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چکیده
یکپارچه سازی سیستم اطالعاتی ( )ISبرای شرکت هایی که در طول یک زنجیره عرضه قرار دارند توجهه بیشهتری را
از سوی محققان در زمینه مدیریت عملیات به خود جلب کرده است .هدف اصلی این تحقیق بررسهی میهزان و نحهوه
تاثیر یکپارچگی اطالعاتی در سازمان و نحوه تاثیر گذاری آن بر وجوه عملکرد مالی شرکت می باشد .در ایهن تحقیهق
جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران ارشد شرکت های واقع در شهرک های صنعتی رشت را شامل می شهود کهه 066
نفر هستند .براساس جدول مورگان می بایست  432نفر به عنوان نمونه انتخاب می شهدند .امها اهداقل نمونهه قابهل
قبول برای نرم افزار لیزرل  356مورد است .بنابراین  266پرسشنامه توزیع شد که از میان آنها  356پرسشنامه عودت
داده شد که از میان آنها  366پرسشنامه قابلیت بکارگیری داشت .در این تحقیق تمام فرضهیه هها بهه جهز فرضهیه 8
تایید شده است.
واژه های کلیدی
یکپارچگی اطالعاتی ،عملکرد مالی ،رویکرد مبتنی بر دانش.
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مقدمه
عملکرد مالی عبارت از اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام ،دارایی ،سرمایه گذاری و غیره .در
قلمرو «یکپارچه سازی اطالعات» چه از جنبة نظری و چه از جنبة عملی با مسائل متعدد و پیچیدگی های فراوان و مضاعفی روبهرو می
شویم  .ریشة ایهن مسهائل و پیچیهدگی هها را می توان در ماهیت سیستم های اطالعات جست وجو کرد .بررسی و شههناخت ایهن
سهیسهتم هها بدون برخورداری از نظام منسجم شناخت مسائل (مسئله شناسی) ممکن نیست .نگرش تحلیلهی و تجزیه گرا به مسائل
مطرح در قلمروی یکپارچه سازی به ال این مسائل کمکی نمی کند .بها ایهن نهگاه اهتی شناخت مسائل نیز به درستی ممکن نیست
چه رسد به اهل مسهائل .بهر ایهن اسهاس  ،مسئلة این پژوهش شناخت مسائل یا مسئله شناسی در قلمرو یکپارچه سازی است.
یکپارچه سازی اطهالعات را مهی توان در سطوح مختلف مطرح کهرد.
بیان مسئله و اهمیت آن
یکپارچه سازی سیستم اطالعاتی ( )ISبرای شرکت هایی که در طول یک زنجیره عرضه قرار دارند توجه بیشهتری را از سهوی محققهان
در زمینه مدیریت عملیات به خود جلب کرده است (.)Wong & et al,2011
ادغام  ISبه یک زیرساخت شرکت برای به اشتراک گذاری اطالعات برای امایت از تبادل اطالعات بین کارکردهای تجهاری و شهرکای
شرکت اشاره دارد .با بهبود مستمر در زیرساخت های فنهاوری اطالعهات ( ،)ITادغهام ههای داخلهی و خهارجی  ،ISهمکهاری در میهان
شرکای زنجیره تأمین را تسهیل می کنهد ) ) Bowersox1181(.(Titah et al., 2016اسهتدلل کهرد کهه ادغهام فراینهد از ادغهام
داخلی و ادغام خارجی با به اشتراک گذاری اطالعات کارآمد و ارتباط استراتژیک با تأمین کنندگان و مشتریان پیشهرفت مهی کنهد .در
راستای منافع فزاینده ای در ادغام یکپارچگی ،محققان بر روی رویکردها و استراتژی هایی برای بهبود عملکرد شرکت تمرکز کرده انهد.
پاین ( )1113پیشنهاد کرد که استراتژی سفارشی سازی انبوه بتواند برای دستیابی به مزایای رقابتی در تولیهد مبتنهی بهر تقاضها بهرای
دستیابی به نیاز مشتری افزایش یافته در سفارشی سازی ،اتخاذ شود .بنابراین ،ضروری است کهه سهازندگان را قهادر سهازیم تها اولویهت
مشتریان را به موقع تشخیص دهند و محصولت و خدمات را براساس آن طراای کننهد Prajogo and Olhager, 2012; Wu et
.))al., 2014
ادغام داخلی  ISبا استفاده از تبادل اطالعات در میان عملکردهای کسب و کار و شرکت های شریک زنجیره تأمین و ادغام  ISخهارجی
از طریق روابط مشتریان و تأمین کنندگان ممکن است یک عمل کسب و کار موثر برای بهبود عملکهرد شهرکت باشهد .ایهن مطالعهه بها
تکمیل سه شکاف تحقیق زیر به ادبیات موجود کمک می کند .اول بیشتر تحقیقات در ادبیات موجهود ،یهک رابطهه زنجیهره تهأمین دو
جانبه را بررسی کردند ،یعنی یک جفت مشتری (خریدار) و فروشنده (فروشنده) .در مدل  ،Dyadicاطالعات عرضه کننهده و مشهتری
به اشتراک گذاشته شده و تأثیرات یکدیگر را تحت تأثیر قرار می دهد .در یک مدل سه گانه ،عرضه کننده و مشتری بها تولیدکننهدگان
کانونی به طور جداگانه و همزمان به یکدیگر متصل می شوند .با این اال ،مطالعات اندکی با استفاده از یک مدل سه بعهدی ،ادغهام IS
را مورد بررسی قرار داده اند .این مطالعه یک مدل سه بعدی زنجیره تأمین (تأمین کننده ،سازنده و مشتری) اسهت کهه امکهان بررسهی
اثرات مشترک تأمین کننده و مشتری را به طور همزمان فراهم می کند .دوم ،سفارشی سازی انبهوه ،بهه عنهوان یهک اسهتراتژی تولیهد
مبتنی بر تقاضا ،در بحه و ارزیهابی ادغهام  ISدر عملکردههای کسهب و کهار و شهرکای زنجیهره تهأمین مهورد اسهتفاده قهرار نگرفتهه
است(.)Maiga & etal,2015
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شکل  :4مدل مدل مفهومی تحقیق()Gu & etal,2017
پیشینه پژوهش
رضایی و همکاران در سال ( )1313در تحقیق خود به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکهرد مهالی بانهک هها در پاکسهتان :تجدیهد
ساختار سازمانی و تأثیر آن بر روایه و عملکرد کارمندان پرداختند .چارچوب نظری این مطالعه داده های ثانویه متشهکل از صهورتهای
مالی از بانک ها و بررسی متون است.صورتهای مالی از سال  4662تا  ،4616از مجموع پنج بانک پاکسهتان جمهع آوری شهده .فرضهیه
نشان می دهد که سرمایه های فکری اثر معنی داری بر عملکرد مالی دارد .نتایج نیز ثابت می کند که سرمایه های فکهری بانهک تهأثیر
قابل توجهی بر عملکرد مالی دارد.
دهدشتی و همکاران( )1310در تحقیق خود تحت عنوان تبیین رابطة قابلیت های بازاریابی و عملکرد مالی سازمان به نتایج زیهر دسهت
پیدا کردند :یکی از مسائل عمدة مدیران کسب وکار ،سرمایه گذاری بر توسعة قابلیت های سازمانی است که بر بهبهود رقابهت پهذیری و
عملکرد کسب وکار تأثیر عمده ای دارند .قاب لیت های بازاریابی یکی از مهمترین قابلیت هایی شناخته شده اند که بهه بهازار و مشهتریان
مرتبط هستند .مدل مفهومی این تحقیق از طریق مطالعات کیفی مبتنی بر تحلیل محتوایی ،توسعه داده شده است تا مهدل جهامعی را
برای قابلیت های بازاریابی در بازار سازمان به مشتری شکل دهد .این مدل با بازنگری جدیدترین مفاهیم در مرور ادبیهات تکمیهل شهده
است .دستاورد این مراله ،شناسایی  12قابلیت بازاریابی بود که این ترکیب برای قابلیت های بازاریابی ،جدید اسهت  .در نهایهت ،مهدل
توسعه یافتة جدید در  143شرکت فعال در بازار بورس بررسی شد .داده ها بر اساس روش تحلیل عاملی تأییدی بررسهی شهدند و نهرم
افزار  PLSبرای تحلیل داده ها و آزمون مدل به کار رفت .نتایج نشان می دهد رابطة مستقیم و معناداری میان قابلیت های بازاریهابی و
عملکرد مالی کسب وکار وجود دارد و رابطة میان قابلیت های بازاریابی و عملکرد کسب وکار تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرد.
خواجوی و قدیریان( )1312در تحقیق خود تحت عنوان توانایی مدیران ،عملکرد مالی و خطر ورشکسهتگی بهه نتهایج زیهر دسهت پیهدا
کردند :یافته های پژوهش نشان داد که بین توانایی مدیران و خطر ورشکستگی شرکت ها ،رابطه ای منفی وجهود دارد و عملکهرد مهالی
نقش متغییر میانجی کامل در رابطه بین توانایی مدیران و خطر ورشکستگی بازی می کند .به بیان دیگر ،توانایی مدیران از طریق بهبود
عملکرد مالی شرکت ها ،خطر ورشکستگی آن ها را کاهش می دهد .از این رو چنین نتیجه گیری شد که توانایی مدیران عامهل مهمهی
در موفقیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
جانوسویچ و همکاران در سال  4613در تحقیق خود به بررسی سرمایه فکهری و عملکهرد مهالی در صربسهتان پرداختنهد .ایهن مقالهه
پژوهشی به بررسی تأثیر سرمایه فکری ( )ICو اجزای مختلف آن بر عملکرد مالی  166شرکت صربستان در بخش واقعهی (کهه شهامل
همه شرکت ها در اقتصاد صربستان از جمله بانکداری و بیمه) پرداخته است.ننیجه اینکه ،سود خالص ،درآمد عملیاتی و سهود عملیهاتی
نتیجه استفاده موثر از  ICدر شرکت های صربستان نیستند .از سوی دیگهر ،سهرمایه انسهانی و سهاختاری  ROEو  ROAرا تحهت
تأثیر قرار می دهد ،در االی که سرمایه فیزیکی  ROEرا تحت تأثیر قرار می دهد.
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گو و همکاران ( )4612در تحقیق خود به بررسی موارد زیر پرداخته اندگزارش شده است که سیستم های اطالعات داخلی و خارجی در
میان شرکای زنجیره تأمین می توانند روابط خود را تقویت و عملکرد عملیاتی خود را بهبود بخشد .با این اال ،تولید کننهدگان ممکهن
است بیشتر عالقه مند به دانستن چگونه و چقدر این ادغام اطالعات بر عملکرد مالی آنها تأثیر می گهذارد .در ایهن تحقیهق  446نفهر از
تولیدکنندگان تقاضای تقاضا بررسی شده است که استراتژی سفارشی سازی را برای بررسی اثهرات مشهترک ادغهام اطالعهات داخلهی و
خارجی بر عملکرد مالی آنها مورد بررسی قرار دادند .داده ها جمع آوری شده با استفاده از روش مدل سازی معهادلت سهاختاری مهورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .یافته های این تحقیق نشان می دهد که ارتباط قوی با تأمین کنندگان تنها بهبود عملکرد عملیاتی تهأمین
کنندگان را بهبود می بخشد که به طور مستقیم بر عملکرد مستقیم تولید کنندگان و عملکرد مالی تأثیر می گذارد .این مطالعه امایت
های نظری و تجربی را برای بررسی تأثیر ادغام تأمین کننده بر عملکرد مالی تولید کننده مبتنی بر تقاضا از دیهدگاه مبتنهی بهر دانهش
ارائه می دهد.
ادبیات پژوهش
ارزیابی عملکرد
باظهور شرکتهای بزرگ و شکلگیری مبح عظیم جدائی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مهدیران،
ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان ،مالکان دولت و اتی
مدیران است .از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثهروت چهه از طریهق افهزایش قیمهت و ارزش شهرکت و چهه از طریهق سهود نقهدی
اائزاهمیت است .این ارزیابیها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخشها و نیز میزان پاداش صحیحی که به آنها
پرداخت میشود و اق مسلم آنها است اهمیت اساسی دارد .از نظر دولتها این ارزیابیها برای رسیدن به سهه ههدف تخصهیص بهینهه
منابع بهعنوان هدف اصلی ،توزیع عادلنه درآمد و تثبیت شرایط اقتصهادی بها مشهارکت در فعالیهتههای اقتصهادی اائزاهمیهت اسهت
(.)Shun Wang, 2011
اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد
هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیتهای خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا ،نیاز مبرم بهه سیسهتم
ارزیابی عملکرد دارد .فقدان سیستم ارزیابی عملکرد در یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقهی
می شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است (صالحی و همکاران.)1316 ،
اندازه گیری عملکرد عنصر پایه ای برنامه ریزی ،کنترل و تصمیم گیری مؤثر است .در اقیقت سیستم ههای انهدازه گیهری ،مهمتهرین
نقش را جهت نظارت ،افزایش انگیزه ،بهبود ارتباطات و اجتناب از اشتباه در سازمان ایفا می کننهد .در نتیجهه ایهن سیسهتم هها کمهک
مؤثری برای مدیران ،به منظور بازنگری و بهبود اهداف و فرایندهای تجاری فعلی سازمان به شهمار مهی آینهد(اعتباری و پوراسهفندیانی،
 .)1382سنجش عملکرد می تواند اطالعات بازخورد مورد نیاز برای آشکار ساختن پیشهرفت هها ،انگیهزه ههای پیشهرفت و تشهخیص و
شناسایی مسائل و مشکالت را از سیستم گرفته و به تصمیم گیران سازمان ارائه کند (.)Rolstands, 1995
بهبود مستمر عملکرد سازمانها ،نیروی عظیم همافزایی ( )Synergyایجاد میکند که این نیروها میتواند پشتیبان برنامه رشد ،توسعه
و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود .بدون بررسهی و کسهب آگهاهی از میهزان پیشهرفت و دسهتیابی بهه اههداف و بهدون شناسهایی
چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطالع از میزان اجرای سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جهدی
نیاز دارند ،بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد .تمامی موارد یادشده بدون اندازهگیری و ارزیهابی امکهانپهذیر نیسهت( & Maiga
.)etal,2015
لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازهگیری میگوید« :هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت میکنیم اندازه گرفتهه و
در قالب اعداد و ارقام بیان کنیم میتوانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بح چیزهایی میدانیم ،در غیر این صورت آگاهی و دانش مها
ناقص بوده و هرگز به مراله بلوغ نخواهد رسید.علم مدیریت نیز مبهین ایهن مطالهب اسهت .هرچهه را کهه نتهوانیم انهدازهگیهری کنهیم
نمیتوانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنتهرل کنهیم مهدیریت آن امکهانپهذیر نخواههد بهود .موضهوع اصهلی در تمهام تجزیهه و
تحلیلهای سازمانی ،عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازهگیری است و از این رو یک سازمان بهدون سیسهتم ارزیهابی عملکهرد قابهل
تصور نیست .همچنین صاابنظران و محققان معتقدند که ارزیابی عملکرد ،موضوعی اصلی در تمهامی تجزیهه و تحلیهلههای سهازمانی
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است و تصور سازمانی که دارای ارزیابی و اندازهگیری عملکرد نباشد ،مشکل است .ارزیابی و انهدازهگیهری عملکهرد موجهب هوشهمندی
سیستم و برانگیختن افراد به منظور رفتار مطلوب میشود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است (رایمی.)1385 ،
فرضیه های پژوهش
-1یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی بر عملکرد عملیاتی تولید کننده اثر دارد.
-4یکپارچگی سیستم اطالعاتی داخلی بر یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی تأثیر دارد.
-1-3یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی بر تقویت ارتباط تولید کننده با مشتری اثر مثبت دارد.
-4-3یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی بر تقویت ارتباط تولید کننده با تأمین کننده اثر مثبت دارد.
-2رابطه قوی تر تولید کننده با مشتری بر عملکرد عملیاتی تولید کننده اثر مثبت دارد.
-5روابط قوی تر تولید کننده با تأمین کننده بر عملکرد عملیاتی تأمین کننده اثر مثبت دارد.
-0عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده بر عملکرد عملیاتی تولید کننده اثرمثبت دارد.
-2عملکرد عملیاتی قوی تر تولید کننده بر عملکرد مالی آن اثر مثبت دارد.
-8عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده بر عملکرد مالی تولید کننده اثر مثبت دارد.
روش شناسی
بررسی تأثیر یکپارچگی اطالعاتی بر عملکرد مالی با رویکرد مبتنی بر دانش به عنوان یکی از راه های موجود در مباا دانش مالی می
باشد که با تحقق آن عالوه بر تفهیم و شناسایی چگونگی ارتباط میان این متغیرها و همچنین میزان و درجه کیفیت ارتباط میتهوان از
نتایج به دست آمده در طراای و تدوین بهینه استراتژی های مربوط به شرکت ها استفاده ای ارزنده و کهاربردی نمهود ،تحقیهق ااضهر
ازنظر هدف بهعنوان یک تحقیق کاربردی در نظر گرفته می شود .همچنین از لحاظ جمعآوری داده یک تحقیق توصهیفی -همبسهتگی
میباشد .تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط پدیدههای موردبررسهی اسهت .اجهرای تحقیهق
توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری باشد (سرمد و همکاران .)1321 ،روش به کهار
گرفته شده ترکیبی از دو روش مطالعه کتابخانهای ،کتب تخصصی و مقالت مربوط به اهوزه مهالی و نیهز از روش پیمایشهی (میهدانی)
استفاده گردید .از روش کتابخانهای ،جهت بررسی ادبیات تحقیق ،بررسی سابقه ،آشنایی با تجربیات و شناخت عوامل مرتبط بهه طریهق
فیشبرداری استفاده شد و در روش پیمایشی با بهرهگیری از پرسشنامه مدنظر و توزیهع آن بهه شهناخت اثهر یکپهارچگی اطالعهاتی بهر
عملکرد مالی با رویکرد مبتنی بر دانش پرداخته شد.
در این پژوهش ،جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان ارشد شرکت های واقع در شهرک های صهنعتی رشهت را شهامل مهی
شود که  066نفر هستند .براساس جدول مورگان می بایست  432نفر به عنوان نمونه انتخاب می شدند .اما اهداقل نمونهه قابهل قبهول
برای نرم افزار لیزرل  356مورد است .بنابراین  266پرسشنامه توزیع شد که از میان آنها  356پرسشنامه عودت داده شهد کهه از میهان
آنها  366پرسشنامه قابلیت بکارگیری داشت.
از فیش برداری ،مطالعات کتابخانه ای و جستجو در اینترنت برای روشن شدن مباا نظری تحقیق و به دست آوردن اطالعات مهورد
نیاز استفاده شده است .ابزار عمده برای جمع آوری داده ها ،پرسشنامه می باشد .پرسشنامه یکی از ابزارههای رایهج تحقیقهات و روشهی
مستقیم برای کسب داده های تحقیق است.

یافتههای پژوهش
سنجش فرضیه ها
مدل معادلت ساختاری یکی از روش های نویدبخش در زمینه روابط علی بین متغیرها است .ایهن روش یهک رویکهرد آمهاری جهامع
برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است .در این پهژوهش بها اسهتفاده از نهرم افهزار
لیزرل ،مدل ساختاری و آزمایش فرضیه های مربوط با بررسی ضرایب مسیر ،معنی داری آماری و برازش کلی مهدل انجهام شهده اسهت.
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جهت رد و تأیید فرضیه ها با توجه به مقادیر ضریب مسیر و  tقضاوت خواهد شد ،بدین صورت که در سه سطح معنهاداری  16درصهد،
 15درصد و  11درصد برای آماره  tبه ترتیب اداقل مقادیر  1/10 ،1/02و  4/58مورد بررسی و توجه خواهد گرفت.
همان طور که در جدول  1می بینیم به طور کلی مدل دارای برازش خوبی است.
جدول :1شاخص های برازش مدل
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شکل  :4مدل اصلی (ضرایب مسیر در االت استاندارد)

شکل  :3مدل اصلی ()t-values
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-

در فرضیه  1پیش بینی شده بود که «یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثر مثبت
دارد .ضریب مسیر بدست آمده نشان میدهد که «یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» به میزان  6/08بر «عملکرد عملیاتی
تولید کننده» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری
و آماره  tبرای «یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» و «عملکرد عملیاتی تولید کننده» 5/21 ،و معنادار است .بنابراین در
سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه  1مورد تأیید قرار میگیرد.

-

در فرضیه  4پیش بینی شده بود که «یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» بر «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» اثر
مثبت دارد .ضریب مسیر بدست آمده نشان میدهد که «یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» به میزان  6/06بر «یکپارچگی
خارجی سیستم اطالعاتی» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه
اعداد معنی داری و آماره  tبرای «یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» و «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» 5/21 ،و
معنادار است .بنابراین در سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه  4مورد تأیید قرار میگیرد.

-

در فرضیه  1-3پیش بینی شده بود که «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» بر «تقویت ارتباط تولیدکننده با مشتری» اثر
مثبت دارد .ضریب مسیر بدست آمده نشان میدهد که «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» به میزان  6/32بر «تقویت
ارتباط تولیدکننده با مشتری» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه
اعداد معنی داری و آماره  tبرای «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» و «تقویت ارتباط تولیدکننده با مشتری» 3/01 ،و
معنادار است .بنابراین در سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه  1-3تأیید قرار میگیرد.

-

در فرضیه  4-3پیش بینی شده بود که «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» بر «تقویت ارتباط تولیدکننده با تأمین
کننده» اثر مثبت دارد .ضریب مسیر بدست آمده نشان میدهد که «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» به میزان  6/32بر
«تقویت ارتباط تولیدکننده با تأمین کننده » اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه
نمود .محاسبه اعداد معنی داری و آماره  tبرای «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» و «تقویت ارتباط تولیدکننده با تأمین
کننده» 2/03 ،و معنادار است .بنابراین در سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه  4-3تأیید قرار میگیرد.

-

در فرضیه  2پیش بینی شده بود که «رابطه قوی تر تولید کننده با مشتری» بر «عملکرد عملیاتی تولیدکننده» اثر مثبت
دارد .ضریب مسیر بدست آمده نشان میدهد که «رابطه قوی تر تولید کننده با مشتری» به میزان  6/41بر «عملکرد عملیاتی
تولیدکننده» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری
و آماره  tبرای «رابطه قوی تر تولید کننده با مشتری» و «عملکرد عملیاتی تولیدکننده» 3/42 ،و معنادار است .بنابراین در
سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه  2مورد تأیید قرار میگیرد.

-

در فرضیه  5پیش بینی شده بود که «رابطه قوی تر تولید کننده با تأمین کننده» بر «عملکرد عملیاتی تأمین کننده» اثر
مثبت دارد .ضریب مسیر بدست آمده نشان میدهد که «رابطه قوی تر تولید کننده با تأمین کننده» به میزان  6/81بر
«عملکرد عملیاتی تأمین کننده» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود.
محاسبه اعداد معنی داری و آماره  tبرای «رابطه قوی تر تولید کننده با تأمین کننده» و «عملکرد عملیاتی تأمین کننده»،
 5/42و معنادار است .بنابراین در سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه  5مورد تأیید قرار میگیرد.

-

در فرضیه  0پیش بینی شده بود که «عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثرمثبت
دارد .ضریب مسیر بدست آمده نشان میدهد که «عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» به میزان  6/20بر «عملکرد
عملیاتی تولید کننده» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد
معنی داری و آماره  tبرای «عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» و «عملکرد عملیاتی تولید کننده» 3/82 ،و معنادار است.
بنابراین در سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه  0مورد تأیید قرار میگیرد.

-

در فرضیه  2پیش بینی شده بود که «عملکرد عملیاتی قوی تر تولید کننده» بر «عملکرد مالی آن» اثر مثبت دارد .ضریب
مسیر بدست آمده نشان میدهد که «عملکرد عملیاتی قوی تر تولید کننده» به میزان  6/51بر «عملکرد مالی» اثر دارد.
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جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری و آماره  tبرای
«عملکرد عملیاتی قوی تر تولید کننده» و «عملکرد مالی» 5/12 ،و معنادار است .بنابراین در سطح اطمینان  11درصد،
فرضیه  2مورد تأیید قرار میگیرد.
-

در فرضیه  8پیش بینی شده بود که «عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» بر «عملکرد مالی تولید کننده» اثر مثبت دارد.
ضریب مسیر بدست آمده نشان میدهد که «عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» به میزان  6/62بر «عملکرد مالی تولید
کننده» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری و
آماره  tبرای «عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» و «عملکرد مالی تولید کننده» 6556 ،است که معنادار نیست .بنابراین
فرضیه  8مورد تأیید قرار نمیگیرد.

جدول  4خالصهای از فرضیههای تحقیق و نتایج بررسی آنها را نشان میدهد.
جدول  -4فرضیه ها و نتایج سنجش آن ها
فرضیه

نتیجه آزمون

فرضیه « :1یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثر مثبت دارد.

تأیید فرضیه

فرضیه « :4یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» بر «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی»

تأیید فرضیه

فرضیه « :1-3یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» بر «تقویت ارتباط تولیدکننده با مشتری» اثر مثبت دارد .تأیید فرضیه
فرضیه « :4-3یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» بر «تقویت ارتباط تولیدکننده با تأمین کننده»

تأیید فرضیه

فرضیه « :2رابطه قوی تر تولید کننده با مشتری» بر «عملکرد عملیاتی تولیدکننده» اثر مثبت دارد.

تأیید فرضیه

فرضیه « :5رابطه قوی تر تولید کننده با تأمین کننده» بر «عملکرد عملیاتی تأمین کننده» اثر مثبت دارد.

تایید فرضیه

فرضیه « :0عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثر مثبت دارد.

تأیید فرضیه

فرضیه « :2عملکرد عملیاتی قوی تر تولید کننده» بر «عملکرد مالی آن» اثر مثبت دارد.

تأیید فرضیه

فرضیه « :8عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» بر «عملکرد مالی تولید کننده» اثر مثبت دارد.

رد فرضیه

نتیجه گیری و پیشنهادات
آزمون فرضیات پژوهش
در این پژوهش نُه فرضیه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که هشت مورد آن تأیید و فقط یک مورد آن رد شد .نتایج مربوط به هر یک
از فرضیات به طور خالصه به صورت زیر است:
نتایج آزمون فرضیه اول
فرضیه اول« :یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثر مثبت دارد.
در فرضیه  1پیش بینی شده بود که «یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثر مثبت دارد .ضریب
مسیر بدست آمده نشان می دهد که «یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» به میزان  6/08بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثر دارد.
جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری و آماره  tبرای «یکپارچگی
داخلی سیستم اطالعاتی» و «عملکرد عملیاتی تولید کننده» 5/21 ،و معنادار است .بنابراین در سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه 1
مورد تأیید قرار می گیرد .یافته های این پژوهش با یافتههای پژوهشگران دیگر ازجمله گیو و همکاران ( )4612مطابقت دارد.
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نتایج آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم« :یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» بر «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» اثر مثبت دارد.
در فرضیه  4پیش بینی شده بود که «یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» بر «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» اثر مثبت دارد.
ضریب مسیر بدست آمده نشان میدهد که «یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» به میزان  6/06بر «یکپارچگی خارجی سیستم
اطالعاتی» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری و آماره t
برای «یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» و «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» 5/21 ،و معنادار است .بنابراین در سطح اطمینان
 11درصد ،فرضیه  4مورد تأیید قرار میگیرد .یافته های این پژوهش با یافتههای پژوهشگران دیگر ازجمله گیو و همکاران ()4612
مطابقت دارد.
نتایج آزمون فرضیه سوم
فرضیه « :1-3یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» بر «تقویت ارتباط تولیدکننده با مشتری» اثر مثبت دارد.
در فرضیه  1-3پیش بینی شده بود که «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» بر «تقویت ارتباط تولیدکننده با مشتری» اثر مثبت
دارد .ضریب مسیر بدست آمده نشان میدهد که «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» به میزان  6/32بر «تقویت ارتباط تولیدکننده
با مشتری» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری و آماره t
برای «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» و «تقویت ارتباط تولیدکننده با مشتری» 3/01 ،و معنادار است .بنابراین در سطح
اطمینان  11درصد ،فرضیه  1-3تأیید قرار میگیرد .یافته های این پژوهش با یافتههای پژوهشگران دیگر ازجمله گیو و همکاران
( )4612مطابقت دارد.
فرضیه « :2-3یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» بر «تقویت ارتباط تولیدکننده با تأمین کننده» اثر مثبت دارد.
در فرضیه  4-3پیش بینی شده بود که «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» بر «تقویت ارتباط تولیدکننده با تأمین کننده» اثر
مثبت دارد .ضریب مسیر بدست آمده نشان می دهد که «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» به میزان  6/32بر «تقویت ارتباط
تولیدکننده با تأمین کننده » اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی
داری و آماره  tبرای «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» و «تقویت ارتباط تولیدکننده با تأمین کننده» 2/03 ،و معنادار است.
بنابراین در سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه  4-3تأیید قرار می گیرد .یافته های این پژوهش با یافتههای پژوهشگران دیگر ازجمله
گیو و همکاران ( )4612مطابقت دارد.
نتایج آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم« :رابطه قوی تر تولید کننده با مشتری» بر «عملکرد عملیاتی تولیدکننده» اثر مثبت دارد.
در فرضیه  2پیش بینی شده بود که «رابطه قوی تر تولید کننده با مشتری» بر «عملکرد عملیاتی تولیدکننده» اثر مثبت دارد .ضریب
مسیر بدست آمده نشان میدهد که «رابطه قوی تر تولید کننده با مشتری» به میزان  6/41بر «عملکرد عملیاتی تولیدکننده» اثر دارد.
جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری و آماره  tبرای «رابطه قوی تر
تولید کننده با مشتری» و «عملکرد عملیاتی تولیدکننده» 3/42 ،و معنادار است .بنابراین در سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه  2مورد
تأیید قرار میگیرد .یافته های این پژوهش با یافتههای پژوهشگران دیگر ازجمله گیو و همکاران ( )4612مطابقت دارد.
نتایج آزمون فرضیه پنجم
فرضیه پنجم« :رابطه قوی تر تولید کننده با تأمین کننده» بر «عملکرد عملیاتی تأمین کننده» اثر مثبت دارد.
در فرضیه  5پیش بینی شده بود که «رابطه قوی تر تولید کننده با تأمین کننده» بر «عملکرد عملیاتی تأمین کننده» اثر مثبت دارد.
ضریب مسیر بدست آمده نشان میدهد که «رابطه قوی تر تولید کننده با تأمین کننده» به میزان  6/81بر «عملکرد عملیاتی تأمین
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کننده» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری و آماره  tبرای
«رابطه قوی تر تولید کننده با تأمین کننده» و «عملکرد عملیاتی تأمین کننده» 5/42 ،و معنادار است .بنابراین در سطح اطمینان 11
درصد ،فرضیه  5مورد تأیید قرار میگیرد .یافته های این پژوهش با یافتههای پژوهشگران دیگر ازجمله گیو و همکاران ()4612
مطابقت دارد.
نتایج آزمون فرضیه ششم
فرضیه ششم« :عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثر مثبت دارد.
در فرضیه  0پیش بینی شده بود که «عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثرمثبت دارد .ضریب
مسیر بدست آمده نشان میدهد که «عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» به میزان  6/20بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثر
دارد .جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری و آماره  tبرای «عملکرد
عملیاتی قوی تر تأمین کننده» و «عملکرد عملیاتی تولید کننده» 3/82 ،و معنادار است .بنابراین در سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه
 0مورد تأیید قرار میگیرد .یافته های این پژوهش با یافتههای پژوهشگران دیگر ازجمله گیو و همکاران ( )4612مطابقت دارد.
نتایج آزمون فرضیه هفتم
فرضیه هفتم« :عملکرد عملیاتی قوی تر تولید کننده» بر «عملکرد مالی آن» اثر مثبت دارد.
در فرضیه  2پیش بینی شده بود که «عملکرد عملیاتی قوی تر تولید کننده» بر «عملکرد مالی آن» اثر مثبت دارد .ضریب مسیر بدست
آمده نشان میدهد که «عملکرد عملیاتی قوی تر تولید کننده» به میزان  6/51بر «عملکرد مالی» اثر دارد .جهت پذیرش و یا رد
فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری و آماره  tبرای «عملکرد عملیاتی قوی تر تولید کننده»
و «عملکرد مالی» 5/12 ،و معنادار است .بنابراین در سطح اطمینان  11درصد ،فرضیه  2مورد تأیید قرار میگیرد .یافته های این
پژوهش با یافتههای پژوهشگران دیگر ازجمله گیو و همکاران ( )4612مطابقت دارد.
نتایج آزمون فرضیه هشتم
فرضیه هشتم« :عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» بر «عملکرد مالی تولید کننده» اثر مثبت دارد.
در فرضیه  8پیش بینی شده بود که «عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» بر «عملکرد مالی تولید کننده» اثر مثبت دارد .ضریب
مسیر بدست آمده نشان میدهد که «عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» به میزان  6/62بر «عملکرد مالی تولید کننده» اثر دارد.
جهت پذیرش و یا رد فرضیه باید به اعداد معنی داری و آماره  tتوجه نمود .محاسبه اعداد معنی داری و آماره  tبرای «عملکرد عملیاتی
قوی تر تأمین کننده» و «عملکرد مالی تولید کننده» 6556 ،است که معنادار نیست .بنابراین فرضیه  8مورد تأیید قرار نمیگیرد .یافته
های این پژوهش با یافتههای پژوهشگران دیگر ازجمله گیو و همکاران ( )4612مطابقت دارد.

پیشنهادهای کاربردی
بر اساس یافتههای پژوهش ااضر می توان پیشنهادهایی به صورت زیر ارائه داد که در صورت اجرا میتواند تأثیر قابل مالاظهای را در
عملکرد شرکت های شهرک صنعتی رشت داشته باشد.
پیشنهاد برای فرضیه « :1یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثر مثبت دارد.
پیشنهاد می شود که تولیدکنندگان اطالعات لزم برای عملکرد عملیاتی خود را درباره تغییر سریع طراای ،تغییر سریع اجم تولید و
تولید انواع مختلفی از محصولت یکپارچه سازی کرده و در قالب یک پایگاه داده برای استفاده ذخیره نمایند.
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پیشنهاد برای فرضیه « :2یکپارچگی داخلی سیستم اطالعاتی» بر «یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» اثر مثبت دارد؛
پیشنهاد برای فرضیه « :1-3یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» بر «تقویت ارتباط تولیدکننده با مشتری» اثر مثبت
دارد؛ پیشنهاد برای فرضیه « :2-3یکپارچگی خارجی سیستم اطالعاتی» بر «تقویت ارتباط تولیدکننده با تأمین کننده»
اثر مثبت دارد.
دراگ 1و همکاران ( )4662پیشنهاد می کنند که استفاده مشترک از یکپارچگی داخلی و خارجی بر عملکرد مالی تأثیر می گذارد؛ زیرا
اثر متقابل آنها یک اثر هم افزایی بر عملکرد شرکت دارد.
مطالعه ااضر نشان می دهد که تولید کنندگان باید مبتنی بر تقاضا ،تالش های خود را بین ادغام درونی داخلی و خارجی تقسیم
بندی کنند زیرا تعامل ادغام داخلی و خارجی مورد نیاز است اما برای موفقیت تولید کافی نیست.
بدین منظور پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
-

از فرمت داده /اطالعات استاندارد استفاده شود.

-

از سیستم هماهنگ سازی پایگاه داده استفاده گردد.

-

دادهها و اطالعات ادغام و یکپارچه سازی شود.

-

از شبکههای اطالعاتی برای برقراری ارتباط بین بخشها استفاده گردد.

-

از شبکههای اطالعاتی برای برقراری اتصال و تماس بین پایگاههای داده استفاده شود.

پیشنهاد برای فرضیه « :4رابطه قوی تر تولید کننده با مشتری» بر «عملکرد عملیاتی تولیدکننده» اثر مثبت دارد.
شرکت های شهرک صنعتی رشت برای بهبود عملکرد عملیاتی خود می بایست به طور مرتب اطالعات لزم در مورد محصولت خود را
از مشتریان دریافت کنند و با لحاظ نمودن نظرات آنها در تولید ،عملکرد عملیاتی خود را بهبود دهند .این امر موجب بهبود عملکرد
مالی آنها می شود.

پیشنهاد برای فرضیه  5و « :6رابطه قوی تر تولید کننده با تأمین کننده» بر «عملکرد عملیاتی تأمین کننده» اثر مثبت
دارد :6« .عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» بر «عملکرد عملیاتی تولید کننده» اثر مثبت دارد.
شرکت های ش هرک صنعتی رشت برای بهبود عملکرد عملیاتی تأمین کنندگان خود می بایست به طور مرتب با آنها ارتباط داشته و
اطالعات لزم درمورد مواد اولیه ای را که از آنها تهیه می کنند ،در اختیارشان قرار دهند .اولین نتیجه مثبت در این زمینه ،بهبود
عملکرد عملیاتی تولیدکنندگان خواهد بود.

پیشنهاد برای فرضیه « :7عملکرد عملیاتی قوی تر تولید کننده» بر «عملکرد مالی آن» اثر مثبت دارد.
به شرکت های شهرک صنعتی رشت پیشنهاد می شود از استراتژی رهبری هزینه استفاده نمایند .یعنی در پی کاهش هزینه تولید،
کاهش هزینه انبار موجودی و همچنین کاهش هزینه هر وااد محصول باشند.
پیشنهاد برای فرضیه « :8عملکرد عملیاتی قوی تر تأمین کننده» بر «عملکرد مالی تولید کننده» اثر مثبت دارد.
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 با این اال برای اینکه این مورد به وقوع بپیوندد پیشنهاد می شود تا شرکت ها از تأمین کنندگانی استفاده کنند.این فرضیه تأیید نشد
.که آنها را در بکارگیری استراتژی رهبری هزینه یاری نمایند
6. .
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