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1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،کازرون ،ایران(نویسنده مسئول)
2استادیار و هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون ،کازرون ،ایران

چکیده
فنّاوری اطالعات طی سالهای اخیر ،ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است .همچنین با ورود فنّاوری اطالعات به
سازمان ،عملکرد شرکت نیز تغییر کرده است .این تغییر در صورتی میتواند مؤثر باشد که ابتدا فعالیتهایی را که فنّاوری
اطالعات میتواند انجام دهد ،شناخته و زمینه بروز این فعالیتها را فراهم نماییم .بنابراین سازمان میتواند با بهرهگیری از
ظرفیتهایی که فنّاوری اطالعات میتواند ایجاد کند سبب ارتقا عملکرد مالی شرکت شود .بنابراین ،این پژوهش به منظور
بررسی نقش میانجی قابلیت فرآیند کسب و کار و قابلیت مدیریت زنجیره تامین در تاثیر فناوری اطالعات بر عملکرد مالی
شرکت در شرکت پگاه فارس انجام پذیرفته است .لذا جهت بررسی متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد پنگ و همکاران
( )2016استفاده گردید و پرسشنامه پژوهش بین  90نفر نمونه از جامعه آماری که کلیه مدیران و کارشناسان شرکت پگاه
فارس می باشد ،توزیع شد .روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود .جهت پاسخ به سواالت و بررسی فرضیات تحقیق با نرم
افزار  Smart-PLSاز روش بررسی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده گردید.
نتایج نشان می دهد که فناوری اطالعات به صورت مستقیم بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری ندارد اما به صورت
غیرمستقیم و با نقش میا نجی مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی
داری دارد .نتایج همچنین تاثیر مثبت و معنی دار فناوری اطالعات بر مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین را
نیز تایید می کند .نتایج همچنین نشان می دهد که مدیریت فرایند کسب و کار و مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی
شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارند.
واژههای کلیدی :قابلیت فناوری اطالعات ،قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار ،قابلیت مدیریت زنجیره تامین ،عملکرد مالی
شرکت
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 .1مقدمه
در دنیای کسب و کار امروز ،سازمان ها با شرایطی از قبیل بازارهای به شدت متغیر ،رقابت جهانی ،کاهش سیکل نوآوری
فن آوری ،دسترسی جهانی و به موقع به اطالعات ،و همچنین تغییرات گسترده در محیط های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی
مواجه هستند ،که مزیت رقابتی پایدار ،و مهمتر از آن ،حیات و بقای آنها را به چالش کشیدهاند؛ اما توانایی سازمان ها برای
دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ،و حفظ پیوسته و مستمر بقایشان در محیط های پویا و متالطم ،غیر قابل پیش بینی ،و بویژه
خصمانه ،به توانایی آنها در فرایند کسب و کار و قابلیت های مدیریت زنجیره تامینشان ،و در نتیجه به قابلیت های انطباقی،
پردازش اطالعات ،یادگیری و حل مسائل شان بستگی دارد .دیدگاه فعالیتهای سازمانی بر پایة فناوری اطالعات بحث کرده
است که یکی از سازوکارهای مهمی که از طریق آن فناوری اطالعات بر فعالیت شرکتها اثر میگذارد استفادة اهرمی از
تواناییهای سازمانی همچون مدیریت دانش ،توسعه محصوالت جدید ،مدیریت زنجیره تأمین کاال و افزایش انعطافپذیری در
تجارت می باشد .این پژوهش بر اساس تحقیقات موجود در زمینه توانایی های مدیریتی فناوری اطالعات محور و تلفیق بخش
فناوری اطالعات با بخش فرایند کسب و کار و قابلیت های مدیریت زنجیره تامین بنا شده است و هدف آن ربط این حوزه ها با
استفاده از تحقیقات موجود میباشد.
 .2بیان مسئله
در سال های اخیر ،شرکت ها شدیدا در فناوری اطالعات سرمایه گذاری کرده اند .با این همه ،شیوع برنامه های کاربردی
فناوری اطالعات فرصت های جدیدی برای شرکت ها به منظور بهبود قابلیت مدیریت خود ایجاد می کند .بررسی های انجام
شده نشان داده است که سرمایه گذاری در فناوری اطالعات توسط شرکت های کوچک و متوسط در کشور چین نزدیک به
 200میلیارد دالر است؛ با این حال ،بهبود در عملکرد عملیاتی و رقابت آنها بسیار ناچیز بوده است (پنک و همکاران.)2016 1،
بنابراین ،مسئله کلیدی مدیریت این است که به اصطالح پارادوکس بهره وریسیستم های اطالعات ،که اشاره به تضاد بین
پیشرفت عظیم در فنآوری زمینه ای و عدم سوددهی از سرمایه گذاری فناوری دارد(برینجولفسون و هیت ،)1996 2،چگونه
قابل حل است.
دیدگاه فرآیند کسب و کار از منظر فناوری اطالعات اینگونه استدالل میکند که ارزش باالی کسب و کار ناشی از پیوند
ریشه ای فناوری اطالعات با فرآیندهای کسب و کار است (باروآ و همکاران .)1995 3،به طور کلی ،فناوری اطالعات ،فرآیندهای
کسب و کار (مانند توسعه محصول ،مدیریت کیفیت ،تولید ،و مدیریت زنجیره تامین) را تحت تاثیر خود قرار می دهد ،که آنها
نیز به نوبه خود ،بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارند (پنک و همکاران .)2016 ،لیوز و بیرد )2003(4چارچوبی به منظور مطالعه
اثر میانجی گری فرآیندهای کسب و کار در ارتباط بین فناوری اطالعات و عملکرد شرکت ایجاد کرده اند .آنها معتقد بودند که
فناوری اطالعات زیرساخت هایی را برای عملکرد کسب و کار و فرآیندهای وابسته به آن فراهم می کند .پیشرفت های اخیر در
تحقیقات سیستم های اطالعات نشان داده است که قابلیت های مدیریت فرایند کسب و کار به عنوان میانجی مهم بین قابلیت
های فناوری اطالعات و عملکرد شرکت است (میتاس و همکاران2008 5،؛ میتاس و همکاران .)2011 ،با استفاده از تئوری بازی
1. Peng et al
2. Brynjolfsson & Hitt
3. Barua et al
4. Lewis and Byrd
5. Mithas et al
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ها پنگ ( ) 2009شرایطی را برای بازی بهینه بین سطح کاربرد فناوری اطالعات و قابلیت های مدیریت به منظور بکارگیری
فناوری اطالعات در اثربخشی عملکرد اثبات می کند .به این ترتیب ،فناوری اطالعات در استفاده مناسب از منابع شرکت بسیار
نا کارآمد بوده است.
پژوهش در ارزش کسب و کار فناوری اطالعات ،در کشورهای توسعه یافته به سطح معینی از بلوغ رسیده است
(کنستانتنیدز و همکاران2012 6،؛ گروور و کوهلی .)2012 7،کار تجربی در مورد این موضوع در کشورهای حال توسعه (مانند
ایران) در مرحله نوپای آن است .و اینکه آیا یافته های کشورهای توسعه یافته قابل تعمیم به کشورهای در حال توسعه است،
ناشناخته است و ممکن است سوال برانگیز باشد .بنابراین ،تفاوت در مرحله توسعه اقتصادی ،ساختارهای سازمانی و فرهنگ
بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ممکن اس ت بر ارزش کسب و کار فناوری اطالعات تاثیر بگذارد .سان و همکاران8
( )2010بیان می دارند که اگر چه مسائل مربوط به سرمایه گذاری فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی مورد توجه دانشگاهیان
و پژوهشگران بوده است ،اما مطالعه تجربی مشابه در کشورهای در حال توسعه نسبتا محدود و نتایج بدست آمده از آنها با
تحقیقات موجود متناقض بوده است .به عنوان مثال لین و همکاران )2004( 9بازگشت سرمایه گذاری فناوری اطالعات در
صنایع تولیدی چین را تجزیه و تحلیل کرده اند و متوجه شدند که فناوری اطالعات عملکرد شرکت را افزایش می دهد .عالوه
 )200910نشان داد که تشدید
بر این ،مطالعه در مورد شرکت الکترونیک داخلی و خارجی در مالزی توسط راسیا و ماالکولونتا (
 ) 200411با استفاده از داده های داخلی یک بانک تجاری دولتی در
فنآوری و بهره وری رابطه مثبت دارند .با این حال ،ژائو (
چین بیان می دارد که سرمایه گذاری در دارایی های فناوری اطالعات مسلم و قطعی نیست و تاثیر منفی سالخی شده ای بر
بهره وری نهایی بانک دارد.
شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس یکی از شرکتهای بزرگ تحت پوشش شرکت صنایع شیر ایران می باشد که با بیش از
نیم قرن تجربه در تولید و فرآوری شیر و سایر فرآورده های شیری ،با استفاده از دستگاههای مدرن و پیشرفته دنیا یکی از
بزرگترین صنایع لبنی جنوب کشور محسوب می گردد و در حال حاضر با ظرفیتی حدود  450تن تولیدات خود را با نام تجاری
پگاه فارس در بسته بندی های کامالً بهداشتی به بازار عرضه می نماید .شرکت پگاه فارس افتخار میکند که با بیش از نیم قرن
تجربه در صنایع لبنیات ،دارای سرمایههای انسانی با انگیزه ،خالق ،متخصص و مسئولیت پذیر است که تمام تالش و توان خود
را برای دستیابی به اهداف عالیه شرکت در راستای اعتالی ایران اسالمی بکار میگیرند .به پشتوانه چنین سرمایه های
ارزشمندی است که این شرکت به سازمانی یادگیرنده و چابک تبدیل شده است که با بهرهگیری از رویکردهای نوین مدیریتی،
تجهیزات و فناوریهای روز تولید ،زنجیره تامین توانمند و مجهز به فناوری روز اطالعات و ارتباطات ،کسب و کار خود را به
طور مستمر بهبود داده و تمام فرایندهای خود را در جهت جلب رضایت ذینفعان ،ارتقاء سالمت جامعه و حفظ محیط زیست
توسعه میدهد ،همچنین این شرکت در راستای تعهد به ارتقاء سالمت جامعه از طریق تولید غذای ایمن و سالم و افزایش
کیفیت و تنوع محصوالت خود ،نسبت به تولید و عرضه محصوالتی نظیر ماست پروبیوتیک (بایوماس) ،پنیر با نمک جایگزین
(پتاسیم جایگزین سدیم) اقدامات چشمگیری انجام داده است .لذا توجه به فناوری اطالعات و مدیریت فرایند کسب و کار در
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این شرکت از اهمیت باالیی برخوردار است .به عالوه تحلیل گران معتقدند که یک سازمان با فناوری اطالعات بهتر ،عملکرد
بهتری در کسب و کار خواهند داشت .هرچند این ایده کلی به چالش کشیده شده است و در حقیقت روشن نیست که کدام
اقدامات ویژه شرکتی می توانند ارزش باالتری را نسبت به دیگر اقدامات برای بهبود فناوری اطالعات و عملکرد مالی شرکت
بسازند .در واقع یک خال در درک ما از رابطه میان روندهای معاصر فناوری اطالعات و پیامدهای متعاقب آن بر سازمان وجود
دارد .بدین منظور پژوهش حاضر به دنبال بررسی این مساله است که نقش میانجی قابلیت فرآیند کسب و کار و قابلیت
مدیریت زنجیره تامین در تاثیر فناوری اطالعات بر عملکرد مالی شرکت چگونه می باشد؟
 .3اهمیت و ضرورت تحقیق
فنّاوری فنّاوری اطالعات طی سال های اخیر ،ابعاد مختلف زندگی انسان را متأثر نموده است .همزمان با افزایش شدت
آلودگی ناشی از فعالیت های اقتصادی ،فنّاوری اطالعات توانسته در کشورهای توسعه یافته روند فزاینده انباشت آلودگی را
تعدیل نماید و از این مجرا کیفیت محیطزیست بهبود یابد( .کلین دورفر و همکاران .)200512،فنّاوری اطالعات و کاربردهای
آن در جهان به اندازهای تأثیرگذار بوده است که سران کشورهای جهان با برگزاری دو اجالس مهم (در سالهای  2003و
 2005میالدی در ژنو و تونس) پایههای اصول جامعه اطالعاتی را شکل دادند و با تهیّه برنامههای اصولی و علمی برای جامعه
اطالعاتی جهانی ،خود را برای تغییرات بیشتر آماده کردند (مظفر .)1387 ،به طوری که «جامعه اطالعاتی بسیاری از حوزههای
فناوری ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و محیطی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است .بهعنوان مثال در حوزه مربوط به فناوری و
فنّاوری فیلترهای هیبریدی پیشرفته جهت کنترل و کاهش آلودگیهای محیط ناشی از گرد و غبار است (حسنی.)1380 ،
همچنین با ورود فنّاوری اطالعات به سازمان ،عملکرد سازمان نیز تغییر کرده است .این تغییر در صورتی میتواند مؤثر باشد که
ابتدا فعالیتهایی را که فنّاوری اطالعات میتواند انجام دهد ،شناخته و زمینه بروز این فعالیتها را فراهم نماییم .بنابراین
سازمان میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهایی که فنّاوری اطالعات میتواند ایجاد کند سبب ارتقا عملکرد سازمان شود .همچنین
با بکارگیری فنّاوریهای دوستدار محیط ،آلودگی های محیط را کاهش دهد و سالمت کارکنان و جامعه را تضمین کند (وانگ و
همکاران.)201513،
تواناییهای منحصربهفرد فنّاوری اطالعات می تواند تلفیق فنّاوری اطالعات را با فرآیندهای مدیریتی محقق کند و عملکرد
شرکتها را بهبود بخشد .این تلفیق زمانی بهطور مؤثر تقویت خواهد شد که شرکتها در زمینه به کار بستن فعالیتهای
مدیریت فعال تر باشند .در واقع این تحقیق ساختار تلفیقی جدیدی را به جامعة  ITمعرفی میکند که عبارت است از تلفیق
فنّاوری اطالعات با فرایند کسب و کار و قابلیت های مدیریت زنجیره تامین که به معنای توانایی شرکتها در استفاده از
راهکارهای فنّاوری اطالعات در فرآیندهای مدیریت و فواید عملی آن در بهبود عملکرد شرکت است .این تلفیق تشریک مساعی
بخش فنّاوری اطالعات را با بخش مدیریت منابع امکانپذیر میسازد (نوو و وید.)201114،
بیشتر کشورهای توسعه یافته (که دارای سیستمهای پذیرنده در مواجهه با فناوری نوین هستند) منافع و خطرهای
احتمالی فناوری اطالعات و کاربردهای آن را پذیرفتهاند و از آن استفاده می کنند .بعضی از کشورهای در حال توسعه و یا فقیر
نیز که در خصوص مزایا و فرصت های این فنّاوری ،اطالعات کافی ندارند و یا از امکانات اقتصادی الزم برای به کارگیری این
پدیده بی بهره هستند ،در این زمینه دچار عقبماندگی شدهاند .کشورهایی نیز وجود دارند که از نظر مالی مشکل خاصی
ندارند ،اما با رویکردی ایدئولوژیک به این پدیده نوظهور نگاه میکنند و باعث تأخیر و یا مانع استفاده مردم کشور خود
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میشوند .متأسفانه این رویکرد موجب میشود خسارات جبران ناپذیری به جامعه تحمیل گردد .از آنجا که تمام ابعاد این پدیده
حتی در بعضی از کشورهای توسعهیافته نیز شناخته شده نیست .بنابراین ،فرهنگسازی و آسیبشناسی در زمینه معرفی
فنّاوری اطالعات و کاربردهای آن اقدام موثّری محسوب میشود (جاللی .)1384 ،بنابراین با توجه به ارزش و اهمیت فنّاوری
اطالعات ،در این پژوهش تاثیر فناوری اطالعات بر عملکرد شرکت با میانجیگری فرایند کسب و کار و قابلیت های مدیریت
زنجیره تامین در شرکت پگاه فارس مورد بررسی قرار خواهد گرفت .با توجه به اینکه فنّاوری اطالعات میتواند نقش بسزایی در
بهبود عملکرد و اثربخشی سازمان داشته باشد؛ ولی با این حال در سازمانها نارساییهایی در توجه به این عامل وجود دارد .لذا
این پژوهش بهعنوان یک کار علمی ،کاربردی و تجربی میتواند تا حدی جوابگوی بخشی از نارساییهای موجود در این زمینه
باشد .این پژوهش همچنین با بررسی فرایند کسب و کار و قابلیت های مدیریت زنجیره تامین بهعنوان متغیرهای میانجی در
رابطه فنّاوری اطالعات با عملکرد شرکت میتواند در جهت افزایش شناخت سازمانها در مورد فرایند کسب و کار و قابلیت های
مدیریت زنجیره تامین و نقشی که میتواند در رابطه فنّاوری اطالعات با عملکرد شرکت داشته باشد ،نیز مثمر ثمر واقع شود.
 .4پیشینه تحقیق
ناد ( )1385در مطالعه ای تحت عنوان توسعه تکنولوژی و اثرات آن بر محیط زیست ،ابتدا ابعاد توسعه تکنولوژی و فواید
و مضرات تکنولوژی و همچنین توسعه تکنولوژی در اروپا را بررسی کرده و سپس به چگونگی استفاده از سیستم های مدیریت
زیست محیطی پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان می دهد با افزایش توسعه تکنولوژی ،محیط زیست اسیب پذیر تر می
شود .البدوی و کرامتی ( )1385برای به کارگیری موثر تکنولوژی اطالعات در شرکت های تولیدی ،زیر ساخت سازمانی را
بررسی کردند .در واقع انها تاثیر تعدیل کننده زیر ساخت های سازمانی بر رابطه بین کاربرد تکنولوژی اطالعات و ارتقا عملکرد
را در  200شرکت قطعه ساز صنعت خودرو ایران مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی
نشان می دهد که تفویض اختیارات ،تمرکز زدایی ،آموزش ،کار گروهی ،مدیریت فرایند ،تغییر در تعامالت با تامین کنندگان و
راهبری نقش تعدیل کننده در رابطه بین به کارگیری تکنولوژی اطالعات و عملکرد شرکت ها دارند .لگزیان و همکاران ()1388
در مطالعه ای نشان داده اند شرکت های موفق امروزی تا حد زیادی رشد و سودآوری خود را مدیون سرمایه گذاری مستمر در
حوزه فن آوری اطالعات و فن آوری های مشابه دانسته و از این رو ،خود را موظف به تجهیز سطوح عالی شرکت جهت
رویارویی با الزامات این حوزه اثر گذار سازمانی می دانند .عربی ( )1388به بررسی پیشرفتهای فناوری اطالعات پرداخت و به
این نتیجه رسید که پیشرفتهای فناوری اطالعات از طریق رفع خطاهای انسانی ،کاهش هزینهها ،افزایش بهرهوری ،کیفیت و
اثربخشی بر سیستم اطالعات حسابداری تأثیر گذاشته است و همچنین باعث ایجاد زمینهها و کاربردهای جدید در حرفه
حسابداری شده است .عابدی جعفری ( )1390تأثیر استفاده از فناوری اطالعات بر عملکرد عملیاتی و عملکرد استراتژیک واحد
مدیریت منابع انسانی در شرکت های خودرو ساز و قطعه ساز تهران را مورد مطالعه قرار داده است .نتایج نشان داد که استفاده
از فناوری اطالعات در واحدهای منابع انسانی این شرکتها موجب بهبود عملکرد در دو جنبهی عملیاتی و استراتژیک میشود.
همچنین افزایش عملکرد عملیاتی نیز موجب افزایش عملکرد استراتژیک واحد منابع انسانی میشود .خوش سیما ()1390
جهت بررسی تاثیر انعطاف پذیری زیر ساختارهای فناوری اطالعات بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمان؛به طراحی و تبیین مدلی
به منظور بررسی رابطه انعطاف پذیری زیر ساخت های فناوری اطالعات و مزیت رقابتی و عملکرد سازمان مبادرت نمود .عابدی
جعفری و همکاران ( )1390در مطالعاتش نشان داده ورود فناوری اطالعات به زندگی بشر تغییرات بسیاری را در سازمانها
بهوجود آورده است و عالوه بر تغییر ساختارهای سازمان ،ماهیت و نقش بخشهای کسبوکاری را نیز تغییر داده است .قربان
زاده و نهاوندچی ( )1391در تبیین نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند محیط زیست؛ با مروری بر تعاریف رویکردها،
الزامات ،مزایا ،حیطه ها ،روش ها وابزار و موانع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در فرآیند آموزش محیط زیست؛ نشان
داد فناوری اطالعات و ارتباطات در فرایند محیط زیست نقش اساسی دارد .مراد حاصل و مزینی ( )1392در مطالعه ای نشان
داده اند که همزمان با افزایش شدت آلودگی ناشی از فعالیتهای اقتصادی ،فنآوری اطالعات و ارتباطات توانسته در کشورهای
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توسعه یافته روند فزاینده انباشت آلودگی را تعدیل نماید و از این مجرا کیفیت محیطزیست بهبود یابد .فرهنگی و همکاران
( )1392در مطالعه ای به بررسی وضعیت موجود و مطلوب فناوری های نوین ارتباطی و اطالعاتی ،ساختار سازمانی و عملکرد
شرکت های مشاور است .به عالوه تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد ساختار سازمانی آنها مورد بررسی قرار گرفته
است .سلمانی و گرجی ( )1392در یک مطالعه به بررسی رابطه فناوری اطالعات و عملکرد سازمانی پرداختند .نتایج پژوهش
نشان می دهد که فن آوری اطالعات با تمامی وجه کارت امتیازی متوازن رابطه معناداری دارد.و موجب اثر بخشی ارزیابی
عملکرد سازمان شده است .همچنین نتایج نشان میدهد که متغیرهای پیش بینی کنندهی فرآیند داخلی و رشد و یادگیری
توان پیش بینی کنندگی بیشتری نسبت به بقیه مولفه ها را برای عملکرد سازمانی دارند .جامعی و کرم زاده ( )1393پژوهشی
با عنوان بررسی نقش فناوری اطالعات روی پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاههای علوم پزشکی ایران (دانشگاه
علوم پزشکی کرمانشاه) انجام داده اند .نتایج حاصل از یافتههای پژوهش نشان میدهد که فناوری اطالعات نقش بسزایی در
برنامهریزی و تصمیمگیری مدیران ،مدیریت دادهها واطالعات ،ارزیابی عملکرد سازمانها و کارکنان ،افزایش امنیت اطالعات،
شیوه گزارشات مالی و مدیریت منابع انسانی ایفا میکند و همگی این عوامل در پیشبرد سیستم حسابداری تعهدی مؤثر
میباشند و رکن اساسی جهت تأثیر این عوامل را میتوان فناوری اطالعات متناسب با آن سیستم دانست .قاضی زاده
احسایی( )1393در تحقیقی به مطالعه تأثیر سرمایه گذاری در فناوری اطالعات بر عملکرد سازمان از طریق قابلیت های
فناوری اطالعات (شامل زیرساخت های فناوری اطالعات ،منابع انسانی فناوری اطالعات و منابع نامشهود فناوری اطالعات)
پرداخت .و به دنبال یافتن پاسخی برای این سوال است که آیا سرمایه گذاری مالی و انسانی انجام شده در زمینه فناوری
اطالعات به بهبود عملکرد سازمان می انجامد؟ نتایج نشان داد سرمایه گذاری در فناوری اطالعات در عملکرد سازمان (از طریق
قابلیت های فناوری اطالعات) تاثیر مثبت دارد .رامیرز و همکاران )2010(15پژوهشی با عنوان زیرساخت های فن آوری
اطالعات ،طراحی مجدد فرایند سازمانی ،و ارزش کسب و کار :تجزیه و تحلیل تجربی انجام داده اند .تعامل فناوری اطالعات و
پورتفولیو طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار همراه با بهره وری شرکت و ارزش و بازار است .به هر حال آنها شواهدی از
 )201016در مطالعه
تقاوت در این اثرات در انواع متفاوت طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار یافتهاند .واتسون و همکارانش (
ای ارتباط بین سیستم های اطالعاتی و توسعه پایدار زیست محیطی را مورد بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که انعطاف
پذیری زیرساختهای تکنیکی در  ITهمچنین میتواند باعث افزایش کارآمدی روندهای مدیریتی زیست محیطی از طریق
نظارت ،تجزیه و تحلیل و پر بازده کردن روندهای تجاری در زمینه کارکردهای زیست محیطی شود .متیاس و همکاران17
( )2011در پاسخ به این سوال چگونه قابلیت مدیریت اطالعات بر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد؟؛ نشان داده اند که انعطاف
پذیری زیرساختهای تکنیکی  ITامکان فراهم آوردن یا دسترسی داشتن به اطالعات دقیق ،به موقع و قابل اعتماد دربارة ابقاء
 )201118نشان داد که تواناییهای
منابع زیست محیطی را برای تمامی سطوح امکان پذیر می سازد .نتایج مطالعه نوو و وید (
منحصر به فرد  ITمیتواند تلفیق  ITرا با فرآیندهای مدیریتی زیست محیطی محقق کند و عملکرد محیطی شرکتها را بهبود
بخشد .این تلفیق زمانی به طور مؤثر تقویت خواهد شد که شرکتها در زمینه به کار بستن فعالیتهای مدیریت زیست محیطی
 )201319با ارائه مدلی که در آن تاکید کردند پیشرفت تواناییها در زمینه  ITشرکتهای
فعالتر باشند .سیدل و همکاران (
تولیدی را قادر می سازد به اهداف خود مبنی بر حفاظت بهتر از زیست محیطی دست یابند و بعالوه پیشنهاد میکند که تأثیر
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 ITدر این زمینه میتواند بر شرکتهایی که فعالیتهای بیشتری در زمینه زیست محیطی در برنامههای مدیریتی خود
 )201420ثابت کرده اند که توانایی شرکتها در استفادة اهرمی از
گنجاندهاند بیشتر از سایر شرکتها باشد .کومار و استیلیانو (
انعطاف پذیری زیرساختهای تکنیکی ،مهارتهای نیروی کار و همسوسازی فعالیتهای دو بخش  ITو تجارت فرصتهایی را
برای آنها فراهم میکند تا فنآوری اطالعات را با روندهای مدیریتی زیست محیطی ادغام کنند .وانگ و همکاران ()2015
پژوهشی با عنوان " چگونگی تأثیر فنآوری اطالعات بر روی کارکرد محیط زیست :شواهد تجربی از کشور چین" انجام اده اند.
بر اساس یافتهها  )1سه عامل در تلفیق فنآوری اطالعات بر فرآیندهای مدیریت محیط زیست مؤثرند :اول توانایی شرکتها در
استفاده از قدرت انعطافپذیری زیرساختهای تکنیکی در بخش  ،ITدوم توانایی فردی افراد در  ITو سوم همسوسازی فعالیتها
در بخش  ITو بخ ش تجارت که در صورت عملی شدن این سه مورد عملکرد زیست محیطی بهبود خواهد یافت )2 .این تلفیق
(تلفیق فعالیتهای  ITبا فعالیتهای مدیریت زیست محیطی) زمانی قویتر خواهد شد که گرایش واحدهای تجاری به سمت
استفادة بدون آسیب از منابع طبیعی زیست محیطی باشد  )3به جامعة سیستم اطالعات ) (ISساختاری را معرفی کرده اند که
بر اساس آن تلفیق فعالیتهای مدیریتی  ITو فعالیتهای مدیریت زیست محیطی امکانپذیر باشد و البته با استفاده از تئوری
و تحقیقات تجربی نشان داده شد که این تلفیق و اشتراک مساعی میتواند به عنوان یک عملکرد بسیار مهم تلقی شود که از
 )201521پژوهشی
طریق آن توانایی بخش فنآوری اطالعات میتواند بر کارآیی زیست محیطی اثرگذار باشد .کلین و همکاران (
با عنوان فن آوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک استراتژی کلیدی برای مدیریت زنجیره تأمین در شرکت های کوچک و
متوسط تولیدی انجام داده اند .نتایج نتایج نشان می دهد که استراتژی ها و فن آوری اطالعات و ارتباطات بر عملکرد مدیریت
زنجیره تأمین تأثیر دارند .استفاده از فن آوری ارتباطات و اطالعات مدیریت منابع (مواد) اطالعات را تسهیل کرده و از تأخیر
جلوگیری می کند ،که نه تنها باعث کاهش هزینه بلکه همچنین باعث افزایش برآورده سازی نیاز مشتری نیز می شود؛ و به این
 )201622پژوهشی با عنوان مدل چندمعیاری در
ترتیب این کار رقابت پذیری کلی سازمان را تقویت می کند .فررا و همکاران (
مسئلههای زیرساختار تکنولوژی اطالعات انجام داده اند .آنها بیان می دارند که تکنولوژی به یک جزء حیاتی برای سازمان ها
تبدیل شده است .از این رو ضروری است تا کیفیت و راهحل های  ITکارامد را تضمین کرد تا انتطارات زمینه های کسب و کار
را برآورده ساخت .پنگ و همکاران ( )2016پژوهشی با عنوان اثر میانجیگری فرایند کسب و کار و قابلیت های مدیریت زنجیره
تامین بر روی تاثیر فناوری اطالعات بر عملکرد شرکت :شواهد از شرکت های چینی انجام داده اند .نتایج نشان می دهد که
تنها ترکیب قابلیت فناوری اطالعات با قابلیت های شرکت برای بهینه سازی فرآیندهای کسب و کار و برای بهبود مدیریت
زنجیره می توانید عملکرد شرکت را باال ببرد.
 .5مدل مفهومی تحقیق
از آنجا که هر پژوهش میدانی و پیمایشی نیازمند نقشه ذهنی و مدل مفهومی است که در قالب ابزار تحلیلی مناسب،
متغیرها و روابط بین آنها ترسیم شده باشد ،بر همین اساس ،با توجه به ادبیات تحقیق و نظریات مطرح شده یک مدل تحلیلی
از فرضیات ،فناوری اطالعات و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت با نقش میانجیگری فرایند کسب و کار و قابلیت های مدیریت
زنجیره تامین ،ذیال ارائه شده است:
قابلیت مدیریت
فرایند کسب و کار

& Stylianou

عملکرد مالی

قابلیت فناوری

شرکت

اطالعات

قابلیت مدیریت
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 .6فرضیه های تحقیق
الف) فرضیه های اصلی
 -1قابلیت فناو ری اطالعات به واسطه قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
 -2قابلیت فناوری اطالعات به واسطه قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
ب) فرضیه های فرعی
 -1قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
 -2قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار تاثیر معنی داری دارد.
 -3قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت زنجیره تامین تاثیر معنی داری دارد.
 -4قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
 -5قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
 .7روش و طرح تحقیق
این تحقیق به مانند اکثر تحقیقات در قالب پایان نامه های دانشجویی ،تحقیقی کاربردی است .محقق پس از مشاهده
ناتوانایی شرکت های مختلف در بکارگیری فناوری اطالعات به منظور بهبود عملکرد مالی خود علت اصلی مجموعه ای از این
ناتوانایی ها را عدم توجه به فرایند کسب و کار و قابلیت های مدیریت زنجیره تامین تشخیص داده ،و سپس به بررسی این
مسأله در قالب طرح تحقیق پرداخته است و در نهایت نیز پیشنهاداتی را در قالب بررسی های انجام شده ارائه می دهد .روش
تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ،روش توصیفی از نوع همبستگی است .این تحقیق از این جهت یک تحقیق توصیفی
است که ب ه توصیف جزء به جزء یک موقعیت و یا یک رشته از شرایط پرداخته است .همچنین در تحقیق همبستگی متغیرهای

مستقل را شناسایی و چگونگی تأثیر آن ها را بر متغیر وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند.
 .8جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونهگیری
در این تحقیق جامعه هدف کلیه مدیران و کارشناسان شرکت پگاه فارس است که تعداد آنها حدود  115نفر می باشد .در
تحقیق حاضر برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده و پرسشنامه پژوهش به صورت تصادفی
بین مدیران و کارشناسان شرکت پگاه فارس توزیع خواهد شد .با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و برابر با  115نفر
می باشد برای انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است .فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روشها برای
محاسبه حجم نمونه آماری است .بنابراین تعداد نمونه مورد بررسی در این پژوهش برابر با  89نفر می باشد .که تعداد 100
پرسشنامه توزیع گردید و از میان آنها تعداد  90پرسشنامه مناسب برای تجزیه و تحلیل انتخاب گردید.
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 .9ابزار گردآوری داده ها
اطالعات مربوط به اندازه گیری داده های تحقیق با چهار پرسشنامه معتبر جمع آوری گردید .پرسشنامه قابلیت فناوری
اطالعات  5سوال داشت ،پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار  4سوال داشت ،پرسشنامه قابلیت مدیریت زنجیره تامین 10
سوال داشت و از پاسخ دهندگان خواسته شده بود که نظراتشان را نسبت به هر سؤال اعالم دارند .پرسشنامه عملکرد مالی
شرکت نیز شامل  4سوال می باشد که تخصیص سواالت پرسشنامه به متغیرهای تحقیق در جدول شماره  1آمده است:
جدول شماره  1تخصیص سواالت پرسشنامه مطابق با متغیرها و شاخص های تحقیق

شاخص

متغیرها

به روزتر بودن برنامه های فناوری اطالعات این شرکت در مقایسه با رقبا

قابلیت های فناوری
اطالعات

قابلیت های مدیریت
فرایند کسب و کار

سؤاالت
مرتبط
1

مدون شدن همه داده های اساسی در شرکت به طور یکنواخت و عدم بی نظمی در 2
کدگذاری داده ها
ترویج مدیریت موثر برای پاالیش و بهینه سازی عملیات واحد کسب و کار ،از طریق سیستم 3
های اطالعاتی در شرکت
استراتژیک بودن بخش  ITدر بین بخش های شرکت

4

راه اندازی و استفاده از سیستم های اطالعاتی آسان در شرکت

5

برخورداری شرکت از ممیزی و صالحیت خوبی در بازار

6

حل آسان مسائل متقابل بخش های فرایند کسب و کار در شرکت

7

شناسایی دالیل و استقرار راه های مناسب برای اصالح شرایط ،زمانی که حالت غیر طبیعی 8
در محصوالت یا خدمات رخ دهد
رضایت مشتریان از فرایند کسب و کار شرکت

9

تالش برای ایجاد روابط بلندمدت با تامین کنندگان

10

حل مسائل مرتبط با مدیریت زنجیره تامین سبز با کمک مشتریان

11

کاهش تعداد تامین کنندگان به وسیله مدیریت موجودی صفر و مدیریت کیفیت جامع

12

ارزیابی تامین کنندگان را بر اساس کیفیت ،عملکرد تحویل و قیمت

13

قابلیت های مدیریت انتخاب تامین کنندگان بر اساس کیفیت نه قیمت و یا تاریخ تحویل
زنجیره تامین
دارا بودن سیستم جامع ارزیابی تامین کنندگان

14

عملکرد شرکت

15

مشارکت فعال تامین کنندگان در فرایند طراحی و تولید محصوالت و خدمات شرکت

16

تکیه بر چند تامین کننده معقول و قابل اعتماد

17

فراهم کردن برنامه هایی برای آموزش تامین کننده ها

18

ارائه کمک های فنی به تامین کننده ها

19

رشد سهم بازار

20

رشد درآمد

21

رشد فروش

22

بازگشت سرمایه

23
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 .10روایی و پایایی پرسشنامه ها
روایی :جهت تعیین روایی پرسشنامه تحقیق حاظر بعد از چند بار تجدید نظر در بین مدیران و کارشناسان شرکت پگاه
فارس توزیع شده است.
پایایی :در این تحقیق برای ،سنجش پایایی پرسشنامه ،باتوجه به اینکه سطح اندازه گیری ترتیبی با  5رتبه میباشد ،از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که در جدول شماره  2نشان داده شده است
جدول شماره  2نتایج محاسبه پایایی پرسشنامه

متغیر مستقل
متغیرهای میانجیگر
متغیر وابسته

مولفه

مقدار آلفای
کرونباخ

تعداد سوال

قابلیت های فناوری اطالعات

0/907

5

قابلیت های مدیریت فرایند کسب و کار

0/875

4

قابلیت های مدیریت زنجیره تامین

0/856

10

عملکرد مالی شرکت

0/875

4

کل پرسشنامه

0/917

23

 .11روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در پژوهش حاضر برای توصیف داده های جمع آوری شده از انواع شاخص های آماری از جمله فراوانی ،درصد فراوانی،
انواع جدول ها و نمودارها استفاده می شود .در بخش آمار استنباطی به جهت پاسخ به سواالت و بررسی فرضیات تحقیق از
روش بررسی معادالت ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSاستفاده خواهد شد .در بخش آمار
توصیفی از نرم افزارهای رایج آماری مانند  Excelو  SPSSدر بخش آمار استنباطی از نرم افزار  Smart-PLSاستفاده خواهد
شد.

 .12بررسی نرمال بودن متغیرها
از آن جایی که برای استفاده از تکنیک های آماری مقتضی ابتدا باید مشخص شود که داده های جمع آوری شده از توزیع
نرمال برخوردار است یا غیر نرمال ،در این مرحله به بررسی نتایج حاصل از آزمون گولموگوروف -اسمیرنوف در مورد هریک از
متغیرها پرداخته می شود و بر اساس نتایج حاصل ،آزمونهای مناسب برای بررسی صحت فرضیات تحقیق را اتخاذ می شود.
= دادههای پژوهش دارای توزیع نرمال است
= دادههای پژوهش دارای توزیع نرمال نیست.
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جدول شماره  3نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرها

متغیر

سطح معنی داری

قابلیت فناوری اطالعات
قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار
قابلیت مدیریت زنجیره تامین
عملکرد شرکت

./005
./001
0/002
./008

مقدارخطا
0/05
0/05
0/05
0/05

تایید فرض

نتیجه گیری

H1

نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست
نرمال نیست

H1
H1
H1

از آن جایی که با توجه به نتایج جدول شماره  3مقدارسطح معناداری برای اکثر متغیرها بزرگتراز مقدار خطا 0/05
نمیباشد .درنتیجه دادهها دارای توزیع نرمال نمیباشد .لذا از روش حداقل مربعات جزئی برای تحلیل فرضیات استفاده میشود.

شکل شماره  1ضرایب معناداری فرضیه ها در مدل

 1-12بررسی فرضیه های تحقیق
 1-1-12فرضیه اصلی:
شکل شماره ( 2مدل پژوهش در نرم افزار ( ،)PLSمدل مفهومی پژوهش در نرم افزار  PLSرا نشان میدهد .کلیه
متغیرهای تحقیق به دو دستهی پنهان و آشکار تبدیل میشوند .در این پژوهش قابلیت فناوری اطالعات متغیر برونزا ،بعد
عملکرد مالی شرکت ،متغیر درونزا و بعد قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار و قابلیت مدیریت زنجیره تامین هم برونزا و هم
درونزاست میباشد.
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شکل شماره  2مدل پژوهش در نرم افزار PLS

با توجه به مدل در حالت تخمین ضرایب میتوان بارهای عاملی و ضرایب مسیر را برآورد کرد.

شکل شماره  3مدل پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

از آنجا که سوالهای  9و  14در هر دو مدل اصلی و فرعی بار عاملی کمتر از  ./6دارد از هر دو مدل حذف و مدل دوباره
اجرا شد .شکل شماره  3اصالح شده مدل را نشان میدهد.
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شکل شماره  4مدل اصالح شده پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد

به کمک نرم افزار  plsبارهای عاملی مدل اندازهگیری برای قابلیت فناوری اطالعات ،قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار،
قابلیت مدیریت زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت محاسبه شد .در جدول زیر نتایج بارهای عاملی آورده شده است .تمامی
ضرایب به جز ضریب  9و  14در سطح اطمینان  95درصد معنادار میباشند .بنابراین نتایج حاصله از بارهای عاملی روایی باالی
مدل را تایید میکند.
جدول شماره  4نتایج بارهای عاملی

عملکرد مالی
شرکت

قابلیت مدیریت
زنجیره تامین

قابلیت مدیریت
فرایند کسب و کار

قابلیت فناوری
اطالعات
0/677

Q1

0/844

Q2

0/787

Q3

0/801

Q4

0/733

Q5

0/834

Q6

0/709

Q7

0/648

Q8

0/639

Q10

0/661

Q11

0/679

Q12

0/898

Q13

0/641

Q15

0/730

Q16
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0/700

Q17

0/631

Q18

0/682

Q19

0/826

Q20

0/841

Q21

0/796

Q22

0/896

Q23

نمودار زیر(ضرایب معناداری فرضیهها) ،مدلهای پژوهش را در حالت معناداری ضرایب ( )t-valueنشان میدهد .این
مدل در واقع تمامی معادالت اندازه گیری (بارهای عاملی) و معادالت ساختاری (ضرایب مسیر) را با استفاده از آماره  ،tآزمون
میکند .با توجه به نوع فرضیههایی که در پژوهش حاضر بیان گردیده است ،طبیعتا هنگامی فرضیهها مورد تایید قرار خواهند
گرفت که ضریب مسیر مربوطه مثبت بوده و عدد معنی داری آن نیز که همان آماره تی میباشد معنی دار باشد .بر طبق این
مدل ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان  %95معنادار میباشد اگر مقدار آمارهی  tخارج بازهی (  -1/96تا  )+1/96قرار
گیرد و اگر مقدار آمارهی  tدرون این بازه قرار گیرد ،در نتیجه بار عاملی یا ضریب مسیر ،معنادار نیست .ضریب مسیر و بار
عاملی در سطح اطمینان  %99معنادار میباشد اگر مقدار آمارهی  tخارج بازهی (  -2/58تا  )+2/58قرار گیرد .بر طبق نتایج به
دست آمده از آزمون  tتمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان  %95معنادار شدهاند و در اندازهگیری سازههای خود سهم
معناداری را ایفا کردهاند.

شکل شماره  5ضرایب معناداری فرضیه ها در مدل

 2-1-12روشهای ارزیابی مدلهای سنجش شکل دهنده
قابلیت فناوری اطالعات توانسته است  0/335از واریانس متغیر قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار و  0/468از واریانس
متغیر قابلیت مدیریت زنجیره تامین را توضیح دهد و ابعاد قابلیت فناوری اطالعات ،قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار و قابلیت
مدیریت زنجیره تامین روی هم رفته توانسته اند  0/627از واریانس متغیر عملکرد مالی شرکت را توضیح دهند؛ محققین سه
مقدار 0/33 ،0/19و  0/67را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی  R2معرفی نموده اند .بر این اساس
میتوان نتیجه گرفت که مدل از قابلیت پیش بینی باالیی برخوردار میباشد مقدار باقیمانده مربوط به خطای پیش بینی میباشد
و میتواند شامل دیگر عوامل تاثیر گذار بر قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار ،قابلیت مدیریت زنجیره تامین و عملکرد مالی
شرکت باشند.
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شکل شماره  6ارزیابی مدلهای سنجش شکل دهنده

 3-1-2پاسخ به فرضیات پژوهش
فرضیه اول :قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
 :H0قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری ندارد.
 : H1قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  tکه در جدول شماره  5و همچنین در نمودارهای (مدل پژوهش و
ضرایب معناداری فرضیهها در مدل) ،بعد قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری ندارد (آماره  tداخل
بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است).
جدول شماره  5اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیه اول پژوهش

ضریب مسیر( )βآماره  tنتیجه فرضیه محقق

فرضیه تحقیق
قابلیت فناوری اطالعات ← عملکرد مالی شرکت

0/149

1/532

تایید نمیشود

فرضیه دوم :قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار تاثیر معنی داری دارد.
 :H0قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار تاثیر معنی داری ندارد.
 : H1قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار تاثیر معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  tکه در جدول شماره  6و همچنین در نمودارهای (مدل پژوهش و
ضرایب معناداری فرضیهها در مدل) ،بعد قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار تأثیر معناداری دارد
(آماره  tخارج از بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است).
جدول شماره  6اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیه دوم پژوهش

ضریب مسیر( )βآماره  tنتیجه فرضیه محقق

فرضیه تحقیق
قابلیت فناوری اطالعات ← قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار

0/578

7/637

تایید میشود

فرضیه سوم :قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت زنجیره تامین تاثیر معنی داری دارد.
 :H0قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت زنجیره تامین تاثیر معنی داری ندارد.
 : H1قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت زنجیره تامین تاثیر معنی داری دارد.
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طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  tکه در جدول شماره  7و همچنین در نمودارهای (مدل پژوهش و
ضرایب معناداری فرضیهها در مدل) ،بعد قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت زنجیره تامین تأثیر معناداری دارد (آماره t
خارج از بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است).
جدول شماره  7اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیه سوم پژوهش

فرضیه تحقیق

ضریب مسیر()β

آماره t

نتیجه فرضیه محقق

قابلیت فناوری اطالعات ← قابلیت مدیریت زنجیره تامین

0/684

10/587

تایید میشود

فرضیه چهارم :قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
 :H0قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری ندارد.
 : H1قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  tکه در جدول شماره  8و همچنین در نمودارهای (مدل پژوهش و
ضرایب معناداری فرضیهها در مدل) ،بعد قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری دارد (آماره
 tخارج از بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است).
جدول شماره  8اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیه چهارم پژوهش

ضریب مسیر( )βآماره  tنتیجه فرضیه محقق

فرضیه تحقیق
قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار ← عملکرد مالی شرکت

0/454

4/573

تایید میشود

فرضیه پنجم :قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
 :H0قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری ندارد.
 : H1قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  tکه در جدول شماره  9و همچنین در نمودارهای (مدل پژوهش و
ضرایب معناداری فرضیهها در مدل) ،بعد قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری دارد (آماره t
خارج از بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است).
جدول شماره  9اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیه پنجم پژوهش

ضریب مسیر( )βآماره  tنتیجه فرضیه محقق

فرضیه تحقیق
قابلیت مدیریت زنجیره تامین ← عملکرد مالی شرکت

0/574

5/995

تایید میشود

فرضیه ششم :قابلیت فناوری اطالعات به واسطه قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت
تاثیر معنی داری دارد.
 :H0قابلیت فناوری اطالعات به واسطه قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
 : H1قابلیت فناوری اطالعات به واسطه قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  tدر جدول شماره  10و همچنین در نمودارهای (مدل پژوهش و ضرایب
معناداری فرضیهها در مدل) ،قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی شرکت با استفاده از متغیر میانجی قابلیت مدیریت فرایند
کسب و کار تاثیر مثبت و معنی داری دارد (آماره  tخارج از بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است).
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جدول شماره  10اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیه هفتم پژوهش

فرضیه تحقیق

ضریب مسیر
بین قابلیت
فناوری اطالعات
و قابلیت
مدیریت فرایند
کسب و کار

قابلیت فناوری
اطالعات از طریق
متغیر میانجی
قابلیت مدیریت
فرایند کسب و
کار ← عملکرد
مالی شرکت

0/578

ضریب مسیر
بین قابلیت
مدیریت فرایند
کسب و کار و
عملکرد مالی
شرکت

0/454

ضریب مسیر کلی
فرضیه(حاصلضرب
ضریب مسیرها)

0/264

آماره  tبین
قابلیت فناوری
اطالعات و
قابلیت مدیریت
فرایند کسب و
کار

7/637

آماره  tبین
قابلیت
مدیریت فرایند
کسب و کار و
عملکرد مالی
شرکت

4/573

نتیجه
فرضیه
محقق

تایید
میشود

فرضیه هفتم :قابلیت فناوری اطالعات به واسطه قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی
داری دارد.
 :H0قابلیت فناوری اطالعات به واسطه قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
 : H1قابلیت فناوری اطالعات به واسطه قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت تاثیر معنی داری دارد.
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  tدر جدول شماره  11و همچنین در نمودارهای (مدل پژوهش و ضرایب
معناداری فرضیهها در مدل) ،قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی شرکت با استفاده از متغیر میانجی قابلیت مدیریت
زنجیره تامین تاثیر مثبت و معنی داری دارد (آماره  tخارج از بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است).
جدول شماره  11اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیه هفتم پژوهش

فرضیه تحقیق

ضریب مسیر بین
قابلیت فناوری
اطالعات و قابلیت
مدیریت زنجیره
تامین

قابلیت فناوری
اطالعات از
طریق متغیر
میانجی قابلیت
مدیریت زنجیره
تامین ←
عملکرد مالی

0/684

ضریب مسیر بین
قابلیت مدیریت
زنجیره تامین و
عملکرد مالی شرکت

0/574

ضریب مسیر
کلی
فرضیه(حاصلضر
ب ضریب
مسیرها)

0/392
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آماره  tبین قابلیت
فناوری اطالعات و
قابلیت مدیریت
زنجیره تامین

10/587

آماره  tبین
قابلیت
مدیریت
زنجیره تامین
و عملکرد مالی
شرکت

5/995

نتیجه
فرضیه
محقق

تایید
میشود
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شرکت
 -13نتایج فرضیه های تحقیق
فرضیه اول :طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tدر جدول و نمودارهای فصل چهار ،بعد قابلیت فناوری
اطالعات بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری ندارد (آماره  tداخل بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است) .بنابراین
این فرضیه مورد پذیرش قرار نمی گیرد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش پنگ و همکاران ( )2016همخوانی دارد .فرضیه دوم:
طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tدر جدول و نمودارهای فصل چهار ،بعد قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت
مدیریت فرایند کسب و کار تأثیر معناداری دارد (آماره  tخارج از بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است) .با توجه به
ضریب مسیر میتوان گفت تاثیر بعد قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار مثبت و معنادار میباشد،
زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میباشد .بنابراین با افزایش قابلیت فناوری اطالعات ،قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار
افزایش و با افت آن ،قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار کاهش می یابد .باید بیان داشت که با توجه به شاخص هایی همچون
به روزتر بودن برنامه های فناوری اطالعات این شرکت در مقایسه با رقبا ،مدون شدن همه داده های اساسی در شرکت به طور
یکنواخت و عدم بی نظمی در کدگذاری داده ها ،ترویج مدیریت موثر برای پاالیش و بهینه سازی عملیات واحد کسب و کار ،از
طریق سیستم های اطالعاتی در شرکت  ،استراتژیک بودن بخش  ITدر بین بخش های شرکت و راه اندازی و استفاده از
سیستم های اطالعاتی آسان در شرکت می توان قابلیت فناوری اطالعات شرکت را تقویت و از این طریق قابلیت مدیریت فرایند
کسب و کار شرکت را بهبود داد .بنابراین این فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش پنگ و
همکاران ( )2016همخوانی دارد .فرضیه سوم :طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tدر جدول و نمودارهای فصل
چهار ،بعد قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت زنجیره تامین تأثیر معناداری دارد (آماره  tخارج از بازه منفی  1/96تا
مثبت  1/96قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتوان گفت تاثیر بعد قابلیت فناوری اطالعات بر قابلیت مدیریت
زنجیره تامین مثبت و معنادار میباشد ،زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میباشد .بنابراین با افزایش قابلیت فناوری
اطالعات ،قابلیت مدیریت زنجیره تامین افزایش و با افت آن ،قابلیت مدیریت زنجیره تامین کاهش می یابد .باید بیان داشت که
با توجه به شاخص هایی همچون به روزتر بودن برنامه های فناوری اطالعات این شرکت در مقایسه با رقبا ،مدون شدن همه
داده های اساسی در شرکت به طور یکنواخت و عدم بی نظمی در کدگذاری داده ها ،ترویج مدیریت موثر برای پاالیش و بهینه
سازی عملیات واحد کسب و کار ،از طریق سیستم های اطالعاتی در شرکت  ،استراتژیک بودن بخش  ITدر بین بخش های
شرکت و راه اندازی و استفاده از سیستم های اطالعاتی آسان در شرکت می توان قابلیت فناوری اطالعات شرکت را تقویت و از
این طریق قابلیت مدیریت زنجیره تامین شرکت را بهبود داد .بنابراین این فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد .نتایج این فرضیه
با نتایج پژوهش پنگ و همکاران ( )2016همخوانی دارد .فرضیه چهارم :طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tدر
جدول و نمودارهای فصل چهار ،بعد قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت تأثیر معناداری دارد (آماره t
خارج از بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتوان گفت تاثیر بعد قابلیت مدیریت
فرایند کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت مثبت و معنادار میباشد ،زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میباشد .بنابراین با
افزایش قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار ،عملکرد مالی شرکت افزایش و با افت آن ،عملکرد مالی شرکت کاهش می یابد.
قابل بیان است که توجه به شاخص هایی همچون برخورداری شرکت از ممیزی و صالحیت خوبی در بازار ،حل آسان مسائل
متقابل بخش های فرایند کسب و کار در شرکت ،شناسایی دالیل و استقرار راه های مناسب برای اصالح شرایط ،زمانی که
حالت غیر طبیعی در محصوالت یا خدمات رخ دهد ،رضایت مشتریان از فرایند کسب و کار شرکت منجر به تقویت قابلیت
فرایند کسب و کار شرکت شده که در نهایت منجر به بهبود در عملکرد مالی شرکت می گردد .بنابراین این فرضیه مورد
پذیرش قرار می گیرد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش پنگ و همکاران ( )2016همخوانی دارد .فرضیه پنجم :طبق نتایج به
دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tدر جدول و نمودارهای فصل چهار ،بعد قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی
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شرکت تأثیر معناداری دارد (آماره  tخارج از بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتوان
گفت تاثیر بعد قابلیت مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت مثبت و معنادار میباشد ،زیرا ضریب مسیر به دست آمده
مثبت میباشد .بنابراین با افزایش قابلیت مدیریت زنجیره تامین ،عملکرد مالی شرکت افزایش و با افت آن ،عملکرد مالی شرکت
کاهش می یابد .با توجه به این فرضیه می توان گفت که توجه به شاخص هایی همچون تالش برای ایجاد روابط بلندمدت با
تامین کنندگان ،حل مسائل مرتبط با مدیریت زنجیره تامین سبز با کمک مشتریان ،کاهش تعداد تامین کنندگان به وسیله
مدیریت موجودی صفر و مدیریت کیفیت جامع ،ارزیابی تامین کنندگان را بر اساس کیفیت ،عملکرد تحویل و قیمت ،انتخاب
تامین کنندگان بر اساس کیفیت نه قیمت و یا تاریخ تحویل ،دارا بودن سیستم جامع ارزیابی تامین کنندگان ،مشارکت فعال
تامین کنندگان در فرایند طراحی و تولید محصوالت و خدمات شرکت ،تکیه بر چند تامین کننده معقول و قابل اعتماد ،فراهم
کردن برنامه هایی برای آموزش تامین کننده ها و ارائه کمک های فنی به تامین کننده ها منجر به بهبود قابلیت مدیریت
رنجیره تامین شده و در نهایت بهبود عملکرد مالی شرکت را در پی دارد .بنابراین این فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد .نتایج
این فرضیه با نتایج پژوهش پنگ و همکاران ( )2016همخوانی دارد .فرضیه ششم :طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و
آماره  ،tدر جدول و نمودارهای فصل چهار ،قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی شرکت با استفاده از متغیر میانجی قابلیت
مدیریت فرایند کسب و کار تاثیر مثبت و معنی داری دارد (آماره  tخارج از بازه منفی  1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است) .با
توجه به ضریب مسیر میتوان گفت تاثیر بعد قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی شرکت با استفاده از متغیر میانجی
قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار مثبت و معنادار میباشد ،زیرا ضریب مسیر به دست آمده مثبت میباشد .بنابراین با افزایش
قابلیت فناوری اطالعات ،قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار افزایش و از این طریق عملکرد مالی شرکت افزایش می یابد .و با
افت آن ،قابلیت مدیریت فرایند کسب و کار کاهش و از این طریق عملکرد مالی شرکت کاهش می یابد .بنابراین این فرضیه
مورد پذیرش قرار می گیرد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش پنگ و همکاران ( )2016همخوانی دارد .فرضیه هفتم :طبق
نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tدر جدول و نمودارهای فصل چهار ،قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی
شرکت با استفاده از متغیر میانجی قابلیت مدیریت زنجیره تامین تاثیر مثبت و معنی داری دارد (آماره  tخارج از بازه منفی
 1/96تا مثبت  1/96قرار گرفته است) .با توجه به ضریب مسیر میتوان گفت تاثیر بعد قابلیت فناوری اطالعات بر عملکرد مالی
شرکت با استفاده از متغیر میانجی قابلیت مدیریت زنجیره تامین مثبت و معنادار میباشد ،زیرا ضریب مسیر به دست آمده
مثبت میباشد .بنابراین با افزایش قابلیت فناوری اطالعات ،قابلیت مدیریت زنجیره تامین افزایش و از این طریق عملکرد مالی
شرکت افزایش می یابد .و با افت آن ،قابلیت مدیریت زنجیره تامین کاهش و از این طریق عملکرد مالی شرکت کاهش می یابد.
بنابراین این فرضیه مورد پذیرش قرار می گیرد .نتایج این فرضیه با نتایج پژوهش پنگ و همکاران ( )2016همخوانی دارد.
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