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 مقدمه. 1

ماند. به قولی، تنها در دنیای پرتحول امروز، همه چیز در حال دگرگونی است و هیچ چیز ثابت نمی
ها در رشد و ات سریع و متوالی بر توانایی شرکتماند خود تغییر است. این تغییرچیزی که ثابت می

دارند،  تأثیرعواملی که بر این توانایی  ةمنظور برخورد اثربخش با همگذارند. بهمی تأثیرسودآوری 
سسه را ؤکنند که به نظرشان وضعیت بهینه مای طراحی میگونهمدیران فرایند مدیریت راهبردی را به

پذیر است که فرآیند کند. چنین استقراری به این لحاظ امکاناش تسهیل میدر محیط رقابتی
کند و برای واکنش نسبت به فشارهای تری از تغییرات محیطی فراهم میراهبردی، برآورد دقیق

ها ها، محدودیتآورد. عوامل داخلی راهبردی، مبنای تواناییداخلی یا رقابتی، آمادگی بیشتری پدید می
وجه به تها با مهم دیگر، تفاوت عوامل داخلی شرکت ةهستند. نکتخصوصیات اساسی شرکت  و

صنعت، بازار، عمر مصرفی کاال و موقعیت جاری آنها است؛ عواملی که برای موفقیت در محیط خاص 
شوند. برای مثال، عوامل راهبردی عنوان عوامل راهبردی شناخته میهر شرکت اهمیت دارند و به

های ساختمانی متفاوت هستند. این عوامل حتی میان  با شرکت های صنعتی کامالًبرای شرکت
، یک شرکت بر تمایز محصوالت تکیه فرضاً اند.ها در درون یک صنعت مشابه هم، متفاوتشرکت

 کند، در حالی که شرکت دیگر، تولید انبوه، تبلیغات وسیع و توزیع انبوه را ممکن است مهم بداندمی
[7]. 

شروع  عنوان نقطةآن به ةتوجه به موقعیت شرکت به بررسی عملکرد گذشتنابراین، مدیران با ب
پردازند. این عوامل بیانگر نتایج مطلوب یا نا مطلوب شرکت در برای شناسایی عوامل کلیدی می

عبارت های عملکرد شرکت قوی یا ضعیف بوده است. بهکنند، در چه حوزهاند و مشخص میگذاشته
کنند که پردازند و روشن میهایی مانند بازاریابی، تولید و امور مالی میفعالیت دیگر، مدیران به بررسی

اند. برای مثال، آیا نیروهای فروش به مهمی بر عملکرد شرکت داشته تأثیرکدام یک از عوامل داخلی 
یبانی اند؟ آیا شبکه توزیع مناسبی وجود دارد؟ آیا منابع مالی برای پشتدهی شده طور اثربخشی سازمان

کید خاص بر أشود و با تاز راهبرد وجود داشته است؟ و بدیهی است این ارزیابی از گذشته شروع می
هایی ترین چالشیکی از اساسی یابد.تغییر اهمیت آنها در طول زمان، برای حال و آینده هم ادامه می

باشد. گی حفظ آن مییافتن دلیل افزایش مزیت رقابتی و چگون ،شوندها با آن مواجه میکه شرکت
افزاید، اهمیت روند رو به رشد در تجارت جهانی و تجارت آزاد همچنان به افزایش رقابت تجاری می

دهند و افزایش  شناسایی و شناخت عوامل به احتمال زیاد، مزایای رقابتی پایدار رشد را بسط می
این  ةبدیل شده است. همعملکرد مالی شرکت برای هر دو، مدیران و سهامداران به امر مهمی ت

قرار  تأثیردهند که موفقیت شرکت توسط هر دو عوامل خارجی و داخلی تحت ها نشان میرویکرد
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گیرد. عوامل خارجی شامل چندین شرایط کالن: جمعیتی، اقتصادی، طبیعی، تکنولوژی، سیاسی/ می
این عوامل کنترل کم  ةبارها درشرکت اشد. اغلببحقوقی، اجتماعی/ فرهنگی، و نیروهای رقابتی می

اغلب به درستی قادر به بررسی و پاسخ به محیط خارجی خود نیستند  و یا هیچ کنترلی بر آن ندارند و
 ها شامل دانش فنی و انواع مختلف دانش، پرسنل، سرمایه، تجهیزاتمنابع داخلی و قابلیت .[17]

باشد. حتی اگر محیط خارجی بر رکت میهای بازاریابی، و سایر منابع شها، قابلیتتولید، دارایی
های یک شرکت بدست  بگذارد، مزیت رقابتی پایدار از منابع داخلی و قابلیت تأثیرموفقیت شرکت 

های بازار با تواند از فرصتکنند که میآید. بنابراین، مدیران بر عوامل راهبردی داخلی تمرکز می می
. بر اساس مهمترین عوامل راهبردی داخلی که مدیران اجتناب از تهدیدات مورد استفاده قرار گیرد

گیرند تا در اغلب موارد رشد  کار میهای جدیدی را توسعه داده و بهکنند، آنها استراتژی تعیین می
پایدار و چشمگیری را کسب نمایند. اگرچه، در برخی موارد، این استراتژی ممکن است به بقای اساسی 

دلیل ها بهحیط تجاری جهانی کمک کند. در حالی که برخی از شرکتدرون رقابت شدید امروز در م
یابند، برخی شناسایی عوامل موفقیت مناسب مقاوم و پایدار و اجرای این استراتژی جدید، رونق می

درستی، شکست سازی استراتژی بهدلیل ناتوانی در شناسایی عوامل موفقیت درست و پیادهدیگر به
 .[13]خورند می

بنگاه اقتصادی که هدف، افزایش ثروت مالکان است، توجه به ازدیاد سود موجبات تحقق  در یک
معنای میزان دستیابی به اهداف میزان عملکرد مالی به ةآورد. درواقع، محاسبهدف را فراهم می

 .[1]سازمان است 
که تا چه اندازه دنبال پاسخ به این سوأل اصلی است باتوجه به نکات و مفاهیم، این پژوهش به     

 شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذیرفته تولیدی هایبر عملکرد مالی شرکت عوامل راهبردی داخلی
ترین بر این اساس این مهم در قالب اهداف این تحقیق پاسخ داده خواهد شد. مهم گذارد؟می تأثیر

 تولیدی های مالی شرکتبر عملکرد  عوامل راهبردی داخلی تأثیرهدف در این پژوهش شناسایی 
باشد. در همین راستا این مطالعه اهداف فرعی زیر را شده در بورس اوراق بهادار تهران میپذیرفته

 کند:دنبال می
 ؛مالیعملکرد فناوری اطالعات بر  تأثیر شناساییـ 
 ؛مالیعملکرد منابع انسانی بر  تأثیر شناساییـ 
  ؛مالید عملکرتحقیق و توسعه بر  تأثیر شناساییـ 
 ؛مالیعملکرد بازاریابی بر  تأثیر شناساییـ 
  مالی.عملکرد حسابداری بر  تأثیر شناساییـ 
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  تحقیقمبانی و چارچوب نظری . 2

شدت محیط افزایش سرعت  جهانی شدن و تجارت آزاد موجب افزایش رقابت جهانی شده، که به
 ةگسترش محصول با چرخ ةوسیلهتغییرات بهای اخیر تغییر داده است. برخی از این تجاری را در سال

های نوآورانه، و مشتریانی که همزمان خواستار پاسخ سریع، وریازندگی نامطمئن و کم، فرآیند فن
منظور حفظ حالت رقابتی و ارائه بهشوند. تر، و سفارشی سازی بیشترند، مشخص میهای پایینهزینه

ثری از ؤصورت مکنند که بهان، مدیران سعی میبخش به مالکین و سهامدارعایدات مالی رضایت
تغییرات غیرمنتظره برآیند. توانایی پاسخگویی سریع و بهینه و برآورده کردن نیازهای مشتری  ةعهد

  .[11]ها تبدیل شده است رقابت و موفقیت بسیاری از شرکت ةکنندبه خصوصیات تعیین
 ةثری از عهدؤطور ماند تا بهها ایجاد کردهتهای مختلفی را برای شرکمحققین ابزارها و دیدگاه

. اگرچه کاپالن و 7و دیدگاه مبتنی بر منابع 1مانند زنجیره خدمت سود .تغییرات غیرمنتظره برآیند
های عملکردی ایجاد کردند، اما بعداً به را برای تکمیل معیارهای سنتی با داده BSC( 1117نورتون )

یک ابزار  BSCدهد که ش استراتژی ارائه شد. مطالعات نشان میعنوان ابزاری برای تکمیل و نمای
اگرچه در تشخیص عواملی که . و اجرا و نظارت بر استراتژی استعالی برای ارزیابی عملکرد، 

یکرد دیگری است که خدمات سود، رو ةمفید نیست. زنجیر را بر عملکرد شرکت دارند تأثیربیشترین 
( پیشنهاد شد 1117)3توسط هسکات و همکارانکه تغییرات غیرمنتظره ثر و پیوسته با برای برخورد مؤ

[13]. 
با هدف ایجاد ارتباط بین خدمت سود  ةکنند که زنجیرهسکات و همکاران اظهار می

گذاری منابع عملیاتی به بازاریابی، عملیاتی، و نتایج مالی، توسعه داده شد و پیشنهاد کردند که  سرمایه
کند. انداز خدمات راهبردی شرکت را فراهم میزار الزم برای اجرای چشمخدمات، اب زنجیرة سود

انداز خدمات راهبردی درست و اهداف مرتبط متکی است. این موفقیت آن در کل به شناسایی چشم
، BSCتواند برای اجرای اهداف مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، مانند یک ابزار عالی است که می

دیگری که  ةنظری را بر عملکرد شرکت دارند، مفید نیست. تأثیرملی که بیشترین در تشخیص عوا
حال است، که تا به RBV پارادایم ،ثر با تغییرات مداوم و غیرمنتظره پیشنهاد شدهؤبرای برخورد م

 [.17] گذشته داشته  است ةقابل توجهی در شکل دادن به محتوای استراتژی در ده تأثیر
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RBV      دهد که مزیت رقابتی پایدار و رشد از طریق ترکیبی از منابع منحصر به فرد و نشان می
ها را آید. این منابع منحصر به فرد و قابلیتکند، بدست میهایی که یک شرکت کنترل می قابلیت

های نامشهود، از افزاری و دارایینرم ةترازی منحصر به فرد یک شرکت، یک بست عنوان همتوان بهمی
کند های مدیریتی، فرآیندهای سازمانی و اطالعات و دانشی که یک شرکت کنترل می مهارت جمله

 .[10]بررسی کرد 
فرد و کنند مزیت رقابتی با تمرکز بر منابع منحصر به( استدالل می7001درموت )کوتز و مک

ا خنثی کردن های خارجی و یاستفاده از فرصت برایبرداری از آنها، های یک شرکت و بهره قابلیت
کند که به احتمال آید. مطالعات قبلی، استراتژی مبتنی بر قابلیت را حمایت میتهدید رقبا بدست می

بر   RBV چه پارادایم کند. اگرها فعال میزیاد دستیابی و حفظ مزیت رقابتی در بازار را برای شرکت
تغییر از محیط خارجی است. کند، همچنین نیازمند نظارت مستمر منابع موجود داخلی تمرکز می

های اصلی شرکت را برای رشد و مزیت چشمگیر در محیط خارجی ممکن است اهمیت توانمندی
به تغییرات در محیط  مؤثرهایی که مدیران برای مقابله و پاسخ یکی ازروشرقابتی پایدار تغییر دهد. 

داخلی است که مرتبط بوده و  ترین عوامل موفقیت راهبردیکنند، شناسایی مهمخارجی استفاده می
 .[17] آورند ها به ارمغان میاحتماال حفظ مزیت رقابتی در بازار را برای شرکت

باشد. عدم ، عدم یکنواختی منبع و عدم تحرک منابع میRBVدو مورد از الزامات اصلی پارادایم 
ک شرکت به آنها احاطه هایی که یشود که منابع و قابلیتیکنواختی منابع به این واقعیت اتالق می
ها است که این تفاوت که عدم تحرک منابع بدین معنیدارد، ممکن است متفاوت باشد. در حالی

که عدم  مدت باشند. عدم یکنواختی، شرط الزم برای مزیت رقابتی است درحالیممکن است طوالنی
احاطه داشته و رقبای  باشد. اگر یک شرکت به منبعیتحرک شرط الزم برای مزیت رقابتی پایدارمی

رقابتی کمک کند. اگر تقریباً  تواند به مزیتدیگرش نیز به آن دسترسی داشته باشند، این منبع نمی
کنند به یک منبع دسترسی داشته باشند، دسترسی نداشتن هایی که در یک صنعت کار می شرکت همة

کت خاص داشته باشد که این به آن منبع ممکن است اثرات زیانباری بر آینده و سودآوری یک شر
هایی که در آن ناشی از این واقعیت است که آن منبع به عاملی برای کل صنعت و برای شرکت

 .[11]کنند، تبدیل شده است صنعت عمل می
ها دارند بعضی از تحقیقات عوامل راهبردی داخلی را که اثرات چشمگیری بر عملکرد مالی شرکت

محصول، نوآوری،  ةامل راهبردی داخلی بررسی شده، منابع انسانی، توسعاند. در میان عوبررسی کرده
ترین عواملی هستند که مکرراً ذکر های بازاریابی از مهمتکنولوژی، خدمات مشتری و استراتژی
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به  1110و  1110های هایی که مابین سال(، در یک بررسی از شرکت1113) 1اند. تاد و تیلور شده
به این نتیجه رسیدند که آنها تمایل دارند به عاملین اصلی در بازارهایی تبدیل اند، سرعت رشد کرده

آنها همچنین عواملی که احتماالً در شوند که موانع ورود آن کم بوده و با رقبای بزرگ رودررو نشوند. 
در دسترس بودن کارکنان ، موفقیت شرکت اثر داشته را شناسایی کردند که دسترسی به تکنولوژی

های توزیع و توانایی تحقق ر ماهر و واجد شرایط، دسترسی به منابع مالی، دسترسی به کانالبسیا
( اظهار کردند که 1111) 7تانگ و همکارانهای بین المللی برای توسعه بود. بخشیدن به فرصت

توجه به نیازهای مشتریان، استراتژی  .های بزرگ و متوسط، مشابه هستندعوامل موفقیت برای شرکت
 تأثیرچند تن از محققان زیاد.  ةبازارمحور، نوآوری، محصوالتی با کیفیت باال و کارکنانی با انگیز

شرکت را مورد بررسی قرار دادند. در حالی که برخی از مطالعات نشان  عوامل فردی بر عملکرد مالی
انسانی،  ةنقش مهمی درموفقیت یک شرکت دارد، برخی دیگر سرمای (IT) دهد فناوری اطالعاتمی

وری و الحاق آن ااز فن مؤثرو یا استفاده  ITدانند. برای مثال برخی  ها میرا پایه و اساس تمام شرکت
کنند ها پیشنهاد میهای بازاریابی و فروش، را یکی از عوامل کلیدی موفقیت برای شرکتبه برنامه

 شود:میصورت بیان اول بدین ةفرضی ،براساس مباحث مطرح شده در باال [.11]
 
 گذار است.تأثیرفناوری اطالعات بر عملکرد مالی  اول: ةفرضی
ها در دستیابی به با این حال، در نظر برخی دیگر منابع انسانی نقش مهمی در کمک به شرکت     

خدمات سود پیشنهاد شده، اگر کارکنان احساس  ةطور که توسط زنجیرکند. هماناهداف مالی  ایفا می
ارائه خدمات بهتر یا فراتر از  ةکند آنها در عوض، آمادخوبی از آنها مراقبت میهبکنند که شرکت 

مراتب شود که به شوند و این منجر به رضایت بیشتر در میان مشتریان میانتظارات مشتریان می
 .[11]آورد. عالوه بر این، استخدام فرد مناسب ضروری است شرکت سود باالتری بدست می

 
 گذار است.تأثیرنابع انسانی بر عملکرد مالی م دوم: ةفرضی

 هقابلیت دیگر مهمی که برای موفقیت درمزایای رقابتی یک شرکت الزم است تحقیق و توسع
محصوالت و خدمات  ةیک شرکت را قادر به ارائ ه،دهد تحقیق و توسع باشد. مطالعات نشان می می

 کند.باارزش، کمیاب، بی نظیر و متفاوت می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Todd & Taylor  
2. Tonge et al 
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یک شرکت منجر به عملکرد مالی باالتری  (R & D) های توسعهتحقیق و قابلیتبنابراین، 
در بین R&D های کنند که نوآوری و قابلیت( استدالل می7007،)1شود. کیزیر و همکاران می

های کوچک و متوسط برای افزایش پویایی ترین ابزارهایی هستند که از طریق آن شرکت مهم
 .[11]کنند می اقتصادی در هر صنعت همکاری

 
 گذار است.تأثیرتحقیق و توسعه بر عملکرد مالی  سوم: ةفرضی

های بازاریابی یکی از عواملی هستند که ( اظهار کردند که قابلیت7001) 7سریواستاوا و همکاران
دستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده کنند. از آنجا که ارزش مشتری  برایتوانند از آنها ها می شرکت

شود، ها خلق و ارائه میها، منابع و قابلیتو مزایای مشتری کامالً مجزا و از طریق ترکیبی از دارایی
های کلی صحه بگذارد. آنها همچنین با افزودن ارزش به خدمات و تواند بر این ارائهبازاریابی می

وه بر افزودن کنند تا تقاضاهای رقابتی مشتریان برآورده شود. عالکاالهای یک شرکت کمک می
سازد تا درک کلی از نیازهای کنونی های بازاریابی شرکت را قادر میارزش به موارد ارائه شده، قابلیت

رو تعداد زیادی از محققین بر های آنان داشته باشند. از اینها و قابلیتو آینده مشتریان و اولویت
دهد که عملیات بازاریابی راتژی نشان میکنند. این استاهمیت تلفیق عملیات و بازاریابی تاکید می

ها و نیازهای بازارهای باشد. بازاریابی، اطالعات را درباره خواستهرابط اصلی بین عملیات و مشتری می
ها و رفتارهای رقبای اصلی را شناسایی کرده و به آنها پاسخ آوری کرده، استراتژیهدف را جمع

بینی و این اطالعات را برای شرکت گردآوری اصلی پیش دهد و محیط خارجی را برای تغییرات می
تری را اتخاذ سازد تصمیمات استراتژیک آگاهانهکند. از این طریق بازاریابی مدیران را قادر می می

 .[11]شود کرده که این باعث ارتقای محصوالت می
 
 گذار است.تأثیربازاریابی بر عملکرد مالی  چهارم: ةفرضی

دهند که حسابداری بخش اصلی عملیات هر شرکتی است و نقش مهمی در تحقیقات نشان می
های جدید،  کارگیری استراتژیهکند. در توسعه و بکنترل، ارزیابی و ارتقای عملکرد مالی ایفا می

صورت سازگار کند و لزوماً از عملکرد مالی افراد بهحسابداری نقش مکانیسم کنترل استراتژیک ایفا می
 .[11]کند استراتژی از پیش تعیین شده اطمینان حاصل می و پایدار با

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Keizer et al 
2. Srivastava et al 
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های کنترل استراتژیک، موارد روتین ( پیشنهاد شد، سیستم1111سیمونس ) ةکه بوسیلهمچنان
توانند از آنها برای حفظ یا تغییر هایی هستند که مدیران میرسمی و بر پایه اطالعات بوده و روش

عبارت دیگر سیستم کنترل نه تنها از این اطمینان تفاده کنند. بههای شرکت اسساختارها در فعالیت
عنوان یک سیستم هشدار عمل کار گرفته شده، بلکه بهکند که استراتژی مورد نظر به حاصل می

کارگیری و یا در استراتژی واقعی تعیین کنند. هسازد تا مشکالت را در بکند که مدیران را قادر می می
کارگیری یا استراتژی واقعی را بازبینی کنند ههای بتوانند روشارها مدیران میبر مبنای این هشد

[11]. 
 
 گذار است.تأثیرحسابداری بر عملکرد مالی  پنجم: ةفرضی

 
 تحقیقشناسی روش. 3

 ابزار قالب در که است مفهومی مدل ذهنی و ةنقش یک نیازمند پیمایشی و میدانی پژوهشی هر     
 تحقیق نظری مدل از پژوهش این برای کند.می ترسیم را نهاآ بین روابط و یرهامناسب متغ تحلیلی

است. در این مطالعه از متغیرهای  شده (، استفاده7007توسط گرسوی و سوانجیر ) گرفته انجام
فناوری اطالعات، منابع انسانی، تحقیق و توسعه، بازاریابی، فروش، حسابداری، خدمت به مشتری و 

 شوند.استفاده شده است. در ادامه متغیرهای پژوهش با تعاریفی چند ارائه می عملکرد مالی
 

 دهند: منابعمی توضیح گونهاین را اطالعات ( فناوری7001)1چافی و وود .فناوری اطالعات

 افزار،شامل نرم منابع این شوند.می استفاده کار و کسب مدیریت اطالعات برای که تکنولوژی

 .[3]هستند  اطالعات کردن مدیریت ارتباطی استفاده شده برای هایشبکه و افزار سخت

 
 از بسیاری شد، مطرح انسانی منابع مدیریت میالدی هشتاد ةده اواسط در بار اولین .منابع انسانی

 از است عبارت انسانی منابع مدیریت. شدند مفهوم این مجذوب و شیفته اندرکاران دست و دانشگاهیان
 یعنی سازمان، یا شرکت های دارایی ترین با ارزش پایدار و( نظرانه بلند) استراتژیک ةادار و مدیریت

 کنند می کمک اهدافش به وصول در سازمان در هم کنار در منفرداً و کنند می کار آنجا در که کارکنانی
[1]. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Chaffey and wood 
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 برای سیستماتیک و منظم طوربه که است خالقی کار توسعه، و تحقیق از منظور .تحقیق و توسعه

 بر شود.می استفاده ابداع و اختراع در دانش این از و شودمی فنی انجام دانش و علمی ةذخیر افزایش

 تولید، جدید فرآیندهای و جدید نوآوری محصوالت و ابداع طریق از توسعه و تحقیق اساس این

 .[1] کندمی را تسهیل اقتصادی رشد طریق، این از و گردیده درونزا پیشرفت فناوری موجب

 
 در تواندسازمان می که هاییبخش و بازار ترینمناسب یافتن برای جستجو یعنی بازاریابی .بازاریابی

 عبارتبه باشد. مردم هایو خواسته نیازها پاسخگوی و یابد حضور مؤثرتر و مفیدتر صورتبه آنجا

: 11] بازار در تخصیص نوعی ایجاد و منابع بهینه برای تخصیص است آگاهانه تالش بازاریابی دیگر
مبادله.  فرایند طریق از هاخواسته و نیازها ارضای درجهت انسانی فعالیتی از است عبارت بازاریابی [.1

 تولید را از خدمات یا کاالها جریان که شودمی گفته گانی بازر هایفعالیت از ایمجموعه به بازاریابی

 .[1]کند می هدایت نهایی ةکنندمصرف تا

 
کنندگان گیری و انتقال اطالعات اقتصادی، تا بدان وسیله استفادهفرآیند شناخت، اندازه .داریحساب

ی، تعریف زیر به تازگی و با توجه به مفهوم اطالعات کمّ اطالعات از قضاوتی آگاهانه برخوردار شوند.
 از حسابداری ارائه شده است:

اطالعاتی که اصوالً  .ی استاطالعات کمّحسابداری فعالیتی است خدماتی. نقش حسابداری ارائه 
های اقتصادی یگیرواحدهای اقتصادی هستند و برای تصمیم ةمالی دارند، دربار ةاز نظر ماهیت جنب

 باشند گیرنده قرار دارند( مفید میروی تصمیمپذیر )که پیشهای امکانهای مختلف و راه از میان گزینه

[10 :1]. 

 
های مدیریتی است و های مورد بحث در پژوهشترین سازهیکی از مهم عملکرد مالی .مالیعملکرد 

آید. در یک بنگاه حساب میهای تجاری بهترین معیار سنجش موفقیت در شرکتبدون شک مهم
اقتصادی که هدف، افزایش ثروت مالکان است، توجه به ازدیاد سود موجبات تحقق هدف را فراهم 

 معنای میزان دستیابی به اهداف سازمانی است. باعملکرد مالی به میزان ةآورد. درواقع، محاسبمی
 عملکرد در که عملیاتی اهداف به توجه با و سازمانی، و عملکرد سازمانی بخشی اثر تعریف به توجه
 که شرکت میزانی یا درجه: بود خواهد زیر صورتهب مالی عملکرد تعریف گیردمی توجه قرار مورد مالی

 که عملیاتی آید اهدافمی نائل آنان ثروت افزایش راستای در سهامداران یمال های هدف به
 در ،کند سهامداران دنبال می ثروت یعنی افزایش اصلی هدف به دستیابی راستای در شرکت مدیرعامل
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 را تجاری یک شرکت مالی عملکرد توانمی آن مبنای بر است که و معیارهایی هاشاخص برگیرندة

 .[7] گیری کرداندازه
 

دهد.  ، مدل مفهومی تاثیر عوامل راهبردی داخلی را بر عملکرد مالی نشان می1شکل . مدل پژوهش
 عوامل راهبردی داخلی برداری با شش متغیر است. ،در این شکل

 

 عوامل راهبردی داخلی                                                                                  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 

فناوری 

تاطالعا  

 

 منابع انسانی
 

تحقیق و 

 توسعه

 بازاریابی
 

 حسابداری

 

 عملکرد مالی
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 متغیرهای پژوهش را نشان داده است. ةکنندهای تعریفابعاد و شاخص 1جدول 
 

 های پرسشنامه و نحوة کدگذاری آن گویه متغیرها، ابعاد و .1جدول 

 
 
 
 

 متغیر

 

 گویه ابعاد

 
 

عوامل راهبردی 
 داخلی
 

 

 فناوری اطالعات
IT 1 های اطالعاتیدانش سیستم 

IT 2 فناوریبا استفاده از  یدهگزارش یتوسعه ابزارها 

IT 3 های مدیریت داراییسیستم 

 
 منابع انسانی

HR 1 اداره کردن کارکنان متحد شده 

HR 2 کارکنان به عنوان مهمترین دارایی شرکت 

HR 3 ها انجام فعالیتجهت  ماهر انسانی نیروی از استفاده 

 
 تحقیق و توسعه

R&D 1 جدی طور به تولید بهبود 

R&D 2  دایره تحقیق و توسعه با سایر دوایرهمکاری بین 

R&D 3 
 هایفعالیت برای ای اختصاص دادهبودجه میزان

 توسعه و تحقیق

 
 بازاریابی

M 1 بازاریابی استراتژیبا  بازاریابی هایفعالیت تعامل 

M 2  با سودهی شرکتآگاهی از منابع اطالعات بازار یابی 

M 3  ریابیبرای بازا از اینترنتاستفاده 

M 4 شرکت فروش هایبهبود استراتژی 

 
 حسابداری

A 1 شرکت در هاها/ بدهیدارایی مدیریت 

A 2 گذاریتحلیل ریسک و سرمایهوتجزیه 

A 3 حسابداری سیستم اطالعات 

 عملکرد مالی
 

 

FP 1 سودآوری 

FP 2 سرمایه برگشت نرخ 

FP 3 فروش رشد 

FP 4 نقدینگی 

 (7007گرسوی و سوانجیر )مأخذ: 
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مورد استفاده قرار گرفته  (7007گرسوی و سوانجیر )در پژوهش حاضر نسخة اصلی پرسشنامة 
اق با انطب برایهای آن به فارسی ترجمه شده و  ابتدا گویه ،منظور استفاده از این پرسشنامهاست. به

تر به عمل آمد. موضوع ایران در موارد معدودی برخی اصالحات ادبی جایگزینی با کلمات مناسب
 ةانسانی، سرمای ةگویه )برای هر شاخص یک پرسش( است که سرمای 70شده دارای پرسشنامة اصالح
 گیرد. سازمانی و قابلیت نوآوری را در بر می ةاطالعاتی، سرمای

پرسشنامه و  ةوسیلها به ای توضیحی هدف از گردآوری داده سط نامهدر ابتدای پرسشنامه تو
های مورد نیاز بیان شد. برای این منظور بر با ارزش بودن  ضرورت همکاری پاسخگو در عرضة داده

های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخگو در پاسخگویی به سؤاالت ترغیب شود. برای  داده
برای کامالً  1برای کامالً مخالف و  1ای )دامنة مقیاس پنج درجه 1لیکرتها از طیف  تدوین پاسخ

رود، استفاده شده  شمار میهای بسته به گیری پاسخ های اندازه اسیترین مق موافق( که یکی از رایج
 است.

پاسخگو باید هر گویه را بخواند و سپس میزان موافقت خود را با محتوای آن بر  ،در این شیوه
شده در بورس اوراق بهادار صنایع تولیدی پذیرفتهاین پژوهش  جامعة آماریمشخص کند.  روی طیف

 اند.آماری سرشماری شده ةهای جامعباشد، که کل شرکت می 1317تهران در صنعت خودرو در سال 
ها،  گردآوری داده ةتوصیفی است و روش آن بر اساس نحو ـ نوع تحقیق براساس هدف، کاربردی

مدل معادالت معادالت ساختاری است.  یابی از نوع مدل اخص طورز نوع همبستگی و بها توصیفی و
7 ساختاری

SEM   یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار نیرومند از خانوادة رگرسیون چندمتغیری و به
ای از معادالت  دهد مجموعه است که به محقق امکان می GLM 3تر بسط مدل خطی کلی بیان دقیق

 گونة همزمان مورد آزمون قرار دهد. به رگرسیون را
توان توسط دو تکنیک انجام داد: تحلیل ساختاری  تحلیل مدل معادالت ساختاری را می

1کوواریانس یا روابط خطی ساختاری
LISREL  1و حداقل مربعات جزئی

PLS  .تحلیل  و برای تجزیه
ی روابط علّسنجش برای  . همچنین،دشواستنباطی استفاده می های مختلف توصیفی وها از روشداده

شود.  استفاده می LISREL و خصوصاً SPSSهای افزار های مستقل با متغیرهای وابسته از نرم متغیر
تحلیل  و علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه مطالعاتتحلیل در  و های تجزیهترین روشیکی از مناسب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Likert-type scale 
2. Structural Equation Model (SEM)  

3. General Leaner Model (GLM) 

4. Linear Structural Relations  
5. Partial Least Squares (PLS) 
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دو  ةتوان آنها را با شیو دمتغیره بوده و نمیچن گونه موضوعات،ماهیت این ، چونچندمتغیره است
 گردد اطالق می تجزیه و تحلیلهای روش سری یک به چندمتغیره تجزیه و تحلیل متغیری حل نمود.

این روش،  .متغیر وابسته استn  متغیر مستقل و kهمزمان  تجزیه و تحلیلاصلی آن،  که ویژگی
و رگرسیون  ها( )روشی برای تلخیص داده عاملی حلیلتجزیه و تای از  ترکیب ریاضی و آماری پیچیده

ای را مورد پیچیده ةتا پدید آیند میهم است که در یک سیستم پیچیده گرد و تحلیل مسیر چندمتغیره
 .دنقرار ده تجزیه و تحلیل

 
شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع تولیدی پذیرفتهاین پژوهش  جامعة آماری .جامعة آماری

با بررسی  اند.سرشماری شده جامعة آماریهای باشد، که کل شرکت می 1317عت خودرو در سال صن
ها، پنج الی شش شود که در این شرکتهای عضو نمونه آماری، مشاهده مینمودار سازمانی شرکت

یابی، )معاونت( وجود دارد که عبارت است از: منابع انسانی، امور مالی، صادرات و فروش، بازار مدیریت
واحد تحقیق و توسعه و بازرگانی. برای هر شرکت پنج پرسشنامه، اختصاص داده شده است و 

 ةطور کلی تعداد اعضای نمونهای مذکور هستند. به دهندگان آن مدیران ارشد هر یک از معاونت پاسخ
 نفر است. 111دهندگان کل برابر شرکت است و تعداد پاسخ 71آماری 

 
ای و با توجه به هدف پژوهشگر، از ابزارهای مختلف و از دو روش کتابخانه ا.هدادهروش گردآوری 
آوری اطالعات ای برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است که از روش کتابخانه میدانی برای جمع

تحقیق و از روش میدانی برای طراحی پرسشنامه و توزیع آن در بین  ةموضوع و پیشین مبانی نظری
 ی استفاده شده است.آمار ةنمون

 
 ها. تحلیل یافته4

سنجشی دارای پایایی است که درصورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج  .پایایی )قابلیت اعتماد(
+ )اعتماد کامل( است. ضریب 1)عدم اعتماد( تا  یکسان برسد. دامنة ضریب قابلیت اعتماد از صفر

های با ثبات آزمودنی و یا  گیری ویژگی ه ابزار اندازهقابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه انداز
گیری  ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه ةسنجد. برای محاسب های متغیر و موقتی وی را می ویژگی
، 1آزمون مجدد یا بازآزمایی ـ توان به روش آزمون شود. از جمله می های مختلفی به کار برده می شیوه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Test-retest method 
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منظور اشاره کرد. در این تحقیق به 3و روش آلفای کرونباخ 7ریچارد سون ـ ، روش کودر1ارز روش هم
 تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. 

گیری  های مختلف را اندازه گیری که خصیصه همسانی درونی ابزار اندازه ةاین روش برای محاسب     
ای از  بعدی را توسط مجموعهگیری یک سازة تک اندازه رود. آلفای کرونباخ چگونگی کار میکند به می

دهد. آلفای کرونباخ یک آزمون آماری نبوده بلکه ضریبی برای پایایی )یا همسانی(  ها نشان می گویه
تر باشد، مقدار این ضریب نیز ها بیشتر و متوسط همبستگی بین آنها بزرگ است. هر چه تعداد گویه

 تر خواهد بود.بزرگ
ها ضعیف خواهد بود. در این  مقدار آلفا برای تمامی گویه ،چندبعدی یها طور معمول برای دادهبه     

ها ضریب بیشتری در کدام ابعاد دارند و  توان پی برد که کدام گویه موارد با اجرای تحلیل عاملی می
گیری قابلیت  ر اندازهمنظوها جداگانه بدست آورد. بنابراین به سپس آلفا را برای هر زیر مجموعه از گویه
شود. هر چه آلفا بیشتر باشد پایایی  استفاده می  SPSSافزار اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و از نرم

و یا بیشتر باشد تا بتوان مقیاس را دارای  7/0مقیاس بیشتر خواهد بود. طبق قاعدة تجربی آلفا باید 
 دهد.ا ارائه مینتایج آزمون پایایی ر 7 شمار آورد. جدولپایایی به

 
 

 ها نتایج آزمون پایایی گویه .7 جدول

 کرونباخ α گویه متغیر

 IT1….IT3 711/0 فنلوری اطالعات

 HR1….HR3 710/0 منابع انسانی

 R&d1….R&D3 173/0 تحقیق و توسعه

 MAR1….MAR4 177/0 بازاریابی

 ACC1….ACC3 701/0 حسابداری

 FP1….FP4 711/0 لیماعملکرد 

  مأخذ: )محاسبات پژوهش(

 
بوده و گویای مطلوب  7/0سازه بیشتر از  ششمقدار آلفای کرونباخ برای هر  7با توجه به جدول      

 ها برای یک تحقیق اکتشافی است. آوری داده بودن ابزار جمع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Equivalent form 
2. Kuder-Richardson Formula 20 

3. Cronbach's Alpha test (Cronbach's  ) 
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ع برای آزمون مدل معادالت ساختاری یک رویکرد آماری جام .معادالت ساختاری  یابیمدل
گیری شده و متغیرهای مکنون است. متغیرهای  هایی دربارة روابط بین متغیرهای اندازه فرضیه
گیری کرد، این متغیرها  توان مشاهده و اندازه طور مستقیم میگیری شده متغیرهایی هستند که به اندازه

تغیرهای مکنون متغیرهایی نامند. م را متغیرهای مشاهده شده، شاخص و یا متغیرهای آشکار نیز می
گیری شده استنباط  طور مستقیم قابل مشاهده نیستند و باید از طریق متغیرهای اندازههستند که به

شوند.  گیری شده نشان داده می شوند، این متغیرها توسط کوواریانس بین دو یا چند متغیر اندازه
 ای از دو تحلیل است: آمیزه LISRELتکنیک 

(. 7تعمیم تحلیل رگرسیون )مدل ساختاری ـ (، تحلیل مسیر1گیری ی )مدل اندازهتحلیل عامل     
گیری شده و متغیرهای مکنون توسط  گیری، سنجش روابط بین متغیرهای اندازه منظور از مدل اندازه

کند که متغیرهای  این مدل مشخص می ،های متغیرهای مکنون است. به بیان دیگر شناسایی سازه
شوند و هر یک  ند و یا از طریق آنها سنجیده میهست  تبطمتغیرهای قابل مشاهده مر مکنون چگونه با

اند. منظور از مدل ساختاری، صرفاً روابط علّی  ها تا چه حد متضمن مفهوم ابعاد متغیر مکنون از شاخص
هدف این مدل کشف هر دو اثرات مستقیم و غیرمستقیم  ،بین متغیرهای مکنون است. به بیان دیگر

معادالت  ،های مدل تغیرهای مکنون مستقل بر متغیرهای مکنون وابسته است. یکی از مزیتم
 ساختاری آن است که متغیرهای مکنون فاقد خطای تصادفی هستند.

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Measurement model 
2. Structural model 
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 Tگیری عوامل راهبردی داخلی و عملکرد مالی به همراه مقادیر اندازه مدل .7 شکل
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شده برای جامعه  ل با مقایسة ماتریس کوواریانس برآوردارزیابی برازش مد .1ارزیابی برازش مدل
آید،  های مشاهده شده( بدست می )بر اساس مدل( و ماتریس کوواریانس نمونه )بر اساس داده

  S θدقت در عالئم ضرایب  :. در تحلیل مسیر سه کار اساسی است که باید انجام دهیم، اول
دار بودن ضرایب و  تعیین مدل در صورت معنی :( برای تعیین جهت روابط علّی، دوم-مسیر )+ یا 

کار بردن آزمون مجذور کای خوبی برازش،  برای کل مدل است. برای اطمینان از خوبی به :سوم
شود. همین مراتب برای مدل معادالت ساختاری  مورد توصیه می 700تا  100برازش حجم نمونه بین 

ها و حجم نمونه  جذور کای تحت تأثیر توزیع دادهولی مشکل اصلی این است که م .گیرد نیز انجام می
ها )پاسخگوها( زیاد است این شاخص تقریباً همیشه  است، به این ترتیب در مواردی که تعداد آزمودنی

های برازندگی دیگری  استفاده از شاخص ،لهئحل برای این مس ه دار است. یک را از نظر آماری معنی
شده.  ای و واریانس تبیین گیرند: برازش تطبیقی یا مقایسه ر میها در دو دسته قرا است. این شاخص

تر باشد به است، هر چه شاخص بزرگ 1و  0ها به جز یکی از آنها بین  اندازة تمامی این شاخص
رین تاست. مهم 10/0ها  حداقل این شاخص ای که مالک گونهبرازش بهتری اشاره دارد به

گیرند و به تبیین  که در دستة دوم قرار می  LISRELریساختاهای برازندگی روابط خطی  شاخص
7پردازند، شاخص برازندگی واریانس می

GFI 3، شاخص تعدیل شدة برازندگی
AGFI   و جذر برآورد

1واریانس خطای تقریب
RMSEA  .هستند 
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1. Assessing fit of the model 

1. Goodness-of-Fit Index 
2. Adjusted Goodness-of-Fit Index  
3. Root Mean Square Error of Approximation  

(1)  
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این شاخص تفاوت بین مقدار برآورد شده و واقعی ماتریس همبستگی )میزان واریانس و 

2گیرد و همانند ( را اندازه میSنس توضیح داده شده در کوواریا
R شود. صورت کسر  به آن توجه می

مینیمم تابع برازش مدل فرضیة پیشنهادی یا مدل هدف و مخرج کسر تابع برازش مدل فرضیة صفر 
یا مدل صفر است یعنی مدلی که هیچ همبستگی در آن وجود ندارد و تمامی پارامترهایش صفر است. 

داری برای این شاخص که بین صفر )برازش ضعیف( و یک )برازش کامل(  نه آزمون معنیگو هیچ
تر باشد اشاره به برازش بهتر  نزدیک 1متغیر است وجود ندارد. در این مورد هر چه این شاخص به 

 ها دارد. مدل از داده
 

 
 

 

         

 

2

t tn

2

t n n

n t

2 2

n n 1 χ dfdf
AGFI 1 1 GFI 1 1 GFI 1

df 2.df χ df

df 1 2 p q p+q 1 , df 1 2 p q p+q 1 t

N 1
R 1 1 R

df


       

            


  

 

2به این شاخص نیز که از نظر درجات آزادی تعدیل شده همانند
R که  شود، توجه میn  تعداد

تر باشد  نزدیک 1درجه آزادی مدل است. این شاخص نیز هر چه به   dfوزا  متغیرهای مکنون برون
 ها دارد. اشاره به برازش بهتر مدل از داده

 

  F S, θ 1
RMSEA max ,0

df N 1

   
         

 
 Nتابع کمینة برازش و  Fکند که  ازای درجات آزادی بیان میاین شاخص نیز اختالف با مدل را به

-دهندة برازش خوب مدل است به. مقادیر کوچک این شاخص نشاننیز تعداد کل مشاهدات است

نسبتاً خوب،  01/0تا  01/0است )از  01/0های خوب برابر یا کمتر از  نحوی که این شاخص برای مدل

در صورت بدست آوردن  بسیار ضعیف(. 1ضعیف و بیشتر از  1تا  01/0از 
2

GOFχ دار و  غیر معنی
، به مدل مناسب و خوبی 1ی برازندگی، مطابق جدول ها مقادیری مطلوب برای تمامی شاخص

 ایم. رسیده

(7)  

(3)  
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های خوبی برازش دامنة شاخص .1جدول   

آمده  مقادیر  بدست برازش قابل قبول برازش خوب شاخص برازندگی  

2χ
 

20 χ 2df 
 

22df χ 3df 
 

121/09 

p value .05 p 1.00 
 

.01 p .05 
 

0.000 

2χ df
 

20 χ df 2 
 

22 χ df 3 
 

1.92 

RMSEA 0 RMSEA .05   .05 RMSEA .08   
0.034 

GFI .95 GFI 1.00   .90 GFI .95   
0.98 

AGFI .90 AGFI 1.00   .85 AGFI .90   
0.93       

های استخراجی از که داده 1و همچنین ستون سمت چپ جدول  1های فوق و جدول استناد به شکلبا      

توان نتیجه گرفت که برازش مدل در حالت برازش خوب می ،باشدتخمین مدل لیزرل و خروجی لیزرل می

 قرار دارد.

 گیری و پیشنهادنتیجه. 5

دهد. برای تفسیر درست از اثرات بین متغیرها ن مینتایج برآورد مدل ساختاری پژوهش را نشا 1جدول      
 باشد را لحاظ نمود.کل که برآیند اثرات مستقیم و غیرمستقیم می باید اثر

 نتايج تحليل مسير )مدل ساختاري( .5 جدول

 مسير

 به    از       

 مسير مستقيم

(1) 

 مسير غيرمستقيم

(2) 

 اثر كل

(2) + (1) 

 14/0 عملکرد مالی     فناوري اطالعات           

41/1 
-- 

14/0 

41/1 

 51/0 منابع انسانی                    عملکرد مالی

12/8 
-- 

51/0 

12/8 

 14/0 تحقيق و توسعه                 عملکرد مالی

11/4 
-- 

14/0 

11/4 

 28/0 عملکرد مالیبازاريابی                       

02/1 
-- 

28/0 

02/1 

 25/0 عملکرد مالی         حسابداري  

21/2 
-- 

25/0 

21/2 

 مسيرها هستند. tتوجه: اعداد رديف باال ضرايب مسير و اعداد رديف پايين مقادير 
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 توان گفت که:با توجه به نتایج تحلیل مسیر می
 دارد.وجود عملکرد مالی داری میان فناوری اطالعات و امثبت و معن تأثیرـ 

 وجود دارد. عملکرد مالیداری میان منابع انسانی و امثبت و معن تأثیرـ 

 وجود دارد. عملکرد مالیداری میان تحقیق و توسعه و امثبت و معن تأثیرـ 

 وجود دارد. عملکرد مالیداری میان بازاریابی و امثبت و معن تأثیرـ 

 وجود دارد. عملکرد مالیداری میان حسابداری و امثبت و معن تأثیرـ 

 
های عملکردی و سازد تا شیوههای را بر آن میافزایش تعداد مشتریان تکنولوژی، شرکت .هاپیشنهاد

های تولیدی و خدماتی بیشتر باید در فناوری اطالعات شان را تغییر دهند. شرکت خدمت به مشتریان
نقش فناوری  ن را ارتقا دهند.شان را کاهش دهند و راندماهای عملکردی گذاری کنند تا هزینه سرمایه

گیرد. این ناشی از افزایش سریع تقاضا برای اطالعات اهمیت بیشتری را در آینده نزدیک به خود می
فناوری اطالعات نقش مهمی را در  ةدر نتیج های وسیع از جانب مشتریان است.خدمات تکنولوژی

مستقیم بین منابع انسانی و عملکرد  ةبطشواهد یافت شده از را کند. ها  ایفا میعملکرد مالی شرکت
تری را ایجاد کرده و مند، مشتریان راضیدهد کارکنان رضایتکه نشان می. کندمالی حمایت می

تحقیق و های قابلیتدهد حاصل از تحقیق و توسعه نشان می هاییافته .کنندعملکرد مالی را بهتر می
دستیابی به  برایو کاالهای مبتکرانه را ایجاد کنند تا سازند که خدمات  یک شرکت را قادر می ه،توسع

قابلیت  .شودخود منجر به عملکرد مالی بهتر می ةمزیت رقابتی مورد استفاده قرار گیرند. این به نوب
ها  الزم به یادآوری است که شرکت ترین عوامل موفقیت آن است.بازاریابی یک شرکت یکی از اصلی

های جدید بازار را شناسایی کرده و آنها جزایی دارند که یک شرکت فرصتتنها زمانی عملکرد مالی م
منظور داشتن عملکرد مالی بهتر، مدیران باید این عوامل به گیرد. کارهتر از رقبایش بمؤثرتر و را سریع

ارتقای  برایهای عملیاتی را ها را توسعه داده و برنامه راهبردی داخلی را تعیین کرده و استراتژی
فراتر رفتن  برایعملکرد در این حوزه توسعه دهند. تعیین عوامل راهبردی داخلی ارتقا دهنده عملکرد 

های این پژوهش نشان باشد. یافته ها حائز اهمیت میاز عملکرد رقبا و ارتقای عملکرد مالی شرکت
ی بعضی از عوامل دهد که تحقیق و توسعه، فناوری اطالعات، منابع انسانی، بازاریابی و حسابدارمی

های تولیدی هستند. تمرکز یک شرکت بر این  عملکرد برای شرکت ةراهبردی داخلی ارتقا دهند
 شود.عوامل منجر به ارتقای عملکرد مالی می
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