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Abstract 

This study develops a theoretical model that links reconfigurable manufacturing systems with top 
management beliefs, participation, and environmental performance, drawing on agency theory and 
organizational culture. The study takes into account the possible confounding effects of organization size 
and organizational compatibility. Drawing on responses from 167 top managers, the results of hypothesis 
testing suggest that (i) higher top management participation, being influenced by top management beliefs, 
leads to higher chances of RMS becoming adopted by organizations as their manufacturing 
strategy; (ii) organizational culture moderates the relationship between the level of top management 
participation and RMS (and manufacturing strategies) adoption; and (iii) higher re-configurability of 
manufacturing systems leads to better environmental performance. Furthermore, we integrate Agency 
Theory and organizational culture to explain the role of top management beliefs and participation in 
achieving environmental performance via RMS. Finally, we offer guidance to those managers who would 
like to engage in leveraging top management commitment for achieving environmental performance, and 
outline further research directions. 
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 در سیستم هاي تولید و عملکرد محیطی سازمان یو فرهنگ سازمان تیرینقش مد

 

 همایون منظمی

 موسسه آموزش عالی ترجمان علوم DBA دانش آموخته

 

 چکیده 

توسعه مدل تئوریکی که سیستم هاي ساخت و تولید را با قابلیت پیکر بندي مجدد را با باور هاي مدیریت ، مشارکت و عملکرد 
و فرهنگ سازمانی را استخراج می نماید در مطالعه حاضر مورد نظر می باشد . اثرات  تئوري نمایندگیمی کند و  مرتبطمحیطی 

زمان و تطبیق پذیري سازمانی در مطالعه به حساب می آیند . نتایج تست فرضیه ها با استخراج پاسخ ه اندازه سااحتمالی مختل کنند
د باالتر باشد که تحت تاثیر باور هاي مدیریت ارشد می ) هر چه مشارکا مدیریت ارش1مدیر ارشد نشان می دهند که ( 160هاي 

) 2براي تطبیق یافتن با سازمان ها به عنوان راهبرد ساخت و تولید اشان منجر می گردد ؛ ( RMSباشد ، به شانس هاي باالتر 

تولید ) می گردد ( و راهبرد هاي ساخت و  RMS پذیرش ارشد و مشارکت مدیریتفرهنگ سازمانی باعث تعدیل رابطه بین سطح 
ئوري ت) قابلیت پیکربندي مجدد بیشتر سیستم هاي ساخت و تولید به عملکرد بهتر محیطی منجر می گردد . عالوه بر این ، ما 3و (

 RMSو فرهنگ سازمانی را براي توضیح نقش باور هاي مدیریت ارشد و مشارکت در دستیابی به عملکرد محیطی از طریق  نمایندگی
ملکرد از تعهد مدیریت ارشد براي دستیابی به ع ياستفاده ابزار بهکه عالقمند  یرا به مدیران پیشنهاداتی. در نهایت ، ما یکی می کنیم 

 . هستند ،ارایه می کنیمطرح کلی مسیر هاي تحقیق بیشتر  مشارکت در محیطی و

 سازمانی فرهنگ سازمان، مدیریت محیطی، عملکرد کلیدواژگان: 

 مقدمه 

ا جلب توجه بسیار زیاد از جانب نحققان و اصحاب در سال هاي اخیر ب (RMS)سیستم هاي ساخت و تولید قابل پیکر بندي مجدد

براي پاسخ به تغییرات  RMSدر واقع پاسخ به تماس هاي تحقیقتی مربوطه و بر اساس توانایی  RMSمربوطه مواجه شده است . 

؛ روسیو و سافستن  2008ناگهانی بازار با پایین ترین هزینه در مقایسه با سیستم هاي تولید انعطغاف پذیر بوده است ( بی و همکاران 
نسبت به سیستم هاي تولید  RMS) . عالوه بر این ، توانایی آنها براي پیکر بندي مجدد یک مزیت منحصر به ق=فرد را براي 2013

؛  2010؛ کورن و شپتالینی  2007انعطاف پذیر یا چابک بر حسب هزینه و استطاعت پذیري فراهم می کند ( سینگ و همکاران 
) به تغییر فعالیت هاي مختلف نظیر مسیر یابی ، زمان بندي 2014. پیکر بندي مجدد مطابق با کار گاربی () 2013لوگی باتیا و دو 

، طرح ریزي ، برنامه ریزي دستگاه ها ، کنترل طرح لی فیزیکی از طریق افزودن و برداشتن دستگاه ها و مولفه هایشان ، سیستم 
ها به طور اقلب تعویض با ساخت و تولید چابک  استفاده  RMSگاه هاي کاري ربط دارد . هاي هندلینگ مواد  و پیکر بندي ایست

می شوند و سیستم اول همانند یکی از معروف ترین راهبرد هاي ساخت و تولید براي دستیابی به چابکی و تعولید پایداري ظهور می 
 ) . 2005ند ( مولینا و همکاارن ) و به بقاي سیستم هاي ساخت و تولید کمک می کم2013یابد ( گابري 

،  2013؛ گاربی  2011وجود دارد ( به کار هو و همکاران  RMSدر حالی که یک بخش غنی از ادبیات تحقیق با تمرکز بر طراحی 

کم می باشد . بویژه ، هنوز در این و همچنین تاثیر اشان بر عملکرد زیست محیطی  RMS) ، تحقق در مورد همانند سازي 2014
در چه شرایطی می تواند به بهبود عملکرد زیست محیطی شرکت RMSزه تحقیقی بایستی تحت این موضوع صورت گیرد که حو

رجوع کنید ) به بررسی نقش مدیران ( مدیر کارخانه ، مدیر کف  2003هاي تولیدي کمک نماید . محققان ( به کار عبدي و البیب 
مورد نظر ( براي مثال پاسخگویی ، هزینه محصول ، کیفیت محصول ، فهرست  فروشگاه و طراح ساخت ) در دستیابی به اهداف

براي رتبه بندي سیستم هاي ساخت و تولید معمولی و سیستم هاي  AHPموجودي و مهارت هاي اپراتور ) پرداخته اند . آنها از 
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به طور تجربی  RMSمحیطی با استفاده از  قابل پیکر بندي مجدد تولیدي استفاده کرده اند . از اینرو ، نقش مدیران در عملکرد
صحه گذاري نمی گردد . عالوه بر این ، نقش فرهنگ سازمانی در ساخت و تولید چابک و ناب یک سري مشارکت هاي چشمگیر را 

وع ) . این موض2014؛ کوردف و عمکاران  2014؛ پامپالنی و همکاران 2012جلب کرده است ( به کار گوناسکران و اسپاالنزانی 

و پذیرش سیستم ها  (SCM)مشهود شده است که فرهنگ یک فاکتور مهم در تاثیر گذاري بر شیوه هاي مدیریت زنجیره تامین 
به عنوان یکی از راهبرد هاي ساخت و تولید براي دستیابی به  RMS) اهمیت 1علی رغم () . 2010می باشد ( لیو و همکاران 

و مفاهیم  (OM)تایید محققان براي بررسی جنبه هاي رفتاري مدیریت عملیات ها  )2چابکی در شرکت هاي ساخت و تولید ؛ (
SCM  نقش مهم پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد 3) و (2013؛ کروسن و همکاران  2008و فناوري هاي مرتبط ( گینو و پیسانو ( 

کحورا  –و لینک اش به عملکرد محیطی ( آرگان ) 2005سازمان هاي زنجیره تامین ( ملو استانک به عنوان اجزاي فرهنگی در میان 

) ، در آنجا هنوز تحقیق در مورد تاثیر باور هاي مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی بر 2009؛ بویرال و همکاران  2008و همکاران 

RMS  . و تاثیر دومی بر عملکرد محیطی وجود دارد 

ی نقش فرنگ سازمانی در معتدل سازي تاثیر باور ها و شیوه هاي بررسی ما براي رفع این مشکل یک مدل تئوریک را براي بررس
مدیر ارشد  167بر عملکرد محیطی توسعه داده و تست می کند . این مدل بر اساس بررسی  RMSو تاثیر  RMSمدیریت ارشد بر 

؛ جانگ و  1995اران ؛ باتس و همک 1990) و فرهنگ سازمانی ( هافستید و همکاران  1989( آیزنهارت  نمایندگیدر تئوري 

؛ لیو و همکاران  2004( کتو کیوي و شرودر  SCMو  OM) می باشد . علی رغم محبوبیت اشان در تحقیق   2009همکاران 
( هالدورسن و اسکجوت استفاده می شوند  RMS) ، هر دو لنز هنوز براي کشف رفتار عوامل درون 2015؛ ژانگ و همکاران  2010

) . استفاده لنز هاي تئوري سازمان و فرهنگ سزمانی توسط ما باعث 2012؛ فیاضی و همکاران  2007 ؛ و هولت 2006الرسن  –

می گردد   SCM و  OM) براي استفاده از روش هاي جایگرین براي کشف ابعاد جدید تاثیر 2009تشدید معاهده تایلور و تایلور (
 . 

ي بازنگري ادبیات تحقیق و چارچوب تئوریک امان را ارایه می کنیم که  مابقی مقاله به صورت زیر می باشد . ما در بخش هاي بعد
تئوري سازمان و فرهنگ سازمانی را یکپارچه می سازد . ما بر اساس چارچوب خودمان یک مدل تحقیق را توسعه می دهیم ، عملیاتی 

ریک اشان و همچنین محدودیت هاي سازي مدل تست را معرفی می کنیم و در مورد یافته ها و پیچیدگی هاي مدیریتی و تئو
 تحقیق بحث می کنیم . مقاله با خالصه یافته ها و مسیر هاي تحقیق آتی نتیجه گیري می کند . 

 بازنگري ادبیات تحقیق در مرد مدیریت ارشد ، سیستم هاي تولید قابل پیکر بندي مجدد و فرهنگ سازمانی  -2

م که متاعقبا بر اساس اجزاي سازنده چارچوب تئوریک ما دسته بندي شده است که در ما بازنگري ادبیات تحقیق را برعهده گرفته ای
ی انسانی و فرهنگ سازمان نمایندگیزیرساخت چارچوب تئوریک از دو جزء تشکیل می گردد : تئوري شکل یک نشان داده می شود . 

معتدل سازي فرهنگ سازمانی به دستیابی به نتیجه . ما مدعی هستیم که باور هاي مدیریت ارشد و شیوه هاي کاري اش تحت تاثیر 
 در بهبود عملکرد محیطی کمک خواهند کرد . چارچوب تئوریک ما در شکل یک نشان داده می شود . RMSمطلوب از 

تعاریف مفاهیم اصلی چارچوب ما در جدول یک تشریح شده اند ( همچنین جدول شامل اندازه گیري هاي هر یک از مفاهیم ما می 
 شد که بعدا در همین فصل معرفی خواهند شد ) . با

 : چارچوب تئوریک  1جدول 
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 مدیریت ارشد و سیستم هاي ساخت و تولید قابل پیکر بندي مجدد  2-1

مدیریت ارشد به عنوان یک جزء کلیدي در چندین نوع توسعه شناسایی شده است . در حالی که شرکاء زنجیره تامین در جستجو 
) ،  2015؛ فورستل و همکاران  2010؛ گاتیکر و کاتر  2007ه هاي قابلیت بقاء و محیطی هستند ( لیانگ و همکاارن اجراي شیو

بر این موضوع تاکید داشته اند که باور ها و شیوه هاي مدیران ارشد و میانه براي پذیرش شیوه هاي ) 2016محققان ( جابور و جابور 

از اینرو ، در آنجا ) حیاتی هستند . 2014و لجستیک هاي معکوس ( عبدالحرمان و همکاران  ) 2012پایدار یعنی خرید سیز ( ین 

بحث نماید که به همین نحو از طریق  RMSهنوز بررسی هایی وجود ندارد که در مورد تاثیر باور ها و شیوه هاي مدیریت ارشد در 
 فرهنگ سازمانی معتدل شده است . 

به موقعیت هایی  نمایندگی) استفاده می کنیم . تئوري 1989( آیزنهارت  نمایندگیاز تئوري  ما براي پرداختن به این مشکل 

قرارداد (اصلی ) اختیار را بر حسب کنترل و تصمیم گیري در مورد وظایف معین به طرف  6یک طرفرسیدگی می کند که در آنجا 
استفاده کرده اند تا  نمایندگیاز تئوري   SCMو  OMر ) . محققان د2012دیگر (عامل ) واگذار می کند ( فیاضی و همکاران 

جریان تحقیق ) . 2006درك کنند چگونه اعضاي زنجیره تامین بر ریسک ها و روابط مدیریت می کنند ( یعنی هالدرسون و الرسن 
فسیر هاي متفاوت یک هدف دارند و آن به حداکثر رساندن موقعیت هایشان از طریق تعامل اصلی فرض می کند که اصلی و عامل 

( کتچن  SCMتامین کننده و مکانیزم هاي رسیدن به اثربخشی  –براي بررسی روابط خریدار  نمایندگیقرارداد می باشد . تئوري 

) استفاده شده اند . کار جدید یک سري تضاد هاي منافع را بررسی کرده 2003) و ریسک تامین ( زیدسین و الرام  2007و هولت 

 ) . 2015( ژانگ و همکاران ت هاي سرویس و اثربخشی اس بر عملکرد عملیاتی و مالی اتفاق می افتداست که درون تس

در واقع مدیران ارشد را همانند اصلی ها مفهوم سازي می کنیم که اهداف  RMSما در بررسی نقش مدیریت ارشد و فرهنگ در 
و تحقق سیاست ها مبتنی بر درك ها و باور هایشان از انتظارات اشان  سازمانی را به اقدامات دلخواه نظیر تغییر ساختار هاي سازمانی

تبدیل نماید . عوامل ( یعنی دپارتمان هاي کارکردي ، اتحادیه هاي تجاري ، انجمن هاي کارمندي ) به دلیل دیدگاه ها و دستور 
مورد نیاز  RMSشان آنچه براي اجراي جلسات خودشان تالش خواهند کرد تا سود هاي خودشان را از طریق تفسیر هاي متفاوت ا

به آژانس مدیریتی  RMSاست و تضاد هاي منافع ممکن است ایجاد نمایند به حداکثر برسانند . ما در مقاله حاضر بخاطر اجراي 

ک ) . مدیران ارشد در محیط هاي دینامی2003عالقمند می شویم چون آژانس انسانی داراي نقش مهی بوده است ( عبدي و البیب 
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که از طریق ابهام تقاضا ، ابهام تامین و ابهام فناورانه شناخته می شوند ) بلکه همچنین فرهنگ نه تنها تحت تاثیر ابهام محیطی ( 
سازمانی ، انتظارات بازار ، فشار هاي دولت ، انتظارات جامعه شناختی و فشار هاي رقباء تحت تاثیر قرار می گیرند ( کو و همکاران 

) . مطالعات قبلی یک نوع رابطه قوي را بین تعهد مدیریت ارشد و عملکرد محیطی مشخص کرده 2016و همکاران ؛ شوکت  2015

براي مثال ، رابطه بین مدیریت منبع انسانی ) .  2016؛ شوکت و همکاران  2014؛ پیاله و همکاران  2009اند ( بویرال و همکاران 
) بررسی شده 2014زمانی براي محیط و عملکرد محیطی در کار پیاله و همکاران (راهبردي ، نگرانی زیست محیطی  ، شهروندي سا

جامع و پیش  CSRکه راهبرد هاي  CSR) بررسی کرده اند که هیئت هاي مبتنی بر 2016اند نظر به این که شوکت و همکاران (
رو ، در آنجا  ادبیات تحقیق کمی در مورد تاثیر گسترانه را توسعه می دهند به عملکرد اجتماعی و محیطی برتر دست می یابند  از این

 وجود دارد .  RMSتعهد مدیریت ارشد بر 

 : اجزاي تشکیل دهنده مدل تئوریک و المان هایشان  1جدول 

 پرسش ها رفرنس مقیاس

) ؛ 1998والش ( باور هاي مدیریت ارشد 
جارونپا و ایوز 

)1991 ( 

• RMS ر براي شرکت در از پتانسیل براي بهبود مزیت هاي چشمگی
 محیط مبهم برخوردا بوده است 

• RMS  یک لبه رقابتی را براي شرکت ها فراهم خواهد کرد 

• RMS  یکی از راهبرد هاي تولید جایگزین شرکت می باشد 

چاترجی و همکاران  مشارکت مدیریت ارشد 

)2002 ( 
را به طور RMSمدیریت ارشد شرکت ما به طور فعال دیدگاه استفاده از  •

 ح بیان می کند صری

را تدوین RMSمدیریت ارشد به طور فعال راهبرد اجراي موفقیت آمیز  •
 کرده است 

 RMSمدیریت ارشد یک سري اهداف و استاندارد ها را براي پایش  •
 محقق کرده است 

ینگ و احمد  فرهنگ سازمانی 
)2009 ( 

 احترام متقابل در میان اعضاي تیم  •

 م تسهیم اطالعات در میان اعضاي تی •

 اراده براي پذیرش تغییر در ساختار سازمان  •

 اراده براي پرداختن به درخواست هاي مشتري در زمان مناسب  •

 درگیر کردن شرکاي سازمان در فرآیند تصمیم گیري  •

 احترام به فرهنگ ملی  •

سیستم هاي تولید قابل پیکر بندي 
 مجدد 

) ؛ گاربی 2011بی (

)2013 ،2014 ( 
 اندازه سیستم  •

 پذیري سیستم  کارکرد •

 تجهیزات هندلینگ ماده  •
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 سیستم انبارداري هندلینگ ماده  •

 سیستم شناسایی  •

 مکان  •

 طرح کلی کراخانه  •

کارتر و روگرس  عملکرد محیطی 

) ؛ آزودو و 2008(

) ؛ 2011همکاران (

) ؛ 2011دیف (
بهاتاجا و 

 ) 2012همکاران(

 فناوري محیطی  •

 کارآمدي بازچرخه  •

 بسته بندي اقتصادي  •

طح مدیریت فرآیند که شامل کنترل آلودگی ، انتشارات زباله ، رد س •
 هاي کربن 

 سیستم هاي ساخت و تولید قابلیت پیکر بندي مجدد : تاثیر بر عملکرد محیطی  2-3

حول شش مشخصه هسته سیر می کند که شانل مدولیته ، قابلیت یکپارچه سازي ، انعطاف پذیري بومی شده ، مقیاس  RMSفلسفه 
نمونه نوعی ممکن است دارایی تعدادي  RMS) .  2001یري ، تبدیل پذیري و قابلیت تشخیص می باشند ( الندرس و همکاران پذ

کمک می کنند تا نسبت به تغییر ناگهانی بازار یا شکست ناگهانی  RMSاز کل این مشخصه ها باشد . ازاینرو ، این مشخصه ها به 
را بر شرکت هاي  RMSبیشتر تاثیر چشمگیر ) 2014، 2013) . گاربی (2000و همکاران تجهیزات پاسخگو تر باشند ( محرابی 

یکی از راهبرد هاي تولید می باشد که به دستیابی به چابکی تولید  RMSپایدار مطرح کرده است . از اینرو ما  مدعی هستیم که 
 داقل می رساند . کمک می کند در حالی که هزینه ها را حفظ می کند و اتالف منابع را به ح

 مدل تحقیق و فرضیه ها  -3

)و چهار فرضیه را پیشنهاد می کنیم . فاکتور هاي دیگر ممکن است داراي تاثیرات  2ما مدل تحقیق را توسعه می دهیم ( شکل 
 اشد . پیچیده بر متغیر هاي در حال فعل و نفعال باشند و این احتمالی است که در طول تست و بحث بعدي مورد توجه می ب

 باور ها و شیوه هاي مدیریت ارشد در پذیرفتن سیستم هاي ساخت و تولید قابل پیکر بندي  3-1

ما براي درك تعهد مدیریت ارشد به تشریح دو مرحله مفهومی در فرآیند می پردازیم که مدیریت ارشد از طریق این فرایند اهداف 
) از باور ها و 1991کاري تبدیل می کند . ما در ادامه کار جارونپا و ایوس ( سازمانی را به اقدامات دلخواه یعنی باور و شیوه هاي

) . ما مطالعه  2شیوه هاي کاري مدیریت ارشد استفاده می کنیم تا دو ساختار متفاوت را در مدل تحقیق امان نمایش دهیم ( شکل 
مبناء قرار داده ایم . بویژه ، این موضوع پیشنهاد می  )1984امان را بر روي باور هاي مدیریت ارشد در مطالعه هامیریک و ماسون (

گردد که مدیران ارشد ( اجرایی ، مدیران رده باال ) بر پچیدگی هاي تصمیم راهبردي از طریق رجوع به باور هاي از قبل موجود اشان 
تجربه قبلی اشات شکل بگیرند .  ممکن است از طریقدر مورد این که رفتار راهبردي مناسب چیست غلبه می کنند . این باور ها  

این چشم انداز بر اساس ایده اي است که اگر ما مایل خواهیم بود تا اقدامات خاص را توسط مدیران درك کنیم سپس بایستی جهت 
 گیري ها و جهت گیري ها و جابجایی هاي بازیگران قدرتمند اشان ( مدیران اجرایی ارشد اشان ) را به حساب آوریم ( هامبریک

) درك  2) میدان دید اشان ( مسیر هایی که آنها نگاه می کنند و گوش می دهند ) ؛ (1) . عالوه براین ، تجربیات مدیران بر ( 2007
تفسیر اشان ( چگونه انها به معنی وصل می شوند تا  39منتخب اشان ( آنها چه چیزي را به طور واقعی می بینند و می شوند ) و (

 بشنوند ) .  چه چیزي را ببینند و
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TBM  معرف وضعیت روانشناختی مدیریت ارشد می باشد در حالی کهTMP مدیران ارشد تحت تاثیر محیط بیرونی است . بویژه
یک سري ساختار هاي باور را توسعه می دهند تا درك ها و محرك هاي محیط را مدیریت نمایند و از باور ها به عنوان مبناي استنتاج 

) . از اینرو ما می توانیم مدعی باشیم که باور هاي مثبت می توانند به اقدامات مدیریتی معین منجر  1988( والش ها استفاده نمایند 

 درون راهبرد هاي تولید اشان کمک نمایند . از اینرو ،  RMSشوند که می توانند به پذیرفتن 

باشند ، سطح مشارکت مدیریت ارشد در اجراي  قوي تر RMSهر چه باور هاي مدیریت در مورد باور هاي :   (H1)فرضیه اول
RMS  . باالتر می باشند 

با خلق ساختار  TMP) ، مدعی هستیم که  2013؛ گاربی 2003( عبدي و البیب  RMSما با استخراج از تحقیق قبلی در مورد 

به تغییرات  RMSتم هاي را تسهیل می سازد . اوال ، مشروعیت مهم است چون سیس RMSسازمانی تکمیل می گردد که اجراي 
در ساختار سازمانی نیاز دارند که می توانند سبب مقاومت براي مثال دپارتمان هاي کارکردي ، اتحادیه هاي تجاري ، انجمن هاي 
کارمندي شوند . مدیران ارشد به عنوان افراد اصلی تالش خواهند کرد تا به دلیل دیدگاه ها و دستورات جلسه اشان مقاومت کنند و 

می تواند سطح اعتماد را در میان پیروان بویژه جایی که شاخص فاصله  TPMتضاد هاي منافع ممکن است ایجاد شوند . ثانیا ، 

فراهم نماید . از اینرو ما  RMSقدرت باالتر است ، پردوام سازد . در نهایت ، مدیریت ارشد می تواند منابع کافی را براي پذیرفتن 
 یم : فرضیه زیر را مطرح می کن

 باالتر است .  RMS: هر چه سطح مشارکت مدیرتی ارشد باالتر باشد ، شانس پذیرش  2فرضیه 

 

 : مدل تحقیق 2شکل 

 فرهنگ سازمانی ، مشارکت مدیریت ارشد و سیستم هاي تولید قابل پیکر بندي مجدد  3-2

ر ، بازار ها  ، شیوه هاي مدیریت و انواع کارمند فرهنگ سازمان یک محصول فرعی تاریخ ، فرهنگ کشور ، محصول ، فناوري ، ساختا
بر مدیران ارشد و فناوري هاي ساخت و تولید پیشرفته نگاه کرده ایم می باشد . ما در بخش هاي قبلی به نقش فرهنگ بر اثربخشی 

 از اینرو ، می گردد  RMS. ما مدعی هستیم که فرهنگ سازمانی باعث تعدیل رابطه بین مشارکت مدیریت ارشد و پذیرش 
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H3   فرهنگ سازمانی باعث تعدیل رابطه بین سطح مشارکت مدیریت ارشد و پذیرش :RMS  . می گردد 

 سیستم هاي تولید قابل پیکر بندي مجدد و عملکرد محیطی  3-3

 ف منابع رارا دستیابی به چابکی در ساخت و تولید برجسته کرده ایم درحالی که هزینه و اتال RMSما در بخش هاي قبلی نقش 

) . گاربی  2011در سطح حداقلی حفظ می کند و مصرف انرژي را از طریق بهینه سازي انواع فرآیند تولید کاهش می دهد ( باي 
در آن مهم است .  RMS) یک مدل را براي برآورد شاخص توسعه پایدار در شرکت هاي تولیدي توسعه د اده است که 2013(

ع کیفیت ، بهره وري ، تبدیل پذیري و مقیاس پذیري را به عنوان سنجش هاي مهم عملکرد پیشنهاد ) در واق2002اسپردلوزي و هو (
) به سطح همواري پیکر بندي نگاه کرده اند که همانند هزینه مورد انتظار ، زمان و 2006داده اند نظر به این که یوسف و المرغی (

ه پیکر بندي سطح سیستم دیگر مفهوم سازي شده است . هزینه ، انعطاف تالش مورد نیاز براي تبدیل از یک پیکر بندي بهر نوع 
 ) مورد توجه قرار گرفته اند . 2007پذیري ، کیفیت ، سرعت و وابستگی در بررسی گولک و تاسکین (

دي سه پیکر بن) در مدل ارزیابی معیار هاي عملکرد خودشان از فرآیند ، کیفیت ، کار امدي و ریسک مرتبط با 2011عبدي و البیب (
) و مصرف 2013بایستی براي قابلیت بقاء طراحی شود ( گاربی  RMSجایگزین استفادهکرده اند . بادر نظر گرفتن این که یک 

) ، ما مدعی هستیم که هر چه یک سیستم تولید داراي 2014انرژي و اثرات محیطی را به حداقل برساند ( چوي و زیروچاکیس 
اشد ، از طریق اصول کاهس ، استفاده مجدد  و بازچرخه بهتر اجراء می کند چون پیکر بندي مجدد بر قابلیت پیکر بندي بیشتر ب

 ) . بنابراین ما فرض می کنیم : 2012انتشارات زباله و مصرف انرژي تاثیر داشته است ( جیانگ و همکاران 

H4 کرد زیست میحطی بهتري دارد . : هر چه قابلیت پیکر بندي مجدد در سیستم هاي تولید باالتر باشد ، عمل 

 متغیر هاي گیج کننده  3-4

متغیر هاي گیج کننده ممکن است به متغیر هاي برونزاد گفته شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با متغیر وابسته و مستقل 
تغیر گیج کننده اندازه سازمان ) . همچنین ما براي توجیه تفاوت در سازمان ها سه م2013همبستگی دارند ( واندر ویله و شیپستر 

 / شرکت ، زمان و تطبیق سازمانی را منظور می کنیم . 

 اندازه شرکت  3-4-1

) را می پذیریم که  تعداد کارکنان 2007ما براي اندازه گیري اندازه شرکت در وقع سنجش استفاده شده توسط لیانگ  و همکارانش (
 RMSتر باشد ، فشار بیرونی بر مدیران ارشد بیشتر و مشارکت مدیران براي پذیرش و درآمد می باشد . هر چه اندازه شرکت بزرگ 

) . از اینرو ما اندازه 2012؛ پراجوگو  و اولهاگر  1998؛ اتلی  1996و رسیدن به عملکرد محطی بیشتر می باشد ( یونت و همکاران 
 .یمنترل اندازه شرکت استخراج نماینتایج موثر را از طریق ک شرکت را همانند متغیر مهم گیج کننده به حساب می آوریم و می توانیم

 زمان  3-4-2

را به عنوان یکی از راهبرد هاي هدایت کننده تولید پذیرفته ایم . ما این  RMSما مفهوم زمان را منظور می کنیم چون سازمان ها 
در گذشته رخ داده اند تا در زمان انجام تحقیق حل  فرآیند را حساس به زمان می بینیم و هر نوع همترازي اشتباه که ممکن است

) و بررسی اشان در زمینه شبیه سازي سیستم درون سازمان ها 2007کرده ایم . ما این متغیر را در خالل کار لیانگ و همکارانش (
 پذیرفته ایم . 
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 سازگاري سازمان  3-4-3

اختصاص می یابد . بونگر و  RMSیی یک سازمان براي تطبیق با ما مفهوم سازگاري سازمان ها را منظور می کنیم که به توانا

) در زمینه اهمیت سازگاري به عنوان یک جزء مهم در پذیرش نوآوري هاي فناوري اطالعات در سازمان ها مدعی 2007همکارانش (
ن به صورت هماهنگ با ارزش ) سازگاري را این گونه تعریف کرده است : میزانی که یک نوآوري با ان میزا1995هستیم . روجرز (

هاي موجود ، تجربیات گذشته و نیاز هاي پذیرنده هاي بالقوه درك شده است . ارزش ها در واقع اجزاي اصضلی تشکیل دهنده مهم 
 ) . آنها متفاوت از باور ها در این حوزه هستند که ارزش 2007؛ خزانچی و همکاران  1983فرهنگ سازمانی هستند ( کویین و روباغ 

ها در آن بر اساس فرهنگ سازمانی هستند نظر به این که باور ها درون افراد باقی می مانند و از تجربه در مورد رفتار مناسب براي 

پشتیبانی کننه از ارزش هاي خاص نشات می گیرد که ساختار  –فرهنگ نوآورانه پرداختن به رویداد هاي متفاوت نشات می گیرند . . 

ارزش ها در مقاله ما در حال ) .  2007ع رسانی می کند و شیوه روزانه را تقویت می نماید ( خزانچی و همکاران باور اساسی را اطال
بر حبسب توانمند سازي یا پنهان سازي آن عمل می کنند و چگونه بایستی  RMTتاثیر بر روي این موضوع هستند که چگونه 

) نشان می دهد که جهت گیري ارزش در این موضوع مهم است که 1988( پذیرفته شوند و درون سازمان یکپارچه گردند . بیتی
یک سازمان می تواند به سمت نتایج مالی جهت گیري کند یا ممکن است یک دیدگاه متوازن را بپذیرد که شامل نتایج مالی بلکه 

گاري در این مقاله با تناسب همزمان همچنین مسئولیت هاي سهامداران از جمله مشتریان ، کارکنانه و جامعه می باش . مفهوم ساز
) در واقع سازگاري سازمان را همانند توانایی سازمان 2007) و بونکر و همکاران (1995می گردد . ما فهرست بندي کار روجرز (

به صورت هماهنگ با ارزش ها و باور ها ، ساختار ها تعریف می کنیم که از قبل ایده ها و نیاز ها را معرفی کرده  RMSبراي درك 

 ) . 2014؛ ژو و چونگ  2012است . این متغیر در ادبیات تحقیق استفاده شده است ( براي مثال ژو  همکاران 

 طراحی تحقیق  -4

 سنجش ها  4-1

نیک مبتنی بر تحقیق استفاده کرده ایم / پرسشنامه با استفاده از اندازه گیري هاي ادبیات تحقیق جاري ما در تحقیق خودمان از تک
توسعه یافته است . جدول یک در واقع مقیاس هاي مدل تحقیق در شکل دو را خالصه می سازد . سنجش ها از مقیاس هاي شناسایی 

اند تا از تکثیر مقیاس جلوگیري شود . سنجش هاي چند آیتمی ساختار ها شده از ادبیات تحقیق پذیرفته شده اند یا اصالح شده 
استفاده گردیده اند تا قابلیت اطمینان بهبود یابد ، خطاي سنجش کاهش یابد ، تغییر پذیري بیشتر در میان افراد تحیق تضمین 

سه ساختار آیتم عملیاتی شده بودند و بیشتر از ) . ساختار ها با استفاده از حداقل 1979گردد و صحه گذاري بهبود یابد . ( چرچیل 

کل آیتم هاي منظور شده در تحقیق از قبل تست شده اند ) . 1988تحلیل فاکتور تاییدي استفاده کرده اند ( گربینگ و آندرسون 
تجاري و دانشگاهی و حرفه اي  12تا عملیاتی سازي دقیق متغیر هاي تعریف شده را در ابزار تحقیق تضمین نمایند . تست قبلی با 

 OM  ،SCMهمراه با بحث هایی در مورد پرسشنامه پیشنهادي انجام گرفته است . دانشگاهیان به سطح حرفه اي ارشد در رشته 
و مدیریت ساخت و تولید تعلق داشته اند که  اعتبار نامه هاي تحقیق را محقق نموده اند . حرفه اي هاي ارشد تجاري از مدیریت 

مثال مدیر ساخت و تولید ) و مشاوران ارشد در ساخت و تولید مورد مشاوره قرار گرفته اند . بیانیه هاي پرسشنامه بر  ارشد ( براي
حذف نکرده ایم که در چنین وضعیتی طراحی ز پرسشنامه امان ااساس بحث ها متناوبا از نو پارگراف بندي شدند . ما هر نوع آیتم را 

 ) . 2007بودند و مبهم ، گنگ یا با پاسخ سخت همراه نشده اند ( دیلمان شده است که پرسش ها قابل درك 

 توصیف تحقیق و نمونه  4-2

مطالعات مختلف از فریم هاي نمونه برداري متفاوت بسته به فاکتور هاي فرهنگی و اجتماعی استفاده کرده اند ( به کار لیانگ و 
تطبیق را بر حسب طراحی تحقیق و فرایند جمع ي تحقیق استفاده می کنند رجوع کنید ) . مطالعاتی که از روش ها 2007همکاران 

) یا با استفاده از تحقیق 2004و پاسخ ها را با استفاده از تحقیق پستی ( لیانگ و همکاران ، چن و پولرجا اوري داده نمایش داده اند 

رجوع کنید ) جمع آوري نموده اند و  2016و همکاران ؛ دوبی  2015؛ اکستیم و همکاران  2007ایمیل ( به کار لیانگ و همکاران 
داده هاي سطح مقطعی را تقویت می کنند . شباهت جمع آوري داده در ساختار هاي برونزاد و درونزاد ممکن است سبب همزانی 
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مونه ود . رویه هاي نشود ؛ یعنی سببیت بین ساختار هاي برونزاد مستقل و ساختار هاي درونزار را نمی توان به طور دقیق مشخص نم
) تمرکز کرده اند یا به طور گسترده در میان صنعت ها پوشش 2015برداري بر تنظیم باریک یک صنعت ( یعنی دوبی و همکاران 

 ) . 2016؛ دوبی و همکاران  2015؛ اکستین و همکاران  1982داده شده اند ( براي مثال هیت  و همکاران 

قبلی از منابع داده با محتوي یکسان و از بافت یکسان هماند صنعت ما استفاده نکرده اند  و از ما متذکر شده ایم که بررسی هاي 
در هندوستان براي مدیران شرکت هاي ساخت و تولید اجراء شده است . پنج کد اینرو جمع آوري داده اولیه اجباري است . تحقیق 

مرتبط با تولید دیگر محصوالت  202( گروه  20دند : بخش در بررسی پوشش داده ش (NIC)دو رقمی دسته بندي صنعتی ملی 

مرتبط با  271و گروه  273، گروه  279( گروه  27مرتبط با تولید فوالد و اهن اصلی ) ، بخش  241( گروه  24شیمایی ) ، بخش 
مرتبط  309( گروه  30ش مرتبط با تولید ماشین آالت سنگین ) و بخ 282و گروه  281( گروه  28تولید تجهیزات برقی ) ، بخش 

سازمان بالقوه را برگزیده ایم . ما پاسخ دهنده هاي پایگاه هاي داده زیر را انتخاب کرده ایم  864ما با تولید تجهیزات حمل و نقل ) . 
کنفدراسیون صنایع هندي ؛ موسسه هندي لجستیک ها و حمل و نقل و موسسه قسم خورده لجستیک ها ئ حمل و نقل (هند ) : 
عنوان پاسخ دهنده هاي خاص جستجو شده بود که عمدتا قایم مقامان یا مدیران یا مدیران عامل ، ( عمومی ، مدیر ، جانشین و . 

دستیار ) خرید ، لجستیک ، مدیریت زنجیره تامین و مدیریت مواد بودند . به پاسخ دهنده ها تضمین داده شد که جزییات شخصی 
ا استفاده از رویکرد دو مرحله اي جمع آوري شده بود که توسط مالهورتا و گرور پیشنهاد شده اند . اشان افشاء نخواهند شد . داده ب

) جمع شده بود . پرسشنامه ها به طور تصادفی براي پاسخ دهنده 2007داده با استفاده از تست طراحی کل اصالح شده دیلمن (

پاسخ  167د و با تماس هاي تلفنی پیگیري صورت گرفت . ما در کل هاي بالقوه به صورت کپی درضمیمه ایمیل فرستاده شده  بودن
درصدي بود  19.33پسشنامه تکمیل شده را بعد از دو بار پیگیري دریافت کردیم که معرف نرخ پاسخ  864کامل و قابل استفاده از 

) و با نرخ 1998دند ( هایر و همکاران . پاسخ هایی که ما دریافت کرده بودیم براي تست فرضیه هاي تحقیق پیشنهادي امان کافی بو
هاي پاسخ دریافت شده در بررسی اخیر قابل مقایسه هستند که عناوین مدیرتی عملیات ها را ارزیابی می کنند ( یعنی شونهرت و 

یازده در ) . پرسشنامه یک بخش از پروژه بزرگ تر بود که 2015؛ دوبی و گوناسکاران  2009؛ براندچیدل و سورش  2008مابرت 
 38.9درصد مدیران عامل ،  23.95درصد قایم مقام ،  16.17معرف صفحه اجراء می شود . پاسخی که ما دریافت کرده بودیم ، 

درصد می باشد که به  40درصد جانشین و دستیاران مدیر بودند . بخش تشویق کننده پاسخ معرف تقریبا  20.69درصد مدیران و 
یم مقام ها و مدیران عامل ) . اطالعات مرتبط با سال هاي تجربه ، انواع فعالیت هاي کسب و کار ، کادر ارشد تعلق دارد ( یعنی قا

درامد تولید شده در آخرین سال مالی و تعداد کارکنان مشغول در این شرکت ها در جدول دو ارایه می شود . از اینرو  اطالعات 
درصد کارگران وجود دارند که در لیست حقوق  20د چون در آنجا بیش از مرتبط با تعداد کارکنان ممکن است بیشتر نشان داده شو

 این سازمان هاي مطبوعه نیستند که عمدتا کارگران روز مزد بوده اند . 

 : پروفایل هاي دموگرافیک پاسخ دهنده ها  2جدول 

 



	

	 11	

 جهت گیري عدم پاسخ  4-3

بررسی این موضوع اجراء می گردد که آیا جهت گیري عدم  تست جهت گیري عدم پاسخ در پاسخ جمع آوري شده توسط ما براي
پاسخ یک مسئله نیست . تست جهت گیري عدم پاسخ در پاسخ هاي ما در دور موج یعنی پاسخ دهنده هاي اولیه و آخر اجراء شده 

وده است که ما در این دو ؛ چن و پولراج رجوع کنید ) . تحلیل مقایسه بر اساس تست تی ب 1977بود ( به کار آرمسترانگ و اورتون 

نشان  P=0.1مج=موعه پاسخ ها اجراء کرده ایم . تست به تفاوت هاي اماري چشمگیر منجر نشده بود . در اینجا ، مقدار مربوطه 
می باشد . از اینرو ، فرضیه خنثی این است که وضعیت هایی که در آنجا تفاوت چشمگیر بین دو  P=0.05داده است که بیشتر از 

 وجود ندارد ، مورد قبول می گردد . از اینرو ، ما نتیجه گیري کرده ایم که جهت گیر یعدم پاسخ یک مشکل نمی باشد . پاسخ 

 براورد ویژگی هاي روانشناسی  4-4

قبل از این که در مورد قابلیت اطمینان و صحه گذاري آیتم هاي اندازه گیري امان بحث می کنیم ، آن به بررسی فرضیه واریانس 
ابت ، وجود بیرونی ها و نرمالیته ربط دارد . ما از طرح هاي باقی مانده از طریق مقادیر پیش بینی شده ، طرح رتبه بندي  باقی ث

مانده ها و آمار هاي چولکی و کورتوسیس استفاده کرده ایم . ما براي کشف بیرونی هاي چند متغیري از مقادیر فواصل ماهاالنوبیس 
) . حداکثر مقدار مطلق چولگی کمتر از دو نشان داده شده است و حداکثر مقدار مطلق 2013وهن و همکاران استفاده کرده ایم ( ک
) 1996نشان داده شده است که نشان داده شده است به خوبی در حد محدودیت ها است ( کوران و همکاران  5کورتوسیس کمتر از 

تار نشان داده شده است که مشخص نموده است پرسشنامه قابل اطمینان و براي هر آیتم ساخ 0.7. مقدار آلفا کرونباخ بیشتر از 
 مناسب براي تحقیق بیشتر است . 

 VIFرا محاسبه کرده ایم .  (VIF)ما براي تضمین این که چند متغیري یک مشکل نبوده است در واقع فاکتور هاي تورم واریانس 

) و نشان 1998می باشند ( هایر و همکاران  10کمتر از آستانه پیشنهادي  بودند و از اینرو به طور چشمگیري 4ها همگی کمتر از 
براي تحقق صحه گذاري همگراء  و ابعادي نبودنفاکتور ها CFAمی دهد که چند متغیري مشترك مشکل ایجاد نکرده بود . ما از 

 نشان داده شدند . 4و  3استفاده کرده ایم که در جداول 

می باشد که باالي مقدار  0.5بیشتر از  AVEو  0.7بیشتر از  SCRاهده کنیم که هر مقیاس داراي ما از جدول سه می توانیم مش

مشاهده شده بیشتر از مقدار آستانه هر ) . مقدار1998آستانه پیشنهادي براي هر ساختار می باشد ( هایر و همکاران 
می گردد . از اینرو ، ما می توانیم فرض نماییم که صحه  آیتمی می باشد که از ساختار چارچوب نشان داده شده در شکل یک تشکیل

نشان داده شده  4گذاري همگراء در چارچوب ما وجود دارد . ما بیشتر ضرایب همبستگی پواسون را استخراج کرده ایم که در جدول 
 است . 

) . صحه 1981سه کردیم ( فورنل و الرکر ما همبستگی مربعات را بین دو ساختار پنهان با میانگین واریانس استخراج شده اشان مقای

براي هر ساختار انفرادي باشد که بیشتر  AVEگذاري گسسته وجود دارد اگر همبستگی مربعات بین هر جفت ساختار کمتر از 
 صحت گسسته را تحقق می بخشد . 

و خطاي مربع میانه تقریب =  1.679شاخص هاي تناسب براي مدل اندازه گیري کلی به صورت زیر بودند : چی دو معیار شده = 

بوده است  0.09. شاخص هاي تناسب برآورده شده اند یا فراتر از حداقل مقدار آستانه  CFI =0.921؛  NNFI  =0.912؛  0.072
) پیشنهاد شده است . بعد از این که ما تست صحه گذاري و شاخص هاي تناسب امان را اجراء کرده ایم 1999که توسط هو و بنتلر (

 بیشتر خروجی تحلیل فاکتور اکتشافی امان را همانند یک ورودي براي تحلیل رگرسیون استفاده خواهیم کرد .  ،
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 تست هاي فرضیه  –نتایج  -5

ما فرضیه هاي تحقیق امان را با استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تست کرده ایم . این تکنیک بجاي رویکرد هاي مدل 
ریانس به دلیل پیچیدگی مدل و نقاط داده در دسترس و همچنین به دلیل قدرتمندي تکنیک محسوب شده سازي مبتنی بر کووا

 معرفی کرده ایم .  5) . ما چهار فرضیه خودمان در جدول 2000است ( گفن و همکاران 

در مورد فرضیه سه بیشتر از  VIFمی توانیم استخراج کنیم که کل چهار فرضیه تحقیق ما پشتیبانی می شوند . آمار  5ما از جدول 
 برش مقدرا به دلیل تاثیر معتدل سازي می باشد . 

 )  AVE: ساختار ها و آیتم هایشان ( بار گذاري هاي فاکتور ، خطا ،  3جدول  

  SCR AVE  آیتم ها  ساختار 

آلفاي کرونباخ باور هاي 
 مدیریت ارشد 

 :0.947 

RMS راي شرکت در داراي پتانسیلی براي ارایه مزیت ها ب
 محیط مبهم بوده است 

RMS  یک نوع لبه رقابتی را براي شرکت ها فراهم خواهد
 کرد 

RMS  یکی از گزینه هاي راهبرد هاي تولید براي شرکت
 می باشد 

0.832  

0.784  

0.805  

0.85 

 

0.86  

0.66 

 

0.67 

آلفاي کرونباخ مشارکت 
  0.885مدیریت ارشد : 

 RMSر موثر دیدگاه استفاده مدیریت ارشد شرکت ما به طو
 بیان می گردد 

مدیریت ارشد به طور فعال یک راهبرد را براي اجراي موفق 

RMS  بیان می کردد 

مدیریت ارشد یک سري اهداف و استانداردها را براي پایش 

RMS  تدوین می کند 

 

0.818 

0.827 

  

آلفا کرونباخ فرهنک 
  0.960سازمانی : 

 ي تیم احترام متقابل میان اعضا

 تسهیم اطالعات میان اعضاس تسم 

 اراده براي پذیرش تغییر در ساختار سازمانی د

 اراده براي پرداختن بموقع سئوالت مشتري 

 دخیل کردن شرکاي سازمان در فرآیند تصمیم گیري 

 احترام به فرهنگ کشور 

0.841 

0.782 

0.817 

0.837 

0.818 

0.832  

0.92 

 

 

 

 

0.92 

 

0.67 

 

 

 

 

0.63 

ا کرونباخ ساخت و تولید آلف
قابل پیکر بندي مجدد : 

0.912  

 اندازه سیستم 

 کارکرد پذیري سیستم 

0.881 

0.781  

.092  0.63 
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 تجهیزات هندلینگ ماده 

 سیستم شناسایی 

 مکان 

 طرح کل کارخانه 

0.793 

0.863 

0.765 

0.732 

0.712  

آلفا کرونباخ عملکرد 
 0881: محیطی 

 فناوري محیطی 

 بازچرخه کارامدي 

 بسته بندي اکو 

سطح مدیریت فرآیند که شامل کنترل آلودگی ، انتشارات 
 زباله ، اثرات کربن و غیره می باشد 

0.880 

0.823 

0.875  

0.541 

0.87 0.63 

 

 : ضریب همبستگی پیرسون 4جدول 

 

 

 : خروجی آنالیز رگرسیون 5جدول 

 

 بحث و تبادل نظر  -6

 پیچیدگی هاي تئوریک  6-1

ا با این کار شروع می کنیم تا نقش باور هاي مدیریت ارشد و مشارکت در عملکرد محیطی را کشف نماییم که همینطور از طریق م
RMS  و فرهنگ سازمانی معتدل شده است . نتایج ما نشان می دهند که باور هاي مدیریت در مورد مزیت هاي بالقوهRMS  باعث
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با هدف کسب  RMSر فعال همانند افارد اصلی در فرآیند هایی شرکت کنند که به پذیرش تهییج مدیران ارشد می گردد تا به طو
عملکرد محیطی ربط دارند اما این کار ممکن است  تضاد منافع را ایجاد کند که ممکن است رخ دهند چون طرف هاي دیگر که قصد 

هر چه باشند . مطالعه حاضر نشان می دهد که  ممکن است داراي دیدگاه ها و دستور جلسات متفاوترا بپذیرند  RMSدارند 

براي پذیرفته شدن به عنوان راهبرد تولید سازمان بیشتر است . این نتایج  RMSمشارکت مدیریت ارشد باالتر باشد ، شانس هاي 
) و آن  2013؛ گاربی  2008؛ باي و همکاران  2003را توسعه می دهند ( عبدي و البیب  RMSتحقیق قبلی در مورد طراحی 

) بر نقش باور هاي مدیریت ارشد تاکید می کنند  2016؛ جابور و جابور  2014؛ عبدالرحمان و همکاران  2012مطالعات ( ین و ین 
. از اینرو ، این بررسی ها بر عملکرد زیست محیطی تمرکز نمی کنند . مطالعه ما نشان می دهد که در آنجا لینکی بین تعهد مدیریت 

کورا و  –وجود دارد ( آراگون  RMSزیست محیطی  از طریق بررسی تاثیر باور هاي مدیریت راشد و مشارکت در ارشد و عملکرد 

 ) .  2016؛ شوکت و همکاران  2009؛ بوریال  و همکاران  2008همکاران 

همانند افراد اصلی مفهو ) را توسعه می دهیم . ما مدیران ارشد را  1989( آیزنهارت  نمایندگیما ادبیات تحقیق در مورد تئوري 

و دستیابی به عملکرد RMSسازي می کنیم که اهداف سازمانی را به اقدامات دلخواه تبدیل می کنند . اقدامات مرتبط با پذیرش 
براي درك ریسک ها و روابط استفاده نمی کنیم ( هالدورسون و  نمایندگی) . ما از تئوري  2003محیطی هستند ( عبدي و البیب 

را براي برجسته کردن نقش مدیران و تبدیل باور ها یشان و مشارکت در  نمایندگی) اما کاربرد تئوري  2006الرسن  -اسکجوت
و فرهنگ سازمانی توسط ما با دیدگاه هاي محققانی همزمان شده  نمایندگیدستیابی به عملکرد توسعه می دهیم . استفاده از تئوري 

) که نشان می دهند مدیران ارشد تحت تاثیر ابهام اما فرهنگ سازمانی 2016و همکاران  ؛ شوکت 2015بود ( یعنی کو و همکاران 
هستند . ما استداللی را تقویت می کنیم که وقتی مدیران همانند عوامل اصلی عمل می کنند آنها تعهد اشان و مشارکت اشان را  

) . در همان زمان ، بررسی ما با  2016؛ شوکت و همکاران  2014؛ پایله و همکاران  2009تبدیل می نمایند ( بوریال و همکاران 

و عملکرد را بررسی نمی کنند ( پایله و  CSRیا  HRMمطالب از قبل مطرح شده فرق دارد که ما در آن رابطه بین راهبرد هاي 
و  RMSدر پذیرش  تاثیر سازمان مدیریتی از طریق تعهد مدیریت و مشارکت) اما  2016؛ شوکت و همکاران  2014همکاران 

 متعاقبا عملکرد محیطی را بررسی می کند . 

) باعث تعدیل 1995؛ باتس و همکاران  1983؛ اسمیریچ  1990نتایج ما نشان می دهند که فرهنگ سازمانی ( هوفستد و همکاران 
ازیم که توسط خانچاناپونگ می گردد . از اینرو ما به شکاف ادبیات می پرد RMSرابطه بین سطح مشارکت مدیریت ارشد و پذیرش 

و عملکرد   RMS) براي بررسی بیشتر نقش فرهنگ در پذیرش فناوري هاي تولید براي عملکرد برجسته شده است و بر 2014(
یک سري بررسی هاي متمرکز بر فرهنگ ،  RMSمحیطی تمرکز می کند . عالوه بر این ، ما با تمرکز بر نقش فرهنگ سازمانی در 

) و  2006؛ لیندر و کارورث  1999؛ مک دورموت و استوك  1992فناوري را توسعه می دهیم ( زاموت و کونور  ساختار و پذیرش
را گسترش می دهیم ( گوناسکاران و اسپاالزانی  OMهمچنین موارد متمرکز بر نقش فرهنگ د انواع زنجیره تامین و پدیده هاي 

 ) . 2014ران ؛ کروده و همکا 2014؛ پاماپانلی  و همکاران  2012

) همزمان می 2011در رسیدن به توانمندي در بررسی ما توسعه می یابد . ما با دیدگاه بی ( RMSادبیات تحقیق در مورد نقش 
شویم که چابکی به حفظ زباله و هزینه در حداقل سطوح ربط دارد . همچنین ما پیشنهاد می دهیم حداکثر رسانی هزینه و اتالف 

می گردد  RMSه عملکرد محیطی کمک نماید . این یافته باعث توسعه بررسی هاي متمرکز بر توسعه پایدار و می تواند به رسیدن ب

) . نتایج کار ما به طور کامل از فرضیه اي پشتیبانی می کنند که هر چه پذیرش سیستم هاي تولید قابل پیکر بندي  2013( گاربی 

 عملکرد محیطی اشان باالتر می باشد .  –تولیدي درون سازمان باالتر باشد یعنی پیکر بندي مجدد سیستم هاي  –باالتر باشد 

و تاثیر مورد دوم بر عملکرد زیست محیطی متمرکز بر  RMSدر نهایت ، لینک بین مشارکت و باور هاي مدیریت ارشد و پذیرش 
ررسی ما در خط تایید محققان براي بررسی بیشتر توسعه کشور ها و بویژه در بافت هندي در مطالعه ما واکاوي می گردد . از اینرو ، ب

 شیوه هاي محیطی  و سبز در کشور هاي در حال توسعه و از اینرو عملکرد محیطی  قرار دارد . 
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بر عملکرد محیطی می باشد . عالوه بر این ، شاید  RMSاز اینرو ، تا جایی که می دانیم این اولین تالش براي تست تجربی تاثیر 
ولین تالش براي توسعه مدل یکپارچه می باشد که ادبیات مدیریت عملیات هاي رفتاري را در رابطه با مطالعات محیطی بررسی ما ا

وفناوري هاي مرتبط  SCMو  OMCتوسعه می ددهد . از اینرو بررسی ما به پیشنهادات محققان براي بررسی جنبه هاي رفتاري 

 ) .  2009تیلور با استفاده از روش هاي جایگزین می پردازد ( 

 پیچیدگی هاي مدیریتی  6-2

به طور شفاف  RMSیافته هاي ما یک رهنمدي را براي مدیران تولیدي و مهندسان صنعتی ارایه می کنند . نقش معتدل سازي 
ه با سمشخص می کند که مداخله مدیریت ارشد و تولید شفاف تر از طریق تولید قابل پیکر بندي مجدد حاصل می گردد که در مقای

موارد سیستم هاي تولیدي انعطاف پذیر نسبتا ارزان تر می باشد . یافته هاي ما می نشان می دهند که فرهنگ سازمانی مثبت داراي 
بوده است و می تواند به رسیدن به مزیت رقابتی کمک نماید . ما اذعان می داریم که سازمان هاي  RMSتاثیر معتدل کننده بر 

اشان با فرهنگ سازمانی ممکن است عمومی باشند . این روش در بهترین  RMSمترازي فعاالنه راهبرد هاي پیشنهاد دهنده براي ه
را به طور کامل بپذیرند . ما از این چشم انداز می بینیم که همترازي مناسب بین RMSمنفعت براي این سازمان ها می باشد تا 

مزیت هایی را براي آن سازمان هایی داشته باشد که در حال پیگیري  و فرهنگ سازمانی می تواند RMSمشارکت مدیریت ارشد ، 
 عملکرد زیست محیطی با هدف دستیابی به تولید پاك تر یال اهداف تولید سبز هستند . 

 محدودیت هاي مطالعه 6-3

این موضوع مطرح بررسی حاضر ما داراي محدودیت هاي خودش بوده است . مطالعه ما بر شرکت هاي تولیدي تمرکز می کند و  
می شود که اگر ما مدل را با استفاده از داده هاي صنایع دیگر تست کرده ایم ، نتایج ممکن است متفاوت باشند . عالوه بر این ، فاز 
جمع آوري داده در یک نقطه زمانی رخ داده است . این شاید این گونه باشد که تحلیل سببیت را نمی توان بدون داده هاي طولی 

نمود . عالوه بر این ، ما در مل خودمان یک سري ابعاد اجتماعی و همچنین معیار هاي اقتصادي را به حساب نیاورده ایم که  اثبات
ممکن است براي کسب و کار پایدار بسیار مهم باشد . عالوه بر این ، ما از سنجش هاي ذهنی در پرسشنامه امان استفاده کرده ایم 

بلی پذیرفته شده اند . در نهایت ، مافشار هاي سازمانی را به حساب نیاورده ایم که می توانند چشم هر چند آنها از بررسی هاي ق
 انداز جایگزین را براي تحلیل سود سرمایه گذاري شده سازمان ها فراتر از این برنامه ها فراهم نمایند . 

 نتیجه گیري  -7

RMS  سودمند می باشد . از اینرو ، ادبیات تحقیق کمی وجود دارد که تالش در سال هاي اخیر نشان داده است یک راهبرد تولیدي

بر عملکرد محیطی و بویژه با توجه به نقش مدیریت ارشد و فرهنگ سازمانی در اجراي موفق  RMSکرده است تا تاثیر احتمالی 
RMS مایندگینه این که رابطه بین تئوري را به طور تجربی تست نماید . ما براي بررسی این شکاف یک مدل یکپارچه را توسعه داد 

پاسخ از روابط فرض شده در چارچوب پشتیبانی  167) . تحلیل ها بر اساس  2را فرض کرده است (شکل  RMS، فرهنگ سازمانی و 
 می کنند . ما در بخش زیر مسیر هاي تحقیق آینده را به طور کلی مطرح کرده ایم . 

 مسیر هاي تحقیق آینده  7-1

علی رغم محدودیت هاي تحقیق ما می توان توسعه داد تا دیگر راهبردهاي تولید را منظور نمود و از نظر تجربی بررسی  مطالعه را
عالوه بر این ، مطالعه ما را می توان از طریق نمود چگونه هر راهبرد تولیدي می تواند موارد دیگر را در شرایط متفاوت تکمیل نماید . 

یع دیگر و اندازه هاي شرکت یا داده هاي لجستیک براي تحقق رابطه سببی بین پیشینیان و متغیر هاي استفاده از نمونه هاي صنا
و فرهنگ سازمانی ارتقاء بخشید  MRSوابسته یا استفاده از موارد چند تایی براي بررسی بیشتر نقش مشارکت مدیریت ارشد و نقش 

صادي را می توان بیشتر کشف نمود و همچنین شمول ساختار هاي چنین . رابطه احتمالی میان محیط ، مزیت هاي اجتماعی و اقت
گرایش محیطی ، دیدگاه  و رهنمود هاي محیطی را می توان آشکار کرد . هر چند بررسی ما در میان موارد اول قرار دارد که فرهنگ 

لکرد محیطی ترکیب می کند ، ما براي را براي بررسی نقش باور هاي مدیریت ارشد و مشارکت در عم نمایندگیسازمانی و تئوري 
استفاده بیشتر آن در ارایه بینش ها نسبت به رفتار مدیران ارشد براي خط انتهایی سه تایی پایدار تشویق خواهیم شد . مطالعات 
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رد عملک آینده می توانستند بررسی فرهنگ سازمانی را را براي دیدن فرهنگ ملی و تاثیر اش بر باور هاي مدیریت و مشارکت در
محیطی و پایداري ببینند. در نهایت ، مدل هاي سیستم هاي تولیدي با در نظر گرفتن شرایظ معاصر و همچنین بررسی گرایش هاي 
محیط به صورت کل می توانستند از طریق تمرکز بر عملکرد محیطی به عنوان هدف نهایی اشان بررسی شوند ؛ سنجش هاي جدید 

 ن روش ممکن است مورد نیاز باشد . در مورد عملکرد محیطی در ای

ما امیدواریم که مطالعه حاضر یک سري لنزهاي جایگزین را براي کسانی ارایه خواهد کرد که تاثیر باور هاي مدیریت ارشد و مشارکت 
 و نقش فرهنگ در این فرآیند را بررسی می کنند .  MRSدر عملکرد محیطی ، 
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