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 چکیده

عنوان یکی از باالترین  ها رشد زیرساخت فناوری اطالعات اثربخش را به بسیاری از سازمان
دانند. ایجاد یک زیرساخت فناوری  های مدیریت فناوری اطالعات بر کل سازمان می اولویت

ترین موضوع مورد نگرانی در مدیریت فناوری اطالعات تبدیل شده است.  به مهماطالعات قوی 
پذیری زیرساخت فناوری اطالعات و عملیات مدیریت  تأثیر انعطاف این تحقیق با هدف بررسی

این تحقیق از نظر هدف کاربردی  .انجام پذیرفته استزنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی 
مدیران ارشد علی است. جامعه موردمطالعه این تحقیق را ـ نوع توصیفی  و از نظر روش از

ها  نفری از آن 712دهد که یک نمونه  های تولیدی و صنعتی شهرستان اهواز تشکیل می شرکت
ها با  وتحلیل داده همچنین تجزیه گیری متغیرهای تحقیق پرسشنامه بود. ابزار اندازهبررسی شد. 
که سطح باالی عملیات مدیریت دهد  . نتایج نشان مییزرل انجام شده استافزار ل استفاده از نرم

پذیری  شود و سطح باالی انعطاف منجر به افزایش مزیت رقابتی و عملکرد مالی می تأمینزنجیره 
شود ولی منجر به افزایش عملکرد  زیرساخت فناوری اطالعات منجر به افزایش مزیت رقابتی می

 یت رقابتی تأثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد مالی دارد.شود همچنین مز مالی نمی
پذیری زیرساخت فناوری اطالعات، عملیات مدیریت زنجیره تأمین،  انعطاف کلیدواژگان:

 عملکرد مالی، مزیت رقابتی
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 مقدمه

های  کند تا مدت که فناوری اطالعات چگونه به مزیت رقابتی شرکت کمک می درک این
توجهی  های قابل حال که مدیران سرمای گذاری ست، درعینطوالنی مورد توجه بوده ا
ناپذیر مانع توانایی پاسخگویی  های قدیمی انعطاف اند، سیستم در فناوری اطالعات کرده

(. از طرفی زیرساخت 1،7212شوند )بات و همکاران های بازار می سریع به فرصت
کسب مزیت رقابتی  وکار و منبع بالقوه برای فناوری اطالعات یک منبع اصلی کسب

ی زیرساخت فناوری اطالعات بدون  گیری درباره (. تصمیم1991، 2پایدار است )کین
پذیر نیست. درنتیجه  یابد امکان درک از بافت سازمانی که زیرساخت در آن توسعه می

عنوان راهبردی مهم برای  گذاری و مدیریت زیرساختارهای فناوری اطالعات به سرمایه
های  ( به علت نگرانی1991، 3صر تبدیل شده است )ویل و برودبنتهای معا سازمان

که آیا فناوری اطالعات ضرورتاً منجر به افزایش عملکرد در سازمان  شده در این بیان
پذیری زیرساخت فناوری  های تئوریکی بهتری که تأثیر انعطاف شود، به وجود مدل می

دهند تأکید شده است )میگا و  وکار مورد بررسی قرار اطالعات را بر عملکرد کسب
شدت گرفت و بازارها  1992(. همچنان که رقابت در دهه بعد از 4،7212همکاران

هایی در رابطه با مکان مناسب، زمان مناسب در کمترین هزینه  جهانی شدند، چالش
ها شروع  برای محصوالت و خدمات ایجاد شد؛ بنابراین با توجه به این چالش سازمان

شیدن به این کردن که برای ارتقا کارایی در درون سازمان کل زنجیره تأمین به تحقق بخ
نیاز ضروری  باید رقابتی شود. شناخت و اجرای مدیریت زنجیره تأمین به یک پیش

برای باقی ماندن در رقابت و افزایش سودآوری در رقابت جهانی تبدیل شده است. 
ها در جهت  تک سازمان ود عملکرد تکعالوه بر این هدف از مدیریت زنجیره تأمین بهب

عنوان یک صالح رقابتی مؤثر است )لی و  سازی در سراسر زنجیره تأمین به یکپارچه
وکارهای تولیدی  ( عملیات مدیریت زنجیره تأمین اغلب در کسب7221، 5همکاران

تواند  عنوان یک راهبردی است که شرکت می وتحلیل قرار گرفته است و به مورد تجزیه
عنوان عاملی برای دستیابی به عملکرد بیشتر  دیگر به عبارت ت رقابتی کسب کند. بهمزی

رغم این توجه، مبانی  (. علی7212، 6وکار شناخته شده است )ساح و همکاران کسب
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نظری مدیریت زنجیره تأمین نتوانسته است اقدامات الزم را برای کمک به عملیات 
ای مدیریت زنجیره تأمین،  رشته به ماهیت میان مدیریت زنجیره تأمین ارائه دهد و این

شود )لی و  سردرگمی مفهومی و ماهیت تکاملی مدیریت زنجیره تأمین مربوط می
پذیری زیرساخت فناوری اطالعات،  (. با توجه به اهمیت انعطاف7221، 1همکاران

مالی،  ها با مزیت رقابتی و عملکرد عملیات مدیریت زنجیره تأمین و رابطه تنگاتنگ آن
پذیری زیرساخت فناوری  بررسی تأثیر انعطافتحقیق حاضر در پی این است که به 

بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی در  و عملیات مدیریت زنجیره تأمین اطالعات
؛ زیرا در ایران تحقیقی که به های تولیدی و صنعتی شهرستان اهواز بپردازد شرکت

 مفهومی منسجم بپردازد انجام نشده است. صورت یک مدل بررسی متغیرهای مذکور به

 مبانی نظری تحقیق

 پذیری زیرساخت فناوری اطالعات انعطاف

انعطاف باشد  چیز نرم و قابل ای که یک عنوان درجه ای به طور گسترده پذیری به انعطاف
های کاربردی  سرعت و انطباق برنامه کند به توانایی در  تعریف شده است، این اشاره می

وکاری در چارچوب  های اطالعاتی از لحاظ اقتصادی با تغییر شرایط کسب سیستم
(. زیرساخت فناوری اطالعات یک ماهیت 7221، 2های اطالعاتی )اسچلوتر سیستم

گیرد  پیچیده است، زیرا هر دو بعد انسانی و تکنیکی و ترکیب آن دو را در بر می
ذیری زیرساخت فناوری اطالعات پ ( انعطاف7222) 4(. برد و ترنر3،7222)لوئیس و برد

های اطالعات و خدمات  دهی برای پشتیبانی از انواع فناوری عنوان توانایی سازمان را به
ای  ، پیمانه ، اتصال بعد یعنی سازگاری 2کنند. مطالعات نشان داده است در  تعریف می

 کنند. گذاری می پذیری کارکنان فناوری اطالعات نام بودن و انعطاف
گذاری اطالعات در سراسر هر یک  دهنده توانایی برای به اشتراک ازگاری: نشانالف( س

از اجزای تکنولوژی. ب( اتصال: به توانایی هر فناوری برای اتصال به اجزای دیگر 
این معنی است که هر شخصی در هر منطقه  چنین این به  ، هم فناوری اشاره دارد
ای بودن:  کند. ج( پیمانه یکدیگر مرتبط می ا به ها ر  افزار در سازمان عملکردی و هر نرم

کنترل باشند زمانی  افزار که بیشتر قابل های کاربردی نرم  ای بودن مشخصاً بر برنامه پیمانه
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ای بودن  شوند. پیمانه ها پردازش می صورت جداگانه در ماژول که امور روتین به
افزاری را  های کاربردی نرم رنامهآورد تا ب چنین یک توانایی را برای شرکت فراهم می هم
ی محصول را  منظور تغییرات پشتیبانی آسان در توسعه ، به سرعت ایجاد و یا تغییر دهد به

ای از اجزای  عنوان سطح یا درجه ای بودن به آورد. به گفته شیلینگ پیمانه فراهم می
،  1یرد )برد و ترنرتواند مورد تقسیم قرار گیرد و دوباره با هم قرار گ سیستم است که می

7227.) 

 عملیات مدیریت زنجیره تأمین

ی مواد  های مرتبط با جریان و انتقال کاالها از مرحله  ی فعالیت زنجیره تأمین شامل همه
.   است  (7212،  2ی نهایی )آگرل و همکاران کننده خام تا تحویل محصول به مصرف

سازمان برای ارتقاء مدیریت اثربخش شده توسط یک  های انجام ای از فعالیت مجموعه
(. عملیات 7221زنجیره تأمین سازمان را عملیات زنجیره تأمین گویند )لی و همکاران، 

دست از زنجیره تأمین  مدیریت زنجیره تأمین را یک ساختار چندبعدی باالدست و پایین
های   عالیتای از ف عنوان مجموعه به« مدیریت زنجیره تأمین عملیات»(. 3،7222است )ثت

، کنند )لی و همکاران انجام شده برای ترویج مدیریت مؤثر زنجیره تأمین تعریف می
( جدیدترین توصیف سیر تکاملی عملیات مدیریت 1991) 4(. دانالن129، : 7221

سازی مدت  سپاری، فشرده کنندگان، برون زنجیره تأمین را شامل همکاری با تأمین
 کند. گذاری فناوری اطالعات تعریف می ه اشتراکچرخه، جریان مداوم فرایند و ب

 مزیت رقابتی

ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات  مزیت رقابتی تمایز در ویژگی
(. مزیت رقابتی، ارزشی است 5،7221کند )پورتر بهتر از رقبا )ارزش بهتر( به مشتریان می
که در آن زمان این ارزش توسط  نحوی بهکند؛  که سازمان به مشتریان خود عرضه می

 (.7227:122،  6شود )رودریگر رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی
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 پیشینه تحقیق

پذیری  وکار و انعطاف تأثیر هوش کسب»ای تحت عنوان  ( در مطالعه7217) 1چن
، به بررسی  «انداز سازمانی زیرساخت فناوری اطالعات بر مزیت رقابتی: چابکی چشم

اند. نتایج  تأثیر زیرساخت فناوری اطالعات بر مزیت رقابتی از طریق چابکی پرداخته
ها و  توان به فرصت پذیری زیرساخت فناوری می دهند که با استفاده از انعطاف نشان می

 2تر پاسخ داد و به مزیت رقابتی دست یافت. لیم و تریمی تهدیدات محیطی سریع
های فناوری اطالعات بر   پذیری زیرساخت تأثیر انعطافای به بررسی  ( در مطالعه7212)

های کوچک، متوسط و بزرگ پرداختند. نتایج حاصل از این   مزیت رقابتی از شرکت
طور  پذیر به دهد که داشتن یک زیرساخت فناوری اطالعات انعطاف مطالعه نشان می

( 1291سیما ) وشدهد. خ مثبت هر چهار متغیر از مزیت رقابتی را تحت تأثیر قرار می
پذیری زیرساخت فناوری اطالعات بر مزیت رقابتی و  ای تأثیر انعطاف در مطالعه

های   ، نتایج تحقیق نشان داد که تمام شاخص عملکرد سازمان را مورد بررسی قرار داد
، طبق این  گانه به نحو معناداری عامل مربوطه را سنجیده مربوط به هرکدام از عوامل سه

  پذیری زیرساخت فناوری اطالعات بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی طافمطالعه انع
ای با عنوان  در مقاله  (7221) 3و مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی مؤثر است. برد و ترنر

 ی بین زیرساخت فناوری اطالعات منعطف و مزایای یک آزمایش اکتشافی از رابطه "

برای اکتشاف این رابطه  (canonical) مرسوم  همبستگی تحلیل تجزیه یک از "رقابتی
استفاده کرده و دریافتند که یک رابطه مثبت بین زیرساخت فناوری اطالعات منعطف و 

 گردد. های زیر بیان می  مزایای رقابتی وجود دارد. با توجه به آنچه بیان شد فرضیه
4تریسی و همکارانش

ی مدیریت زنجیره ها ای به بررسی اثر قابلیت ( در مطالعه7222) 
، به مطالعه اثرات   متحده امریکا  تأمین بر عملکرد بازرگانی در صنایع مختلف ایاالت

های  و قابلیت  ، از درون به برون های از برون به درون  مستقیم و غیرمستقیم قابلیت
و عملکرد مالی   ، عملکرد بازار ، وفاداری مشتری گسترش بر ارزش درک شده مشتری

ها دارای رابطه  دهد که برخی از قابلیت ها نشان می  د. نتایج تحقیق آنپرداختن
ها بر اساس   تری با مشتریان و درک مشتریان از محصول هستند درنهایت، آن مستقیم

های مدیریت زنجیره تأمین باید  نمایند که قابلیت های تحقیق خود عنوان می یافته
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 شرکت در نظر گرفته شوند.عنوان منبع مناسب کسب مزیت رقابتی در  به
ی تجربی به بررسی مدیریت زنجیره تأمین در  ( در یک مطالعه7222) 1چو و همکاران

ایالت متحده و تایوان پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق به کمک مدیران میانی در 
ایالت متحده و تایوان انجام شده است که عناصر و عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر 

( تأثیر 7212) 2عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. خرم زاده و قیوم ارتقاء
عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی سازمان را مورد بررسی قرار دادند. 
نتایج این مطالعه نشان داد که دانش درباره عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد 

( به بررسی ارتباط ساختاری 7212) 3. ساح و همکارانمالی تأثیر مثبت و معنادار دارد
های   ، یافته مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در صنعت خودرو مالزی پرداختند

دهد عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد سازمان  حاصل از این مطالعه نشان می
 تأثیر مستقیم دارد.

تی زنجیره تأمین و قابلیت رقابتی بر عملکرد ( اثر همسویی قابلیت عملیا7221) 4کیم
ای یکپارچگی زنجیره تأمین  تر مراحل توسعه شرکت را با در نظر گرفتن اثر تعدیل

موازات توسعه مراحل یکپارچگی  دهد که به بررسی نمود. نتایج این تحقیق نشان می
قابلیت رقابتی  ، با برقراری تعامل میان قابلیت عملیاتی زنجیره تأمین و زنجیره تأمین

و سپس سطح عملکرد   یابد ، عملکرد شرکت از بعد رضایت مشتری بهبود می شرکت
  5شود. آگوس و ساگر و در انتها عملکرد مالی تقویت می  مبتنی بر بازار افزایش یافته

پردازند.  ( به بررسی روابط بین مدیریت کیفیت جامع مزیت رقابتی و عملکرد می7221)
های تولیدی مالزی  بندی از شرکت ی تصادفی طبقه بر روی یک نمونهاین مطالعه که 

دهد که استفاده از مدیریت کیفیت جامع با کسب مزیت  انجام شده است نشان می
، در این مطالعه تأثیر مزیت رقابتی بر عملکرد مالی  دهد رقابتی عملکرد مالی را بهبود می
های  ای به بررسی روابط شایستگی العه( در مط7217) 6تأیید شده است. آغا و همکاران

دهد که  ، نتایج نشان می اند محوری بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان پرداخته
شایستگی محوری یک تأثیر مثبت و قوی بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان تأثیر 

 معناداری بر عملکرد سازمانی دارد.

                                                                                                                             
1. Chow 
2. Qayyum & Khuram Shazad 
3. Sah 
4. Kim 
5. Agus& Sagir 
6. Agha & Jamhour
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 مدل مفهومی پژوهش

پذیری زیرساخت  شده در این تحقیق، انعطاف شی مطرحبا توجه به مبانی نظری و پژوه
عنوان متغیر مستقل و مزیت  فناوری اطالعات و عملیات مدیریت زنجیره تأمین به

اند. مدل مفهومی  عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده رقابتی و عملکرد مالی نیز به
 :آورده شده است 1تحقیق، در شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( و لی و همکاران 2111مدل مفهومی پژوهش، اقتباس از تحقیق برد و ترنر ). 1شکل 
(2112) 

 های تحقیق فرضیه

بر مزیت رقابتی تأثیر معناداری پذیری زیرساخت فناوری اطالعات  انعطاففرضیه اول: 
 دارد.

 عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی تأثیر معناداری دارد.فرضیه دوم: 
 مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تأثیر معناداری دارد.فرضیه سوم: 

پذیری زیرساخت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی تأثیر  انعطاففرضیه چهارم: 
 معناداری دارد

 عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی تأثیر معناداری دارد.یه پنجم: فرض
 شناسی پژوهش روش

های  ها از نوع پژوهش بندی، برحسب نحوه گردآوری داده پژوهش حاضر از نظر دسته
های  بندی از نظر هدف، از نوع پژوهش همبستگی و با توجه به تقسیمـ توصیفی 

فناوری  زیرساختپذیری انعطاف
 اطالعات

 

 عملکرد مالی

 عملیات مدیریت زنجیره تأمین 

 

 مزیت رقابتی

 

H1 

H2 
H3 

H4 

H5 
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های تولیدی و صنعتی شهرستان اهواز  این پژوهش شرکتکاربردی است. جامعه آماری 
شده از سازمان صنعت و معدن شهرستان اهواز تعداد  است. بر اساس اطالعات کسب

شرکت اعالم شد؛ بنابراین با توجه به محدود  222های تولیدی و صنعتی  کل شرکت
است. مطابق  بودن جامعه آماری برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده

 مورد تعیین شد. 712فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 

 

 ابزار گردآوری اطالعات

ای و  در این پژوهش برای کسب اطالعات نظری و ادبیات موضوعی از منابع کتابخانه
برای گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که این پرسشنامه شامل 

یری زیرساخت فناوری اطالعات، عملیات مدیریت زنجیره پذ های: انعطاف شاخص
سؤال  12تأمین، مزیت رقابتی و عملکرد مالی است که مجموع سؤاالت این پرسشنامه 

 تایی لیکرت استفاده شده است. 2است و برای تهیه آن از طیف 

 ابزار گردآوری اطالعات . 1جدول 

 منبع متغیر/ سازه
تعداد 
 سؤال

آلفای 
 کرونباخ

پذیری زیرساخت فناوری اطالعات انعطاف (7217چن )   12 91/2  

(7221لی و همکاران ) عملیات مدیریت زنجیره تأمین  72 92/2  

(7221لی و همکاران ) مزیت رقابتی  12 91/2  

(1222جهانخانی و پارسائیان ) عملکرد مالی  2 22/2  

 گیری روایی و پایایی ابزار اندازه

( و 7221(، لی و همکاران )7217پرسشنامه استفاده شده در این پژوهش توسط چن ) 
نفر از  2های مختلف به اجرا درآمده و مورد تأیید  سایر پژوهشگران در کشور

نظران و اساتید قرار گرفته است. برای بررسی پایایی، آلفای کرونباخ محاسبه  صاحب
است،  1/2ازآنجاکه این مقادیر باالی ( آمده است. 1شد که نتایج آن در جدول )
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 پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است.

 ها وتحلیل داده روش تجزیه 

شده از تحلیل عاملی تأییدی برای روایی  آوری های جمعوتحلیل داده منظور تجزیه به
 2.2افزار لیزرل های تحقیق از طریق نرممنظور بررسی فرضیه سازه و مدل ساختاری به

دهندگان  همچنین برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق بین پاسخ استفاده شده است.
 شود. ای استفاده می ( تک نمونهtآزمون میانگین تی )از 

 های پژوهش یافته 

 ای( تک نمونه tآزمون میانگین یک جامعه ) 
     

    3 
 

زنجیره تأمین و مزیت برای متغیرهای عملیات مدیریت  sig مقدار زیر با توجه به جدول
درصد است و به همین علّت فرض صفر، یعنی ادعای برابری میانگین  2 کمتر از رقابتی

اطالعات و  فناوری زیرساخت پذیری شود. همچنین برای دو متغیر انعطاف رد می 2 با
درصد بوده درنتیجه فرض یعنی ادعای برابری  2 بیشتر از sigعملکرد مالی مقدار 

. چون 1:توان گفت با توجه به مقادیر حد باال و پایین می .شود تأیید می 3 میانگین با
برای متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین و مزیت رقابتی حد باال و پایین مثبت است، 

تر است. درنتیجه متغیر موردنظر در جامعه از  میانگین از مقدار مورد آزمون بزرگ
پذیری زیرساخت فناوری  رای متغیر انعطاف. چون ب7وضعیت مطلوبی برخوردار است. 

اطالعات و عملکرد مالی حد باال مثبت و حد پایین منفی است، میانگین با مقدار مورد 
آزمون مساوی است. درنتیجه متغیر موردنظر در جامعه از وضعیت نسبتاً مطلوبی 

 برخوردار است.
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 ای( تک نمونه tآزمون میانگین یک جامعه ) .1جدول 

 میانگین یک جامعهآزمون 

 1ارزش مورد آزمون =  

 t متغیر

Df 
درجه 
 آزادی

Sig. (2-tailed) 
میانگین 
 اختالفات

% 49فاصله اطمینان 
 برای تفاوت

 حد پایین حد باال 

پذیری زیرساخت  انعطاف
 فناوری اطالعات

222/1  112 122/2  11722/2  7121/2  2272/2-  

عملیات مدیریت زنجیره 
 تأمین

227/2  112 221./  72721/2  22/2  2921/2  

927/7 مزیت رقابتی  112 222/2  72921/2  2221/2  2192/2  

 -1221/2 2922/2 2222/2 222/2 112 112/2 عملکرد مالی

 تحلیل عاملی تأییدی

گیری تا چه اندازه برای سنجش  های اندازهکه شاخص منظور مشخص شدن این به
عاملی تأییدی در مورد کلیه عوامل نهفته اجرا قبول هستند، تحلیل  متغیرهای پنهان قابل

 که داد نشان نشان داده شده است. نتایج 7شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول 

ی  همه .هستند قبولی قابل ( در سطحt-value) ضریب رگرسیون و مقدار معناداری کلیه
 22/2های موردبررسی دارای مقدار ضریب رگرسیونی بیشتر از  سؤاالت مربوط به عامل

قبول است. همچنین بار  ی سؤاالت قابل هستند یعنی مقدار ضریب رگرسیونی همه
بوده درنتیجه  91/1تر از  های متغیرهای بزرگ عاملی استاندارد برای تمامی شاخص

 باشند. خوبی برای بیان متغیرهای تحقیق می ها نماینده توان گفت که شاخص می

 های پژوهش بار عاملی استاندارد و مقدار معناداری برای شاخص .9جدول 

 بار عاملی ها شاخص متغیر

پذیری زیرساخت انعطاف
 فناوری اطالعات

 22/2 قابلیت اتصال
 9/2 سازگاری

 29/2 ای بودن( ماژوالر )قطعه

 تأمینعملیات مدیریت زنجیره 

 9/2 کنندگان همکاری استراتژیک بین تأمین
 97/2 ارتباط با مشتری

 21/2 شده کیفیت اطالعات به اشتراک گذاشته
 97/2 گذاری اطالعات اشتراک
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 بار عاملی ها شاخص متغیر
 22/2 به تعویق افتادن

 مزیت رقابتی

 27/2 هزینه/قیمت
 22/2 کیفیت

 29/2 قابلیت اطمینان تحویل
 22/2 نوآوری محصول

 22/2 زمان رسیدن به بازار

 عملکرد مالی

 29/2 سوددهی
 12/2 بازده فروش

 29/2 نرخ بازده دارایی
 29/2 گذاری بازده سرمایه

 
     /dfاست، وجود  92/1شده  محاسبه   /dfهمچنین با توجه به جدول زیر، مقدار 

دهنده برازش مناسب مدل است. همچنین ریشه خطای میانگین مجذورات  نشان 2تر از  
است.  222/2شده این مقدار برابر  باشد که در مدل ارائه 22/2بایستی کمتر از  تقریب می

ها با مدل توان گفت که داده افزار لیزرل می های نرم ها و خروجی با توجه به شاخص
دهنده این موضوع هستند که درمجموع  شده نشان ارائه های منطبق هستند و شاخص

خوبی با آن منطبق  های تجربی اصطالحاً به شده مدل مناسبی است و داده مدل ارائه
 باشند. می

 نتایج نیکویی برازش .9 جدول

 مقدار مجاز مقدار شاخص نام شاخص
 > 22/2 9/2 (GFIشاخص نیکویی برازش )
 نزدیک به یک 27/2 (AGFI) شده شاخص نیکویی برازش اصالح
 > 92/2 9/2 (NFIبونت ) ـ شاخص برازش هنجار شده بنتلر

 > 92/2 9/2 (RFIشاخص برازش نسبی یا )
 > 99/2 9/2 (IFIشاخص برازش افزایشی یا )

 > 92/2 9/2 (NNFI( یا شاخص برازش هنجار نشده )TLIلویس ) ـ شاخص تاکر

 نزدیک به صفر 221/2 (RMRریشه میانگین مربعات باقیمانده یا )
 > 99/2 9/2 (CFIشاخص برازش تطبیقی یا )

 >21/2 1/2 (PNFIشاخص برازش هنجار شده مقتصد یا )
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 ها آزمون فرضیه

پذیری زیرساخت فناوری اطالعات بر مزیت رقابتی تأثیر معناداری  فرضیه اول: انعطاف
که این عدد بین  توجه به ایناست که با  99/7دارد. عدد معناداری برای این فرضیه 

توان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است؛  نیست، می 91/1و  -91/1
پذیری زیرساخت فناوری اطالعات بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و یعنی انعطاف

معناداری دارد. فرضیه دوم: عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی تأثیر 
است که با توجه بین که این عدد  22/2دارد. عدد معناداری برای این فرضیه  معناداری

توان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته  نیست، می 91/1و  -91/1بین 
است؛ یعنی بررسی تأثیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و 

قابتی بر عملکرد مالی تأثیر معناداری دارد. عدد معناداری دارد. فرضیه سوم: مزیت ر
 91/1و  -91/1که این عدد بین  است که با توجه به این 7.21معناداری برای این فرضیه 

توان نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است؛ یعنی مزیت  نیست، می
پذیری  چهارم: انعطافرقابتی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. فرضیه 

زیرساخت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی تأثیر معناداری دارد عدد معناداری برای 
توان  است، می 91/1و  -91/1که این عدد بین  است که با توجه به این 17/1این فرضیه 

پذیری  نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفته است؛ یعنی تأثیر انعطاف
ت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی معناداری ندارد. فرضیه پنجم: عملیات زیرساخ

مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی تأثیر معناداری دارد. عدد معناداری برای این 
توان  نیست، می 91/1و  -91/1که این عدد بین  است که با توجه به این 21/7فرضیه 

رار گرفته است؛ یعنی عملیات مدیریت زنجیره نتیجه گرفت که این فرضیه مورد تأیید ق
 تأمین بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

پذیری زیرساخت فناوری بر  ( اثر مستقیم انعطاف1در پایان نیز با توجه به جدول )
پذیری زیرساخت فناوری بر عملکرد  ( از اثر غیرمستقیم انعطاف12/2عملکرد مالی )

دهد نقش میانجی مزیت  ( بیشتر است و نشان می12/2رقابتی ) مالی از طریق مزیت
رقابتی رد است. همچنین اثر مستقیم عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی 

( از اثر غیرمستقیم عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی از طریق 21/2)
ش میانجی مزیت رقابتی در دهنده رد نق ( بیشتر است؛ و این نشان72/2مزیت رقابتی )
 این رابطه است.
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 ها با توجه به نتایج مدل معادالت ساختاری وتحلیل فرضیه تجزیه .2جدول 

-Tمقدار  مقدار اثر فرضیه ردیف

VALUE 

تأیید / 
 رد

1 
پذیری زیرساخت فناوری اطالعات بر  انعطاف

 مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 تأیید 99/7 22/2

7 
عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت 

 رقابتی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 تأیید 22/2 22/2

2 
پذیری زیرساخت فناوری اطالعات بر  انعطاف

 عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 رد 17/1 12/2

2 
عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد 

 مالی تأثیر مثبت و معنادار دارد.
 تأیید 21/7 21/2

2 
مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و 

 معنادار دارد.
 تأیید 22/7 22/2

  اثر غیرمستقیم اثر مستقیم  

1 
پذیری  مزیت رقابتی در رابطه بین انعطاف

زیرساخت فناوری و عملکرد مالی نقش 
 میانجی دارد.

 رد 12/2 12/2

2 
مزیت رقابتی در رابطه بین عملیات مدیریت 
زنجیره تأمین و عملکرد مالی نقش میانجی 

 دارد.
 رد 72/2 21/2

 

 
 شده در حالت استاندارد مدل معادالت ساختاری اصالح. 1نمودار 
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 شده در حالت معناداری مدل معادالت ساختاری اصالح .2نمودار 

همچنین جهت بررسی مدل الزم است که ما ابتدا کلیت مدل را مورد ارزیابی قرار دهیم 
سپس جزئیات را بررسی کنیم. برای بررسی مدل که ما حداقل یک مورد از  و

یافته را جهت  های مطرح در برازش مطلق، برازش نسبی و برازش تعدیل شاخص
شده از  های استخراجامتحان مدل موردبررسی و ارزیابی قرار دهیم، جدول ذیل شاخص

 دهد. برازش مدل را نشان می

 رازشنتایج نیکویی ب . 7جدول 
 مقدار مجاز مقدار شاخص نام شاخص

 >22/2 9/2 (GFIشاخص نیکویی برازش )
 نزدیک به یک 2/2 (AGFIشده ) شاخص نیکویی برازش اصالح
 > 92/2 9/2 (NFIبونت ) -شاخص برازش هنجار شده بنتلر

 >91/2 9/2 (RFIشاخص برازش نسبی یا )
 > 92/2 9/2 (IFIشاخص برازش افزایشی یا )

 >92/2 9/2 (NNFI( یا شاخص برازش هنجار نشده )TLIلویس ) -تاکرشاخص 
 نزدیک به صفر 212/2 (RMRریشه میانگین مربعات باقیمانده یا )

 > 92/2 9/2 (CFIشاخص برازش تطبیقی یا )
 >22/2 1/2 (PNFIشاخص برازش هنجار شده مقتصد یا )

 
تا  1است که عددی بین  17/7برای مدل معادالت ساختاری    /dfبا توجه اینکه مقدار 

توان گفت که مدل از برازش  است، می 227/2برابر با  RMSEAاست و نیز مقدار  2
های تحقیق را مورد  توان با استناد به آن فرضیه که می طوری خوبی برخوردار است به
 آزمون و بررسی قرار داد. 
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 گیری نتیجه

پذیری زیرساخت فناوری اطالعات و  دادن تأثیر انعطافهدف این پژوهش نشان 
 نتیجه عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی بوده است. اولین

پذیری زیرساخت فناوری برد و ترنر  انعطاف داد نشان حاضر پژوهش از آمده دست به
 آمد دست به پژوهش این از که دیگری ( مطابقت دارد. نتیجه1291سیما ) ( خوش7221)

است عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و  آن از حاکی
( مطابقت 7222تریسی و همکارانش ) معناداری دارد. نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش

 .دارد
فرضیه سوم از طریق مدل معادالت ساختاری مورد تأیید قرار نگرفته  نتایج نشان داد که

دهنده همبستگی  درصد است که نشان 2.22اما ضریب همبستگی بین این دو  است
هایی است که برای  مثبت و معنادار است، علت مورد تأیید قرار نگرفتن وجود هزینه

های موردبررسی نیاز است، از طرفی این  ایجاد زیرساخت فناوری اطالعات در شرکت
از وضعیت مطلوبی برخوردار  tبه آزمون تغییرها در جامعه آماری موردبررسی با استناد 

 همچنین در این تحقیق دریافتیمهایی که برای این دو الزم است.  نیستند به دلیل هزینه
عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی تأثیر معناداری دارد؛ نتیجه این فرضیه با 

(، چو و همکاران 7212زاده و قیوم ) (، خرم7212های ساح و همکاران ) نتایج پژوهش
( مطابقت دارد. نتایج همچنین نشان داد مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تأثیر 7222)

(، کیم 7221های آگوس و ساگر ) معناداری دارد. نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش
 ( مطابقت دارد.7217( و آغا و همکاران )7221)

 پیشنهادها

 گردد: های زیر ارائه می ین تحقیق پیشنهادآمده در ا دست های به با توجه به یافته
با نیازسنجی در سطح عملیات زنجیره ارزش سازمان دقیقاً مشخص گردد که سازمان به 

هایی از ناحیه فناوری اطالعات نیازمند بوده و سپس با توجه به اطالعات  چه کمک
عات دار در حوزه زیرساخت فنی فناوری اطال گذاری هدف دریافتی نسبت به سرمایه

 اقدام نمایند.
گذاری کنند تا این نیروها قادر به استفاده  در امر آموزش و تربیت نیروی انسانی سرمایه 

تبع آن موجب افزایش  های مربوط به فناوری اطالعات باشند که به اثربخش از سیستم
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 شود. عملکرد مالی می

ها و تسریع  کردن تأخیرها در فرآیند انجام کارها جهت کم  گردد که سازمان پیشنهاد می 
کارها بازنگری نمایند، همچنین به عملیات مدیریت زنجیره تأمین جهت کاهش 

های زنجیره تأمین توجه بیشتری نمایند زیرا این عملیات منجر به کسب مزیت  هزینه
 رقابتی و درنهایت بهبود عملکرد مالی سازمان خواهد شد.

 :گردد محققان در تحقیقات آینده پیشنهاد می
 پذیری زیرساخت فناوری اطالعات  تأثیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین و انعطاف

 را بر مزیت رقابتی پایدار موردبررسی قرار دهند.
  در تحقیقات آینده تأثیر عوامل دیگر مربوط به عملیات مدیریت زنجیره تأمین

مین بر مانند، طول زنجیره تأمین، نوع زنجیره تأمین، موقعیت شرکت در زنجیره تأ
 مزیت رقابتی و عملکرد مالی موردبررسی قرار دهند.

 پذیری زیرساخت فناوری اطالعات بر عملیات  گردد تأثیر انعطاف پیشنهاد می
 مدیریت زنجیره تأمین و مزیت رقابتی مورد بررسی قرار گیرد.

 پذیری زیرساخت فناوری اطالعات و عملیات  گردد تأثیر انعطاف . پیشنهاد می
زنجیره تأمین با در نظر گرفتن نقش میانجی مزیت رقابتی پایدار بر مدیریت 

 عملکرد مالی مورد بررسی قرار گیرد.
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