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چکیده
تأمین  زنجیره  چابکی  بین  رابطه  بررسی  تحقیق،  این  انجام  از  هدف 

مشتری مداری  و  هزینه  کارایی  میانجی گری  نقش  با  مالی  عملکرد  و 

کارخانه های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان  شرکت ها و 

روش شناسی،  حیث  از  و  کاربردی  هدف،  نظر  از  تحقیق  این  است. 

مدیران  مطالعه،  این  در  نظر  مورد  جامعه  است.  پیمایشی  توصیفی- 

که  اصفهان  صنعتی  شهرک  در  حاضر  دانش بنیان  شرکت های  ارشد 

با توجه به روش معادالت ساختاری،  که  تعداد آن 470 شرکت بوده 

43 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده ها و 

 smart آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادالت ساختاری و نرم افزار

بین  رابطه های  رد  از  کی  حا تحقیق  نتایج  است.  شده  استفاده   pls

کارایی هزینه بر عملکرد مالی  و همچنین نقش  چابکی زنجیره تأمین و 

عملکرد  و  تأمین  زنجیره  چابکی  بین  رابطه  در  هزینه  کارایی  میانجی 

و  هزینه  کارایی  و  تأمین  زنجیره  چابکی  بین  روابط  اما  است.  مالی 

زنجیره  چابکی  بین  رابطه  در  مشتری مداری  میانجی  نقش  همچنین 

گرفته است. بخش پایانی مقاله،  تأمین و عملکرد مالی مورد تأیید قرار 

توصیه های سیاستی را در بر می گیرد.
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1. مقدمه: طرح مسأله 
تشدید  بخش ها  از  بسیاری  در  رقابت  که  همان طور  امروزه، 

شده است، توقعات مشتریان نیز به طور مداوم در حال تحول 

مشتری گرایی  سریع تر،  یع  توز زمان  به  نیاز  رو،  این  از  است. 

در  طرفی  از  و  بوده  ملموس  بیشتر  خدمات  سطح  و  بیشتر 

هیچ  پرداخت  به  حاضر  مشتریان  اضافی،  منافع  این  ازای 

دارند.  نیز  را  قیمت ها  کاهش  انتظار  بلکه  نیستند  مبلغی 

تأمین  زنجیره  مدیریت  در  سنتی  یکردهای  رو بنابراین، 

باشد.  مشتریانی  چنین  توقعات  پاسخگوی  نمی تواند 

از  رقابتی  عملکرد  افزایش  به دنبال  تأمین  زنجیره  مدیریت 

یک  در  درونی  کارکرد های  تنگاتنگ  یکپارچه سازی  طریق 

عملکرد های  با  آن ها  میان  مؤثر  ارتباط  برقراری  و  شرکت 

کانال  اعضای  سایر  و  مشتریان  تأمین کنندگان،  بیرونی 

صورت  این  به  می تواند  تأمین  زنجیره  در  چابکی   .]1[ است 

کنش سریع  وا برای  تأمین  زنجیره  "توانایی یک  تعریف شود: 

چابکی  مشتریان".  نیازهای  و  بازار  در  موجود  تغییرهای  به 

رقابت در محیط  کلیدی  تعیین کننده  تأمین، عامل  زنجیره 

کار پویا و آشفته امروز است و قادر است تا با شیوه  کسب و 

ی می دهند،  کاری رو که در محیط  شایسته ای به تغییرهایی 

در  کارکردی  میان  یکپارچه سازی  طریق  از   .]2[ دهد  پاسخ 

یک شرکت و یکپارچه سازی با تأمین کنندگان و یا مشتریان، 

عملکرد مالی زنجیره تأمین قابل دستیابی است )]1[، ]3[، 

به  را  موضوع  این  نیز  متعددی  پژوهش های   .)]6[  ،]5[  ،]4[

مالی  و عملکرد  تأمین  زنجیره  بین چابکی  که  اثبات رساند 

رابطه مثبت معنی داری وجود دارد )]7[، ]8[، ]9[(. مفهوم 

از دو عامل اصلی تشکیل شده است؛ پاسخگویی  چابکی 

به صورتی  غیرمنتظره(  یا  شده  )پیش بینی  تغییرات  به 

و  تغییرات  این  از  بهره برداری  مناسب،  زمان  در  و  مناسب 

چابک  تأمین  زنجیره   .]10[ فرصت  به  آن ها  نمودن  تبدیل 

که از نظر قانونی از یکدیگر جدا  شامل شرکت هایی می شود 

جمله  از  وابسته اند.  یکدیگر  به  عملیاتی  نظر  از  ولی  هستند 

و  تولیدکنندگان  طراحان،  تأمین کنندگان،  شرکت ها،  این 

جریان  توسط  شرکت ها  این  برد.  نام  می توان  را  یع  توز کز  مرا

یکدیگر  به  اطالعات  بازخوردی  جریان  و  مواد  جلوی  به  رو 

پیوند می یابند؛ زنجیره تأمین چابک بر ارتقای انطباق پذیری 

و  پاسخگویی  قابلیت  دارای  و  دارد  کید  تأ انعطاف پذیری  و 

عکس العمل سریع و مؤثر به بازارهای متغیر است ]11[. یک 

چهار  دارای  بایستی  باشد  چابک  که  آن  برای  تأمین  زنجیره 

به  تأمین  زنجیره  توانایی  بازار:  به  حساس  اول  باشد:  ویژگی 

فضای  دوم  بازار،  در  واقعی  تقاضای  به  پاسخگویی  و  درک 

مجازی: استفاده از فناوری اطالعات برای تسهیم و تشریک 

تأمین  زنجیره  تأمین کنندگان  و  خریداران  بین  اطالعات 

مانند  الکترونیکی  پیشرفته  ابزارهای  از  استفاده  با  مجازی 

همکاری  فرایند:  یکپارچگی  سوم  داده؛  الکترونیکی  تبادل 

مشترک،  اصول  توسعه  تأمین کنندگان،  و  خریداران  بین 

نهایت  در  و  مشترک  اطالعات  و  مشترک  سیستم های 

شبکه مند بودن: درک این نکته که شرکت به تنهایی نمی تواند 

موفق باشد و زنجیره تأمین را بایستی به صورت یک شبکه در 

گرفت ]12[. یکی از مهم ترین عملکردهای زنجیره تأمین  نظر 

عملکرد های  و  مختلف  بخش های  در  سازمان  ی  رو بر  تأثیر 

آن است. از این رو تأثیرات بخش ها و عملکردهای مختلف 

باالیی  اهمیت  از  سازمان  مالی  عملکرد  بر  تأمین  زنجیره 

ارتباط  تأمین  زنجیره  عملکردهای  از  یکی  است.  برخوردار 

موفق  ارتباط  ایجاد  صورت  در  که  است  تأمین کنندگان  با 

 .]13[ شود  شرکت  مالی  عملکرد  بهبود  باعث  می تواند 

ابعاد  بین  رابطه  به  تحقیقی  در   ،)2014( همکاران  و  یوسف 

این  در  پرداختند.  و عملکرد  رقابت  و  تأمین چابک  زنجیره 

چابک  تأمین  زنجیره  برای  شده  گرفته  نظر  در  ابعاد  تحقیق 

و  تغییرپذیری  اطالعات،  و  افراد  تأثیر  غنی سازی،  شامل 

زنجیره  ابعاد  بین  تحقیق  این  در  می باشد.  اطمینان  عدم 

و  مثبت  رابطه  عملکرد  و  رقابتی  اهداف  و  چابک  تأمین 

کارایی یا مدیریت هزینه  معنی داری وجود داشت. استراتژی 

فروش  و  تولید  هزینه  ایجاد  طریق  از  شرکت ها،  اینکه  یعنی 

پایین تر نسبت به رقبای خود قادر خواهند بود سهم بازار خود 
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را افزایش دهند. این شرکت ها جهت اعمال مدیریت هزینه 

باید فعالیت هایی را انجام دهند تا بتوانند در ایجاد، تولید، 

سریع تر،  یعنی  بهتر  خدمات،  و  محصوالت  حمل  و  فروش 

کمتری از رقبایشان مشارکت  ارزان تر و با نهاده )ورودی( های 

کار هم اینک بر  کسب و  که دنیای  نمایند ]14[. از آن جایی 

فعاالن  گشته،  استوار  مشتری  رضایت  و  مشتری مداری  پایه 

که به ماندگاری جاودانه در این عرصه  عرصه اقتصاد و آنان 

کسیژن تنفس در دنیای  که ا می اندیشند، به خوبی می دانند 

تجارت، اصل مشتری مداری است ]15[. 

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف: مبانی نظری

عملکرد مالی

مباحث  از  عمده ای  بخش  شرکت ها  عملکرد  یابی  ارز

یابی  ارز را تشکیل می دهد.  اقتصاد  و  حسابداری، مدیریت 

چه  تا  شرکت  که  موضوع  این  اندازه گیری  یعنی  عملکرد 

دست  خود  برنامه های  در  شده  تعیین  اهداف  به  حدی 

ابزاری  عملکرد  یابی  ارز از  شده  حاصل  نتیجه  است.  یافته 

و  قوت  نقاط  بهبود  نیز  و  آتی  برنامه های  پیش بینی  برای 

متعددی  روش های  می باشد.  ضعف  نقاط  کردن  برطرف 

آنها  کلی می توان  که به طور  یابی عملکرد وجود دارد  ارز برای 

اقتصادی  مدل های  و  حسابداری  مدل های  دسته  دو  به  را 

با  شرکت  عملکرد  حسابداری،  معیارهای  در  کرد.  تقسیم 

که  حالی  در  می شود  یابی  ارز حسابداری  داده های  به  توجه 

قدرت  به  توجه  با  شرکت  عملکرد  اقتصادی،  معیارهای  در 

با  و  بالقوه  سرمایه گذاری  و  موجود  دارایی های  سود  کسب 

یابی می گردد. عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارز

چابکی زنجیره تأمین

تحوالت  کار،  و  کسب  دنیای  پیچیدگی  همچون  مواردی 

سرعت  و  جدید  تکنولوژی های  رقابت،  شدت  اقتصادی، 

کنونی را مجبور ساخته  تغییر نیازهای مشتریان، سازمان های 

از مزایایی چون جریان سریع اطالعات، تصمیم گیری گروهی، 

هماهنگی هرچه بیشتر با شرکای تجاری و همه جانبه نگری 

با  مبحثی  در  می توان  را  تحوالت  این  وجود  گیرند.  بهره 

که هدف اصلی خود را،  عنوان زنجیره تأمین مشاهده نمود 

کرده اند ]16[. پس می توان  کثر ارزش" بیان  "دستیابی به حدا

که با توجه به شروع و رشد فزاینده رقابت بین شرکت ها  گفت 

شرکت ها   ،]17[ میالدی  نود  دهه  از  جهانی  بازارهای  در 

افزایش  دنبال  به  بیشتر  رقابتی  توان  به  دستیابی  جهت 

کار خود هستند  و  کسب  کارایی  بهبود  و  رضایت مشتریان 

و  عملکرد  که  یافت  دست  می توان  زمانی  امر  این  به  و   ]18[

کثری  حدا ارائه  به دنبال  )که  تأمین  زنجیره  مدیریت  کارایی 

عملکرد  از  مقصود  یابد.  افزایش  است(  مشتری  به  ارزش 

کمتر و تحویل به موقع  زنجیره تأمین، تولید محصول با هزینه 

محصول به مشتری و افزایش رضایت مشتری می باشد ]16[. 

که به عنوان توانایی یک شرکت  چابکی زنجیره تأمین شرکت 

زنجیره  کارکردهای  و  فنون  و  کتیک ها  تا سریع  تعدیل  برای 

تأمین خود تعریف شده است، یک ساختار نسبتًا جدید در 

می رود  به شمار  تأمین  زنجیره  مدیریت  ادبیات  و  فعالیت ها 

رقابتی  شرایط  مشتریان،  نیازهای  به  سریع  کنش  وا  .]19[

محیطی  تحوالت  سطح  افزایش  و  بازار  در  سخت  بسیار 

که امروزه سازمان ها با آن روبه رو هستند ]20[.  مسائلی است 

در چنین محیطی نمی توان سازمان ها را به صورت سنتی و با 

کنش مؤثر و  کنترل نمود. الزمه وا گذشته هدایت و  روش های 

از فرصت های  رقابتی  کسب مزیت  تغییرات و  این  به  مفید 

 .]21[ است  سازمانی  چابکی  به  دستیابی  آن ها،  از  حاصل 

تنهایی  به  شرایطی  چنین  در  سازمان ها  موفقیت  که  آنجا از 

این  در  یادی  ز سهم  تأمین  زنجیره  بلکه  نمی آید  به دست 

بیشتر  تأمین  زنجیره  به  چابکی  ورود  اهمیت  دارد،  موفقیت 

نمود می یابد؛ زیرا چنین زنجیره ای می تواند به سرعت و به طور 

کنش نشان دهد. از این رو اعتقاد  مؤثری به تغییرات بازار وا

فشارهای  برای  نیاز  مورد  خصیصه  چابکی  که  است  آن  بر 

بود  خواهد  رقابتی  مزیت  کسب  و  سازمان ها  آینده  رقابتی 
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زنجیره  یک  که  است  معتقد   ،)2000(  ]23[ کریستوفر   .]22[

کننده ای را دارا باشد،  تأمین چابک باید ویژگی های متمایز 

این ویژگی ها را می توان در نمودار )1( مشاهده نمود. 

نمودار 1- زنجیره تأمین چابک ]23[

ابعاد  به عنوان  را  زیر  بعدهای  پژوهش گران  همچنین، 

کامپیوتر،  زنجیره تأمین چابک می دانند: 1-فناوری مبتنی بر 

به کارگیری  تأمین کنندگان،  با  روابط  انعطاف پذیری، 

مشارکتی  روابط  بازار،  به  حساسیت  جدید،  تکنولوژی های 

)استراتژی( و پاسخ گویی تقاضا ]24[.

مشتری مداری

گذشته، مشتری مداری یکی از مهم ترین  در طول چهل سال 

مدیریت  عرصه  در  عملی(  و  نظری  لحاظ  )از  متغیرها 

باورهایی  مجموعه  به  مشتری مداری  است.  بوده  یابی  بازار

مراجعان  و  مشتریان  سمت  به  را  فرد  رفتار  که  شده  اطالق 

این نظر است  باورها،  این  زیربنای  واقع  هدایت می کند. در 

که آنچه مورد توجه و عالقه مراجع یا مشتری است نسبت به 

ئق و  هر چیز دیگری اولویت دارد. در این اولویت دادن به عال

ئق و اهداف سازمان یا مؤسسه  خواسته های مشتریان، به عال

منافع  مشتریان،  به  توجه  با  که  چرا  می شود.  کافی  توجه  نیز 

شد  خواهد  تأمین  نیز  مشتریان  طرف  از  سازمان  بلندمدت 

کامل ترین و جامع ترین تعریف از مشتری و تجارت را   .]25[

گر خواهان دانستن  ی می گوید ا کرده است. و کر ارائه  پیتر درا

کنید، تنها یک  مفهوم تجارت هستی باید از هدف آن شروع 

مشتری!  خلق  دارد؛  وجود  تجارت  هدف  از  معتبر  تعریف 

مشتری کسی است که تعیین می کند تجارت چیست؟ آنچه 

مشتری می خرد و آنچه او ارزش در نظر می گیرد، تعیین کننده 

ادامه  سبب  و  است  تجارت  اساس  و  پایه  مشتری  است. 

که اشتغال ایجاد می کند. حیات آن می شود و فقط اوست 

کارایی هزینه

 "Efficiency" انگلیسی  واژه  فارسی  معادل  کارایی  اصطالح 

ادبیات  ی  قلمرو به  لغت  این  ورود  نحوه  و  یخ  تار است. 

از  زد  حدس  می توان  اما  نیست،  روشن  چندان  اقتصادی 

وجود  کارایی  مفهوم  اقتصاد  علم  پدر  اسمیت،  آدام  زمان 

کارایی یک مفهوم نسبی است و مقایسه  داشته است ]26[. 

بین عملکرد واقعی و عملکرد ایده آل است. نسبت بازدهی 

تعیین شده  و  استاندارد  بازدهی  به  آمده  به دست  واقعی 

کاری  مقدار  نسبت  واقع  در  یا  است،  کارایی  انتظار(  )مورد 

فارل  شود.  انجام  باید  که  کاری  مقدار  به  می شود  انجام  که 

در سال 1975  کارایی  اندازه گیری  زمینه  در  را  نظریات خود 

 1951 سال  در   ،]27[ کوپمنز  و  دبرو  فعالیت های  ادامه  در 

بیان نمود. در نظریه های اقتصادی تابع تولید عبارت است 

از رابطه میان عوامل تولید و محصوالت تولید شده در سطح 

از  نیز  هزینه  و  تولید  میان  ارتباط  تکنولوژی،  از  مشخصی 

کارایی مفهومی نسبی بوده  طریق تابع هزینه مطرح می گردد. 

می باشد.  بهینه  عملکرد  و  واقعی  عملکرد  بین  مقایسه  و 

با عملکرد  را  این معیار عملکرد واقعی یک واحد اقتصادی 

کرده و درصد اختالف آن با عملکرد بهینه  بالقوه آن مقایسه 

را به دست می آورد. به طور خالصه در نظریه های اقتصادی، 

بهینه  عملکرد  به  واقعی  عملکرد  نسبت  از  عبارت  کارایی 

اقتصادی  نظر  از  می باشد.  مرزی(  هزینه  یا  تولید  )توابع 

کارایی وجود دارد.  گونی با توجه به نوع و زمینه  گونا یف  تعار

کارایی( یا سبب  کارایی )یا نا کارایی علت وقوع  منظور از نوع 
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کارایی  کارایی فنی )یا  که در این خصوص به  ایجاد آن است 

کارایی تخصیصی و غیره تقسیم می شود. به  به سبب فنی( 

که می تواند  گویند  کارایی اقتصادی )هزینه ای(  فرایند آن ها 

می شود،  اندازه گیری  آن  در  کارایی  که  زمینه ای  حسب  بر 

تعریف شود. 

ب: پیشینه تحقیق

تکنولوژی،  سریع  تغییرات  با  شرکت ها  گذشته،  دهه  در 

چرخه  کاهش  بازارها،  در  پویایی  و  فزاینده  نداشتن  اطمینان 

عمر محصوالت و بخش بندی فزاینده بازار در محیط جهانی 

شده اند. بنابراین توانایی سازمان برای تطابق سریع با تغییرات 

آنان  بقای  برای  ضروری  موضوعی  بازارها،  شرایط  و  محیطی 

که موجبات بهبود عملکرد  محسوب می شود. یکی از عواملی 

و توانایی رقابت با سایر رقبا را فراهم می نماید، ایجاد چابکی 

شده،  مطرح  مطالب  به  توجه  با  می باشد.  تأمین  زنجیره  در 

بررسی رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی شرکت 

و همچنین عوامل مؤثر بر این ارتباط دارای اهمیت و ضرورت 

با  می شود.  پرداخته  آن  به  مطالعه  این  در  که  است  فراوانی 

عملکرد،  بر  مؤثر  استراتژی های  خصوص  در  تحقیق  انجام 

خود  گون  گونا ابعاد  با  استراتژی  یک  که  می شود  مشخص 

چگونه می تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد. شرکت های 

اثربخشی  به منظور  و  رقابت  صحنه  در  بقا  جهت  تولیدی، 

را  خود  عملکرد  مستمر  به طور  که  هستند  آن  نیازمند  بیشتر، 

بهبود بخشیده و این امر نیز مستلزم شناخت انواع استراتژی ها 

شناخت  می باشد.  تأمین  زنجیره  استراتژی های  جمله  از  و 

یا استراتژی های آن به شرکت ها  تأمین  ابعاد مختلف زنجیره 

خود  جایگاه  و  ابعاد  این  با  آشنایی  ضمن  که  می کند  کمک 

از این استراتژی جهت نیل به عملکرد  بتوانند  در این راستا، 

 ،]2[ همکاران  و  پشتی  تاالر  عبدی  نمایند.  استفاده  مطلوب 

در مطالعه ای به بررسی رتبه بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین 

چابکی بیمارستان های ایران پرداختند. این مطالعه به صورت 

مدت  به   1394 سال  از  مقطعی  و  توصیفی  روش  به  و  کاربرد 

مدیران،  رؤسا،  شامل  آماری  جامعه  گردید.  انجام  یکسال 

بیمارستان های  امور  صاحب نظران  و  علمی  هیأت  اعضای 

منتخب بود و نمونه هم 260 نفر انتخاب شدند. جهت تجزیه 

کای دو و فریدمن  و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 و آزمون 

کارکنان،  گردید. نتایج نشان داد توسعه مهارت های  استفاده 

رضایت  فرایندها،  ادغام  اطالعات،  فناوری  به کارگیری 

کیفیت محصول در چابکی بیمارستان های عمومی  مشتری، 

پاسخگویی  و  حساسیت  همچنین  است.  داشته  تأثیر  ایران 

کاهش هزینه ها و ادغام فرایندهای سازمانی رتبه های  به بازار، 

کسب  ایران  عمومی  بیمارستان های  چابکی  در  را  بهتری 

کردند. رحیم زاده و ملکی ]28[، در مطالعه ای به بررسی نقش 

اثربخشی  میانجی  نقش  با  عملکرد  بر  تأمین  زنجیره  چابکی 

کاربردی و از نظر  مشتری پرداختند. این پژوهش از نظر هدف، 

گردآوری داده، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی و  شیوه 

مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بوده است. جامعه آماری 

در این تحقیق شامل تمامی مدیران شرکت های واقع در شهرک 

که حجم نمونه بر اساس  که تعداد آنها 165 نفر  صنعتی ایالم 

از روش  استفاده  با  و  تعیین  تعداد 116 شرکت  جدول مورگان 

گردآوری  گردیده است؛ ابزار  نمونه گیری تصادفی ساده انجام 

که در جهت بومی سازی آن به  داده، پرسشنامه استاندارد بوده 

تأیید اساتید متخصص رسیده و برای پایایی آن نیز با استفاده 

نشانگر  که  است  آمده  به دست   0/91 عدد  کرونباخ  آلفای  از 

تأیید پایایی پرسشنامه مورد نظر می باشد؛ برای تجزیه و تحلیل 

لیزرل  نرم افزار  از  استفاده  با  یافته  ساختار معادالت  از  داده ها 

که چابکی  استفاده شده است؛ نتایج این پژوهش نشان داد 

زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت های شهرک  صنعتی ایالم تأثیر 

مستقیم، مثبت و معنی داری دارد؛ همچنین چابکی زنجیره 

طریق  از  ایالم  صنعتی  شهرک   شرکت های  عملکرد  بر  تأمین 

اثربخشی مشتری نیز تأثیر مثبت و معنی داری دارد. حسینی 

استراتژی های  تأثیر  بررسی  به  مطالعه ای  در   ،]29[ باالیی 

سازمان  عملکرد  بر  تأمین  زنجیره  چابکی  و  سازمانی  چابکی 

است.  نموده  اقدام  رشد(  غذایی  مواد  شرکت  مطالعه:  )مورد 
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بر  کاربردی،  تحقیقات  نوع  از  هدف  اساس  بر  پژوهش  این 

و  میدانی  پیمایشی  نوع  از  داده ها  گردآوری  چگونگی  اساس 

از نظر ماهیت نتایج به دست آمده توصیفی از نوع همبستگی 

استراتژی های  میان  که  داد  نشان  پژوهش  نتایج  است.  بوده 

زنجیره  چابکی   ،)r=0/777( آن  عملکرد  و  سازمان  چابکی 

زنجیره  چابکی  هم چنین  و   )r=0/836( عملکرد  و  تأمین 

تأمین و استراتژی های چابکی همبستگی مثبت و معنی داری 

در   ،]30[ همکاران  و  حسینی  دارد.  وجود   )r=0/832(

تحقیقی یکپارچگی زنجیره تأمین و چگونگی اثرگذاری آن بر 

عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق از حیث 

گردآوری داده ها  هدف یک تحقیق توسعه ای و از حیث نحوه 

مورد  این  انجام  توصیفی همبستگی است.  نوع تحقیقات  از 

یکپارچگی  سطح  میان  جانبه  سه  روابط  شناسایی  طریق  از 

زنجیره تأمین، بهره گیری از عملیات مدیریت زنجیره تأمین و 

به این  ترتیب، راهبرد  گردیده است.  عملکرد شرکت حاصل 

شرکت  رقابتی  راهبرد  با  می تواند  تأمین  زنجیره  یکپارچگی 

از راهبردهای مفید فراهم  همسو شود و بنابراین، مجموعه ای 

از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با  گردد. 

طریق نرم افزار لیزرل در بررسی شرکت های تولیدی موادغذایی 

تأمین  زنجیره  یکپارچگی  که  نمود  عنوان  می توان  ایران،  در 

این  بلکه  نیست،  شرکت  عملکرد  بر  مستقیم  اثر  دارای 

اثرگذاری به طور غیرمستقیم، از طریق متغیر میانجی عملیات 

دیگر،  به عبارت  می پذیرد؛  صورت  تأمین،  زنجیره  مدیریت 

یکپارچگی زنجیره تأمین، در ابتدا، عملیات مدیریت زنجیره 

یع را بهبود می دهد  تأمین شامل عملیات تدارکات، تولید و توز

ارتقا می بخشد. لی  را  از طریق این عوامل، عملکرد شرکت  و 

"بررسی تجربی در  با عنوان  که  و همکاران ]31[، در پژوهشی 

انعطاف پذیری  ابعاد  طریق  از  شرکت  مالی  عملکرد  زمینه 

زنجیره تأمین" در بین 77 شرکت از بیشتر از بیست صنعت 

آمادگی،  مقیاس  سه  بررسی  به  و  دادند  انجام  مختلف 

مالی  عملکرد  با  را  آن  ارتباط  و  پرداخته  چابکی  و  هوشیاری 

شرکت سنجیدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این سه 

بعد انعطاف پذیری زنجیره تأمین )شامل آمادگی، هشیاری و 

اثرگذار  شرکت  مالی  عملکرد  بر  توجهی  قابل  به طور  چابکی( 

تأمین،  زنجیره  آمادگی  که  نمود  مشخص  همچنین  است. 

بر  بیشتری  تأثیر  فعال،  انعطاف پذیر  قابلیت  یک  به عنوان 

کنش پذیری از  عملکرد مالی شرکت، نسبت به توانایی های وا

که شرکت ها  جمله هوشیاری و چابکی دارد و پیشنهاد نمود 

یکردهای پیشگیرانه به منظور ایجاد مقاومت در برابر  باید به رو

گلیگور و همکاران  زنجیره تأمین توجه بیشتری داشته باشند. 

یابی عملکرد چابکی  ]19[، در مطالعه ای با موضوع " نتایج ارز

ی  یابی تأثیر چابکی زنجیره تأمین رو زنجیره تأمین" اقدام به ارز

و  کاربردی  تحقیق  روش  نموده اند.  شرکت  دارایی های  بازده 

تحقیق  این  نتایج  است.  بوده  همبستگی  توصیفی-  نوع  از 

تأمین  زنجیره  چابکی  بین  معنی داری  رابطه  که  داد  نشان 

ولی  دارد  وجود  مالی  عملکرد  و  مختلف  محیطی  شرایط  در 

است.  بوده  متفاوت  مختلف  محیطی  شرایط  در  رابطه  این 

چابکی  بین  ارتباط  در  نیز  هزینه  کارایی  و  مشتری مداری 

زنجیره تأمین و عملکرد نقش معنی داری داشته اند، همچنین 

کمک  می تواند  تأمین  زنجیره  چابکی  از  باالتر  سطح  یک 

شایانی به دستیابی به اهداف مربوط به مشتری بدون در نظر 

گنر و همکاران ]32[،  گرفتن محیط عملیاتی شرکت نماید. وا

و  تأمین  زنجیره  تناسب  بین  ارتباط  بررسی  به  مقاله ای  در 

کاربردی،  عملکرد مالی شرکت پرداخته است. روش تحقیق 

بر اساس  پیمایشی و همبستگی بوده است. در این مطالعه، 

پیشینه تحقیقات مربوط به استراتژی عملیات ها، چارچوب 

و  امریکایی  تولیدی  شرکت   259 مورد  در  و  فیشر  مفهومی 

رابطه بین تناسب  بررسی  به  ثانوی،  پایی و داده های مالی  ارو

زنجیره تأمین و عملکرد مالی شرکت ها پرداخته اند؛ یعنی در 

و  تقاضا  و عدم قطعیت  تأمین محصوالت  بین  تناسب  مورد 

همچنین طرح های پایه ای زنجیره تأمین تحقیق شده است. 

زنجیره  تناسب  باالترین  که  داد  نشان  تحقیق  این  یافته های 

ای(  او  )آر  شرکت  دارایی های  بهره  باالتر  نرخ  همراه  به  تأمین 

پایین تری  عملکرد  منفی،  تناسب  سوء  دارای  شرکت های  و 
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بررسی  با  دارند.  تناسب مثبت  با سوء  به شرکت های  نسبت 

می توان  حوزه  این  در  گرفته  صورت  پژوهش های  پیشینه 

بین  رابطه  بررسی  به  داخلی  پژوهش  هیچ  کنون  تا که  برد  پی 

میانجی گری  نقش  با  مالی  عملکرد  و  تأمین  زنجیره  چابکی 

که این به عنوان  کارایی هزینه و مشتری مداری نپرداخته است 

مفهومی  مدل  همچنین  می باشد.  تحقیق  این  اصلی  نوآوری 

مورد  اصفهان  صنعتی  شهرک  شرکت های  در  تحقیق  این 

گرفته است. آزمون قرار 

مدل مفهومی پژوهش

مفهومی  مدل  تحقیق،  پیشینه  و  نظری  مبانی  به  توجه  با 

در   ]19[ همکاران  و  گلیگور  که  مدلی  اساس  بر  پژوهش 

کرده ارائه می گردد: پژوهش خود استفاده 

نمودار 2- مدل مفهومی پژوهش

فرضیه های تحقیق نیز با توجه به مدل مفهومی به صورت 

زیر تعریف می شود:

رابطه  مالی  عملکرد  و  تأمین  زنجیره  چابکی  1-بین 

 .)H1( معنی داری وجود دارد

چابکی زنجیره تأمین به عنوان توانایی یک زنجیره تأمین 

نیازهای  و  بازار  در  موجود  تغییرهای  به  سریع  کنش  وا برای 

زنجیره  چابکی  بنابراین   .]23[ است  شده  تعریف  مشتریان 

یادی بر عملکرد  تأمین در یک سازمان می تواند تأثیر بالقوه و ز

مالی شرکت داشته باشد.

2-بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی از طریق نقش 

کارآیی هزینه رابطه معنی داری وجود دارد. میانجی 

جریان  با  مرتبط  فعالیت های  تمام  شامل  تأمین  زنجیره 

کاالها و خدمات، از مرحله ماده خام اولیه تا مرحله محصول 

نهایی قابل مصرف توسط مشتری است. این نقل و انتقال ها 

عالوه بر جریان مواد، شامل جریان اطالعات و مباحث مالی 

کارایی  نیز می شود ]30[. چابکی زنجیره تأمین نیز با توجه به 

کند و  که عملکرد سیستم را به عملکرد بالقوه نزدیک  هزینه 

به عملکرد مالی مطلوب دست یابد.

رابطه  هزینه  کارآیی  و  تأمین  زنجیره  چابکی  بین   -1-2

.)H2( معنی داری وجود دارد

نیاز سازمان های  از  که برخواسته  چابکی مفهومی است 

یکردهای پیشین مانند تولید  جدید بوده و به دنبال تکامل رو

سازمانی  چابکی  می باشد.  ناب  تولید  و  انبوه  تولید  دستی، 

به معنای  و  اولیه  توانایی  بلکه یک  نیست  راهبرد  دیگر یک 

پاسخگویی به مشتری و احاطه بر  آشفتگی بازار است ]33[.

معنی داری  رابطه  مالی  عملکرد  و  هزینه  کارآیی  بین   -2-2

.)H4( وجود دارد

کارایی، تعریف  کلی ترین تعریف برای  شاید ساده ترین و 

انجام  از  است  عبارت  کارایی  می گوید  که  باشد  کر  درا پیتر 

کارایی هزینه می تواند ارتباط نزدیکی با  کارها ]34[.  درست 

عملکرد مالی سازمان داشته باشد.

3- بین  چابکی زنجیره تأمین وعملکرد  مالی از طریق نقش 

میانجی  مشتری مداری  رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدی رقابت  چابکی زنجیره تأمین، عامل تعیین کننده 

کار پویا و آشفته امروز است و قادر است  کسب و  در محیط 

ی  کاری رو که در محیط  تا با شیوه شایسته ای به تغییرهایی 

می دهند، پاسخ دهد ]2[.

رابطه  مشتری مداری  و  تأمین  زنجیره  چابکی  بین   -1-3

.)H3( معنی داری وجود دارد

زنجیره  چابکی  بین  که  داده اند  نشان  یادی  ز تحقیقات 

تأمین و مشتری مداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد 

.]35[
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3-2- بین مشتری مداری و عملکرد مالی رابطه معنی داری 

.)H5( وجود دارد

گوش  به  توجه  کانون  مرسوم  به طور  مشتری مداری، 

این  با  خود  نوبه  به  که  می آید  شمار  به  مشتریان  به  فرادادان 

به  را  سازمانی  فرایندهای  یانبار  ز عملکرد  و  اثرات  عمل 

استراتژی  یک  مشتری مداری  می رساند.  ممکن  حداقل 

به  آن ها  جذب  و  مشتریان  با  رابطه  کیفیت  بهبود  جهت 

طوالنی مدت  در  سازمان  موفقیت  از  اطمینان  برای  سازمان 

می باشد ]36[.

3. روش تحقیق
در این تحقیق چابکی زنجیره تأمین به عنوان متغیر مستقل، 

میانجی  متغیرهای  به عنوان  مشتری مداری  و  هزینه  کارایی 

قرار  بررسی  مورد  مالی  عملکرد  بر  آن ها  تأثیر  که  هستند 

می گیرد. قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکت ها و کارخانجات 

دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان می باشد، در 

واقع جامعه آماری مورد نظر شامل مدیران ارشد شرکت های 

دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان است. قلمرو 

 1396 اسفندماه  لغایت   1396 ماه  شهریور  از  تحقیق  زمانی 

یا  ارشد  مدیران  شامل  نظر  مورد  آماری  جامعه  است.  بوده 

روش  اینکه  به  توجه  با  بوده اند.  شرکت ها  این  عامل  مدیران 

می باشد،  کتشافی  ا و  ساختاری  معادالت  پژوهش  این 

یع شد  بنابراین تعداد نمونه 140پرسشنامه در بین شرکت ها توز

که در پایان 43 پرسشنامه قابل قبول بودند. روش نمونه گیری 

در این تحقیق از نوع تصادفی و در دسترس بوده است. برای 

مختلفی  روش های  پرسش نامه  یک  اعتبار  آوردن  به دست 

پرسش نامه،  روایی  تعیین  برای  منظور  این  به  دارد،  وجود 

کار رفت و با استفاده از نظر  روش اعتبار محتوایی ]37[ به 

چند  از  پس  گذشته،  تحقیقات  همچنین  و  صاحب نظران 

مرحله اصالح و بازنگری به دست آمد. مدل های اندازه گیری 

یابی  ارز آنها  روایی  و  پایایی  با  ارتباط  در  باید  را  انعکاسی 

ادبیات  بخش  به  مربوط  مطالب  و  اولیه  داده های  نمود. 

مدارک(  و  اسناد  از  )استفاده  کتابخانه ای  روش  از  پژوهش 

اطالعات  و  مجالت  بررسی  کتب،  از  فیش برداری  روش  به 

شد.  جمع آوری  اینترنتی  شبکه های  و  سایت ها  در  موجود 

هدف  شد.  استفاده  پرسشنامه  از  داده ها  جمع آوری  جهت 

در  معین  اطالعات  کسب  پرسشنامه  به کارگیری  و  ارائه  از 

می توان  آن  از  استفاده  با  که  است  مشخص  موضوعی  مورد 

به پاسخ پرسش های مطرح شده در تحقیق و همچنین رد یا 

تأیید فرضیه های ارائه شده پرداخت ]38[.

4. تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها
از  متغیرها  تحلیل  سطوح  گرفتن  نظر  در  با  پژوهش  هر  در 

آزمون های  انجام  و  استفاده می کنند  آماری مناسب  تحلیل 

آماری و به دست آوردن آماره های الزم تابعی از نوع داده های 

فرایندی  آماری،  داده های  تحلیل  و  تجزیه  هستند.  پژوهش 

از  آمده  به دست  داده های  آن  طی  که  است  مرحله ای  چند 

طریق ابزار جمع آوری، طبقه بندی و سپس پردازش می شوند 

تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها، به منظور 

برای  تحقیق  این  در   .]38[ آید  فراهم  فرضیه ها  بین  آزمون 

از روش  از نمونه ها،  آمده  به دست  و تحلیل داده های  تجزیه 

به منظور  می شود.  شده  استفاده  استنباطی  و  توصیفی  آمار 

معادالت  از  تحقیق  فرضیه های  آزمون  و  داده ها  تحلیل 

ساختاری و نرم افزار pls استفاده شده است.

کفایت نمونه آزمون 

آزمون  از  عاملی  تحلیل  و  نمونه گیری  کفایت  بررسی  برای 

]39[ و بارتلت استفاده می گردد.

KMO جدول 1- نتایج آزمون

0/543                                            KMO آزمون

آزمون بارتلت
کای دو                             800/735 آماره 

درجه آزادی                                    465
سطح معنی داری                                0.000
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 0/543 معادل  فوق  جدول  در   ،KMO آزمون  نتایج 

باشد   0/7 باالی  باید  معمول  به طور  شاخص  این  می باشد، 

که اعداد بین 0/5  بیان می دارند  ور ]40[  ولی حبیبی و عدن 

گفت  تا 0/7 نیز با احتیاط قابل قبول است. در نتیجه می توان 

که حجم نمونه مورد نظر در این تحقیق جهت تبیین مناسب و 

کافی است. معیار بارتلت، تفاوت های بارهای عاملی را برای 

گروه شاخص ها آزمون می کند؛ همچنین معنی دار بودن آزمون 

بارتلت )سطح معنی داری >0.05( نشانگر این است که تحلیل 

عاملی جهت بررسی و شناسایی این داده ها مناسب است.

بررسی نتایج آمار توصیفی

 )%72( آقا  نفر   31 و   )%28( خانم  نفر   12 پاسخگویان  بین  از 

که 1 نفر )2%( زیر 25 سال، 18 نفر )%42(  تشکیل می دادند 

تنها  و  سال   35-44 بین   )%40( نفر   17 سال،   26-34 بین 

7 نفر )16%( باالتر از 45 و باالتر بودند. از بین این افراد 2نفر 

لیسانس  فوق  نفر   19 دکتری،  تحصیلی  مدرک  دارای   )%5(

دیپلم  فوق   )%12( نفر   5 و   )%39( لیسانس  نفر   17  ،)%44(

کاری زیر 5 سال داشتند،  بودند و 5 نفر از آنها )12%( سابقه 

12 نفر )28%( بین 10-5 سال، 11 نفر بین 15-10 سال )%26( 

کاری داشتند. و 15 نفر )34%( بیش از 15 سال سابقه 

بررسی نتایج آمار استنباطی

درونی  پایداری  یابی  ارز برای  سنجه ای  کرونباخ،  آلفای 

و  سازه  بین  همبستگی  میزان  و  می شود  محسوب 

یانس  وار بیشتر  مقدار  می دهد.  نشان  را  آن  شاخص های 

خطای  مقابل  در  شاخص هایش  و  سازه  بین  تبیین شده 

مناسب  درونی  پایداری  گویای  شاخص،  هر  اندازه گیری 

که این مقدار بیشتر از 0.7 به دست آمده است و نشان  است 

پایایی   ،]41[ ترکیبی  پایایی  است.  آن  قبول  قابل  پایایی  از 

یکدیگر  با  سازه هایشان  همبستگی  به  توجه  با  را  سازه ها 

از  باشد.   )0.7( از  بیشتر  باید  مقدار  این  می کند.  محاسبه 

به دست   0.7 باالی  مقادیر  پژوهش  متغیرهای  برای  که  آنجا 

اندازه گیری  مدل  برای  مناسب  درونی  پایداری  است،  آمده 

یانس  به تأیید می رسد. معیار ]42[ نشان دهنده میانگین وار

خود  شاخص های  با  سازه  هر  بین  شده  گذاشته  ک  اشترا به 

خود  شاخص های  با  را  سازه  هر  همبستگی  میزان  و  است 

این مدل  متغیرهای  برای  آن  مقدار  که  ]31[؛  نشان می دهد 

را  قبولی  قابل  همگرای  روایی  و  آمد  به دست   0.5 از  بیشتر 

نشان می دهد.

CR، AVE ،کرونباخ جدول 2- بارهای عاملی، آلفای 

CRAVEآلفای کرونباخبار عاملیسؤالمتغیر

چابکی زنجیره 
تأمین

)گلیگور و 
همکاران، 2013(

1-14

0/58
0/55
0/53
0/73
0/63
0/73
0/61
0/65
0/69
0/65
0/59

0/860/880/41

مشتری مداری
مین و همکاران 

)2007(
15-22

0/75
0/89
0/76
0/71
0/78
0/60

0/850/890/57

کارایی هزینه
فگیت و همکاران 

)2007(
23-25

0/97
0/62

0/570/790/66

عملکرد مالی
ورانفله و همکاران 

)2014(
26-31

0/82
0/61
0/66
0/59
0/57

0/660/780/42

مفهوم  یک  نسبتا  افتراقی  روایی   :]38[ گرا  وا روایی 

معیار  دو   PLS مسیری  مدل سازی  در  و  است  تکمیل کننده 

آزمون  و   ]44[ کر  ال فورنل  معیار  است:  شده  مطرح  آن  برای 

یابی  که بررسی یکی از این موارد برای ارز بارهای عرضی ]45[، 
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بررسی  را  الرکر  فورنل  معیار  پژوهش  این  در  ما  می باشد.  کافی 

می نماییم. این معیار ادعا می کند که یک متغیر باید در مقایسه 

کندگی بیشتری را در  با معرف های سایر متغیرهای مکنون، پرا

هر   AVE آماری،  نظر  از  باشد.  داشته  خودش  معرف های  بین 

آن  همبستگی  دوم  توان  باالترین  از  بیشتر  باید  مکنون  متغیر 

حاضر  پژوهش  نتایج  باشد.  مکنون  متغیرهای  سایر  با  متغیر 

و  است  شده  ارائه   )4( جدول  در  الرکر  فورنل  شاخص  برای 

گرا برای متغیرهای مدل می باشد. نشان از تأیید روایی وا

گرا جدول 3- جدول همبستگی متغیرهای مکنون برای روایی وا

چابکی زنجیره 
تأمین

کارایی 
هزینه

مشتری مداری
عملکرد 

مالی

چابکی زنجیره تأمین 0/64

کارایی هزینه -0/51 0/81

مشتری مداری 0/81 -0/51 0/75

عملکرد مالی 0/49 -0/33 0/66 0/65

یابی مدل مسیر داخلی را  مدل خارجی پایا و روا امکان ارز

فراهم می آورد. بنابراین بعد از تأیید روایی و پایایی متغیرهای 

تحقیق می توان به بررسی ساختاری مدل تحقیق پرداخت. 

متغیرهای  برای   )R2( تعیین  ضریب  شاخص  مهم ترین 

مکنون درون زا است. چن )1998( مقادیر 0.19، 0.33، 0.67 

که نتایج  یابی می کند.  را برای R2 قوی، متوسط و ضعیف ارز

می باشد.  متغیر ها  برای  متوسط  وضعیت  از  نشان  پژوهش 

توانایی  بررسی  ساختاری  مدل  یابی  ارز برای  دیگر  معیار 

مدل در پیش بینی است، معیار غالب برای رابطه پیش بین 

یک  برای  مقدار  این  گر  ا است.  گایسر  استون   Q2 شاخص 

متغیر مکنون درون زای معین بیشتر از صفر باشد -متغیرهای 

مستقل آنها ارتباط پیش بین دارند. مقادیر 0.2، 0.15، 0.35.. 

این شاخص ها در جدول )4( ارائه شده اند و برای متغیرهای 

برای  و  ضعیف  حالت  مالی  عملکرد  و  هزینه  کارایی 

مشتری مداری وضعیت متوسط را می توان پیش بینی نمود. 

Q2 و R2 -4 جدول

R2Q2متغیر

0/660/29مشتری مداری

0/260/06کارایی هزینه

0/360/05عملکرد مالی

معادالت  مدل های  کلی  بخش  به  مربوط   GoF معیار 

که توسط این معیار، محقق  ساختاری است. به این معنی 

بخش  و  اندازه گیری  بخش  برازش  بررسی  از  پس  می تواند 

نیز  را  کلی  برازش بخش  کلی پژوهش خود،  ساختاری مدل 

می گردد؛  محاسبه  زیر  رابطه  طبق   GoF معیار  نماید،  کنترل 

مقادیر  به عنوان  که   0.36 و   0.25  ،0.01 مقدار  سه  به  توجه  با 

به  توجه  با  که  است  شده  معرفی  قوی  و  متوسط  ضعیف، 

نتیجه برای این پژوهش مقدار قوی حاصل شده است. 

 
 

 آماری، نظر از .باشد داشته های خودش معرف بین در
AVE دوم توان باالترین از بیشتر باید مکنون متغیر هر 

. مکنون باشد متغیرهای سایر با رمتغی آن همبستگی
نتایج پژوهش حاضر برای شاخص فورنل الرکر در 

از تایید روایی واگرا  نشان است وشده  ارائه (4)جدول 
 برای متغیرهای مدل می باشد.

 

 
 مکنون برای روایی واگرا متغیرهای همبستگی جدول -3جدول 

 
 رد مالیعملک مشتری مداری کارایی هزینه چابکی زنجیره تامین

 44/0 چابکی زنجیره تامین
   

 15/0 -15/0 کارایی هزینه
  

 51/0 -15/0 15/0 مشتری مداری
 

 41/0 44/0 -33/0 44/0 عملکرد مالی

 
 را داخلی مسیر مدل ارزیابی امکان روا و پایا خارجی مدل
 پایایی و روایی تأیید از بعد . بنابراینوردآ می مفراه

 مدل ساختاری بررسی به نتوا می تحقیق متغیرهای
( R2تعیین ) ضریب شاخص پرداخت. مهمترین تحقیق
( مقادیر 5441) چن .است درونزا مکنون متغیرهای برای
 ضعیف و متوسط قوی، R2را برای  10145 10133 0154

 از وضعیتکه نتایج پژوهش نشان  می کند. ارزیابی
 برای دیگر معیارمتوسط برای متغیر ها می باشد. 

 بینی پیش در مدل توانایی بررسی ساختاری مدل بیارزیا
 Q2 شاخص بین پیش رابطه برای غالب معیار است،
 متغیر یک برای مقدار این اگر. است گایسر استون
 متغیرهای- باشد صفر از بیشتر معین درونزای مکنون
و  0151و 010دارند. مقادیر  بین پیش ارتباط آنها مستقل
اند. و  شده ارائه (4) ولجد در ها شاخص . این.0131

کارایی هزینه و عملکرد مالی حالت  متغیرهایبرای 
ضعیف و برای مشتری مداری وضعیت متوسط را می 

 توان پیش بینی نمود. 
 

 Q2 و R2 -4جدول 
 R2 Q2 متغیر

 04/0 44/0 مشتری مداری

 04/0 04/0 کارایی هزینه

 01/0 34/0 یعملکرد مال

 
کلی مدل های معادالت  بخش هبمربوط  GoFمعیار 

ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار، محقق 
می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و 
بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش 

 زیررابطه طبق  GoFکلی را نیز کنترل نماید، معیار 
و  0101، 0105با توجه به سه مقدار  محاسبه می گردد؛

که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی  0134
با توجه به نتیجه برای این پژوهش مقدار  که استشده 

 قوی حاصل شده است. 

 
 GoF=     )5(    

 
 آزمون فرضیه ها:  -

، هر ضریب مسیر در مدل PLSبعد از اجرای الگوریتم 
را می توان معادل یک ضریب بتای  PLSساختاری 

   )1(

 
 

 آماری، نظر از .باشد داشته های خودش معرف بین در
AVE دوم توان باالترین از بیشتر باید مکنون متغیر هر 

. مکنون باشد متغیرهای سایر با رمتغی آن همبستگی
نتایج پژوهش حاضر برای شاخص فورنل الرکر در 

از تایید روایی واگرا  نشان است وشده  ارائه (4)جدول 
 برای متغیرهای مدل می باشد.

 

 
 مکنون برای روایی واگرا متغیرهای همبستگی جدول -3جدول 

 
 رد مالیعملک مشتری مداری کارایی هزینه چابکی زنجیره تامین

 44/0 چابکی زنجیره تامین
   

 15/0 -15/0 کارایی هزینه
  

 51/0 -15/0 15/0 مشتری مداری
 

 41/0 44/0 -33/0 44/0 عملکرد مالی

 
 را داخلی مسیر مدل ارزیابی امکان روا و پایا خارجی مدل
 پایایی و روایی تأیید از بعد . بنابراینوردآ می مفراه

 مدل ساختاری بررسی به نتوا می تحقیق متغیرهای
( R2تعیین ) ضریب شاخص پرداخت. مهمترین تحقیق
( مقادیر 5441) چن .است درونزا مکنون متغیرهای برای
 ضعیف و متوسط قوی، R2را برای  10145 10133 0154

 از وضعیتکه نتایج پژوهش نشان  می کند. ارزیابی
 برای دیگر معیارمتوسط برای متغیر ها می باشد. 

 بینی پیش در مدل توانایی بررسی ساختاری مدل بیارزیا
 Q2 شاخص بین پیش رابطه برای غالب معیار است،
 متغیر یک برای مقدار این اگر. است گایسر استون
 متغیرهای- باشد صفر از بیشتر معین درونزای مکنون
و  0151و 010دارند. مقادیر  بین پیش ارتباط آنها مستقل
اند. و  شده ارائه (4) ولجد در ها شاخص . این.0131

کارایی هزینه و عملکرد مالی حالت  متغیرهایبرای 
ضعیف و برای مشتری مداری وضعیت متوسط را می 

 توان پیش بینی نمود. 
 

 Q2 و R2 -4جدول 
 R2 Q2 متغیر

 04/0 44/0 مشتری مداری

 04/0 04/0 کارایی هزینه

 01/0 34/0 یعملکرد مال

 
کلی مدل های معادالت  بخش هبمربوط  GoFمعیار 

ساختاری است. بدین معنی که توسط این معیار، محقق 
می تواند پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و 
بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش 

 زیررابطه طبق  GoFکلی را نیز کنترل نماید، معیار 
و  0101، 0105با توجه به سه مقدار  محاسبه می گردد؛

که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی  0134
با توجه به نتیجه برای این پژوهش مقدار  که استشده 

 قوی حاصل شده است. 

 
 GoF=     )5(    

 
 آزمون فرضیه ها:  -

، هر ضریب مسیر در مدل PLSبعد از اجرای الگوریتم 
را می توان معادل یک ضریب بتای  PLSساختاری 

آزمون فرضیه ها: 

مدل  در  مسیر  ضریب  هر   ،PLS یتم  الگور اجرای  از  بعد 

بتای  ضریب  یک  معادل  می توان  را   PLS ساختاری 

استاندارد شده در رگرسیون یا ضریب همبستگی دو سازه در 

با  موافق  آن ها  عالمت  که  ساختاری  مسیرهای  گرفت.  نظر 

عالمت جبری فرض های پیشین است، یک اعتبار تجربی 

متغیرهای  بین  روابط  مورد  در  یکی  تئور مفروضات  به  بخش 

نشان دهنده  مثبت  مسیر  ضرایب  می دهد.  ارائه  مکنون 

اثرات مثبت و ضرایب مسیر منفی نشان دهنده اثرات منفی 

کوچک تر از  است. ضرایب باید بزرگ تر از 0.6 باشد و مقادیر 

از مجموعه شاخص ها  باید  و  نامناسب محسوب شده   0.4

 ،17  ،6  ،4  ،3 سؤال های  حاضر  پژوهش  در  گردد.  حذف 

کمتر از 0/4 داشتند  که، بار عاملی  19، 23 و 30 به دلیل این 

 tبا مسیر  ضرایب  معنی داری  همچنین  گردیدند.  حذف 
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که مقادیر باید خارج  آماری مشخص می شود. به این صورت 

و   )3( نمودارهای  در  نتایج  باشند.   )-01.96  ،1.96( بازه  از 

)4( نشان داده شده است.

با توجه به نمودارهای )3( و )4( نتیجه حاصله در جدول 

)5( ارائه می گردد:

نمودار 3- مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر

نمودار 4- مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین معنی داری ضرایب مسیر
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کلی فرضیات تحقیق جدول 5- نتایج 

تأیید یا رد فرضیهآماره tضریب مسیر استاندارد شده βفرضیه ها

رد فرضیه0/0080/030چابکی زنجیره تأمین ← عملکرد مالی

کارآیی هزینه ← عملکرد مالی چابکی زنجیره تأمین ← 
-0/508
0/028

3/430
0/141

رد فرضیه

کارآیی هزینه تأیید با ارتباط غیر مستقیم0/5083/430-چابکی زنجیره تأمین ← 

رد فرضیه0/0280/141کارآیی هزینه ← عملکرد مالی

چابکی زنجیره تأمین ← مشتری مداری ← عملکرد مالی
0/814
0/604

12/933
2/762

تأیید فرضیه با ارتباط مستقیم

تأیید فرضیه با ارتباط مستقیم0/81412/933چابکی زنجیره تأمین ← مشتری مداری

تأیید فرضیه با ارتباط مستقیم0/6042/762مشتری مداری ← عملکرد مالی

5. نتیجه و توصیه های سیاستی 
امروزه با توجه به اهمیت پاسخگویی سریع به تغییرات بازار 

تأمین  زنجیره  چابکی  به  توجه  مشتریان،  ترجیح  و  نیاز ها  و 

در راستای پاسخگویی به این تغییرات و در نتیجه رسیدن 

می شود.  احساس  قبل  از  بیشتر  مناسب  مالی  عملکرد  به 

کردن این دانش و درک روابط میان چابکی زنجیره  کاربردی 

تأمین و عملکرد شرکت برای بقا و موفقیت هر شرکت داخلی 

رقابتی  مزیت  موجب  می تواند  و  است  حیاتی  بین المللی  و 

شود. این تحقیق به بررسی روابط بین چابکی زنجیره تأمین، 

مالی  عملکرد  با  آن  رابطه  و  مشتری مداری  و  هزینه  کارایی 

این  در  می پردازد.  اصفهان  صنعتی  شهرک  شرکت های  در 

بخش به بررسی نتایج حاصل از پژوهش پرداخته می شود.

فرضیه اول: بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی رابطه 

داده  نشان  این تحقیق  در   .)H1( دارد معنی داری وجود 

رابطه  مالی  عملکرد  و  تأمین  زنجیره  چابکی  بین  شده 

نتایج  با  همسو  نتیجه،  این  که  ندارد  وجود  معنی داری 

گلیگور و همکاران )2015( و ناهمسو با  پژوهش پژوهش 

نظریه لی و همکارانش )2017( می باشد. 

از  مالی  عملکرد  و  تأمین  زنجیره  چابکی  بین  دوم:  فرضیه 

معنی داری  رابطه  هزینه  کارآیی  میانجی  نقش  طریق 

که بین چابکی زنجیره تأمین  وجود دارد. نتایج نشان داد 

هزینه  کارآیی  میانجی  نقش  طریق  از  مالی  عملکرد  و 

با  ناهمسو  نتیجه  این  ندارد.  وجود  معنی داری  رابطه 

به  می باشد.   )2015( همکاران  و  گلیگور  پژوهش  نتیجه 

نظر می رسد دلیل رد شدن این فرضیه ها نوع شرکت هایی 

این  گردیده،  جمع آوری  آن ها  در  داده ها  که  می باشد 

کمتری به زنجیره  شرکت ها دانش بنیان بوده و وابستگی 

تأمین داشته اند.

کارآیی هزینه رابطه  فرضیه 2-1: بین چابکی زنجیره تأمین و 

معنی داری وجود دارد.

کارآیی هزینه  همچنین رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و 

گلیگور  می باشد،  غیرمستقیم  ارتباط  نوع  اما  می گردد  تأیید 

و  رابطه ای معنی دار  به  پژوهش خود  در  و همکاران )2015(، 

آمده  به دست  ارتباط  نوع  به دلیل  که  یافتند  دست  مستقیم 

از این پژوهش، نتیجه حاصله همسو با نتایج آنان می باشد.

رابطه  مالی  عملکرد  و  هزینه  کارآیی  بین   :2-2 فرضیه 

معنی داری وجود دارد.

کارایی  بر مبنای نتایج به دست آمده، فرضیه رابطه بین 

نتیجه  با  ناهمسو  که  می گردد  رد  مالی  عملکرد  و  هزینه 

می باشد.   )2015( همکاران  و  گلیگور  پژوهش  از  حاصله 



شماره 104، آذر و دی  1399     75

به نظر می رسد دلیل رد شدن این فرضیه ها نوع شرکت هایی 

این  گردیده،  جمع آوری  آن ها  در  داده ها  که  می باشد 

زنجیره  به  کمتری  وابستگی  و  بوده  دانش بنیان  شرکت ها 

تأمین داشته اند. 

فرضیه 3: بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد  مالی از طریق 

وجود  معنی داری  مشتری مداری  رابطه  میانجی   نقش 

دارد.

با اطمینان 0/99 می توان  نتایج این پژوهش،  به  با توجه 

به صورت  ارتباط  این  نوع  و  تأیید  فوق  فرضیه  که  گفت 

گلیگور و همکارانش  مستقیم می باشد. این فرضیه با نظریه 

تأثیر  و  بوده  هم راستا  و...   )2013( همکاران  و  گنر  وا  ،)2015(

قابل توجه چابکی بر عملکرد مالی شرکت را تأیید می نماید. 

چابکی  شرکت ها  این  در  مشتری مداری  اهمیت  به  توجه  با 

به موقع  را  به فرد  منحصر  محصوالت  می تواند  تأمین  زنجیره 

مالی  عملکرد  ی  رو بر  نتیجه  در  و  برساند  مشتری  به دست 

تأثیر بگذارد.

مشتری مداری  و  تأمین  زنجیره  چابکی  3-1-بین  فرضیه 

رابطه معنی داری وجود دارد. 

زنجیره  که چابکی  آمده است  تعریف دیگری چنین  در 

مختلف  فرایندهای  اجرای  توانایی  از  است  عبارت  تأمین 

کار  برای  تأمین کنندگان  جذب  با  متفاوت  اهداف  کسب  و 

کید بر به کارگیری فناوری های جدید  به صورت مشارکتی و تأ

سریع  پاسخ گویی  و  ک  ادرا با  گروهی  کار  افزایش  جهت  در 

از  حاصله  نتایج   .]24[ متالطم  بازار  در  مشتری  نیازهای  به 

همسو  که  دارد  فوق  فرضیه  تأیید  از  نشان  داده ها،  تحلیل 

 )2015( همکاران  و  گلیگور  پژوهش  از  حاصل  نتیجه  با 

می باشد.

رابطه  مالی  عملکرد  و  مشتری مداری  3-2-بین  فرضیه 

معنی داری وجود دارد.

و  مشتری مداری  بین  رابطه  گفت  می توان  نهایت  در  و 

که با نظریه  عملکرد مالی رابطه معنی دار و مستقیم می باشد 

همکاران  و  پشتی  تاالر  عبدی   ،)1395( ملکی  و  رحیم زاده 

می باشد.  هم راستا   )2015( همکاران  و  گلیگور  )1396(و 

و  موفقیت  دلیل  مشتری مداری  و  مشتری  به  توجه  یقینا 

که درنتیجه راضی بودن مشتری  سرلوحه هر سازمان می باشد 

باعث بهبود عملکرد سازمان و عملکرد مالی می شود.

مواجه  محدودیت هایی  با  اجرا،  زمان  در  پژوهشی  هر 

کرده  که پژوهش حاضر نیز این نوع مشکالت برخورد  می گردد 

است؛ اولین محدودیت این پژوهش، مربوط به جامعه آماری 

داده های  به  دستیابی  که  بود  آنها  از  برخی  تمایل  عدم  و 

به  مربوط  دوم  محدودیت  کرد.  مواجه  مشکل  با  را  درست 

گردآوری  برای  حاضر،  پژوهش  در  چون  بود،  پژوهش  ابزار 

امکان  این  است،  شده  استفاده  پرسشنامه  از  اطالعات 

که پاسخگویان درک درستی از سؤاالت نداشته و  وجود دارد 

که  یا به دلیل عدم تمایل، همکاری مناسبی نداشته باشند، 

در نتیجه پاسخ درستی نیز ارائه نداده باشند. با توجه به تأثیر 

مثبت مشتری مداری بر عملکرد مالی، به شرکت ها پیشنهاد 

نمایند.همچنین  بیشتری  توجه  فوق  بحث  به  که  می شود 

محققین  توسط  که  آتی  تحقیقات  در  که  می شود  پیشنهاد 

گرفته شود: صورت می گیرد موارد زیر درنظر 

عملکرد  بر  تأمین  زنجیره  چابکی  ابعاد  تأثیر  بررسی   -

مالی.

- بررسی موضوع پژوهش در صنایع دیگر.

- بررسی نقش نوآوری در زنجیره تأمین.

ی ابعاد  کارایی هزینه بر رو - بررسی تأثیر مشتری مداری و 

عملکرد مالی.
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