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  تأمین ةزنجیر عملکرد بهبود برایانش د کاربرد و رقابتی نیروهای
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 چکیده
زنجیرة تأمین  ردعملک بهبود جهت دانش کاربرد بر پورتر یرقابت یروهاینهدف این تحقیق بررسی تاثیر      
 خزر،هولدینگ پارس ةخبر کارشناسان و رانیمدصنعت لوازم خانگی است و  ،قیتحق نیا جامعة آماری. است
 یتصادف روش از استفاده با و است نفر 151 تعدادشان که دهندیم لیتشکتحقیق را  ةدهندگان پرسشنام پاسخ
 از استفاده با هاداده آوریجمع ةویش است، شده گرفته رظن در نفر 111 گانورم جدول براساس نمونه تعداد

 کیتکن از سپس است شده تأیید یی آنایپا و ییروا که است، کرتیل فیط باسوال  115، متشکل از پرسشنامه
 آمار لیتحلوهیتجز یبرا ،spss16 افزارنرم از و شد استفاده پرسشنامه لیتحل یبرا یساختار معادالت مدل
 چهارم و اول یهاهیفرض .شد استفاده یاستنباط آمار تحلیلوتجزیه یبرا ،lizrel8.5 زارافنرم از و یفیتوص

 که دهدیم نشان شدهیگردآور یهاداده از آمده بدست جینتا .شدند رد سوم و دوم یهاهیفرض و تأیید تحقیق
 .داردزنجیرة تأمین  عملکرد بهبود بر یمیمستق تأثیر پورتر یرقابت یروهاین
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 مقدمه  .1

های محوری آن در مورد تحلیل صنعت، تحلیل رقبا و تعیین امروزه استراتژی رقابتی و شاخه
 .[1] شوندهای مدیریت محسوب میشده از فعالیتعنوان بخشی پذیرفتهموقعیت استراتژیک به

 بوده صنایع در رقابت زیربنایی عوامل شناسایی برای غنی چارچوبی ةدهند ارائه رقابتی استراتژی
 در موجود عمده هایتفاوت مذکور چارچوب. گیرندمی قرار گروه پنج در بنایی عوامل زیر این. است
 به تا کندمی کمک هاشرکت به طورهمین و دهدمی را نشان آنها تکامل چگونگی و صنایع بین

 .[1] .یابند دست فرد به منحصر موفقیتی
دست  به هاشرکت و صنایع ناهمگنی میزان و توان شناخت برای را رقابتی، ابزارهایی استراتژی 

 رقابتی عامل پنج دارد، این رقابتی اساسی پنج عامل به بستگی صنعت یک در رقابت ماهیت .دهدمی
 ند از:اعبارت
زنی چانه قدرت خریداران، زنیچانه قدرت جایگزینی، تهدید دید،ج گذارانسرمایه ورود 
 یک در رقابت که است واقعیت این ةکنندمنعکس ،موجود رقبای بین در رقابت و کنندگان تأمین

 و هاجایگزین ،کنندگانتأمین مشتریان،. رود می فراتر آن در افتاده جا بازیگران ازسطح مراتببه صنعت
 ممکن که شوندمی محسوب صنعت یک در موجود هایبنگاه رقبایی برای همگی ،هبالقو واردشوندگان

 حالت این در را رقابت. باشند برخوردار تریپایین یا باالتر اهمیت از خاص، شرایط به بسته است
 .[1نامید ] گسترده رقابت توان می

نعتی متنوع با ص .استتوسعة صنعتی  ةدهندهای شتابصنعت لوازم خانگی نیز یکی از رشته
این تحقیق قصد  .کاربردهای گوناگون که سهم بسیار وسیعی از بازار را به خود اختصاص داده است

 بهبود در دانش مدیریت کاربرد برای محرکی عنوانبه پورتر رقابتی نیروهای اثرگذاری دارد بررسی
 خانگی لوازم صنعت در نوآوری هایگر محرکمداخله نقش بر تأکید بازنجیرة تأمین  مالی عملکرد
 .است( موردی شرکت پارس خزر ة)مطالع
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 مبانی و چارچوب نظری تحقیق .2

 صنعت سودآوری توانندمی باشند داشته بیشتری قدرت هرچه کنندگانتأمین .پورتر رقابتی نیروهای
 .[1] کند جبران قیمت، طریق از را هزینه افزایش نتواند صنعت آن که طوریبه داده قرار تأثیر تحت را

 به آنها فروش یا خرید نسبی اهمیت و مربوطه بازار موقعیت هایویژگی تعدادبه کننده،تأمین هر قدرت
 به کنندگانتأمین وابستگی عدم موارد وجود با دارد بستگی آنها فعالیت کل با مقایسه در صنعت
 کننده،تأمین محدودی تعداد وجود ینو همچن کنندهتولید نیاز به کنندهتأمین اطمینان فروش، افزایش

 زنیچانه قدرت توانمی کنندهتأمین ممتاز عملکرد نحوه و آنها خدمات، و جنس محدود تشابه
  .[11، 21] داد افزایش صنعت یک محیط در را کنندگان تأمین

 

 خریداران زنیچانه قدرت صنعت، در محیطی نیروهای از دیگر یکی .خریداران زنیچانه قدرت
 باالیی قدرت از فروشنده قبال در مشتری دلیلی، هر به بنا که است موقعیتی منظور، .[1] است

 که داشت خواهند بیشتری زنیچانه قدرت هامشتری باشند، حاکم زیر شرایط اگر. باشدمی برخوردار
 میزان مورد در اطالعات راحت و سریع کسب خرید، زیاد حجم محدود، مشتریان تعداد: از نداعبارت
 محصوالت وجود کننده،تأمین انتخاب در تغییر در خریدار قدرت صنعت، فروش هزینه و تقاضا

 .[11] است زیاد ةکنندعرضه تعداد و استاندارد

 

-برده نام نیز غیرمستقیم رقبای عنوانبه را تهدید نوع این .جایگزین خدمات و محصوالت تهدید

 دیگر صنایع به متعلق جایگزین محصوالت تولیدکنندگان با هاشرکت صنایع، از بسیاری در. [21] اند
 این ةتهی به مربوط هایهزینه و جایگزین محصوالت نسبی قیمت اگر .[11] هستند رقابت در شدتبه

 بر و یابدمی شدت رقابت دارند، وجود جایگزین محصوالت که ایصحنه در یابد، کاهش محصوالت
 توانندمی نزدیک، هایجانشین که گفت توانمی پس. [11] شودمی افزوده رقابت از ناشی فشارهای

 .[1باشند ] قیمت ةکنندتعیین

 

 توانندمی شوند، صنعت یک وارد بتوانند ترراحت جدید رقبای هرقدر .وارد تازه رقبای ورود تهدید
 لوگیریج وارد تازه رقبای ورود از که نیروهایی .[1شوند ] سود و هاقیمت کاهش باعث راحتیبه

 از نداعبارت آنها از بعضی که گویندمی ورود موانع را، شوندمی کنونی رقبای حفظ باعث و کنند می
 محصوالت، تنوع سطوح بودن باال تجهیزات، گذاریسرمایه سطح بودن باال مقیاس، به جوییصرفه
  .[11تمهیدات ] دانفق و دولتی قوانین توزیع، هایکانال به فقدان دسترسی خروج، باالی هایهزینه
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 هایشرکت بین چشمیهم عنوانبه نیرو این از .صنعت در موجود هایشرکت میان در رقابت
 ترینمهم از. باشدمی قدرت بیشترین دارای نیروها دیگر میان در نیرو این .[11] اندبرده نام نیز رقیب
 رشد :از ستاعبارت شودمی صنعت یک در موجود هایشرکت بین رقابت افزایش باعث که اثراتی
 بودن باال و رقیبان تعداد بودن باال محصوالت، تنوع فقدان ثابت، هایهزینه بودن باال صنعتی، ةآهست
 ةپنج عامل تشکیل دهند براساسدر این تحقیق نیروهای رقابتی پورتر . [21خروج است ] برای موانع

 کنندگان،مینأزنی تزنی خریداران، قدرت چانهنهواردان، قدرت چا تهدید ورود تازه :این نیروها که شامل
 .شودتهدید محصوالت جایگزین و تهدید رقبای موجود در صنعت بررسی می

 

 که است شده معرفی دانش مدیریت برای خاصی فرآیندهای ها،مدل مجموعه این در .دانش کاربرد
 انتقال،. 3 انبار و نگهداری ماندهی،ساز. 2 دانش تولید و خلق کسب،. 1 ة:دست چهار در را آنها توان می

 تمامی در تقریباً که اینکته اما .کرد بندیطبقه ،برداریبهره و کاربرد استفاده،. 1 توزیع و اشتراک
 ایمقدمه ةمثاببه مراحل، دیگر و است دانش کارگیریبه و استفاده بر تاکید خورد، می چشم به هامدل

 .[17] هستند عملکرد بهبود جهت در دانش کارگیریهب رایب مناسب و الزم بسترهای ایجاد در
 مدیریت رویکرد از استفاده با صنعت رقابتی مزیت کسب به راجع خود، ةمطالع در تستا و ماسا

 ایجاد برای سازمانی اقدامات و خدمات و کاالها تولید در دانش مشارکت فرآیند را دانش کاربرد دانش،
 تکنولوژی به پاسخگویی مشتری، به مربوط دانش به پاسخگویی در را دانش کاربرد و داندمی ارزش
 . [17] داندمی تکنولوژی به مربوط دانش به پاسخگویی رقبا، به مربوط
 قرار نظر مورد دانش کاربرد اصلی هایلفهؤم عنوانبه زنجیره در کاربرد سه این تحقیق این در
 دانشد کاربر اصلی هایلفهؤم از یکی عنوانبه "نوآوری محرک "از تحقیق این در است. گرفته

 هایبندی طبقه سازمانی، هاینوآوری محرک برای دارد، را گرمداخله نقش و شد خواهد پرداخته
 در تدریجی یا بنیادی تغییرات محصول، فرآیند در را هانوآوری ایعده. است گرفته صورت متفاوتی

-طبقه تصادفی یا شده ریزیبرنامه بازار، تقاضای اثر در یا و تکنولوژی فشار اثر در تغییر تکنولوژی،

 و دانسته اطالعاتی هایسیستم در را سازمانی های نوآوری هایمحرک نیز سوانسون .اندکرده بندی
 ةهست دهندگانتشکیل و کار و کسب حامیان فنی، عملیات و وظایف به مربوط طبقه درسه را آنها

  .است کرده قلمداد سازمانی، تکنولوژی
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 و وظایف هایویژگی کاربران، خصوصیات :بعد پنج در را نوآوری هایمحرک زمود و کوون
 .اندداده جای محیطی های ویژگی و سازمانی هایویژگی نوآوری، به مربوط هایویژگی عملیات،

. اندداده جای محیطی و تکنولوژیکی سازمانی، عامل :سطح سه در را نوآوری نیز فلیشر و نورناتزکی
 ابزارهای ةتوسع :بعد چهار در را نوآوری ةایجادکنند مختلف عوامل2115 فینگان و هایس کلی طوربه

 در تمرکز شدت و رقابتی قیمت شدت وظایف، در پذیریانعطاف و تمرکزگرایی عدم اطالعات فناوری
 مربوط دوم مورد زمان،سا تکنولوژیکی به بعد مربوط اول مورد که گفت توانیم پس اندداده قرار بازار،

 .[17باشد ] می سازمان خارجی محیط به مربوط نیز آخر مورد دو و سازمانی درون عوامل به
 ،ابعاد فرآیندهای مختلفی برای مدیریت دانش معرفی شده است، در این تحقیق این متغیر با 

اثربخشی و  دانش، تکنولوژی، تعامل دانش، کاربرد دانش، حفاظت از ساختار، فرهنگ، اکتساب دانش،
خالقیت و  :سه بعد براساسآوری نیز گر نوسازمان بررسی شده است و محرک مداخله استراتژی در

پردازی و حمایت کارکنان برای تبدیل ایده به عمل مناسب بودن شرایط سازمان برای ایده نوآوری،
 .باشدمی

 

 اقتصادی، تحوالت ،رکا و بکس دنیای پیچیدگی همچون مواردی .زنجیرة تأمین مالی عملکرد
 مجبور را کنونی هایسازمان ؛مشتریاننیازهای تغییر سرعت و جدید هایتکنولوژی رقابت، شدت
 با بیشتر هرچه هماهنگی گروهی، گیریتصمیم اطالعات، سریع جریان چون مزایایی از ساخته

 عنوان با مبحثی در وانتمی را تحوالت این وجود. گیرند بهره نگری جانبههمه و تجاری شرکای
 اندکرده بیان "ارزش اکثر حد به دستیابی" را خود اصلی هدف که نمود مشاهده "زنجیرة تأمین"
، اقدامات مدیریت زنجیرة تأمینمدیریت  :با سه بعدزنجیرة تأمین باتوجه به تعریف عملکرد و . [17]

 .کنندگان بررسی شده استو اقدامات ارزیابی عرضهزنجیرة تأمین 
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 تحقیق پیشینه منتخب. 1جدول 

 

نیروهای رقابتی پورتر و مدیریت دانش، به بررسی ابعاد  مبانی نظری ةبا مطالع محقق .مدل مفهومی

مدلی چندوجهی ارائه دهد  ،1311برداری از مدل فارسیجانی در سال آنها پرداخته و سعی نمود با الگو
های گر محرککاربرد دانش با نقش مداخله بر ی پورترتا برای بررسی ارتباط میان نیروهای رقابت
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 زنجیرة تأمین ی بر بهبود عملکرد مالی تأثیرنوآوری، از آن استفاده و ارزیابی کند که این عوامل چه 
 تواند داشته باشد.می درصنعت لوازم خانگی )هولدینگ پارس خزر(

 

 

 (1311 سال) همکاران و سینح ، فارسیجانی:  از برگرفته تحقیق، مفهومی . مدل1شکل

 

 .دارند تأثیرنوآوری  محرک بر پورتر رقابتی نیروهای .فرضیات تحقیق
 .دارند تأثیر( نوآوری محرک گرهمداخل نقش با) دانش کاربرد بر پورتر رقابتی نیروهای
 .دارند تأثیر( نوآوری محرک گر مداخله نقش با) زنجیرة تأمین  مالی عملکرد بر پورتر رقابتی نیروهای

 .دارد زنجیرة تأمین تأثیر مالی عملکرد بر دانش کاربرد
 

  شناسی تحقیق روش .3

ها  گردآوری داده ةنحو براساسهدف از نوع تحقیق کاربردی است و  براساسروش تحقیق حاضر، 
بر این اساس ابتدا جوانب و موضوعات  .[1] شود از نوع روش توصیفی از شاخه پیمایشی محسوب می

های نوآوری و نیز مطالعات و تحقیقات نیروهای رقابتی پورتر و محرک تأثیری مربوط به مطالعات
گیرد، سپس با استفاده از مطالعات  مشابه انجام شده، در مورد موضوع تحقیق مورد بررسی قرار می

های  میدانی، اقدام به تبیین فرضیات مطابق با عنوان و هدف تحقیق خواهد شد. باتوجه به روش
های تئوریکی  دیدگاه  های موجود، مقایسه پردازی، یعنی بسط یا بهبود تئوری دیدگاه تئوری  ةرگانچها

ای  های تئوریکی مختلف و باالخره بررسی پدیده ای خاص با استفاده از دیدگاه مختلف، بررسی پدیده



 6313 بهار ـ 61شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                        611

در این  گیرد. تحقیق حاضر در گروه چهارم قرار می ،مستند و تکراری در محیط و شرایطی جدید
 افزار لیزرل برای آزمون فرضیات استفاده خواهد شد.پژوهش از روش مدل معادالت ساختاری و نرم

ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت  است از مجموعهآماری عبارت ةجامع
صنعت  حقیق،این ت آماری ةجامع. ا بپردازدهآن ةخواهد به تحقیق دربار مشترک باشند و محقق می

 باشدمیدر استان گیالن  خزر پارس شرکت ةموردی؛ مدیران و کارشناسان خبر ةلوازم خانگی و مطالع
هولدینگ  جامعة آماریدلیل استفاده از این  شود.استفاده میبرای تکمیل پرسشنامه که از نظرات آنها 

، شرکت زنجیرة تأمینی توجه به عنوان تحقیق و تعاریف تئوراست. چون بابودن شرکت پارس خزر 
-گیری پژوهشبرای نمونه باشد.می هاعلت هولدینگ بودن، دارای تمامی این مزیتبه ،مورد مطالعه

گیری تصادفی نظام یافته، نمونه :آنها ةهای متداولی وجود دارند که از جملشرو ،های علوم رفتاری
 .[11] باشندای میمرحلهگیری چند ای و نمونهگیری خوشهای، نمونهگیری طبقهنمونه
از نوع تصادفی گیری تحقیق حاضر نمونه جامعة آماریهای ر این اساس و باتوجه به ویژگیب

 پژوهش این جامعة آماریهای متعددی وجود دارد. برای تعیین تعداد نمونه راه، که در آن انتخاب شده
 جدول از یریگبهره با پژوهشآماری این  ةنمون و استاستان گیالن  ةمدیر و کارشناس خبر 151

 عدد آن را ارتقا دادیم. 115 که برای اطمینان بیشتر تا باشدمینمونه  111 شامل مورگان
های مطرح شده، سواالتی برای هر درتحقیق حاضر برای بررسی پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه

 رد نظر اقدام شد.مو ةآوری اطالعات ازجامعدر قالب پرسشنامه نسبت به جمع فرضیه مطرح شد و
-سپس ازطریق تکنیک مدل معادالت ساختاری برای تحلیل پرسشنامه استفاده شد و از نرم

-روایی مورد نظر این تحقیق روایی محتوا می .ایمبرای این تحلیل استفاده کرده  Lisrel 8.5افزار

شده است که نتایج  ی آزمونتأییدآزمون تحلیل عاملی  ةوسیلاز سوی دیگر روایی سازه نیز به. باشد
 کرد. تأییدآزمون، روایی سازه را 

گیری برای سنجش سازگاری درونی که در اغلب تحقیقات مورد کی از پرکاربردترین ابزار اندازهی
ست. در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ که از طریق اگیرد ضریب آلفای کرونباخ استفاده قرار می

حاصل شد که بیانگر قابلیت اعتماد باالی پرسشنامه بود. و  115/1محاسبه شد، عدد  Spssافزار نرم
توان نتیجه گرفت که توصیه شده است، بنابراین می 7/1با عنایت به اینکه ضریب پایایی الزم 

تفکیک آلفای کرونباخ برای هر  2پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است. همچنین در جدول 
 .پرسشنامه آورده شده است
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 . تفکیک سواالت پرسشنامه2ول جد

 

های مختلف آمار از روش  Lisrel 8.5و  Spss 16افزارهایمدر این پژوهش با استفاده از نر
 ها استفاده شده است.ها و آزمون فرضیهتوصیفی و استنباطی برای تجزیه تحلیل داده

توصیف و  ، های آمار توصیفیآوری شده با استفاده از شاخصهای جمعدر بخش نخست، داده
افزار ی با استفاده از نرمتأییدقابل قبول، تحلیل عامل گیری برازنده و منظور ایجاد مدل اندازهسپس به

گیرد. در ادامه پس از بررسی نرمال بودن توزیع لیزرل، در مورد کلیه عوامل نهفته متغیرها انجام می
های تحقیق مورد و از طریق تحلیل مسیر، روابط علی بین فرضیه Lisrelافزار  آماری با استفاده از نرم

 .رندگیآزمون قرار می
 

 جامعة آماریشناختی پاسخ دهندگان و های جمعیتویژگی

جنسـیت بـه دو دسـته تقسـیم      براسـاس دهندگان پاسخ .وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت
 نشان داده شده است. 3ها در جدول اند، که فراوانی هر یک از دستهشده

 
 جنسیت براساستوزیع پاسخگویان . 3 جدول

 درصد فراوانی جنسیت

 13 73 مرد

 37 12 زن

 111 115 کل

 

شرایط سنی به چهار دسـته تقسـیم    براساسپاسخ دهندگان  .وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن
 نشان داده شده است. 1ا در جدول هاند که فراوانی هریک از دسته شده

 

 آلفای کرونباخ شماره در پرسشنامه نام متغیر

11تا  1از  نیروهای رقابتی پورتر  111/1  

11تا  17از  اثر بخشی مدیریت دانش  111/1  

71تا  17از  خالقیت و نوآوری  121/1  

زنجیرة تأمینمدیریت  115تا  71از     711/1  
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 سن براساسوضعیت پاسخ دهندگان  . 1جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی سن

 31 31 15 سال 31تا  11

 11 27 32 سال 11تا  31

 11 21 23 سال 51تا  11

 111 13 15 و باالتر 51

  111 115 کل

 

کاری به پـنج   ةمدت سابق براساسپاسخ دهندگان  .خدمت ةوضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابق
 نشان داده شده است. 5 ها در جدولاند که فراوانی هریک از دستهدسته تقسیم شده

 
 خدمت سابقه نظر از دهندگان پاسخ تیوضع .5جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی مدت زمان همکاری

 27 27 31 سال 5تا  1

 51 31 31 سال 11تا  5

 15 27 31 سال 15تا  11

 111 15 17 سال 15باالی 

  111 115 کل

 

بـه   میزان تحصـیالت  براساسپاسخ دهندگان  .وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیالت
 نشان داده شده است. 1ها در جدول اند که فراوانی هریک از دستهچهار دسته تقسیم شده

 
 التیتحص زانیم نظر از دهندگان پاسخ تیوضع. 1 جدول

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان تحصیالت

 21 21 21 دیپلم

 11 21 23 فوق دیپلم

 71 31 15 کارشناسی

 11 11 21 کارشناسی ارشد

 111 2 2 دکترا

  111 115 کل
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 هایافتهتحلیل  .4

تحلیـل   و پردازیم. در تجزیهها میها، به تحلیل استنباطی دادهتحلیل توصیفی داده و عد از تجزیهب    
 گیرند.های تحقیق مورد ارزیابی و آزمون قرار میاستنباطی، فرضیه

رده شده است، قبـل از مشـاهده خروجـی    افزار بدون تغییر آواز آنجا که در این بخش، خروجی نرم     
 .ارائه شده است 7ای، جدول شناسایی عالئم اختصاری متغیرهای مکنون و مشاهده برایافزار، نرم
 

 راهنمای شناسایی عالئم اختصاری متغیرهای مدل .7ل جدو

 عالمت اختصاری شاخص

 Taze تازه واردان

 Raghib رقبا
 Mahsol محصوالت و خدمات جایگزدن

 Chkh چانه زنی خریداران
کنندگانچانه زنی تامین  Chta 

 Porter پنج نیروی رقابتی پورتر
 Innov خالقیت و نوآوری

 Monaseb مناسب بودن شرایط سازمان برای ایده پردازی
 Hemayat حمایت از کارکنان برای تبدیل ایده به عمل

 Km مدیریت دانش
 Sakh ساختار

 Far فرهنگ
 Ek اکتساب

 Tec تکنولوژی
 Taamol تعامل دانش
 Karbord کاربرد دانش

 Hefazat حفاظت از دانش
 Asar اثربخشی
 Str استراتژی
تامینهمدیریت زنجیر  Scm 

تامیناقدامات مدیریت زنجیره  Egmd 
کنندگانعرضه یابیارز اقدامات  Egarz 
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ایم مدل ابعـاد  یی که در بخش زیر آوردهنمودارها .گیری ابعاد پنج نیروی رقابتی پورترمدل اندازه
آزمـون تحلیـل عـاملی     ةدهـد. نتیجـ  در حالت استاندارد و معناداری را نشان مـی  پورتر یرقابت یروین

طـور کـه   ارائه شده است. همان 7 و زیرمتغیرهای آن در جدول پورتر یرقابت یروینی مدل ابعاد تأیید
این سـواالت از   براین اساس،نشده است و  تأیید 11و  7دهد، عضویت متغیرهای  این جدول نشان می

 .شوندحذف می هاپرسشمیان 
 

 

 تحلیل عاملی در حالت استاندارد زابا استفاده  پورتر یرقابت یروینگیری ابعاد . مدل اندازه1 نمودار
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 داریمعنی تحال در یعامل لیتحل زا استفاده پورتر با یرقابت یروین ابعاد یریگاندازه مدل. 2 نمودار

 

ایـم  نمودارهایی که در بخش زیـر آورده  .دانشتیریمد یبخش اثر ریمتغگیری ابعاد مدل اندازه
آزمـون   ةدهـد. نتیجـ  داری را نشان مـی یدر حالت استاندارد و معن دانش تیریمد یاثربخشمدل ابعاد 

ارائـه شـده    7و زیر متغیرهای آن در جـدول  دانش تیریمد یاثربخشی مدل ابعاد تأییدتحلیل عاملی 
نشـده اسـت و بنـابراین، ایـن      تأیید 51دهد، عضویت سوال طور که این جدول نشان میاست. همان

 .شودسوال از تحلیل حذف می
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 استاندارد حالت در یعامل لیتحل زا استفاده دانش با تیریمد یبخش اثر ابعاد یریگاندازه مدل. 3 نمودار 
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داریمعنی حالت در یعامل لیتحل زا استفاده دانش با تیریمد یاثربخش ابعاد یریگاندازه مدل. 1 نمودار  
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ی نوآور و تیخالقایم مدل نمودارهایی که در بخش زیر آورده .ینوآور و تیخالقگیری مدل اندازه
 و تیـ خالقی مـدل  ییدتأآزمون تحلیل عاملی  ةدهد. نتیجداری را نشان مییدر حالت استاندارد و معن

دهـد،  طور کـه ایـن جـدول نشـان مـی     ارائه شده است. همان 7 ی و زیر متغیرهای آن در جدولنوآور
میـان سـواالت    گیرد و این سـواالت نیـز از  قرار نمی تأییدمورد  77و  71، 72، 11عضویت متغیرهای 

 شوند.حذف می

 

 

 استاندارد حالت در یعامل لیتحل زا دهاستفا با ینوآور و تیخالق یریگاندازه مدل. 5 نمودار
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 داریمعنی حالت در یعامللیتحل زا استفاده با ینوآور و تیخالق یریگاندازه مدل. 1 نمودار 
 

 تیریمدمدل  ،ایمنمودارهایی که در بخش زیر آورده .نیتامةریزنج تیریمدگیری مدل اندازه
ی مدل تأییدعاملیآزمون تحلیل ةدهد. نتیجنشان میداری را یدر حالت استاندارد و معنزنجیرة تأمین 

طور که این جدول نشان ارائه شده است. همان 7 لو زیر متغیرهای آن درجدو زنجیرة تأمین  تیریمد
این این قرار نگرفته است. بنابر تأییدافزار لیزرل مورد نرم 111و  115دهد، عضویت سواالت می

 .وندشسواالت از میان سواالت حذف می
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 استاندارد حالت در یعامللیتحل ار استفاده با زنجیرة تأمین  تیریمد یریگاندازه مدل. 7 نمودار
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 داریمعنی حالت در یعامللیتحل ار استفاده با زنجیرة تأمین  تیریمد یریگاندازه مدل. 1 نمودار
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آزمون کنیم الزم اسـت تـا    یش از آنکه روابط بین متغیرها راپ .بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
های بررسی ادعای نرمال بودن توزیع متغیر استفاده نرمال بودن متغیرها را بررسی کنیم. یکی از روش

 ( ارائه شده است.7-1) اسمیرنوف است. نتایج این آزمون در جدول ـاز آزمون کولموگروف 
 آیا متغیرهای طراحی شده دارای توزیع نرمال است؟

 یرهای تحقیق دارای توزیع نرمال هستند.صفر: متغ ةفرضی
 یک: متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال نیستند. ةفرضی

 
 . توزیع نرمال متغیرها1 جدول

  پورتر دانشمدیریت نوآوری تامینزنجیرهمدیریت

127/1 311/1 721/1 111/1 
کولموگروف  

 اسمیرنوف

 داری مقدار معنی 111/1 177/1 11/1 213/1

 

جـز متغیـر نـوآوری    متغیرهـای تحقیـق بـه    ةداری کلییدهد سطح معناین آزمون نشان مینتایج 
طبـق قضـیه حـد     Spssافـزار  است اما درمورد این دو متغیر باید خاطرنشـان کـرد نـرم    15/1بیشتراز 

صفر یعنی نرمال بودن متغیرهـا  ة مرکزی نتایج این پرسشنامه را نرمال تشخیص داده است، لذا فرضی
 گیرد.قرار می ییدتأمورد 

 

-گیـری بـه  های اندازهپس از تعیین مدل .خطیها با استفاده از روابط ساختاریافتهآزمون فرضیه

ی میـان  علّ ةمنظور ارزیابی مدل مفهومی تحقیق و همچنین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابط
های تحقیق می تحقیق، فرضیههای مشاهده شده با مدل مفهومتغیرهای تحقیق و بررسی تناسب داده

 ،11و نمودار  1ها در نمودار با استفاده از مدل معادالت ساختاری نیز آزمون شدند. نتایج آزمون فرضیه
 .اندمنعکس شده
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 ها در حالت استانداردگیری مدل کلی و نتایج فرضیهاندازه . 1نمودار 
 
 

 

 دارمعنی حالت در هاهیضفر جینتا و یکل مدل یریگاندازه. 11نمودار 
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 های برازندگی مدل مفهومی تحقیقشاخص .1جدول

IFI NNFI CFI GFI RMR RMSEA X2/df 
1.00 1.00 1.00 1.00 0.0045 0.022 1.05 

 

هـای  میان نیروهای رقابتی پـورتر را بـر محـرک    ةتحقیق حاضر در پی آن بود تا رابط .آزمون ةنتیج
ها ابتدا همبسـتگی  منظور چهار فرضیه مطرح شد. برای آزمون فرضیهنوآوری بررسی نماید. برای این 
طور که در قسمت قبلی ثابت کردیم، شود. همانها و وابسته آزمون میبین متغیرهای مستقل و واسطه

اسـمیرنوف( بـا اسـتفاده از    -از آنجایی که توزیع ما نرمال تشخیص داده شد )نتایج آزمون کولموگروف
ـ  ةسون، همبستگی متغیرها آزمـون شـده اسـت. بـرای بررسـی رابطـ      آزمون همبستگی پیر ی بـین  علّ

کل مدل از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. تحلیل مسیر در  تأییدمتغیرهای مستقل و وابسته و 
انجام شده است. نتایج حاصل از خروجی های لیزرل  LISREL8.5افزار این پژوهش با استفاده از نرم

های برازنـدگی  آزادی کمتر از سه است. و سایر شاخص ةبت مجذور کای به درجدهد که نسنشان می
دهد کـه نیروهـای   مدل نشان می T-valueدهند. آزمون معناداری قرار می تأییدبرازش مدل را مورد 

داری آن بیشتر از یمستقیم و مثبتی دارد. چرا که مقدار معن تأثیررقابتی پورتر بر محرک های نوآوری 
داری و نتـایج  یضریب معن (11گیرند. جدول )قرار می تأییدباشد، از این رو این قضایا مورد می 2عدد 

 دهد.طور خالصه نشان میرح شده را بههای مطفرضیه
 

 هانتایج فرضیه .11 جدول
 نتیجه فرضیه   دارییمعن ضریب مسیر هافرضیه

 تأیید -17/2 -21/1 .دارند تأثیر ینوآور محرک  بر پورتر یرقابت یروهانی

 محرک گر مداخله نقش با) دانش کاربرد بر پورتر یرقابت یروهاین
 .دارند تأثیر( ینوآور

 رد -21/1 -12/1

 نقش با) زنجیرة تأمین  یمال عملکرد بر پورتر یرقابت یروهانی
 .دارند تأثیر( ینوآور محرک  گر مداخله

 رد 13/1 -11/1

 تأیید 15/1 11/1 .دارد تأثیر ة تأمین زنجیر یمال عملکرد بر دانش کاربرد

 

ـ  تأثیرهای نوآوری اول ادعا شده بود که که نیروهای رقابتی پورتر بر محرک ةدر فرضی داری یمعن
 گیـرد، چـون  دهد که این فرضیه مورد قبول قرار میتحلیل آماری بین این دو نشان می و دارد، تجزیه

 (T-value=2.97) .گـر بود کـه نیروهـای رقـابتی پـورتر بـا نقـش مداخلـه       دوم ادعا شده  ةدر فرضی 
دهـد کـه   تحلیل آماری نشان مـی و داری دارد، تجزیه یمعن تأثیرهای نوآوری بر کاربرد دانش محرک
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سوم ادعا شده بود که نیروهای رقابتی  ةدر فرضی. (T-value=1.24)شود چون این فرضیه نیز رد می
ـ  زنجیرة تأمین تأثیرآوری بر عملکرد مالی های نوگر  محرکپورتر با نقش مداخله داری دارد کـه  یمعن

در  .(T-value=0.43)چـون   .دهد که این فرضیه نیز رد شده اسـت تحلیل آماری نشان میو تجزیه 
ـ  زنجیرة تأمین تأثیرچهارم ادعا شده بود که کاربرد دانش بر عملکرد مالی  ةفرضی داری دارد کـه  یمعن

 است.(T-value=8.05) دهد که این فرضیه درست است چون ن میتحلیل آماری نشا و تجزیه

 

 گیری و پیشنهاد. نتیجه5

ـ نیروهای رقابتی پورتر بر محرک تأثیرهای تحقیق حاضر اتوجه به یافتهب      ی و مـدیریت  وآورهای ن
های هدر صنعت لوازم خانگی سنجیده شد. نتایج بدست آمده از دادزنجیرة تأمین دانش و عملکرد مالی 

 زنجیرة تأمین مستقیمی بر بهبود عملکرد  تأثیردهد که نیروهای رقابتی پورتر گردآوری شده نشان می
قرار گرفت که  تجزیه و تحلیلافزار لیزرل مورد های تحقیق نیز با استفاده از نرمهمچنین فرضیه .دارد
 کنیم:ر به نتایج این فرضیات اشاره مییدر ز

دارد که با توجه به تحلیل بـا   تأثیرهای نوآوری ی رقابتی پورتر بر محرکنیروهااول،  ةطبق فرضی
و  2-% از آنجایی که مقدار معنی داری این فرضیه خـارج از بـازه   15افزار لیزرل در سطح اطمینان  نرم
-مثبت و مستقیمی بر محـرک  تأثیرتوان ادعا نمود که نیروهای رقابتی پورتر قرار گرفته است، می 2+

 گردد.می تأییداول پژوهش  ةآوری در شرکت دارد و بنابر این فرضیهای نو
 تـأثیر محرک نـوآوری   گرنیروهای رقابتی پورتر بر کاربرد دانش با نقش مداخلهدوم،  ةطبق فرضی

داری این % از آنجایی که مقدار معنی15افزار لیزرل در سطح اطمینان که با توجه به تحلیل با نرم دارد،
مثبـت و مسـتقیمی    تأثیرتوان ادعا نمود که نوآوری قرار گرفته است، نمی 2و + 2-ازه فرضیه داخل ب

 د.شودوم پژوهش رد می ةبر کاربرد دانش در شرکت دارد و بنابر این فرضی
محرک  گربا نقش مداخله زنجیرة تأمین نیروهای رقابتی پورتر بر عملکرد مالی سوم،  ةطبق فرضی

% از آنجایی کـه مقـدار   15افزار لیزرل در سطح اطمینان توجه به تحلیل با نرمدارد که با  تأثیرنوآوری 
هـای  تـوان ادعـا نمـود کـه محـرک     قرار گرفته است، نمی 2و + 2-داری این فرضیه داخل بازه معنی

سـوم   ةدر شرکت دارد و بنابر این فرضیزنجیرة تأمین مثبت و مستقیمی بر عملکرد مالی  تأثیرنوآوری 
 رد شده است. پژوهش نیز

دارد که با توجه به تحلیـل   تأثیر زنجیرة تأمین کاربرد دانش بر عملکرد مالی  چهارم، ةطبق فرضی
و  2-داری این فرضیه خارج از بـازه  % از آنجایی که مقدار معنی15افزار لیزرل در سطح اطمینان با نرم
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زنجیـرة  ستقیمی بـر عملکـرد مـالی    مثبت و م تأثیرتوان ادعا نمود که دانش قرار گرفته است، می 2+
 شده است. تأییدپژوهش  چهارم ةدر شرکت دارد و بنابر این فرضی تأمین

نیروهای  تأثیرهای گذشته بدان اشاره کردیم، این تحقیق در پی آن بود تا طور که در بخشهمان     
در شرکت پارس خزر  زنجیرة تأمین های رقابتی و مدیریت دانش و مدیریت رقابتی پورتر را بر محرک

های ها در بخش قبل اثبات کرد که فرضیهفرضیه تأییدرا مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از رد یا 
توان با تحقیـق  قرار گرفتند که نتایج این تحقیق را می تأییدمورد بحث مورد  جامعة آماریپژوهش در 

 بـرای سـازمان بـر کـاربرد دانـش      یرقابت یروهاین تأثیر( که به بررسی 1311) فارسیجانی و همکاران
اند مطابقت و همخوانی دارد. همچنین نتایج این پرداخته در صنعت خودروزنجیرة تأمین بهبود عملکرد 

در زنجیـرة تـأمین   شناسایی عوامل مـؤثر بـر عملکـرد    ( که به بررسی 1311) تحقیق با تحقیق مانیان
مخوانی دارد. همچنین در ایـن تحقیـق مشـخص    سازی خودرو پرداختند نیز مشابهت و هصنعت قطعه

از آنجایی  ،زنجیرة تأمینکاربرد مدیریت دانش بر عملکرد با مورد بحث، در رابطه  جامعة آماریشد در 
 دارد.زنجیرة تأمین بیشتری در مقابل عملکرد مدیریت  تأثیرداری بیشتری دارد، که مقدار معنی

 
 تأییـد  به گردد با توجهران شرکت پارس خزر پیشنهاد میدر این بخش از پژوهش به مدی .هاپیشنهاد

های نوآوری در سازمان، این نیروهای رقـابتی را  نیروهای رقابتی پورتر بر محرک تأثیراول، به  ةفرضی
های نوآوری کاراتر بیش از پیش مورد توجه و تمرکز قرار دهند و بر این نیرو برای دستیابی به محرک

واردان بـه  ی پرسشنامه عامل تـازه تأییدو با توجه به تحلیل عاملی  داشته باشندو بهتر تمرکز بیشتری 
تواننـد کـم   تواند داشته باشد پـس ایـن عامـل را مـی    صنعت نقش زیادی در عملکرد این شرکت نمی

ی سواالت پرسشنامه و رد شدن تأییددهند و باز با توجه به تحلیل عاملی  تأثیرتر در اهداف خود  رنگ
شود که مدیرانی را بـرای تحقیـق بـازار و    پیشنهاد می مسئولینبه  ،در قسمت کاربرد دانش 51سوال 

بازار هماهنـگ نماینـد. بـا     ةو اهدافشان را با توسع المللی آموزش دهندبازارگردی در سطح ملی و بین
حـی  شود محیط کار را طوری طراتوجه به نتایج بدست آمده در قسمت نوآوری به مدیران پیشنهاد می

اصطالح باشند و یا به برخوردارمسئولیتشان  ةو مدیریت نمایند تا کارگران از اختیارات بیشتری در زمین
های آنها برای روش انجام کار و همچنـین خالقیـت و   یض اختیار شوند تا بتوانند از ایدهوفت ،مدیریتی

زی دارند حمایـت کننـد و بـرای    پردامحصوالت استفاده نمایند و از کارکنانی که ایده ةنوآوری در زمین
آنهـا   از ،ها بـه عمـل  ه، پاداش در نظر بگیرند و برای تبدیل ایدشانهآنها در صورت کاربردی بودن اید

ها پیشـنهاد  چهارم، به مدیران شرکت ةفرضی تأییدهمچنین در این پژوهش با توجه به  .حمایت نمایند
ها و راهبردهای مـدیریت دانـش در سـازمان را    ژی، استراتزنجیرة تأمینگردد برای بهبود عملکرد  می
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های دوم و سـوم پـژوهش،   مورد توجه و تمرکز قرار دهند. همچنین در این پژوهش با توجه به فرضیه
های نوآوری را مورد توجه بیشتری قـرار دهنـد تـا بـر عملکـرد      محرکمدیران، گردد که پیشنهاد می

همچنین به مـدیران پیشـنهاد    بیشتری داشته باشد. تأثیرها و مدیریت دانش در سازمانزنجیرة تأمین 
موقع محصول استفاده نماینـد و در  شود برای ماندن در بازار رقابتی حال حاضر، از روش تحویل بهمی

کشـور و همچنـین کمبـود ارز    دررابطه با اخیر  هایآخر پیشنهاد سیاسی این تحقیق: باتوجه به تحریم
شود تولید مواد اولیه در داخل کشور را در می ضروری، به مدیران پیشنهاد ةمرجع برای خرید مواد اولی
 انداز شرکت در بلندمدت در نظر داشته باشند.راهبرد استراتژیک و چشم
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