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چکیده
در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه ي عملكرد باید خاطرنشان نمود كه جایگاه این واژه از آنجا حائز اهميت است كه تنها
با تعریف و تشریح عملكرد است كه مي توان آن را ارزیابي یا مدیریت نمود .ایشان همچنين به این موضوع كه هدف ارزیابي ،نتایج
عملكرد است یا رفتار اشاره مي نمایند .در خصوص چيستي عملكرد ،نگرش هاي متفاوتي وجود دارد .به طوري كه مي توان
عملكرد را فقط سابقه ي نتایج حاصله تلقي كرد .از نظر فردي ،عملكرد سابقه ي موفقيت هاي یك فرد است .هدف اصلي تحقيق
بررسي تاثير نوآوري محوري بر عملكرد مالي از طریق وجوه مختلف مي باشد .در این تحقيق جامعه آماري پژوهش كليه مدیران
ارشد شركت هاي واقع در شهرک هاي صنعتي رشت را شامل مي شود كه  022نفر هستند .براساس جدول مورگان مي بایست 192
نفر به عنوان نمونه انتخاب مي شدند؛ اما حداقل نمونه قابل قبول براي نرم افزار ليزرل  952مورد است؛ بنابراین  222پرسشنامه توزیع
شد كه از ميان آنها  952پرسشنامه عودت داده شد كه از ميان آنها  102پرسشنامه قابليت بكارگيري داشت .تمامي فرضيات این
تحقيق به جز فرضيه «« :H4aیكپارچگي با مشتري» بر «عملكرد مالي» اثر مثبت دارد ».تایيد شده است.
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 .1مقدمه
با تشدید رقابت جهاني ،شركت ها به راهبرد كسب وكار به ویژه نوآوري هاي محوري روي آورده اند .در حال حاضر،
افراد و شركت هاي گوناگون در سراسر دنيا با هدف به دست آوردن مزیت رقابتي شروع به به كارگيري نوآوري و
فعاليت هاي مرتبط با عملكرد مالي كرده اند .نوآوري به تال ش هاي یك شركت براي یافتن فرصت هاي جدید و راه حل
هاي تازه و كسب مزیت رقابتي از راه محصوالت جدید ،خدمات جدید یا بهبود فرآیندها اشاره دارد.
هيچ شركتي نمي تواند بر پایه ي یك مزیت واحد براي حفظ رقابت ،تكيه كند ،عالوه بر این ،ترجيحات مصرف كننده به
عنوان تغيير محيط بازار نيز تغيير خواهد كرد .جهت گيري توليد به دنبال دستيابي بي پایان به هزینه هاي توليد پایين تر
است .جهت گيري مبتني بر بازاریابي كه بر استراتژي هاي بازاریابي برتر و توزیع كنندگان تأكيد مي كند ،به دليل اینترنت
و پيشرفت هاي مربوط به فن آوري ،به طور عمده جریان دارد .با این وجود ،این دو جهت گيري را مي توان به راحتي
توسط رقبا تكرار كرد .در این دوران ابري ،زماني كه محصوالت به سرعت جایگزین شوند ،مشاركت هاي زنجيره اي
عرضه گرا نوآوري و ایجاد محصوالت نوآورانه كه نمي توانند به سرعت توسط رقبا براي افزایش سودآوري شركت
ضروري هستند.
كيم ( )1223معتقد است كه  SCMشركت ها را قادر مي سازد تا به طور كامل ادغام عملكرد هاي داخلي و همكاري
موثر با تأمين كنندگان ،مصرف كنندگان و دیگر شركت هاي زنجيره تأمين براي افزایش رقابت خود را به نتيجه برساند.
سازمان ها باید براي كسب و نگهداري منابع مورد نياز ،ساختار و رفتار خود را تغيير دهند و اتحادهایي را ایجاد كنند كه
منافع متقابل را ارتقا دهند .با افزایش رقابت جهاني ،شركت ها باید اهميت یكپارچگي زنجيره تأمين را بازنگري كنند
(المبرت و كوپر 1222؛  .)2000 ،Wisner and Tanبهبود زنجيره تأمين سازمان از طریق یكپارچگي همكاري زنجيره
تأمين ،كمك متقابل و مزایاي متقابل باید اولویت بندي شود (ژائو و همكاران.)1221 ،
یكپارچگي زنجيره تأمين به طور قابل مالحظه اي به جنبه هاي عملي و علمي عملكرد زنجيره تأمين كمك كرده است.
این مطالعات تجربي نشان داده است كه ادغام جریان اطالعات و تداركات به مشاركت هاي زنجيره تأمين مي تواند بر
عملكرد عمليات تجاري تاثير بگذارد.
تعيين اینكه چطور صنایع رویكرد  SCIباید به منظور جمع آوري یا افزایش منابع و توانمندي هاي هسته اي و افزایش
مزیت رقابتي خود در آینده اتخاذ شود ،مهم است.
با تشدید رقابت جهاني ،شركت ها به راهبرد كسب وكار به ویژه نوآوري هاي محوري روي آورده اند .در حال حاضر ،افراد و شركت هاي
گوناگون در سراسر دنيا با هدف به دست آوردن مزیت رقابتي شروع به به كارگيري نوآوري و فعاليت هاي مرتبط با عملكرد مالي كرده اند.
نوآوري به تال ش هاي یك شركت براي یافتن فرصت هاي جدید و راه حل هاي تازه و كسب مزیت رقابتي از راه محصوالت جدید ،خدمات
جدید یا بهبود فرآیندها اشاره دارد.
هيچ شركتي نمي تواند بر پایه ي یك مزیت واحد براي حفظ رقابت ،تكيه كند ،عالوه بر این ،ترجيحات مصرف كننده به عنوان تغيير محيط
بازار نيز تغيير خواهد كرد .جهت گيري توليد به دنبال دستيابي بي پایان به هزینه هاي توليد پایين تر است .جهت گيري مبتني بر بازاریابي كه بر
استراتژي هاي بازاریابي برتر و توزیع كنندگان تأكيد مي كند ،به دليل اینترنت و پيشرفت هاي مربوط به فن آوري ،به طور عمده جریان دارد .با
این وجود ،این دو جهت گيري را مي توان به راحتي توسط رقبا تكرار كرد .در این دوران ابري ،زماني كه محصوالت به سرعت جایگزین شوند،
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مشاركت هاي زنجيره اي عرضه گرا نوآوري و ایجاد محصوالت نوآورانه كه نمي توانند به سرعت توسط رقبا براي افزایش سودآوري شركت
ضروري هستند.
كيم ( )1223معتقد است كه  SCMشركت ها را قادر مي سازد تا به طور كامل ادغام عملكرد هاي داخلي و همكاري موثر با تأمين
كنندگان ،مصرف كنندگان و دیگر شركت هاي زنجيره تأمين براي افزایش رقابت خود را به نتيجه برساند .سازمان ها باید براي كسب و
نگهداري منابع مورد نياز ،ساختار و رفتار خود را تغيير دهند و اتحادهایي را ایجاد كنند كه منافع متقابل را ارتقا دهند .با افزایش رقابت جهاني،
شركت ها باید اهميت یكپارچگي زنجيره تأمين را بازنگري كنند (المبرت و كوپر 1222؛  .)2000 ،Wisner and Tanبهبود زنجيره تأمين
سازمان از طریق یكپارچگي همكاري زنجيره تأمين ،كمك متقابل و مزایاي متقابل باید اولویت بندي شود (ژائو و همكاران.)1221 ،
یكپارچگي زنجيره تأمين به طور قابل مالحظه اي به جنبه هاي عملي و علمي عملكرد زنجيره تأمين كمك كرده است.
این مطالعات تجربي نشان داده است كه ادغام جریان اطالعات و تداركات به مشاركت هاي زنجيره تأمين مي تواند بر عملكرد عمليات
تجاري تاثير بگذارد.
تعيين اینكه چطور صنایع رویكرد  SCIباید به منظور جمع آوري یا افزایش منابع و توانمندي هاي هسته اي و افزایش مزیت رقابتي خود در
آینده اتخاذ شود ،مهم است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش ()Lii & Kuo,2016

 .2پیشینه پژوهش
دهدشتي و همكاران ( )2930در تحقيق خود تحت عنوان تبيين رابطة قابليت هاي بازاریابي و عملكرد مالي سازمان به نتایج
زیر دست پيدا كردند :یكي از مسائل عمدة مدیران كسب وكار ،سرمایه گذاري بر توسعة قابليت هاي سازماني است كه بر
بهبود رقابت پذیري و عملكرد كسب وكار تأثير عمده اي دارند .قابليت هاي بازاریابي یكي از مهمترین قابليت هایي
شناخته شده اند كه به بازار و مشتریان مرتبط هستند .مدل مفهومي این تحقيق از طریق مطالعات كيفي مبتني بر تحليل
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محتوایي ،توسعه داده شده است تا مدل جامعي را براي قابليت هاي بازاریابي در بازار سازمان به مشتري شكل دهد .این
مدل با بازنگري جدیدترین مفاهيم در مرور ادبيات تكميل شده است .دستاورد این مرحله ،شناسایي  22قابليت بازاریابي
بود كه این تركيب براي قابليت هاي بازاریابي ،جدید است .در نهایت ،مدل توسعه یافتة جدید در  219شركت فعال در
بازار بورس بررسي شد .داده ها بر اساس روش تحليل عاملي تأیيدي بررسي شدند و نرم افزار  PLSبراي تحليل داده ها و
آزمون مدل به كار رفت .نتایج نشان مي دهد رابطة مستقيم و معناداري ميان قابليت هاي بازاریابي و عملكرد مالي كسب
وكار وجود دارد و رابطة ميان قابليت هاي بازاریابي و عملكرد كسب وكار تحت تأثير عوامل محيطي قرار مي گيرد.
خواجوي و قدیریان ( )2931در تحقيق خود تحت عنوان توانایي مدیران ،عملكرد مالي و خطر ورشكستگي به نتایج زیر
دست پيدا كردند :یافته هاي پژوهش نشان داد كه بين توانایي مدیران و خطر ورشكستگي شركت ها ،رابطه اي منفي وجود
دارد و عملكرد مالي نقش متغيير ميانجي كامل در رابطه بين توانایي مدیران و خطر ورشكستگي بازي مي كند .به بيان
دیگر ،توانایي مدیران از طریق بهبود عملكرد مالي شركت ها ،خطر ورشكستگي آن ها را كاهش مي دهد .از این رو چنين
نتيجه گيري شد كه توانایي مدیران عامل مهمي در موفقيت شركت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
احمد و همكاران ( )1222پيشنهاد تئوري وابستگي به منابع را ارائه مي دهند كه نشان مي دهد سازمان ها باید اتحاد با
سازمان هاي دیگر را براي غلبه بر عدم اطمينان محيط زیست تشكيل دهند و بنابراین منابع مورد نياز را در یك محيط
پایدار به دست آورند .سازمانها مي توانند یك استراتژي مشاركتي را براي به دست آوردن منابع مورد نياز براي بقاء اتخاذ
كنند .ماهيت نظریه وابستگي منابع این است كه وقتي یك سازمان نمي تواند منابع مورد نياز را توليد كند ،مي تواند به
وسيله ارتباط با سازمان هاي دیگر وارد مبادله شود.
آكار و آتادنيز ( )1225در این مطالعه بر اساس نظریه ها و تحقيقات ناشي از نظریه وابستگي به منابع و بر تعامل بين سازمان
ها تأكيد دارند .سازمان ها باید براي توسعه و افزایش مزیت رقابتي ،توسعه همه منابع موجود را به حداكثر برسانند .هنگامي
كه توسعه منابع دیگر نيازهاي سازماني را برآورده نمي كند ،سازمان باید منابع خارجي را براي برآورده ساختن آن ها به
كار گيرد .ماهيت نظریه وابستگي منابع این است كه وقتي یك سازمان نمي تواند منابع مورد نياز را توليد كند ،سازمان باید
به یك مبادله مكمل و متقابل با دیگر سازمان ها وارد شود.
 .3روششناسی پژوهش
بررسي تاثير نوآوري محوري بر عملكرد مالي از طریق یكپارچگي زنجيره تأمين و قابليتت هتاي رقتابتي بته عنتوان یكتي از
موضوعات موجود در حوزه زنجيره تأمين مي باشد كه با تحقق آن عالوه بر تفهيم و شناسایي چگتونگي ارتبتاط ميتان ایتن
متغيرها و همچنين ميزان و درجه كيفيت ارتباط مي توان از نتایج به دست آمده در طراحتي و تتدوین بهينته استتراتژي هتاي
مربوط به شركت ها استفاده اي ارزنده و كاربردي نمود ،تحقيق حاضر ازنظر هدف به عنوان یك تحقيق كتاربردي در نظتر
گرفته مي شود.
همچنين از لحاظ جمعآوري داده یك تحقيق توصيفي -همبستگي ميباشتد .تحقيتق توصتيفي شتامل مجموعته روشهتایي
است كه هدف آنها توصيف شرایط پدیدههاي موردبررسي است .اجراي تحقيق توصيفي متيتوانتد صترفا بتراي شتناخت
شرایط موجود یا یاري دادن به فرآیند تصميمگيري باشد (سرمد و همكاران .)2913 ،روش به كتار گرفتته شتده تركيبتي از
دو روش مطالعه كتابخانهاي ،كتب تخصصي و مقاالت مربتوط بته حتوزه متالي و نيتز از روش پيمایشتي (ميتداني) استتفاده
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گردید .از روش كتابخانهاي ،جهت بررسي ادبيات تحقيق ،بررسي سابقه ،آشنایي با تجربيات و شتناخت عوامتل مترتبط بته
طریق فيشبرداري استفاده شد و در روش پيمایشي با بهرهگيري از پرسشنامه متدنظر و توزیتع آن بته شتناخت اثتر نتوآوري
محوري بر عملكرد مالي از طریق یكپارچگي زنجيره تأمين و قابليت هاي رقابتي پرداخته شد.
 .4یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
جدول  2ميانگين ،انحراف معيار و واریانس متغيرهاي تحقيق را نشان ميدهد .از آن جایي كه مقادیر چتولگي و كشتيدگي
در بازه ( )-1 ،1قرار گرفتهاند ،بنابراین دادهها از توزیع نرمال برخوردارند.
جدول  .1آمار توصیفی شاخص های پژوهش
کشیدگی
2/52
2/10
2/05
2/25
2/00
2/12

چولگی

واریانس

انحراف معیار

میانگین

کد

سازهها

-2/50

2/12

2/10

2/32

IO

یکپارچگی با مشتری

-2/91

2/29

2/22

5/23

CI

یکپارچگی با تأمین کننده

2/52

2/93

2/09

2/51

SI

یکپارچگی داخلی

2/20

2/01

2/11

9/35

INI

نوآوری محوری

-2/15

2/01

2/11

5/22

CC

قابلیت های رقابتی

-2/12

2/12

2/12

5/22

FP

عملکرد شرکت

تحلیل عاملی تأییدی
جدول  .2برازش مدل تحلیل عاملی
شاخص

مقداراستاندارد

مقدار به دست آمده

χ2/df

كمتراز 9

1/12

RMSEA

كمتراز 2021

2/203

SRMR

كمتر از 2023

2/253

CFI

بيش تر از 203

2/35

NFI

بيشتر از 203

2/31

NNFI

بيشتر از 203

2/35

IFI

بيشتر از 203

2/35

RFI

بيشتر از 203

2/32

0

رویكردهاي پژوهشي نوین در مدیریت و حسابداري ،شماره  ،21بهار  -2931جلد دوم ،ص 122-191

ارزیابی اعتبار مدل
یكي از اهداف اصلي مدل  CFAارزیابي اعتبار سازه مي باشد .هير و همكتاران ( )1222عنتوان متي كنندكته اعتبتار ستازه
بيانگر آن است كه تا چه ميزاني یك مجموعه از اقالم اندازه گيري شده بازتاب دهنده سازه هاي پنهتان نظتري هستتند كته
این اقالم براي اندازه گيري آن ها طراحي شده اند (هير و همكاران .)1222،راه هاي مختلفي براي ارزیابي اعتبارمدل وجود
دارد .با استناد به هير و همكاران ( )1222در این تحقيق از روش هاي زیر براي ارزیابي اعتبارستازه استتفاده شتده استت)2 .
روایي همگرا )1 2اعتبارتفكيكي.1
روایی همگرا
براساس روایي همگرا ،مقياس هاي سازه باید درصد باالیي از واریانس را تحت پوشش قرار دهد (هير و همكتاران.)1222،
براي ارزیابي روایي همگرا سه مورد باید مورد ارزیابي قرارگيرد :بارعاملي ( ،(FLميانگين واریتانس مستتخر ( (AVEو
پایایي مركب (.)CR
همان طور كه قبال ذكرشد بارعاملي استاندارد تمام سازه ها بایتد بيشتتر از  2/5و درحالتت ایتده آل بيشتتر از  2/1باشتد كته
بارهاي عاملي سنجههاي این پژوهش در سطح مناسب قرار داشتند.
 AVEبرابر است با مجموع مربعتات بارهتاي عتاملي استتاندارد ستنجه هتاي هتر متغيتر تقستيم بتر تعتداد ستنجههتا (هيتر و
همكاران AVE .)1222،باید بزرگتر از  205باشد.

براي نمونه ميانگين واریانس مستخر براي متغير عملكرد مالي ( )FPبه صورت زیر محاسبه ميشود.
)

(

)

)

(

)

(

(

)

(

و درنهایت براي محاسبه پایایي مركب باید از فرمول زیر استفاده كرد كته توستط بتارگوزي و فيليتپس ( )2332ارائته شتده
است.

كه درآن� بارعاملي موارد و� واریانس خطا است CR .برابر یا بيشتر از  201بيانگر روایي همگراي مناسب است.
براي نمونه شاخص پایایي مركب براي عملكرد مالي ( )FPبه صورت زیر محاسبه ميشود.
0.873

)
)

(
(

)

(

=CR

جدول  ،9ميانگين واریانس مستخر و پایایي مركب را براي تمام متغيرها نشان مي دهد .همان طور كته مشتاهده متي شتود
كليه سازهها داراي روایي همگراي مناسب هستند.
1 - Convergenr Validity
2 - Discriminant Validity

1
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جدول  .3روایی همگرای سازه ها
متغیر

کد

AVE

CR

نوآوری محوری

IO

2/029

2/311

یکپارچگی با مشتری

CI

2/532

2/322

یکپارچگی با تأمین کننده

SI

2/529

2/311

یکپارچگی داخلی

INI

2/512

2/312

قابلیت های رقابتی

CC

2/515

2/321

عملکرد شرکت

FP

2/511

2/119

اعتبار تفکیکی
اعتبار تفكيكي به این مسئله اشاره دارد كه تا چه حد یك سازه به طور واقعي ازدیگر متغيرها دور استت (هيتر و همكتاران،
)1222؛ به عبارت دیگر ،اعتبار تفكيكي به محققين كمك مي كند تا بررسي كنند كه یك سازه ختاص پدیتده منحصتر بته
فردي را اندازه گيري مي كندكه این امر توسط دیگر سازه ها صورت نمي گيرد .براي تأیيد اعتبار تفكيكي ،تمتام ميتانگين
واریانس هاي مستخر باید همواره بزرگتر از مربع برآورد همبستگي داخل سازه ( )SICباشد.
جدول  2همبستگي درون سازه ( )� matrixو  AVEمربوطه را نشان مي دهد .براساس ایتن جتدول در تمتام ستطرها و
ستونها  AVEمربوطه بزرگتر از مربع برآورد همبستگي درون سازه استت؛ بنتابراین اعتبتار تفكيتك درایتن تحقيتق داراي
مشكل نمي باشد .اعداد پر رنگ در قطر ماتریس نشان دهنده  AVEهستند.

جدول  .4مربع برآورد همبستگی داخل سازه و  AVEمربوطه

1

6
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5

4

3

2

1
2/029

نوآوری محوری ()1

2/532

2/112

یکپارچگی با مشتری ()2

2/529

2/212

2/225

یکپارچگی با تأمین کننده ()3

2/512

2/219

2/2221

2/211

یکپارچگی داخلی ()4

2/515

2/293

2/205

2/122

2/153

قابلیت های رقابتی ()5

2/291

2/221

2/211

2/222

2/122

عملکرد شرکت ()6

قطر اصلي ماتریس  AVEمربوطه را نشان مي دهد
سنجش فرضیه ها
مدل معادالت ساختاري یكي از روش هاي نویدبخش در زمينه روابتط علتي بتين متغيرهتا استت .ایتن روش یتك رویكترد
آماري جامع براي آزمون فرضيه هایي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده شده و متغيرهاي مكنون استت .در ایتن پتژوهش
با استفاده از نرم افزار ليزرل ،مدل ساختاري و آزمایش فرضيه هاي مربوط با بررستي ضترایب مستير ،معنتي داري آمتاري و
برازش كلي مدل انجام شده است .جهت رد و تأیيد فرضيه ها با توجه به مقادیر ضریب مسير و  tقضاوت خواهد شد ،بدین
صورت كه در سه سطح معناداري  32درصد 35 ،درصد و  33درصد براي آماره  tبه ترتيتب حتداقل مقتادیر  2/30 ،2/02و
 1/51مورد بررسي و توجه خواهد گرفت.

شکل ( .2ضرایب مسیر) و شکل ( 3آماره  )tنتایج سنجش فرضیه ها را نمایش می دهد.

تاثير نوآوري محوري بر عملكرد مالي از طریق یكپارچگي زنجيره تامين و قابليت هاي رقابتي

شکل  .2مدل اصلی (ضرایب مسیر در حالت استاندارد)

شکل  .3مدل اصلی (ضرایب مسیر در حالت استاندارد)

3

22
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شکل  .3مدل اصلی ()t-values
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 H1aپيش بيني مينمود كه «نوآوري محوري» اثر مثبتي بر «یكپارچگي با مشتري» دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه «نوآوري محوري» به ميزان  2/59بر «یكپارچگي با مشتري» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد
فرضيه باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 1/01 ،و
معنادار است؛ بنابراین در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد.

-

 H1bپيشبيني مينمود كه «نوآوري محوري» بر «یكپارچگي با تأمين كننده» اثر دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه «نوآوري محوري» به ميزان  2/19بر «یكپارچگي با تأمين كننده» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد
فرضيه باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 9/25 ،و
معنادار است؛ بنابراین در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد.

-

 H1cپيشبيني مينمود كه «نوآوري محوري» اثر مثبتي بر «یكپارچگي داخلي» اثر دارد .ضریب مسير بدست
آمده نشان ميدهد كه «نوآوري محوري» به ميزان  2/21بر «یكپارچگي داخلي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد
فرضيه باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 1/01 ،و
معنادار است؛ بنابراین در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد.

-

 H2aپيشبيني مينمود كه «یكپارچگي با مشتري» اثر مثبتي بر «قابليت هاي رقابتي» دارد .ضریب مسير بدست
آمده نشان ميدهد كه «یكپارچگي با مشتري» به ميزان  2/21بر «قابليت هاي رقابتي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا
رد فرضيه باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه،
 0/53و معنادار است؛ بنابراین در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد.

-

 H2bپيشبيني مينمود كه «یكپارچگي با تأمين كننده» اثر مثبتي بر «قابليت هاي رقابتي» دارد .ضریب مسير
بدست آمده نشان ميدهد كه «یكپارچگي با تأمين كننده» به ميزان  2/29بر «قابليت هاي رقابتي» اثر دارد .جهت
پذیرش و یا رد فرضيه باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي
این رابطه 1/10 ،و معنادار است؛ بنابراین در سطح اطمينان  35درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد.

-

 H2cپيش بيني مينمود كه «یكپارچگي داخلي» اثر مثبتي بر «قابليت هاي رقابتي» دارد .ضریب مسير بدست
آمده نشان ميدهد كه «یكپارچگي داخلي» به ميزان  2/25بر «قابليت هاي رقابتي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد
فرضيه باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 1/52 ،و
معنادار است؛ بنابراین در سطح اطمينان  35درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد.

-

 H3پيش بيني مي نمود كه «قابليت هاي رقابتي» بر «عملكرد شركت» اثر مثبت دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه «قابليت هاي رقابتي» به ميزان  2/01بر «عملكرد شركت» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه
باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 1/10 ،و
معنادار است؛ بنابراین در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد.
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-

 H4aپيش بيني مي نمود كه «یكپارچگي با مشتري» بر «عملكرد شركت» اثر مثبت دارد .ضریب مسير بدست
آمده نشان ميدهد كه «یكپارچگي با مشتري» به ميزان  -2/255بر «عملكرد شركت» اثر دارد .جهت پذیرش و یا
رد فرضيه باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه،
 -2/11و معنادار نيست؛ بنابراین این فرضيه رد ميشود.

-

 H4bپيش بيني مينمود كه «یكپارچگي با تأمين كننده» بر «عملكرد شركت» اثر مثبت دارد .ضریب مسير بدست
آمده نشان ميدهد كه «یكپارچگي با تأمين كننده» به ميزان  2/23بر «عملكرد شركت» اثر دارد .جهت پذیرش و
یا رد فرضيه باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه،
 9/10و معنادار است؛ بنابراین در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد.

-

 H4cپيش بيني مينمود كه «یكپارچگي داخلي» بر «عملكرد شركت» اثر مثبت دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه كه «یكپارچگي داخلي» به ميزان  2/21بر «عملكرد شركت» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد
فرضيه باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 1/29 ،و
معنادار است؛ بنابراین در سطح اطمينان  35درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد.

-

 H5پيش بيني مينمود كه «نوآوري محوري» بر «عملكرد شركت» اثر مثبت دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه «نوآوري محوري» به ميزان  2/12بر «عملكرد شركت» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه
باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 9/29 ،و
معنادار است؛ بنابراین در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد.
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جدول  .5فرضیه ها و نتایج سنجش آن ها
فرضیه

نتیجه آزمون

« :H1aنوآوري محوري» اثر مثبتي بر «یكپارچگي با مشتري» دارد.

تأیید فرضیه

« :H1bنوآوري محوري» بر «یكپارچگي با تأمين كننده» اثر دارد.

تأیید فرضیه

« :H1cنوآوري محوري» اثر مثبتي بر «یكپارچگي داخلي» اثر دارد

تأیید فرضیه

« :H2aیكپارچگي با مشتري» اثر مثبتي بر «قابليت هاي رقابتي» دارد

تأیید فرضیه

« :H2bیكپارچگي با تأمين كننده» اثر مثبتي بر «قابليت هاي رقابتي» دارد.

تأیید فرضیه

« :H2cیكپارچگي داخلي» اثر مثبتي بر «قابليت هاي رقابتي» دارد

تأیید فرضیه

« :H3قابليت هاي رقابتي» بر «عملكرد مالي» اثر مثبت دارد.

تأیید فرضیه

« :H4aیكپارچگي با مشتري» بر «عملكرد مالي» اثر مثبت دارد.

رد فرضیه

« :H4bیكپارچگي با تأمين كننده» بر «عملكرد مالي» اثر مثبت دارد.

تأیید فرضیه

« :H4cیكپارچگي داخلي» بر «عملكرد مالي» اثر مثبت دارد.

تأیید فرضیه

« :H5نوآوري محوري» بر «عملكرد مالي» اثر مثبت دارد.

تأیید فرضیه

نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصل آزمون فرضیات پژوهش
آزمون فرضیات پژوهش
در این پژوهش یازده فرضيه مورد تحليل و بررسي قرار گرفت كه ده مورد آن تأیيد و فقط یك مورد آن رد شد .نتایج
مربوط به هر یك از فرضيات به طور خالصه به صورت زیر است:
نتایج آزمون فرضیه اول
« :H1aنوآوری محوری» اثر مثبتی بر «یکپارچگی با مشتری» دارد.
فرضيه  H1aپيش بيني مينمود كه «نوآوري محوري» اثر مثبتي بر «یكپارچگي با مشتري» دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه «نوآوري محوري» به ميزان  2/59بر «یكپارچگي با مشتري» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه باید به
اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 1/01 ،و معنادار است؛ بنابراین
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در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد .یافته هاي این پژوهش با یافتههاي پژوهشگران دیگر
ازجمله لي و كيو )1220( 9مطابقت دارد.
« :H1bنوآوری محوری» بر «یکپارچگی با تأمین کننده» اثر دارد.
فرضيه  H1bپيشبيني مينمود كه «نوآوري محوري» بر «یكپارچگي با تأمين كننده» اثر دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه «نوآوري محوري» به ميزان  2/19بر «یكپارچگي با تأمين كننده» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه
باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 9/25 ،و معنادار است؛
بنابراین در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد .یافته هاي این پژوهش با یافتههاي پژوهشگران
دیگر ازجمله لي و كيو ( )1220مطابقت دارد.
« :H1cنوآوری محوری» اثر مثبتی بر «یکپارچگی داخلی» اثر دارد.
فرضيه  H1cپيشبيني مينمود كه «نوآوري محوري» اثر مثبتي بر «یكپارچگي داخلي» اثر دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه «نوآوري محوري» به ميزان  2/21بر «یكپارچگي داخلي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه باید به
اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 1/01 ،و معنادار است؛ بنابراین
در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد .یافته هاي این پژوهش با یافتههاي پژوهشگران دیگر
ازجمله لي و كيو ( )1220مطابقت دارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم
« :H2aیکپارچگی با مشتری» اثر مثبتی بر «قابلیت های رقابتی» دارد.
فرضيه  H2aپيشبيني مينمود كه «یكپارچگي با مشتري» اثر مثبتي بر «قابليت هاي رقابتي» دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه «یكپارچگي با مشتري» به ميزان  2/21بر «قابليت هاي رقابتي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه باید به
اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 0/53 ،و معنادار است؛ بنابراین
در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد .یافته هاي این پژوهش با یافتههاي پژوهشگران دیگر
ازجمله لي و كيو ( )1220مطابقت دارد.
« :H2bیکپارچگی با تأمین کننده» اثر مثبتی بر «قابلیت های رقابتی» دارد.
فرضيه  H2bپيشبيني مينمود كه «یكپارچگي با تأمين كننده» اثر مثبتي بر «قابليت هاي رقابتي» دارد .ضریب مسير بدست
آمده نشان ميدهد كه «یكپارچگي با تأمين كننده» به ميزان  2/29بر «قابليت هاي رقابتي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد
فرضيه باید به اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 1/10 ،و معنادار
است؛ بنابراین در سطح اطمينان  35درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد .یافته هاي این پژوهش با یافتههاي
پژوهشگران دیگر ازجمله لي و كيو ( )1220مطابقت دارد.
« :H2cیکپارچگی داخلی» اثر مثبتی بر «قابلیت های رقابتی» دارد.
فرضيه  H2cپيش بيني مينمود كه «یكپارچگي داخلي» اثر مثبتي بر «قابليت هاي رقابتي» دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه «یكپارچگي داخلي» به ميزان  2/25بر «قابليت هاي رقابتي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه باید به
�
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اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 1/52 ،و معنادار است؛ بنابراین
در سطح اطمينان  35درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد .یافته هاي این پژوهش با یافتههاي پژوهشگران دیگر
ازجمله لي و كيو ( )1220مطابقت دارد.
نتایج آزمون فرضیه سوم
« :H3قابلیت های رقابتی» بر «عملکرد مالی» اثر مثبت دارد.
فرضيه  H3پيش بيني مي نمود كه «قابليت هاي رقابتي» بر «عملكرد مالي» اثر مثبت دارد .ضریب مسير بدست آمده نشان
ميدهد كه «قابليت هاي رقابتي» به ميزان  2/01بر «عملكرد مالي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه باید به اعداد معني
داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 1/10 ،و معنادار است؛ بنابراین در سطح
اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد .یافته هاي این پژوهش با یافتههاي پژوهشگران دیگر ازجمله لي و
كيو ( )1220مطابقت دارد.
نتایج آزمون فرضیه چهارم
« :H4aیکپارچگی با مشتری» بر «عملکرد مالی» اثر مثبت دارد.
فرضيه  H4aپيش بيني مي نمود كه «یكپارچگي با مشتري» بر «عملكرد مالي» اثر مثبت دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه «یكپارچگي با مشتري» به ميزان  -2/255بر «عملكرد مالي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه باید به
اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه -2/11 ،و معنادار نيست؛
بنابراین این فرضيه رد ميشود .یافته هاي این پژوهش با یافتههاي پژوهشگران دیگر ازجمله لي و كيو ( )1220مطابقت
دارد.
« :H4bیکپارچگی با تأمین کننده» بر «عملکرد مالی» اثر مثبت دارد.
فرضيه  H4bپيش بيني مينمود كه «یكپارچگي با تأمين كننده» بر «عملكرد مالي» اثر مثبت دارد .ضریب مسير بدست آمده
نشان ميدهد كه «یكپارچگي با تأمين كننده» به ميزان  2/23بر «عملكرد مالي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه باید به
اعداد معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 9/10 ،و معنادار است؛ بنابراین
در سطح اطمينان  33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد .یافته هاي این پژوهش با یافتههاي پژوهشگران دیگر
ازجمله لي و كيو ( )1220مطابقت دارد.
« :H4cیکپارچگی داخلی» بر «عملکرد مالی» اثر مثبت دارد.
فرضيه  H4cپيش بيني مينمود كه «یكپارچگي داخلي» بر «عملكرد مالي» اثر مثبت دارد .ضریب مسير بدست آمده نشان
ميدهد كه كه «یكپارچگي داخلي» به ميزان  2/21بر «عملكرد مالي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه باید به اعداد
معني داري و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 1/29 ،و معنادار است؛ بنابراین در
سطح اطمينان  35درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد .یافته هاي این پژوهش با یافتههاي پژوهشگران دیگر ازجمله
لي و كيو ( )1220مطابقت دارد.
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نتایج آزمون فرضیه پنجم
« :H5نوآوری محوری» بر «عملکرد مالی» اثر مثبت دارد.
فرضيه  H5پيش بيني مينمود كه «نوآوري محوري» بر «عملكرد مالي» اثر مثبت دارد .ضریب مسير بدست آمده نشان مي-
دهد كه «نوآوري محوري» به ميزان  2/12بر «عملكرد مالي» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضيه باید به اعداد معني داري
و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معني داري و آماره  tبراي این رابطه 9/29 ،و معنادار است؛ بنابراین در سطح اطمينان
 33درصد ،این فرضيه مورد تأیيد قرار ميگيرد .یافته هاي این پژوهش با یافتههاي پژوهشگران دیگر ازجمله لي و كيو
( )1220مطابقت دارد.
پیشنهادهای کاربردی
بر اساس یافتههاي پژوهش حاضر مي توان پيشنهادهایي به صورت زیر ارائه داد كه در صورت اجرا ميتواند تأثير قابل
مالحظهاي را در عملكرد شركت هاي شهرک صنعتي رشت داشته باشد.
 )1پیشنهاد برای فرضیه های H1a؛H1b؛  H1cو :H5
از آنجایي كه تأیيد شد كه «نوآوري محوري» بر «یكپارچگي با مشتري»« ،یكپارچگي با تأمين كننده»« ،یكپارچگي داخلي»
و «عملكرد مالي» اثر دارد ،بنابراین پيشنهادهاي زیر به مدیران شركت هاي موردمطالعه ارائه مي گردد:
-

توجه به نوآوري در شركت ها در مبناي كار مدیران قرار گيرد و ایده هاي نو را مورد سنجش و امكان سنجي
قرار دهند.

-

مدیران لزوم توسعه گرایي را در كاركنان خود نيز اشاعه دهند.
منابع الزم براي نوآوري تخصيص داده شود.
مدیران مي بایست كاركنان خود را براي بيان ایده هاي نوین تشویق نمایند .حتي اگر این ایده ها كاربردي نباشند
موجب بروز استعدادهاي پرسنل در خصوص بيان ایده هاي جدیدتر و كاربردي خواهد بود.
مدیران مي بایست یك تيم چندوظيفه اي از مهندسان و مدیران و كاركنان صف را براي بهبود فرآیند و توسعه
محصول جدید تشكيل دهند.

 )2پیشنهاد برای فرضیه  H2aو :H4a
از آنجایي كه تأیيد شد كه «یكپارچگي با مشتري» بر «قابليت هاي رقابتي» اثر دارد و بر «عملكرد مالي» اثر ندارد ،بنابراین
پيشنهادهاي زیر به مدیران شركت هاي موردمطالعه ارائه مي گردد:
-

براي افزایش سطح ارتباط با مشتري اصلي پيشنهاد مي شود شبكه هاي اطالعاتي از طریق فناوري اطالعات و
سيستم كامپيوتري ایجاد گردد.
سفارش مشتریان از طریق فناوري اطالعات و سيستم كامپيوتري دریافت ،ثبت و رسيدگي شود.

-

سيستمهاي سفارش سریع در ارتباط با مشتري اصلي ایجاد گردد.

-

پيشنهاد مي شود شركت ها به منظور دریافت بازخورد از مشتري اصلي ،تماس و پيگيري هاي الزم را به طور
مرتب انجام دهند و این مورد را به عنوان یك وظيفه به دایره اي از كاركنان شركت خود محول نمایند.

تاثير نوآوري محوري بر عملكرد مالي از طریق یكپارچگي زنجيره تامين و قابليت هاي رقابتي

-

21

همچنين پيشنهاد مي شود شركت ها اطالعات الزم را درمورد فروش محصول ،تقاضاي محصول ،موجودي
محصول و برنامه ریزي توليد را مشتریان اصلي خود تسهيم نمایند.

 )3پیشنهاد برای فرضیه های  H2bو :H4b
از آنجایي كه تأیيد شد كه «یكپارچگي با تأمين كننده» بر «قابليت هاي رقابتي» و «عملكرد مالي» اثر دارد ،بنابراین
پيشنهادهاي زیر به مدیران شركت هاي موردمطالعه ارائه مي گردد:
-

براي افزایش سطح ارتباط با تأمين كننده اصلي پيشنهاد مي شود شبكه هاي اطالعاتي از طریق فناوري اطالعات و
سيستم كامپيوتري ایجاد گردد.

-

سيستمهاي سفارش سریع در ارتباط با تأمين كننده اصلي ایجاد گردد.
به منظور افزایش سطح مشاركت استراتژیك با تأمين كننده اصلي ،یك تيم از شركت به طور متناوب با تأمين
كننده در ارتباط باشد.
از نظرات فني و استراتژیك تأمين كننده اصلي در فرایند تداركات و توليد و همچنين در مرحله طراحي استفاده
گردد.
شركت ها مي بایست از تأمين كنندگان اصلي خود بخواهند اطالعاتي مثل برنامه زماني توليد ،ظرفيت توليد و
موجودي در دسترس خود را در اختيار شركت قرار دهد و خود نيز اطالعتي مثل برنامه زماني توليد ،پيش بيني

-

تقاضاي بازار و سطوح موجودي خود را در اختيار آنها قرار دهند.
همچنين شركت ها درصورت امكان مي توانند نظرات خود را در خصوص بهبود فرایندهاي تأمين كنندگان
اصلي در اختيار تأمين كنندگان قرار دهند تا آنها بتوانند نيازهاي شركت را به نحو مطلوب برآورده نمایند.

 )4پیشنهاد برای فرضیه های  H2cو :H4c
از آنجایي كه تأیيد شد كه «یكپارچگي داخلي» بر «قابليت هاي رقابتي» و «عملكرد مالي» اثر دارد ،بنابراین پيشنهادهاي زیر
به مدیران شركت هاي موردمطالعه ارائه مي گردد:
-

پيشنهاد مي شود براي افزایش سطح یكپارچگي دادهها در ميان بخشهاي داخلي ،مدیریت موجودي یكپارچه
شود.
از یك برنامه جامع  ERPبراي یكپارچه سازي برنامههاي كاربردي در ميان بخشهاي داخلي استفاده شود تا ميان
بخش هاي داخلي و وظایف مختلف از مدیریت مواد خام تا توليد ،حمل و نقل و فروش اتصال ایجاد گردد.

-

مدیران مي بایست یك تيم چندوظيفه اي از مهندسان و مدیران و كاركنان صف را براي بهبود فرآیند و توسعه
محصول جدید تشكيل دهند.

 )5پیشنهاد برای فرضیه :H3
از آنجایي كه تأیيد شد كه «قابليت هاي رقابتي» بر «عملكرد مالي» اثر دارد ،بنابراین پيشنهادهاي زیر به مدیران شركت هاي
موردمطالعه ارائه مي گردد:
-

شركت هاي مي بایست ویژگي هاي محصوالت خود را با استانداردهاي جهاني تطابق دهند تا دوام و ماندگاري
محوصالت خود را افزایش دهند.
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 بدین ترتيب احتمال.با ایجاد و تقویت تيم «نگهداري و تعميرات» قابليت اطمينان محصول خود را افزایش دهند

-

.خرابي یا عدم كاركرد محصول كاهش پيدا مي كند و موجب بهبود عملكرد شركت مي شود
شركت هاي مي بایست توانایي خود را جهت واكنش سریع و كاهش زمان بين دریافت سفارش تا تحویل
.محصول به مشتریان را افزایش دهند
به شركت ها پيشنهاد مي شود براي افزایش توانایي توليد تركيب متنوعي از محصوالت با امكانات در دسترس از
.یك مهندس مجرب در خصوص برنامه ریزي بهينه (تحقيق در عمليات) استفاده نمایند
استفاده از متخصصين كمك مي كند تا شركت ها بتوانند محصوالت مشابه با قيمتي كمتر نسبت به رقبا ارائه

-

.نمایند
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Abstract
In necessity, the description and definition of the concept of the term of performance, it should
be noted that the place of this term is important from the point of view only by defining and describing
the function that can be evaluated or managed. He also points out that the purpose of the evaluation is
performance results or behavior. There are different attitudes about performance. So that performance
can only be considered as a record of the results obtained. Individually, performance is a history of one
person's success. The main objective of the research is to investigate the effect of pivotal innovation on
financial performance through various aspects. In this research, the statistical society includes all senior
executives of companies located in industrial towns of Rasht, which is 600 people. According to the
Morgan table, 234 people were selected as samples. But the minimum acceptable sample for Lisrel
software is 350. Therefore, 400 questionnaires were distributed among which 350 questionnaires were
returned, of which 260 were available. All the assumptions of this research, except for the "H4a:
Customer Integrity" hypothesis, have a positive effect on financial performance " .
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