" ،فشار تکنولوژی"" ،نزود منابع سازمانی"" ،تدم تقاضای مشتریاس"
و "وضعيت سياسی" تعيين شدندم همه متغيرهای نام برده در قالب عيف  5ارزشی (خيلی کم= ،1کم= ،2متوس = ،3زیاد=،4
خيلی زیاد= )5سنجيده شدند و تدد  3حد وس

(تدد مزنا) برای آنها در نظر گرفته شدم دهت بررسی روایی محتوایی

پرسشنامه از نظراا  5نهر صاحزنظردر زمينه مدیریتکارآفرینی و محي

97

زیست استهاده شد ،همچنين به منظور سنجش

پایایی اب ار تحقيا از تحليل تاملی تأیيدی )CFA( 1استهاده شد که مبابا یافتههای حاصل از تحليل تاملی تأیيدی برازش
و معنیداری مدلهای اندازهگيری بازدارندههای توليد سز تأیيد شدم قابل ذکر است که در این مبالعه از نرماف ارهای Spss16و
Amos18استهاده شدم به منظور تج یه و تحليل دادهها ني از آمارههای فراوانی ،ميانگين ،انحراف معيار و ضریب تغييراا ،
تحليل تاملی تأیيدی و آزموس  tمقایسه ميانگين دو دامعه بهره گرفته شدم گهتنی است که در این پژوهش از تعریف مرک
آمار ایراس از شرکت های خيلی کوچک ،کوچک و متوس استهاده شد که مبابا آس کسب وکارهای خيلیکوچک دارای  1تا
 9نهر نيروی کار ،کسب و کارهای کوچک  10تا  49نهر نيروی کار و کسب و کارهای متوس  50تا  99نهر نيروی کار دارندم
یافتهها
چنانچه اشاره شد یک نمونه  120نهری از مدیراس و مالکاس شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس توليدی شهر
کرمانشاه مورد مبالعه قرار گرفتند که پارهای از ویژگیهای دمعيتشناختی آنها به شرح ذیل میباشد:
 26/7درصد زس و  73/3درصد مرد بودندم  5/8درصد افراد دارای مدرک دیپلم 60/8 ،درصد دارای مدرک کارشناسی و33/3
درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بودندم

تحلیل عاملی تأییدی بازدارندههای تولید سبز در شرکتهای خیلی کوچک ،کوچک و متوسط تولیدی شهر
کرمانشاه
در این بخش از تحليل تاملی تأیيدی ( )CFAبه منظور بررسی و ارزیابی (روایی)( ،پایایی) و برازش مدل اندازهگيری
توامل بازدارنده توليد سز استهاده شده استم گهتنی است که در تحليل تاملی تأیيدی رواب بين متغيرهای آشکار (نشانگرها)
و نههته (تاملها) مورد آزموس قرار گرفته میشود تا روایی ،پایایی و برازش آنها با آزموس به دست آیدم از آنجاییکه برای ارزیابی
مدل تحليل تاملی تأیيدی شاخص های برازندگی متهاوتی ودود داردم در این پژوهش برای ارزیابی برازش مدل اندازهگيری
توامل بازدارنده توليد سز از شاخصهای نظير شاخص کای اسکویر بر درده آزادی ،)X2/df( 2شاخص برازندگی تبزيقی3
( ،)CFIشاخص نرمشده برازندگی ،)NFI( 4شاخص نيکویی برازش ،)GFI( 5شاخص تعدیل برازندگی ،)AGFI( 6شاخص
برازندگی اف ایشی ،)IFI( 7شاخص ریشه ميانگين مربعاا خبای برآورد )RMSEA( 8و شاخص ميانگين مجذور پسماندهها9
( )RMRاستهاده شدم
ددول()2م نتایج شاخصهای برازش مدل اندازهگيری بازدارندههای توليد سز در شرکتهای خيلی کوچک ،کوچک و
متوس توليدی شهر کرمانشاه
RMSEA CFI
NFI AGFI GFI RMR X2/df
متغيرها
معيار قابلقزول شاخصهای
برازندگی مدل اندازهگيری

≥3

≤0/09 ≤0/09 ≤0/09 ≤0/09 >0/05

>0/08

1

Confirmatory factor analysis
Chi-Square
3
Comparative Fit Index
4
Normal Fit Index
5
Goodness-of-Fit Index
6
Adjusted Goodness-of-Fit Index
7
Incremental Fit Index
8
Root Mean Squared Error of Approximation
9
Root Mean Squared Residual
2
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پایين بودس دانش و اعالتاا
زیست محيبی توليدکننده

1/32

0/04

0/98

0/94

0/97

0/99

0/05

ه ینههای باال در کوتاه مدا

1/52

0/01

0/98

0/93

0/98

0/99

0/06

وضعيت اقتصادی

1/66

0/04

0/98

0/93

0/97

0/99

0/07

فشار پایين افکار تمومی

1/78

0/02

0/98

0/91

0/98

0/99

0/08

مشارکت ضعيف خاردی

1/54

0/02

0/98

0/94

0/98

0/99

0/06

فشار قانونی

1/24

0/04

0/99

0/96

0/99

0/99

0/04

فشار تکنولوژی

1/16

0/05

0/98

0/96

0/98

0/99

0/03

پایين بودس دانش و اعالتاا
زیست محيبی مصرفکننده

1/47

0/01

0/99

0/93

0/99

0/99

0/06

نزود منابع سازمانی

1/53

0/02
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0/92

0/98

0/99

0/06

تدم تقاضای مشتریاس

1/44

0/02

0/98

0/93

0/98

0/99

0/06

وضعيت سياسی

1/25

0/05

0/98

0/95

0/95

0/99

0/04

با توده به مقدار گ ارش شده شاخصهای برازندگی در ددول ( )2مشاهده میشود که مدل اندازهگيری بازدارندههای
توليد سز از برازش مناسب و قابل قزولی برخوردار میباشند ،بنابراین میتواس گهت که دادههای این پژوهش با ساختار تاملی
استخراج شده از نظر زیربنای نظری تحقيا برازش مناسزی دارند و این بيانگر همسو بودس نشانگرها (متغيرها) با تاملهای
(سازههای) بازدارنده توليد سز میباشد ،لذا میتواس اظهار نمود که تمامی نشانگرهای انتخابی برای سنجش تاملهای بازدارنده
توليد سز از دقت الزم و کافی برخوردارند و روایی و پایایی آنها ني مورد تایيد میباشدم در واقع نتایج حاصل از تحليل تاملی
تأیيدی روایی (اتتزار) ،پایایی (اتتماد) و برازش مدل اندازهگيری بازدارندههای توليد سز را تایيد میکندم
اولویتبندی بازدارندههای تولید سبز در شرکتهای خیلی کوچک ،کوچک و متوسط تولیدی شهر کرمانشاه
در این بخش به اولویتبندی بازدارندههای توليد سز از دیدگاه مدیراس و مالکاس شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و
متو س توليدی شهر کرمانشاه با استهاده از ضریب تغييراا پرداخته شده استم نتایج حاصل از اولویتبندی بازدارندههای
توليد سز در ددول شماره ( )3ارائه شده استم
ددول()3ماولویتبندی بازدارندههای توليد سز از دیدگاه مدیراس و مالکاس شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس
توليدی شهر کرمانشاه
متغیر

میانگین

انحراف

ضرایب

معیار

تغییرات

ه ینههای باال در کوتاه مدا

3/61

0/84

23

1

پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی
توليدکنندگاس

3/54

0/84

23

1

مشارکت ضعيف خاردی

3/57

0/86

24

2

فشار پایين افکار تمومی

3/56

0/87

24

2

وضعيت اقتصادی

3/47

0/85

24

2

فشار قانونی

3/60

0/92

25

3

99

اولویت

فشار تکنولوژی

3/52

0/90

25

3

نزود منابع سازمانی

3/54

0/94

26

4

پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی
مصرفکنندگاس

3/49

0/93

26

4

تدم تقاضای مشتریاس

3/37

0/92

27

5

وضعيت سياسی

3/49

0/98

28

6

بر اساس نتایج ددول ( )3مشاهده میشود که ميانگين بازدارندههای توليد سز باالتر از حد متوس  3میباشد که حد
وس در عيف  5ارزشی است  ،با این ودود اولویت اول به متغير «ه ینههای باال در کوتاهمدا» و «پایينبودس دانش و اعالتاا
زیستمحيبی توليدکنندگاس» و اولویت آخر به «وضعيت سياسی» اختصا یافته است ،به تزارا دیگر مهمترین موانع برای
توليد سز از دیدگاه مدیراس و ماالکاس SMEهای مورد مبالعه «ه ینههای باال در کوتاهمدا» و «پایين بودس دانش و اعالتاا
زیستمحيبی توليدکنندگاس» و کم اهميتترین مانع دهت توليد سز در SMEهای مورد مبالعه «وضعيت سياسی»
میباشدم در ذیل به تشریح وضعيت متغيرهای مورد بررسی پرداخته شده است:
متغير «ه ینههای باال در کوتاه مدا» دارای ميانگين  3/61بوده که باالتر از حد متوس  3میباشد و اولين اولویت را در
مياس توامل بازدارنده توليد سز در شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا داده است ،به تزارتی میتواس
گهت که از نظر مدیراس و مالکاس شرکتهای م بور ه ینهبر بودس و نياز به سرمایهگذاری مضاتف برای عراحی و ساخت
واحدهای توليد سز  ،تدم دسترسی آساس و ارزاس به مواد ،روشها و فرایندهای پره ینه صنعتی برای توليد سز و ه ینه باالی
تدارکاا ،پشتيزانی و نگهداری تجهي اا و سيستمهای توليد سز از اهميت و اولویت باالیی برخوردار میباشند که این نتيجه
با یافتههای  )2014( Kumar Mittal and Singh Sangwanمغایرا داردم
متغير «پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی توليدکنندگاس» دارای ميانگين  3/54بوده که باالتر از حد متوس
 3میباشد و اولين اولویت را در مياس توامل بازدارنده توليد سز در شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس توليدی به
خود اختصا داده است ،به تزارتی میتواس گهت که از نظر مدیراس و مالکاس شرکتهای م بور تدم دسترسی توليدکنندگاس
به آموزشهای دامع در زمينه توليد سز  ،تدم برگ اری کارگاههای آموزش زیست محيبی برای مدیراس و مالکاس شرکتها و
تدم بهزود و بروزرسانی منظم محتواهای آموزش زیست محيبی برای مدیراس و مالکاس شرکتها از اولویت و اهميت باالیی
میباشندم
برخوردار
متغير «مشارکت ضعيف خاردی» دارای ميانگين  3/57بوده که باالتر از حد متوس  3میباشد و دومين اولویت را در
مياس توامل بازدارنده توليد سز در شرکتهای خيلی کوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا داده است ،به تزارتی میتواس
گهت از نظر مدیراس و مالکاس شرکتهای م بور مشکل دسترسی به سرمایهگذاراس خاردی برای عراحی واحدهای مناسب برای
توليد محصوالا سز وممم از اولویت و اهميت باالیی برخوردار میباشدم
متغير «فشار پایين افکار تمومی» دارای ميانگين  3/56بوده که باالتر از حد متوس  3میباشد و دومين اولویت را در
مياس توامل بازدارنده توليد سز در شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا داده است ،به تزارتی میتواس
گهت که تدم ودود فشار بر SMEها مزنی بر مل م بودس آنها در پذیرش رویکردهای توليد سز از سوی احاد دامعه ،مسئوالس
و قانوسگذاراس دولتی و خصوصی وممم موانعی مهم در راستای اتخاذ استراتژی توليد سز در این شرکتها میباشندم قابل ذکر
است که این نتيجه با یافتههای ( Kumar Mittal et al, 2012و )2014( Singh Sangwan and Kumar Mittal
همسو استم
متغير «وضعيت اقتصادی» دارای ميانگين  3/47بوده که باالتر از حد متوس  3میباشد و دومين اولویت را در مياس توامل
بازدارنده توليد سز در شرکتهای خيلی کوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا داده است ،به تزارتی میتواس گهت که
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از نظر مدیراس و مالکاس شرکتهای م بور تدم حمایت مالی نهادهای دولتی و غيردولتی از توليدکنندگاس محصوالا سز  ،تدم
دسترسی توليدکنندگاس به وام و تسهيالا بانکی برای توليد به شيوه سز  ،دخالتهای متعدد و غيرضروری دولت در امور
اقتصادی و بازرگانی شرکتها ،تدم ارائه خدماا تضمينی و بيمهای مورد نياز شرکتها با سپردهگذاری و کارم د پایين و
مشکالا مودود در سيستم پولی و مالی کشور از اولویت و اهميت باالیی برخوردار میباشند ،لذا از آنجایی که وضعيت اقتصادی
دنزه مهم و قابل تأملی است ،میتواس چنين اظهار داشت که فقداس منابع اقتصادی مانع پيشرفت رویکردهای زیست محيبی
شرکتها و از دمله اتخاذ استراتژی توليد سز در شرکتهای خيلیکوچک،کوچک و متوس میشودم
متغير «فشار قانونی» با ميانگين  3/6باالتر از حد متوس  3بوده و سومين اولویت را در مياس توامل بازدارنده توليد سز
در شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا داده است ،به تزارتی میتواس اظهار داشت که از نظر مدیراس
و مالکاس شرکت های م بور مل م نمودس توليدکنندگاس به پيروی از مقرراا ادزاری چوس مالياا و قوانين کار موانعی مهم برای
اتخاذ توليد سز در شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس میباشدم قابل ذکر است که این نتيجه با یافتههای و Kumar
 Mittalو همکاراس ( )2012و  Kumar Mittalو  )2014( Singh Sangwanهمسو میباشدم
متغير «فشار تکنولوژی» با ميانگين  3/52باالتر از حد متوس  3بوده و سومين اولویت را در مياس توامل بازدارنده توليد سز
در شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا داده است ،به تزارتی میتواس اظهار داشت که از نظر مدیراس
و مالکاس شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس شهر کرمانشاه تدم دسترسی توليدکنندگاس به تکنولوژی مناسب و سازگار
با محي زیست برای توليد به شيوه سز و تدم انعبافپذیری الزم برای تغيير سيستمهای فعلی توليد به سيستمهای توليد
سز از اولویت و اهميت باالیی برخوردار میباشدم قابل ذکر است که این نتيجه با یافتههای  Kumar Mittalو همکاراس
( )2012و  Kumar Mittalو  )2014( Singh Sangwanهمسو میباشدم
متغير «نزود منابع سازمانی» با ميانگين  3/54باالتر از حد متوس  3بوده و اولویت چهارم را در مياس توامل بازدارنده
توليد سز در شرکتهای خيلی کوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا داده است ،به تزارتی میتواس گهت که از نظر
مدیراس و مالکاس شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس شهر کرمانشاه نزود زیرساختهای مناسب در شرکتها برای
توليد به شيوه سز  ،کمزود پرسنل ماهر در شرکتها برای پيادهسازی و ادرای سيستمهای توليد سز و نداشتن موقعيت
محيبی مناسب نسزت به سایر توليدکنندگاس و تدم توده به مي اس فراوانی وقوع حوادث محيبی دارای اهميت بوده ،اما با
این حال از اولویت باالیی برخوردار نمیباشد که این نتيجه با یافتههای  Kumar Mittalو همکاراس ( )2012و Kumar
 Mittalو )2014( Singh Sangwanهمسو میباشدم
متغير «پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی مصرفکنندگاس» با ميانگين  3/49باالتر از حد متوس  3بوده و
اولویت چهارم را در مياس توامل بازدارنده توليد سز در شرکتهای خيلی کوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا داده
است ،به تزارتی میتواس گهت که از نظر مدیراس و مالکاس شرکتهای خيلی کوچک ،کوچک و متوس شهر کرمانشاه تدم
آگاهی مصرف کنندگاس از فواید محصول سز  ،تدم اعالع مصرفکنندگاس از محصوالا توليد شده به شيوه سز وممم دارای
اهميت بوده ،اما با این حال از اولویت باالیی برخوردار نمیباشدم
متغير «تدم تقاضای مشتریاس» با ميانگين  3/37باالتر از حد متوس  3بوده ،با این ودود پنجمين اولویت را در مياس
توامل بازدارنده توليد سز در شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا داده استم با استناد به نتایج
مبالعاا ،یکی از توامل بازدارنده توليد سز تدم تقاضای مشتریاس بوده که این تامل به عور قابل مالحظهای در تدم توليد
محصوالا سازگار با محي زیست تأثير دارد ،با این حال متغير نام برده در این مبالعه به تنواس یک تامل بازدارنده در اتخاذ
استراتژی توليد سز اولویت باالیی نداشته که این نتيجه با یافتههای  Kumar Mittalو همکاراس ( )2012و Kumar
 Mittalو )2014( Singh Sangwanهمسو میباشدم
مبابا نتایج متغير«وضعيت سياسی» پایينترین اولویت را داشته ،به تزارتی میتواس گهت که از نظر مدیراس و مالکاس
شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس توليدی شهرکرمانشاه تدم رواب سياسی و اقتصادی با کشورهای دارای تکنولوژی
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برتر ،فضای سياسی حاکم بر کشور به تلت تحریمهای مستقيم در زمينه بيمه ،بانکها و تکنولوژیهای ددید ،نزود فضای
سياسی مناسب برای دذب سرمایهگذاریهای خ اردی و تدم ثزاا فضای سياسی در منبقه و خاورميانه از اولویت و اهميت
به مراتب پایينی در زمينه توليد سز در SMEهای توليدی شهر کرمانشاه برخوردار میباشدم
تحلیل واریانس یکطرفه بازدارندههای تولید سبز در شرکتهای خیلیکوچک ،کوچک و متوسط تولیدی شهر
کرمانشاه
به منظور مقایسه ميانگين متغيرهای پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی توليدکنندگاس ،پایين بودس دانش و
اعالتاا زیست محيبی مصرفکنندگاس ،فشار قانونی ،نزود منابع سازمانی ،فشار تکنولوژی ،وضعيت اقتصادی ،وضعيت سياسی،
فشار پایين افکار تمومی ،ه ینههای باال در ک وتاه مدا و مشارکت ضعيف خاردی پاسخگویاس بر اساس اندازه SMEها
(خيلیکوچک ،کوچک و متوس ) از آزموس تحليل واریانس یکبرفه استهاده شد که نتایج آس در ددول آورده شده استم
ددول()4م نتایج آزموس تحليل واریانس یکبرفه مقایسه ميانگين توامل بازدارنده توليد سز بر اساس اندازه شرکتها
Sig
F
ميانگين
اندازه
متغير
شرکت
پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی خيلی
کوچک
توليدکنندگاس

3/55

کوچک

3/25

متوس

3/57

پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی خيلی
کوچک
مصرفکنندگاس

3/71

کوچک

3/22

متوس

3/49

خيلی
کوچک

3/76

کوچک

3/31

متوس

3/57

خيلی
کوچک

3/66

کوچک

3/24

متوس

3/54

خيلی
کوچک

3/61

کوچک

3/11

متوس

3/34

خيلی
کوچک

3/76

کوچک

3/48

فشار قانونی

نزود منابع سازمانی

تدم تقاضای مشتریاس

فشار تکنولوژی
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1/11

1/12

1/12

1

1/43

1/25

0/33

0/28

0/32

0/37

0/24

0/28

وضعيت اقتصادی

وضعيت سياسی

ه ینههای باال در کوتاه مدا

فشار پایين افکار تمومی

مشارکت ضعيف خاردی

متوس

3/41

خيلی
کوچک

4/06

کوچک

3/33

متوس

3/34

خيلی
کوچک

3/82

کوچک

3/05

متوس

3/48

خيلی
کوچک

4/01

کوچک

3/18

متوس

3/55

خيلی
کوچک

3/96

کوچک

3/13

متوس

3/60

خيلی
کوچک

3/96

کوچک

3/15

متوس

3/56

6/52

2/99

4/45

4/68

4/13

0/002

0/05

0/01

0/01

0/01

با استناد به نتایج ددول ،بين ميانگين متغير"پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی توليدکنندگاس" بر اساس اندازه
SMEها تهاوا معنیداری ودود ندارد ،هماسگونه که مشاهده میشود مقدار ( Sig=0/33؛ )F=1/11میباشد ،به تزارتی
میتواس گهت که "پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی توليدکنندگاس" به تنواس یک تامل بازدارنده توليد سز در سه
نوع  SMEیعنی خيلیکوچک ،کوچک و متوس توليدی شهر کرمانشاه وضعيت یکسانی دارندم
بين ميانگين متغير "پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی مصرفکنندگاس" بر اساس اندازه SMEها تهاوا
معنیداری ودود ندارد ،هماسگونه که مشاهده میشود مقدار ( Sig=0/28؛ )F=1/12میباشد ،به تزارتی میتواس گهت که
"پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی مصرفکنندگاس" به تنواس یک تامل بازدارنده توليد سز در سه نوع  SMEیعنی
خيلیکوچک ،کوچک و متوس توليدی شهر کرمانشاه وضعيت یکسانی دارندم
بين ميانگين متغير "فشار قانونی" بر اساس اندازه SMEها تهاوا معنیداری ودود ندارند ،هماسگونه که مشاهده
میشود مقدار ( Sig=0/32؛ )F=1/12میباشد ،به تزارتی میتواس گهت که"فشار قانونی" به تنواس یک تامل بازدارنده توليد
سز در سه نوع  SMEیعنی خيلیکوچک ،کوچک و متوس توليدی شهر کرمانشاه وضعيت یکسانی دارندم
بين ميانگين متغير "نزود منابع سازمانی" بر اساس اندازه SMEها تهاوا معنیداری ودود ندارند ،هماسگونه که مشاهده
میشود مقدار ( Sig=0/37؛ )F=1میباشد ،به تزارتی میتواس گهت که "نزود منابع سازمانی" به تنواس یک تامل بازدارنده
توليد سز در سه نوع  SMEیعنی خيلیکوچک ،کوچک و متوس توليدی شهر کرمانشاه وضعيت یکسانی دارندم
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بين ميانگين متغير "تدم تقاضای مشتریاس" بر اساس اندازه شرکتها تهاوا معنیداری ودود ندارد ،هماسگونه که
مشاهده میشود مقدار ( Sig=0/24؛ )F=1/43میباشد ،به تزارتی میتواس گهت که"تدم تقاضای مشتریاس" به تنواس یک
تامل بازدارنده توليد سز در سه نوع  SMEیعنی خيلیکوچک ،کوچک و متوس توليدی شهر کرمانشاه وضعيت یکسانی
دارندم
بين ميانگين متغير "فشار تکنولوژی" بر اساس اندازه SMEها تهاوا معنیداری ودود ندارند ،هماسگونه که مشاهده میشود
مقدار ( Sig=0/28؛ )F=1/25میباشد ،به تزارتی میتواس گهت که"فشار تکنولوژی" به تنواس یک تامل بازدارنده توليد سز
در سه نوع  SMEیعنی خيلیکوچک ،کوچک و متوس توليدی شهر کرمانشاه وضعيت یکسانی دارندم
مبابا نتایج  ،بين ميانگين متغير "وضعيت اقتصادی" بر اساس اندازه  SMEها تهاوا معنیداری در سبح  1درصد
ودود دارد ،هماسگونه که مشاهده میشود مقدار ( Sig=0/002؛ )F=6/52میباشد ،با توده به مقادیر به دست آمده "وضعيت
اقتصادی" برای شرکتهای خيلی کوچک بيشترین ميانگين ( )4/06و برای شرکتهای کوچک پایينترین ميانگين () 3/33
را داشته ،به تزارتی میتواس چنين اظهار داشت که SMEهای با اندازه خيلی کوچک "وضعيت اقتصادی" را مانع ب رگی بر
سر راه توليد سز در این شرکتها میدانندم
مبابا نتایج ،بين ميانگين متغير "وضعيت سياسی" بر اساس اندازه SMEها تهاوا معنیداری در سبح  5درصد ودود
دارد ،هماسگونه که مشاهده میشود مقدار ( Sig=0/05؛ )F=2/99میباشد ،با توده به مقادیر به دست آمده اتتقاد به وضعيت
سياسی به تنواس تامل بازدارنده توليد سز در مياس شرکتهای خيلی کوچک بيشترین ميانگين ( )3/82و برای شرکتهای
کوچک پایينترین ميانگين ( )3/05را داشته ،به تزارتی میتواس چنين اظهار داشت که SMEهای با اندازه خيلی کوچک
وضعيت سياسی را مانع ب رگی بر سر راه توليد سز در این شرکتها میدانندم
با استناد به نتایج ،بين ميانگين "متغير فشار پایين افکار تمومی" بر اساس اندازه شرکتها تهاوا معنیداری در سبح
 1درصد ودود دارد ،به عوری که "فشار پایين افکار تمومی" برای شرکتهای خيلی کوچک بيشترین ميانگين ( )4/01و
برای شرکتهای کوچک پایينترین ميانگين ( )3/18را داشته ،به تزارتی میتواس چنين اظهار داشت که شرکتهای با اندازه
خيلی کوچک "پایين بودس فشار افکار تمومی" را مانع ب رگی بر سر راه توليد سز در این شرکتها میدانندم
با استناد به نتایج ،بين ميانگين متغير "ه ینههای باال در کوتاه مدا" بر اساس اندازه  SMEها تهاوا معنیداری در
سبح  1درصد ودود دارد ،هماسگونه که مشاهده میشود مقدار ( Sig=0/01؛ )F=4/68میباشد ،با توده به مقادیر به دست
آمده "ه ینههای باال در کوتاه مدا" برای شرکتهای خيلی کوچک بيشترین ميانگين ( )3/96و برای شرکتهای کوچک
پایينترین ميانگين ( )3/13را داشته ،به تزارتی میتواس چنين اظهار داشت که SMEهای با اندازه خيلی کوچک "ه ینههای
باال در کوتاه مدا" را مانعی بر سر راه توليد به شيوه سز در این شرکتها میدانندم با استناد به نتایج پژوهش Kumar
 Mittalو همکاراس ( )2012از نظر اقتصادی "ه ینههای باال در کوتاه مدا" یکی از موانع توليد سز محسوب میشودم به
عوری که سرمایه گذاری در «تجهي اا یا ماشين آالا ددید و کارآمد» به منابع مالی نياز دارد و ادرای آس ه ینهبر میباشد
که این نتيجه با یافتههای پژوهش حاضر در خصو SMEهای خيلی کوچک همساس میباشدم
با استناد به نتایج ،بين ميانگين متغير "مشارکت ضعيف خاردی" بر اساس اندازه  SMEها تهاوا معنیداری در سبح
 1درصد ودود دارد ،هماسگونه که مشاهده میشود مقدار ( Sig=0/01؛ )F=4/13میباشد ،با توده به مقادیر به دست آمده
"مشارکت ضعيف خاردی" برای شرکتهای خيلی کوچک بيشترین ميانگين ( )3/96و برای شرکتهای کوچک پایينترین
ميانگين ( ) 3/15را داشته ،به تزارتی میتواس چنين اظهار داشت که SMEهای با اندازه خيلی کوچک "مشارکت ضعيف
خاردی" را مانع ب رگی بر سر راه توليد سز در شرکتهای خيلی کوچک میدانندم
نتیجه گیری
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درک تميا از استراتژیهای توليد سز و تکنيکهای خوب آس توليدکنندگاس را متوده این موضوع میکند که بر خالف
دیگر استراتژیهای توليد که پر ه ینه و زماس بر هستند ،بکارگيری توليد سز اثر مثزتی بر توليد رقابتی دارد ،زیرا توليد سز
مواردی چوس «کاهش ضایعاا مواد ،کاهش مصرف انرژی ،کاهش ه ینههای توليد و بهزود زماس و کيهيت» را در بر میگيرد،
لذا این پژوهش با هدف شناسایی بازدارندههای توليد سز و مقایسه آنها در شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس شهر
کرمانشاه انجام شد که نتایج زیر را در پی داشت:
مدل اندازهگيری بازدارندههای توليد سز از برازش مناسب و قابل قزولی برخوردار بود ،لذا میتواس گهت که دادههای این
پژوهش با ساختار تاملی استخراج شده از نظر زیربنای نظری تحقيا برازش مناسزی داشتند و این بيانگر همسو بودس نشانگرها
(متغيرها) با تاملهای (سازههای) بازدارنده توليد سز بودم
مبابا یافتهها  ،ميانگين متغيرهای «ه ینه های باال در کوتاه مدا و پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی
توليدکنندگاس» باالتر از حد متوس برآورد شدند و به عور مشترک اولين اولویت را در مياس بازدارندههای توليد سز در
شرکتهای خيلی کوچ ک ،کوچک و متوس توليدی شهر کرمانشاه به خود اختصا دادند ،میتواس چنين اظهار داشت که
ه ینه باالی تدارکاا ،پشتيزانی و نگهداری تجهي اا و سيستمها ،تدم دسترسی آساس و ارزاس به مواد ،روشها و فرایندهای
صنعتی برای توليد سز وممم از مهمترین توامل بازدارنده توليد سز در شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس شهر کرمانشاه
میباشند  ،همچنين پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی توليدکنندگاس تاملی بازدارنده دهت اتخاذ استراتژی توليد
سز میباشد ،چرا که تدم دانش و اعالتاا زیست محيبی مودب میشود که مدیراس و مالکاس قادر به اتخاذ و ادرای استراتژی
توليد سز در شرکتهای خود نزاشندم
با استناد به یافتههای پژوهش ،ميانگين متغيرهای «مشارکت ضعيف خاردی ،فشار پایين افکار تمومی و وضعيت
اقتصادی» ني باالتر از حد متوس برآورد شدند و به عور مشترک اولویت دوم را در مياس توامل بازدارنده توليد سز در
شرکتهای خيلی کوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا دادندم ميانگين متغيرهای «فشار قانونی و فشار تکنولوژی» ني
باالتر از حد متوس برآورد شدند و به عور مشترک اولویت سوم را در مياس توامل بازدارنده توليد سز در شرکتهای خيلی
کوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا دادندم ميانگين متغيرهای «پایين بودس دانش و اعالتاا زیست محيبی مصرف-
کنندگاس و نزود منابع سازمانی» ني باالتر از حد متوس بودند و اولویت چهارم را در مياس توامل بازدارنده توليد سز در
شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس به خود اختصا دادندم مبابا یافتهها ميانگين متغير «تدم تقاضای مشتریاس»
باالتر از حد متوس بود ،با این ودود اولویت پنجم را در مياس توامل بازدارنده توليد سز در شرکتهای خيلی کوچک ،کوچک
و متوس به خود اختصا داد ،با این حال متغير «وضعيت سياسی» پایينترین اولویت را به خود اختصا داد ،لذا با استناد
به نتایج مبالعه میتواس اظهار داشت که از نظر مدیراس و مالکاس شرکتهای خيلیکوچک ،کوچک و متوس شهر کرمانشاه
تدم رواب سياسی با کشورهای دارای تکنولوژی برتر ،فضای سياسی حاکم بر کشور به تلت تحریمهای مستقيم در زمينه
بيمه ،بانکها و تکنولوژی ددید ،نزود فضای سياسی مناسب برای دذب سرمایهگذاریهای خاردی و تدم ثزاا فضای سياسی
در منبقه و خاورميانه از اولویت و اهميت به مراتب پایينی در زمينه توليد سز در SMEهای توليدی شهر کرمانشاه برخوردار
بوده و این موضوع مانع ب رگی برای اتخاذ استراتژی توليد سز در شرکتهای آنها نمیباشدم
بر پایه نتایج به دست آمده از آزموس تحليل واریانس یکبرفه ،بين ميانگين متغيرهای پایين بودس دانش و اعالتاا زیست
محيبی توليدکنندگاس ،پایين بودس دانش و اعالتاا زیستمحيبی مصرفکنندگاس ،فشار قانونی ،نزود منابع سازمانی ،تدم
تقاضای مشتریاس و فشار تکنولوژی بر اساس اندازه SMEها تهاوا معنیداری ودود نداشت ،به تزارتی هر سه نوع SME
یعنی شرکتهای خيلی کوچک ،کوچک و متوس از نظر متغيرهای مذکور به تنواس توامل بازدارنده استراتژی توليد سز در
SMEهای توليدی شهر کرمانشاه از وضعيت یکسانی برخوردار بودند ،با این حال مبابا نتایج مبالعه بين ميانگين متغيرهای
وضعيت اقتصادی ،وضعيت سياسی ،ه ینههای باال در کوتاهمدا ،مشارکت ضعيف خاردی و فشار پایين افکار تمومی بر اساس
اندازه شرکتها تهاوا معنیداری ودود داشت ،به تزارتی شرکتهای خيلی کوچک ،کوچک و متوس مورد مبالعه از نظر
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متغيرهای مذکور به تنواس توامل بازدارنده توليد سز در SMEهای توليدی شهر کرمانشاه از وضعيت یکسانی برخوردار
نزودندم
قابل ذکر است که کارآفرینیسز فرصتهای اقتصادی ددیدی را برای شرکتهای کوچک و متوس خلا کرده و اخيرا
بسياری از کشورها در گذارشاس به سمت اقتصاد با کربن پایينتراستراتژیهایی چوس کارآفرینی سز و توليد سز را اتخاذ
نمودهاند ،چرا که این استراتژیها فرصتهای ددیدی را توسعه میدهند ،با این ودود مبابا نتایج مبالعه از نظر مدیراس و
مالکاس شرکتهای خيلیکوچک متغيرهای وضعيت اقتصادی ،وضعيت سياسی ،فشار پایين افکار تمومی ،ه ینههای باال در
کوتاهمدا و مشارکت ضعيف خاردی موانع ب رگی بر سر راه ادرای استراتژی توليد سز در این شرکتها میباشند و به عوری
کلی باید اذتاس داشت که شرکتهای خيلیکوچک نسزت به دیگر SMEهای توليدی شهر کرمانشاه در برابر موانع اتخاذ و
ادرای استراتژی توليد سز از وضعيت نامساتدتری برخوردار میباشند لذا ارائه خدماتی همچوس صندوق ضمانت سرمایهگذاری
و سوبسيدهای سز توس دولت برای همه SMEها و به خصو شرکتهای خيلی کوچک که در تأمين تجهي اا مورد
نياز برای دریافت تسهيالا بانکی و فرایند تأمين مالی شرکت خود با مشکل مواده هستند ،میتواند مهيد واقع شودم
منابع
استيری ،روح اله و مشيری ،بنيامينم ()1391م "اب ارهای تامين مالی بنگاه های دانش بنياس" ،مجموته مقاالا دومينکنهرانس بين المللی توسعه نظام تأمين مالی در ایراس ،تهراس ،مرک مبالعاا تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریفم
باليسنی ،حامد و حسينزاده ،شهرام)1394( /م " کارآفرینی سز  ،رویکردی نوین در راستای حهظ محي زیست"م کنهرانسبين المللی تلوم محي زیست ،مهندسی و تکنولوژی دانشگاه تهراس ،دانشکده محي زیست تهراس،صص 1-8م
بيدختی ،تلی اکزر و زرگر ،سيد مجتزیم ()1390م"بررسی موانع مودود در توسعه بنگاه های کوچک و متوس (  )SMEsوارائه چارچوب حمایت از این بنگاه ها"م نشریه کارو دامعه ،شماره ،138آذر  ،90صص  34-48م
خيرمند ،م ()1393م "کارآفرینی سز راهی ددید به سوی اقتصاد سز " ،کارآفرین ناب ،شماره  ،39صص22-25م درینی ،ولی محمد ،آقادانی افروزی ،تلی اکزر ،تاباس ،محم و محمدی صالح ،مرتضی ()1394م "مدلیابی توامل داخلیشرکتهای کوچک و متوس "م فصلنامه تلمی پژوهشی مبالعاا مدیریت صنعتی ،سال سي دهم ،شماره  ،36صص 61-94م
تزداهلل زاده ،غالمحسين و شریفزاده ،محمد شریفم()1393م" تلهيا پایداری در فرایند کارآفرینی :تزيين مههوم ،ضرورا ومل وماا کارآفرینی پایدارگرا و کسب و کار سز "م نشریه کارآفرینی در کشاورزی ،دلد اول ،شماره سوم ،صص 63-39م
قاسمی ،تلی و تلمی مقدم ،مصبهیم ()1388م "اف ایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوس و تامين مالی آنها با تاکيدبر توسعه رویکرد خوشه ای"م مجله اقتصادی ماهنامهبررسیمسائل و سياست های اقتصادی ،شماره94و ،93صص 71-90م
قاسمياس ،تاعههم ()1393م "تأمين مالی بنگاه های کوچک و متوس " ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادس و کشاورزی تهراس،صص1-16م
نخعی ،آرزو و خيری ،بهرامم ()1391م " بررسی تاثير توامل منتخب بر قصد خرید محصوالا سز "م مجله مدیریت بازاریابیمدوره  ،7شماره  ،15تابستاس  ،1391صص 105-130م
-Abdullah, M., Zailani, S., Iranmanesh, M., & Jayaraman, K. (2015). Barriers to green innovation
initiatives among manufacturers: the Malaysian case. Review of Managerial Science, 1-27.
-Davim, J. P. (2013). Green manufacturing processes and systems (pp. 1-22). Berlin: Springer.
Farinelli, F., Bottini, M., Akkoyunlu, S., & Aerni, P. (2011). Green entrepreneurship: the missing
link towards a greener economy. ATDF J,8(3/4), 42-48.
-Frick, J., Kaiser, F.G., &Wilson, M.(2004). Environmental knoledege and conservation behavior:
exploring prevalence and structure in a respresentative sample, Personality and Individual Differences, 37(8), 1597-1613.

106

-Ghazilla, R. A. R., Sakundarini, N., Abdul-Rashid, S. H., Ayub, N. S., Olugu, E. U., & Musa, S. N.
(2015). Drivers and Barriers Analysis for Green Manufacturing Practices in Malaysian SMEs: A
Preliminary Findings.Procedia CIRP, 26, 658-663.
-K. Digalwar, A., R. Tagalpallewar, A., & K. Sunnapwar, V. (2013). Green manufacturing performance measures: an empirical investigation from Indian manufacturing industries. Measuring Business Excellence, 17(4), 59-75.
-Kumar Mittal, V. K., & Sangwan, K. S. (2014). Prioritizing barriers to green manufacturing: Environmental, social and economic perspectives. Procedia CIRP, 17, 559-564.
-Kumar Mittal, V. K., Sangwan, K. S., Herrmann, C., Egede, P., & Wulbusch, C. (2012). Drivers and
barriers of environmentally conscious manufacturing: a comparative study of Indian and German
organizations. In Leveraging Technology for a Sustainable World (pp. 97-102). Springer Berlin Heidelberg
-Masoumik, S. M., Abdul-Rashid, S. H., & Olugu, E. U. (2015). Importance-performance Analysis
of Green Strategy Adoption within the Malaysian Manufacturing Industry. Procedia CIRP, 26, 646652.
-Pirraglia, A., & Saloni, D. E. (2012). Measuring environmental improvements image in companies
implementing green manufacturing, by means of a fuzzy logic model for decision-making purposes. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 61(5-8), 703-711.
-Rao, R. V. (2007). Decision making in the manufacturing environment: using graph theory and fuzzy
multiple attribute decision making methods. Springer Science & Business Mediaz.
-Sangwan, K. S. (2011). Quantitative and qualitative benefits of green manufacturing: an empirical
study of Indian small and medium enterprises. In Glocalized Solutions for Sustainability in Manufacturing (pp. 371-376). Springer Berlin Heidelberg.
-Sezen, B., & Cankaya, S. Y. (2013). Effects of green manufacturing and eco-innovation on sustainability performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 154-163.
-Zhu, Q and Sarkis. J.( 2004). Relationships between operational practices and performance among
early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises,
Journal of Operations Management, 22, 265 289.

107

