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و مالی با توجه به نقش  محیطی زیستمدیریت ناب بر عملکرد  تأثیربررسی  
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 چکیده

و مالی با توجه به نقش میانجی نوآوری فرآیند و تولید  محیطی زیستمدیریت ناب بر عملکرد  تأثیرپژوهش با هدف بررسی  این

با نقش  محیطی زیستبر عملکرد  مؤثرکاشی استان یزد( صورت گرفته است تا با شناسایی عوامل  های شرکت)بین مدیران 

کاشی استان  های شرکتتولید به بهبود عملکرد شرکت، کمک کند. جامعه آماری تحقیق حاضر نظرات مدیران  نوآوری فرایند و

 عنوان بهنفر  150و برای محاسبه اندازه نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که در نهایت تعداد  باشد مینفر  450حدود یزد 

مورد نیاز از ابزار پرسشنامه و پژوهش میدانی استفاده شده است. بدین منظور  های دادهای گردآوری بر نمونه تعیین شد.

منظور  تصادفی انتخاب شده است، توزیع گردید. به گیری نمونه صورت بهسؤال بین واحدهای آماری که  42حاوی  ای پرسشنامه

بینی مدل و نیکوی برازش مورداستفاده  های کیفیتی پیش شاخصتأیید ساختار عاملی مدل از ضرایب معناداری، اندازه اثر و 

های مدل از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده شد.  منظور تأیید پایایی سؤاالت و مؤلفه استفاده گرفت. به

ستفاده قرار گرفت؛ که با استفاده از منظور تأیید روایی متغیرهای مدل از روایی همگرا و واگرا به روش فورنل و الرکر موردا به

حاکی از آن بود که مدیریت ناب بر عملکرد  ها نتیجه درمجموع استفاده شد. SmartPLS3و  spssافزار  رایانه با نرم

 معناداری دارد. تأثیرو مالی با توجه به نقش میانجی نوآوری فرآیند و تولید  محیطی زیست

 

   تولید ، نوآوری، نوآوری فرآیندعملکرد مالی، محیطی زیستکرد عملمدیریت ناب، های كلیدی:  واژه
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 مقدمه -1

های تولید دارد، در حالی که تولید ناب به طور ویژه بر کاهش نوسان های تقاضا تمایل دارد و سعی در هموار نمودن زمانبندی

های هموار در و یکنواختی تقاضا و زمانبندیهدف در زنجیره تأمین چابک، پاسخگویی به تقاضاهای متغیر و با نوسان زیاد است 

دار بسیار پایین است و با الگوی چابک، تقریباّ صادق نیست بنابراین، قدرت مانور و پاسخگویی الگوی ناب در بازارهای نوسان

نوع باالی هایی که تقاضا متغیر و فرار است و تیابد. بار عکس، در محیطتغییرات تقاضا، سطح سرویس دهی در آن کاهش می

(. امروزه 4002، و همکاران، 4؛ بروس 4008، 1سطوح باالیی از چابکی مورد نیاز است )بائومیانگ محصول مورد نظر است،

با تاکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم ترین مسایل دولت ها، صنایع و نهادهای مرتبط با  محیطی زیستمدیریت 

ین المللی و جهانی، سازمان ها را ملزم به تولید محصوالت و خدمات سازگار با محیط محیط زیست تبدیل شده و فشارهای ب

زیست کرده است. این چالش منجر به ایجاد مفهوم جدیدی به نام مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه کسب و کار شده که 

در پی خواهد داشت )رفیعی، ابدالملکی،  های شرکتترکیبی از تفکر محیطی و زنجیره تامین است، که مزیت رقابتی را برای 

(. در محیط رقابتی کنونی که یکی از مشخصه های بارز آن کمیابی منابع است، مدیریت و ارزیابی عملکرد، نقشی حیاتی 1331

( صاحبنظران و محققان معتقدند عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه 4014و همکاران،  3برای سازمان ایفا میکند )آمادو

و تحلیل های سازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد. سازمان ها 

و  2جهت فراهم آوردن بازخورد به مدیران در ارتباط با نیل به اهداف استراتژیک به ارزیابی عملکرد متکی اند )کراونس

 (.4010همکاران، 

ارت است از مجموعه عملیات شرکت که همگام و سازگار با محیط زیست بوده و این عملکرد عمدتا از عب محیطی زیستعملکرد 

طریق معیارها و مقیاس های تعیین شده توسط نهادها و آژانس های مربوطه ، اعم از کشوری و بین المللی اندازه گیری می 

ور سنتی، بسیار مورد توجه قرار داشته است، جنبه مالی (. از جنبه های عملکردی سازمان ها که به ط4005، 5شود )سارومپت

آن هاست. ازآنجا که کسب سود، هدف اصلی بسیاری از شرکت ها قلمداد میشود، عملکرد مالی و اندازه گیری آن از اهمیت 

بط بین سنجه (. اغلب در مطالعات مربوط به عملکرد مالی بر تعیین روا1330)تقیزاده و فضلی،  بسیار زیادی برخوردار است

آنها روی عملکرد شرکت ها تاکید شده و در این راستا نیز بیشتر از مدل های رگرسیونی جهت نشان دادن  تأثیرهای مالی و 

یک  عنوان به(. نوآوری 4014و همکاران،  1میزان اثرگذاری هر یک از این سنجه ها روی عملکرد بهره گرفته شده است )یالکین

ها که جدید و مورد پذیرش سازمان قرار گرفته است، یک محصول، خدمت، دستگاه، سیاست و برنامه ایده یا رفتار مربوط به

(. نوآوری را باید فرآیندی شامل طرح ایده نو، کسب دانش الزم از طریق مختلف، تبدیل ایده 4001شود. )دامان پور، قلمداد می

بازار )مشتری( و پزیرش آن از سوی مشتری دانست )شاهین و  و دانش یا تکنولوژی به محصول یا خدمت جدید و ارائه آن به

اتخاذ یک ایده  عنوان بهنوآوری به معنای ساختن یک چیز جدید ، استخراج شده است و نوآوری سازمانی  (.1383صادق بیگی، 

بیل محصوالت یا یا رفتار جدید به منظور بروز کردن سازمان تعریف شده است که شامل ابعادی از اقدامات سازمانی از ق

خدمات جدید، فناوری فرایند تولید، ساختار، سیستم یا یک برنامه یا طراحی جدید درون سازمانی است. نوآوری شرط اصلی 

است و رقابت فزاینده، تالطمات شدید محیطی، تغییرات فناوری و عدم اطمینان محیطی، سازمان ها را  41رقابت در قرن 
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و بدین  باشد میبخش اصلی استراتژی آنها کرده است. نوآوری بهره برداری از دانش موجود  عنوان بهمجبور به پذیرش نوآوری 

منظور الزم است که کارکنان اطالعات و دانش را تسهیم کنند مشخصه بارز نوآوری تازگی و اجرای آن است. امروزه نوآوری 

و همکاران  1ارهای رقابتی محسوب می شود )خیمنزیکی از عوامل اصلی حفظ مزیت رقابتی و موفقیت درازمدت شرکت در باز

الزم به ذکر است، مطالعات مختلف تعدادی عوامل درونی و  (.4001،  3؛ اورت و ون در دوین 4008،  4؛ اوجاسالو 4008، 

یی های بیرونی را بعنوان  پیش شرط نوآوری ذکر می کنند که از آن ها می توان به منابع و سرمایه های فکری، دانش و دارا

 (.4008دانشی، کار تیمی، یادگیری سازمانی اشاره کرد )خیمنز و همکاران، 

با توجه به مبانی نظری تحقیق، نوآوری سازمانی به سه نوع نوآوری محصول و خدمات، نوآوری فرآیندی و نوآوری های 

(. نوآوری در تولید کاالها و 4003 و همکاران، 2؛ کیسلینگ4008؛ خیمنز و همکاران، 4003مدیریتی تقسیم می شوند )باون، 

خدمات بر نوآوری محصول بر ارائه کاالها و خدمات جدید ، میزان درآمد حاصل از آنها، میزان موفقیت کاالها و خدمات جدید و 

ه کاال سرعت مناسب در ارائه محصوالت تاکید دارد. نوآوری فرآیندی به تدوین روش ها و فرآیندهای جدید و بهبود یافته در ارائ

و خدمات اشاره دارد. به عبارتی این نوع از نوآوری بر میزان استفاده از روش ها و فرآیندهای جدید جهت تسهیل فعالیت ها، 

میزان موفقیت روش ها و فرآیندهای جدید در تسهیل فعالیت ها و سرعت مناسب در بهبود روش ها و فرآیندها تاکید دارد. 

ی متغیرهایی چون ها و اشکال سازمانی جدید اشاره دارد و این نوع از نوآوری در بر گیرندهنوآوری مدیریتی نیز به سیاست 

های شرکت و بهبود خط مشی های شرکت بهبود ساختار سازمانی شرکت با به کارگیری ساختارهای جدید، بهبود استراتژی

(. مشتریان انتظار 4002، 5ب کرده است )دروگاست. رقابت مبتنی بر زمان در ادبیات و در صنعت توجه زیادی را به خود جل

دارند که محصوالت جدید سریع تر از گذشته به بازار عرضه شوند و در چنین محیطی یک بنگاه باید تمام فرصت های در 

دسترس برای کاهش زمان ارائه محصوالت جدید به بازار را جستجو کندو با توجه به اهمیت عملکرد نوآوری در ارتباط با 

قیت رقابتی شرکت، مطالعات صورت گرفته توسط محققین مختلف روش های مختلفی را برای افزایش عملکرد نوآوری موف

در  (. جنبعه نوآوری این پژوهش در دو بعد نوآوری فرآیند و نوآوری تولید است.4002تولید محصول پیشنهاد می کنند)دروگ، 

و مالی با توجه به نقش میانجی نوآوری فرآیند و تولید  محیطی زیستمدیریت ناب بر عملکرد  تأثیراین تحقیق به بررسی 

 .شده استپردخته 

 

 پژوهشپیشینه مروری بر  -2

شرکت های آالینده  محیطی زیستبررسی گزارش گری مالی عملکرد "( تحقیقی با موضوع 1331عباسی و محمدی در سال )

هدف از این پژوهش، بررسی موارد افشاء شده و یا افشاء نشده ی  انجام دادند؛ "پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

به وسیله شرکت های آالینده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به الزامات موجود در  محیطی زیستعملکرد 

قانون برنامه پنجم توسعه، قانون  استانداردهای حسابداری ایران و قوانین و مقررات جاری کشور )قانون مالیات بر ارزش افزوده،

( آرمان احمدی زاد، منیژه حقیقی نسب و مهین 1334در سال ) وصول برخی از درآمدهای دولت و سایر قوانین مربوط( است.

رحیم پور تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش میانجی کاربرد دانش بازاریابی به منظور ارتقاء نوآوری سازمانی از طریق مدیریت 
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مشتریان انجام دادند که هدف این مطالعه، طراحی مدلی به منظور ارتقاء نوآوری سازمانی از طریق مدیریت سرمایه  سرمایه

(. تحقیقی 1334سمانه جمشیدی و سید مهدی شجاع الدین ) مشتریان با توجه به نقش میانجی کاربرد دانش بازاریابی است.

ب، چابک در زنجیره تامین انجام دادند. هدف این مقاله بررسی الگوی تحت عنوان بررسی تناسب محصوالت با رویکردهای نا

 چابک در زنجیره تامین میپردازد. –ناب، چابک و ناب 

بورس  شده در ثبت های شرکت مالی عملکرد بهبود برای ارائه مدلی"( تحقیقی با موضوع 1332روشندل و شیروانی در سال )

انجام دادند؛ هدف این تحقیق بررسی تأثیر ترکیب  "مدیریت ثبات و انسانی منابع کیبتر نقش بر تأکید با تهران بهادار اوراق

منابع انسانی سازمان و ثبات مدیریت بر عملکرد مالی و روش آن از نوع آمیخته است . ابتد ا، به روش نظریة برخاسته از داده ، 

(، تحقیقی 1332سعود کسایی،  فرشید فرخیزاده )بهروز درّی نوکورانی، م شاخص های ترکیب منابع انسانی شناسایی شد.

مدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید انجام دادند. در این مقاله نقش  تأثیرتحت عنوان بررسی و تحلیل 

ها( شهرك صنعتی شمسآباد SMEمدیریت دانش و نوآوری فرآیند بر توسعه محصول جدید در شرکتهای کوچک و متوسط )

(، تحقیقی تحت عنوان ارائه نقشه راه بکارگیریابزارهای تولید 1331مورد بررسی قرار گرفته است. سعید زینالپور اهرابی )تهران 

ناب به منظور بهبود عملکرد تامین کنندگان انجام داد. هدف مقاله بررسی اولویت بکارگیری ابزارهای مختلف ناب با محوریت 

 یره تامین بزرگترین شرکت خودروسازی ایران است.نیل به اهداف تولید ناب در بخش زنج

 "ایجاد مدل نوآوری فرایند برای مهندسی مجدد کسب و کار و تولید "( تحقیقی با موضوع 1333در سال ) 1جورما پاپینیمی

رفی می مدل پیشنهادی روابط اساسی بین منبع، هدف و ویژگیهای عملکرد نوآوری فرایند را در سطح مفهومی مع. انجام دادند

، تحقیقی تحت عنوان نقش 4( ورلی و دولن4001در سال ) است. "ارزیابی ابتکارات نوآوری فرایند"کند. هدف این مدل بهبود 

ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب، انجام دادند. هدف این پژوهش بررسی نقش پشتیبانی مدیریت در 

در سال  3یوماموتو و بلگران عالوه اثر ارتباطات سازمانی بر تولید ناب نیز بررسی می شود.. بباشد میپیاده سازی تولید ناب 

انجام دادند؛ در این مقاله  "ایجاد مدل نوآوری فرایند برای مهندسی مجدد کسب و کار و تولید "( تحقیقی با موضوع 4013)

ز آنها بحث می شود. مسیرهای استراتژیک پایه در مورد معرفی می شود و انتظارات مدیریت در مورد هر کدام ا MPIچهار نوع 

از طریق مرور ادبیات مرتبط  MPIکه می تواند در یک سازمان ویژه اجرا شود نیز بحث می شود. این چهار نوع  MPIنوعی از 

 محیطی زیستد عملکر"( تحقیقی با عنوان 4015نگویان و هانس در سال ). با حوزه های پژوهشی مختلف توسعه پیدا کرده اند

های قبل و بعد از گواهی و  انجام دادند؛ این تحقیق با بررسی تفاوت "ISO 14001گواهی  تأثیرصنعت سیمان در ویتنام: 

های محیطی،  های فاقد گواهی با استفاده از پرسشنامه و شاخص های سیمان دارای گواهی و کارخانه مقایسة نتایج بین کارخانه

 در صنعت سیمان ویتنام مورد مطالعه قرار گرفت. ISOمحیط زیست همخوان با  های مدیریت سیستم تأثیر

، تحقیقی تحت عنوان یک روش جدید برای تلفیق سیستم های اجرایی ساخت با رویکرد 2( آنتونیو و پائولو4012در سال )

هندگان و دست اندرکاران در تولید ناب، انجام دادند. هدف از این مقاله، تعریف یک روش شناسی برای حمایت از توسعه د

ادغام سیستم های اجرایی ساخت و تولید با رویکرد تولید ناب است. یک مطالعه موردی در زمینه هوافضا به منظور اعتبار 

بر بدهی  محیطی زیستعملکرد  تأثیر "( تحقیقی با موضوع 4018کارمن و همکاران در سال ) سنجی این روش ارائه شده است.

مثبت کلی انتشار کربن بر بدهی مالی که توسط نقش انتشار  تأثیرنتایج نشان داد که د. انجام دادن "روپاییمالی. شواهد ا

                                                           
1 Jorma Papinniemi 
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کربن شرکت کاهش یافته است.   محیطی زیستشاخصی از فعالیت ایجاد شده،  توسط عملکرد  عنوان بهگازهای گلخانه ای 

تی اجازه می دهد تا به بدهی مالی بلند مدت بیشتری برای صنع های شرکتبنابراین، عملکرد بهتر در زمینه ی  کربن به 

ناب بودن و نوآوری در  تأثیر"( تحقیقی با موضوع 4013و همکاران ) 1پییرا ، دست یابند.محیطی زیستسرمایه گذاری های 

ین ناب بودن، انجام دادند این مقاله روابط موجود ب "کوچک و متوسط هند های شرکتعملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از 

 کند. ، و عملکرد مالی را بررسی میمحیطی زیستنوآوری فرآیند، نوآوری محصول، عملکرد 

 

 مبانی نظری و توسعه فرضیه ها -3

 بمدیریت نا -3-1

-های تولیدی کمتر به زمان قبل شباهت دارد. سازمان در عرصه کنونی، مجموعدر هزاره سوم، روشهای اداره و مدیریت سازمان

ز فرایندهایی است که هدف آنها، ایجاد ارزش برای ذینفعان است و ایجاد ارزش برای ذینفعان در گرو آفرینش ارزش در های ا

مفهوم  (.4012، 4های نوین تولیدی که بعد از تولید انبوه مطرح شد، تولید ناب است )ناهد امخود سازمان است. یکی از دیدگاه

-الف و آفرینش ارزش در سازمان نهفته است. تفکر ناب نگرشی است برای افزایش بهرهبنیادی تفکر ناب، در ریشه کن کردن ات

مطرح شد و مبتنی بر  1380ها و اتالفات. اصطالح ناب اولین بار در سال آفرینی مستمر و حداقل کردن هزینهوری و ارزش

در نگرش  (.4011، 3انبوه بود )رادنوز زد، بوچی جیاستفاده کمتر از )مواد خام و نیروی کار و زمان و غیره( در مقایسه با تولید 

ناب تولید صرفاً ساخت یک محصول نیست بلکه جلب رضایت مشتری، سود کافی و ارتقاء محیط کار، مسایل اصلی هستند. در 

تشکیل این نگرش رضایت مشتری که در نتیجه بهبود مستمر کیفیت تولید و خدمات انجام میشود، مبنای اصلی کار سازمان را 

(. تولید ناب به 1331میدهد و تنها از این رهگذر است که سازمان میتواند به سود بیشتر بیندیشد )نیاز آذری و تقوی یزدی، 

های انسانی، ماشین آالت و مواد کمتر( است، به طوری که به مفهوم خروجی بیشتر با صرف منابع کمتر )زمان، فضا، فعالیت

ها میخواهند. زیربنای سیستم ناب پایداری و استاندارد سازی است. هدف آن، مشتری مداری مشتریان چیزی عرضه شود که آن

ترین زمان. قلب تپنده این است، یعنی تحویل محصول یا خدمت با باالترین کیفیت به مشتری، با نازلترین قیمت و در کوتاه

های بهتر برای ها بطور مستمر در جستجوی یافتن راهسیستم مشارکت بوده و اعضای سازمان منعطف و با انگیزه فراوان در تیم

 (.1335باشند )محمدی،  انجام کارها می

 

 نوآوری فرآیند -3-2

در حال حاضر شرکتها در بازارهایی فعالیت میکنند که نوآوری مکرر و محصوالت باکیفیت باال مدنظر بوده و محصوالت چرخه 

جستجوی راه هایی برای کاهش زمان توسعه محصول می باشند درحالی که عمر کوتاهی دارند. بر این اساس شرکت ها در 

همزمان، کیفیت را نیز توسعه و هزینه ها را کاهش میدهند. توسعه محصول جدید، فعالیت استراتژیک و کلیدی برای بسیاری 

ر واقع محصوالت جدید، از شرکتها است که از طریق آن محصوالت جدید، سهمی قابل توجه در فروش و سود خواهند داشت. د

عاملی مهم برای موفقیت سازمانها در بازار هستند بنابراین مدیران میبایست تا عملکرد توسعه محصول جدیدشان را بهبود 

دهند. این مهم مستلزم کارایی و اثربخشی بیشتر فرآیندهای توسعه محصول جدید، مخصوصاً از طریق جلوگیری از اتالف منابع 
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 (. 1333مونی است. توسعه محصول جدید، هزینه فعالیت ها را کاهش میدهند )خصم افکن و همکاران، فعالیت های پیرا

توانایی جذب دانش عبارت است از توانایی شناسایی ارزش اطالعات جدید، یکسانسازی و به کارگیری آن اطالعات در راستای 

ت دانش( کارکنان بر میگردد. بدون در نظر گرفتن دانش اهداف سازمان که به دو عامل توانایی)دانش پیشین( و انگیزه )شد

پیشین، سازمان قادر نخواهد بود که به شکل صحیح، ارزش بالقوه دانش خارجی جدید را درك کند. توانایی یک فرد نیز 

های لیتمسیری برای انتقال )دانش الزم( برای فعا عنوان بهانعکاسی از دانش پیشین او خواهد بود. ظرفیت جذب میتواند 

(. نوآوری فرایندی، ابزاری را در 1332)شفیعی نیک آبادی و خجسته،  نوآورانه بین سازمانی، در نوآوری سازمان سهیم باشند

راستای حفظ و بهبود کیفیت و صرفه جویی هزینه ها فراهم می کند و شاملِ اتخاذ روش های جدید یا بهبودیافتة تولید، توزیع 

قع، منظور از نوآوری فرایندی، این است که تا چه میزان، سازمان، تکنولوژی های جدید را به کار یا تحویل خدمت است. دروا

با توجه به مبانی پیش گفته  (.1330می گیرد و روش های جدید انجام کار را به بوتة آزمایش می گذارد )میرکمالی و چوپانی، 

 شده، می توان فرضیه زیر را مطرح نمود:

 ناب بر نوآوری فرآیند تاثیر معناداری دارد. فرضیه اول: مدیریت

 

 محیطی زیستعملکرد  -3-3

(. در حالی 1338، 1)بیرو، فائوسیت و مورگان جی در گذشته چرخه عمر محصول شامل فرآیند ها از فاز طراحی تا مصرف بود

ده و بازیافت و مصرف مجدد و که با رویکرد مدیریت محیط زیست، شامل فرآیند های تهیه مواد اولیه، طراحی، ساخت، استفا

تشکیل یک حلقه بسته از جریان مواد برای کاهش مصرف منابع و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی است )استونبراکر و لیائو 

ها باید مدیریت محیط زیست را در تمام چرخه عمر محصوالت شان به کار گیرند تا از بهبود عملکرد (. لذا سازمان4،4001جی

زنجیره تأمین اطمینان حاصل کنند. در واقع اساس زنجیره تأمین سبز بر یکپارچگی مدیریت محیط زیست و زیست محیطی 

مدیریت زنجیره تأمین برای کنترل اثرات زیست محیطی در چرخه عمر محصول به وسیله تسهیم اطالعات و هماهنگی و 

کپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با الزامات زیست همکاری تمام اعضای زنجیره تأمین است. مدیریت زنجیره تأمین سبز، ی

محیطی در تمام مراحل طراحی محصول، انتخاب و تأمین مواد اولیه، تولید و ساخت، فرآیند های توزیع و انتقال، تحویل به 

نرژی و مشتری و باالخره پس از مصرف، مدیریت بازیافت و مصرف مجدد به منظور بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف ا

 بنابراین می توان گفت: (.4002، 3منابع همراه با بهبود عملکرد کل زنجیره تأمین است )سریوستا

 فرضیه دوم: مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی تاثیر معناداری دارد.

 

 عملکرد مالی-3-4

نگرانی اصلی دست اندرکاران  موضوع عملکرد مالی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است و موجب

کسب وکار در همه نوع سازمانی نیز است؛ زیرا عملکرد مالی داللت بر سالمت سازمانی داشته و سرانجام موجب بقای آن است. 

عملکرد باال منعکس کننده اثربخشی و کارایی باالی مدیریت در استفاده از منابع شرکت است و این به نوبه خود در سطح 

از جنبه های عملکردی سازمان ها که به طور سنتی، بسیار  .(Almajali et al, 2012)تصاد کشور کمک می کند. وسیع به اق
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مورد توجه قرار داشته است، جنبه مالی آن هاست. ازآنجا که کسب سود، هدف اصلی بسیاری از شرکت ها قلمداد میشود، 

(. اغلب در مطالعات مربوط به 1330)تقیزاده و فضلی،  وردار استعملکرد مالی و اندازه گیری آن از اهمیت بسیار زیادی برخ

آنها روی عملکرد شرکت ها تاکید شده و در این راستا نیز بیشتر از  تأثیرعملکرد مالی بر تعیین روابط بین سنجه های مالی و 

و  1گرفته شده است )یالکین مدل های رگرسیونی جهت نشان دادن میزان اثرگذاری هر یک از این سنجه ها روی عملکرد بهره

 بنابراین می توان گفت: (.4014همکاران، 

 فرضیه سوم: مدیریت ناب بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد.

 

 نوآوری تولید -3-5

خلق کردن توسعة دانش و فناوری، جهانی شدن و رویکردهای رقابتی در حال افزایش، بر عملکرد بنگاه ها اثر میگذارند و 

کسب و کار به طور روزافزون در حال پویایی، پیچیدگی و غیرقابل پیش بینی هستند. به دلیل همین تغییرات است  محیط های

که بسیاری از شرکت ها در جستوجوی راه های جدیدی برای هدایت کسب و کار خود به سمت خلق ارزش بیشتر هستند. 

ایجاد کند که بنگاه ها باید برای بهره برداری در جستوجوی آن باشند. تغییر، لزوماً زیان بار نیست، بلکه میتواند فرصت هایی را 

آنچه اهمیت دارد، میزان نوآوری است که یک بنگاه در مقایسه با رقبایش به آن دست می یابد. البته دستیابی به نوآوری های 

ن نیاز مشتریان، عمدتاً به ظرفیت آنها مؤثر، کارِ پیچیده و دشواری است. توانایی بنگاه های کوچک و متوسط در برآورده ساخت

برای نوآوری و ارائة محصوالت جدید با قیمت های قابل رقابت بستگی دارد. نوآوری، یک محرك کلیدی در کسب مزیت رقابتی 

(. نوآوری تولیدی، فراهم 4001پایدار و کیی از چالش های بنگاه های کوچک و متوسط محسوب می شود )اورگان  و همکاران، 

نندۀ ابزاری برای تولید است که به توسعه و ارائة تولیدات و خدمات جدید و بهبودیافته اشاره دارد. درواقع می توان گفت که ک

منظور از نوآوری تولیدی، این است که تا چه حد سازمان، در ارائة خدمات جدید، اختصاص منابع مالی به تحقیق و توسعه و 

 بنابراین می توان گفت: (.1330میرکمالی و چوپانی، مواردی از این قبیل پیشتاز است )

 فرضیه چهارم: مدیریت ناب بر نوآوری تولید تاثیر معناداری دارد.

با در نظر گرفتن مبانی نظری ذکر شده در باال، برای دست یافتن به سایر اهداف پژوهش و نیز بررسی نقش میانجی متغیر ها، 

 ر گرفته اند:فرضیه های زیر مطرح و مورد آزمون قرا

 فرضیه پنجم: نوآوری فرآیند بر عملکرد زیست محیطی تاثیر معناداری دارد.

 فرضیه ششم: نوآوری فرآیند بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد.

 فرضیه هفتم: نوآوری تولید بر عملکرد زیست محیطی تاثیر معناداری دارد.

 عناداری دارد.فرضیه هشتم: نوآوری تولید بر عملکرد مالی تاثیر م

 فرضیه نهم: مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی با توجه به میانجیگری نوآوری فرآیند تاثیر معناداری دارد.

 فرضیه دهم: مدیریت ناب بر عملکرد مالی با توجه به میانجیگری نوآوری فرآیند تاثیر معناداری دارد.

 وجه به میانجیگری نوآوری تولید تاثیر معناداری دارد.فرضیه یازدهم: مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی با ت

 فرضیه دوازدهم: مدیریت ناب بر عملکرد مالی با توجه به میانجیگری نوآوری تولید تاثیر معناداری دارد.
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 (2112)پییرا و همکاران،  مفهومی پژوهشمدل  -1شکل 

 

 روش شناسی پژوهش -4

ویکرد کمی است. ماهیت تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است و از جهت نوع تحقیق حاضر از جهت هدف کاربردی و دارای ر

جامعه آماری تحقیق  روابط از نوع همبستگی است و از جهت زمان انجام تحقیق مقطعی بوده و از نوع غیر آزمایشی است.

ونه از فرمول کوکران و برای محاسبه اندازه نم باشد مینفر  450حدود کاشی استان یزد  های شرکتحاضر نظرات مدیران 

 نمونه تعیین شد. عنوان بهنفر  150استفاده گردید که در نهایت تعداد 

گردآوری اطالعات در تحقیق حاضر شامل دو مرحله شد که به تناسب هر یک از مراحل از روش مخصوصی استفاده شد. مرحله 

متناسب با  های دادهه ای و مرحله دوم جمع آوری اول جمع آوری اطالعات و تئوری های مبانی نظری بود که از روش کتابخان

در این پژوهش روایی محتوایی و صوری ابزار گردآوری  اهداف بود که  از روش پیمایشی به کمک ابزار پرسشنامه استفاده شد.

نتایج حاصل از  ها بررسی گردید و به تأیید دو نفر از اساتید بخش مدیریت دانشگاه آزاد یزد رسید. الزم به ذکر است که داده

منظور تأیید تحلیل عاملی در بخش یافته های این مقاله ذکرشده است. همچنین نتایج حاصل از پایایی  روایی همگرا و واگرا به

های خود در بخش یافته های این مقاله  تک گویه ها مرتبط با عامل آلفا کرونباخ و پایایی ترکیبی به همراه بار عاملی تک

 ذکرشده است.

وتحلیل اطالعات پژوهش حاضر، از  منظور تجزیه ای سنجیده شده و به های این پژوهش از نوع کمی بوده و با مقیاس فاصله داده

یابی  های تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از مدل در آمار استنباطی از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.

منظور تأیید ساختار عاملی مدل از ضرایب معناداری، اندازه اثر و  ادالت ساختاری، بهمعادالت ساختاری انجام شد. در برازش مع

های  منظور تأیید پایایی سؤاالت و مؤلفه بینی مدل و نیکوی برازش مورداستفاده استفاده گرفت. به های کیفیتی پیش شاخص

نظور تأیید روایی متغیرهای مدل از روایی همگرا و واگرا م مدل از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی استفاده شد. به

 استفاده شد. SmartPLS3و  spssافزار  به روش فورنل و الرکر مورداستفاده قرار گرفت؛ که با استفاده از رایانه با نرم
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 یافته های پژوهش -5

درصد را زنان  1363نفر معادل  40د مرد و درص 8162نفر، یعنی  130نتایج آمار توصیفی نشان داد که از افراد نمونه تعداد 

درصد را متاهلین تشکیل  8363نفر معادل  145درصد مجرد و  1162نفر، یعنی  45دهند. از افراد نمونه تعداد  تشکیل می

درصد  10درصد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  2363درصد از افراد دارای تحصیالت لیسانس،  2162دهند. همچنین  می

سال  30تا  41سال سن دارند. بعد از آن به ترتیب  35تا  31%( بین  1062ارای تحصیالت دکتری می باشند. بیشتر افراد )نیز د

%( قرار دارند. بیشترین فراوانی  1سال ) 20%( و در نهایت بیشتر از  162سال و کمتر ) 45%(،  363سال ) 20تا  %31(، 1263)

 40درصد از وزن کل می باشد و کمترین فراوانی مربوط به رده بیشتر از  2363که شامل سال می باشد  10تا  1مربوط به رده 

 درصد از وزن کل را به خود اختصاص داده است.  563سال گزارش شده است که 

بر اساس شاخصهای میانگین و انحراف معیار و کمترین و بیشترین مقدار ممکن، متغیرهای تحقیق را توصیف کرده که نتایج 

با  5از  3622آمده است. همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین نمرات مدیریت ناب برابر با  1در جدول  آن

برآورد شده  5و بیشترین مقدار آن برابر با  162محاسبه شده، بنحوی که کمترین مقدار این متغیر  0618انحراف معیار 

محاسبه شده، بنحوی که کمترین مقدار این متغیر  0621با انحراف معیار  5از  3653است.میانگین نمرات نوآوری فرآیند برابر با 

 0682با انحراف معیار  5از  3643برآورد شده است. میانگین نمرات نوآوری تولید برابر با  5و بیشترین مقدار آن برابر با  1612

برآورد شده است. میانگین نمرات عملکرد  5رابر با و بیشترین مقدار آن ب 1محاسبه شده، بنحوی که کمترین مقدار این متغیر 

و بیشترین  1681محاسبه شده، بنحوی که کمترین مقدار این متغیر  0613با انحراف معیار  5از  3621زیست محیطی برابر با 

محاسبه شده،  0623با انحراف معیار  5از  3621برآورد شده است.میانگین نمرات عملکرد مالی برابر با  5مقدار آن برابر با 

برآورد شده است. الزم بذکر است که مقدار چولگی و  5و بیشترین مقدار آن برابر با  165بنحوی که کمترین مقدار این متغیر 

( محاسبه شده که حکایت از جمع آوری داده های -4+ و 4کشیدگی برای تمامی متغیرهای تحقیق در بازه امن و قابل قبول )

 ارد.مطلوب و قابل استناد د

 

 توصیف متغیرهای تحقیق -1جدول 

 متغیرها میانگین انحراف معیار کمترین بیشترین چولگی کشیدگی

 ناب مدیریت 3622 0618 162 5 -0682 1601

 فرآیند نوآوری 3653 0621 1612 5 -0625 -0611

 تولید نوآوری 3643 0682 1 5 -0624 0633

 حیطیم زیست عملکرد 3621 0613 1681 5 -0623 0633

 مالی عملکرد 3621 0623 165 5 -0623 0611

 

 آزمون ها  پیش -5-1

شد. داده گم شده ای وجود نداشت که اگر این اتفاق می افتاد؛ با  SPSSافزار  ها وارد نرم های گمشده، داده جهت شناسایی داده

جهت مدیریت  میانه جایگزین می کردیم.های گمشده را بر اساس روش  ها بر اساس طیف لیکرت بود داده توجه به اینکه داده

ها در نرم افزار اس پی اس اس مورد بررسی قرار گرفت و شناسایی شدند. اشتباهات فاحش شناسایی و  های پرت داده داده
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مشاهده نگردید. که در  52تغییر داده شد. اشتباهات غیرقابل شناسایی مانند  3به عدد  33اصالح شد. بالفرض مثال عدد 

های پرت می شد و سپس با روش میانه جایگزین می شد. داده های خیلی دور از میانگین  جود باید تبدیل به دادهصورت و

 نمرات نیز توسط نمودار باکس پالت دیده نشد.

ها از  شد و حذف گردیدند. برای بررسی نرمال بودن داده  تفاوت تشخیص داده های بی ها به نرم افزار اکسل کیس با ورود داده

زمون برای همه متغیرها کمتر از  آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شده است. با توجه به اینکه تمامی سطح معناداری آ

قابل  4بدست آمده ، غیرنرمال بودن توزیع داده ها نتیجه می شود. نتایج آزمون نرمالیتی داده ها در جدول  0605سطح خطای 

  مشاهده است.

 

 ها موگروف اسمیرنف جهت مشخص نمودن نرمال بودن دادهنتایج آزمون كل -2جدول 

 متغیرها مقدار آماره سطح معناداری نتیجه

 ناب مدیریت 06130 0600 غیر نرمال

 فرآیند نوآوری 06113 0600 غیر نرمال

 تولید نوآوری 06038 06001 غیر نرمال

 محیطی زیست عملکرد 06111 0600 غیر نرمال

 مالی ملکردع 06183 0600 غیر نرمال

 

است. این امر  06312برابر با  KMOو بارتلت جهت تعیین کفایت حجم نمونه انجام گرفت. بر اساس نتایج مقدار  KMOآزمون 

توان  می 000/0داری  کند. همچنین با توجه مقدار معنی بیانگر آن است که حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی کفایت می

 متقارن یا کروی هستند. ها گیری کرد که داده نتیجه

 

 گیری انعکاسی )مدل بیرونی( مدل اندازه -5-2

دهد، به همین دلیل نام دیگر  ها( را مورد بررسی قرار می گیری مدلی است که رابطه بین متغیرها و سواالت )سنجه مدل اندازه

آزمون  3و  4 شکلن همگن بودن است. در گیری ارائه آزمو آن مدل بیرونی است. در پی ال اس اولین قدم در ارائه مدل اندازه

 داری ضرائب قابل مشاهده است. گیری انعکاسی در حالت ضرائب استاندراد و معنی مدل اندازه
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 مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد -2شکل 

 

 
 مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب تی -3شکل 

 

بدست آمده است. لذا تمامی گویه ها  062بارهای عاملی در تمامی موارد بیشتر از  مقادیر نمایان است،  3همانطور که در جدول 

 در مدل نگه داشته شده است.
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 بارهای عاملی سواالت پژوهش -3جدول 

 عملکرد مالی عملکرد زیست محیطی نوآوری تولید نوآوری فرآیند مدیریت ناب سواالت

Q1 06223     

Q2 06230     

Q3 06222     

Q4 06235     

Q5 06551     

Q6    06223  

Q7    06221  

Q8    06812  

Q9    06851  

Q10    06815  

Q11    06218  

Q12    06243  

Q13     06852 

Q14     06830 

Q15     06821 

Q16     06880 

Q17  06251    

Q18  06111    

Q19  06822    

Q20  06842    

Q21  06832    

Q22  06218    

Q23   06285   

Q24   06825   

Q25   06232   

Q26   06851   

Q27   06841   
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 پایایی و روایی -5-3

نتایج  2 شود. در جدول های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده می افزار پی ال اس برای تعیین پایایی از آزمون در نرم

کند مقدار آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها باالی  بیان می 2حاصل از آلفای کرونباخ قابل مشاهده است. همانگونه که جدول 

شود ابعاد پرسشنامه در آزمون آلفای کرونباخ از پایایی خوبی برخوردار هستند. همچنین  گیری می ابراین نتیجهاست، بن 2/0

شود، تمامی ابعاد از پایایی ترکیبی  گیری می مقدار ذکر شده است، بنابراین نتیجه 2/0پایایی ترکیبی برای تمامی ابعاد باالتر از 

 مناسب برخوردار هستند.

 

 یج حاصل از آزمون آلفای كرونباخنتا -4جدول 

 متغیرها مقدار آلفای کرونباخ

 عملکرد زیست محیطی 06302

 عملکرد مالی 06884

 مدیریت ناب 06222

 نوآوری تولید 06823

 نوآوری فرآیند 06823

 

نشان  5جدول که در  کند سواالت هر یک از ابعاد پرسشنامه چقدر با یکدیگر همبستگی دارند. همانطور روایی همگرا بیان می

 بدست آمده و معناداری بارهای عاملی را نشان می دهد.  1631داده می شود، قدر مطلق تمامی مقادیر بیشتر از 

 

 نتایج حاصل از آزمون معناداری ضرائب تی ولیو -5جدول 

 عملکرد مالی عملکرد زیست محیطی نوآوری تولید نوآوری فرآیند مدیریت ناب سواالت

Q1 11631     

Q2 42623     

Q3 11651     

Q4 40650     

Q5 2610     

Q6    42612  

Q7    15612  

Q8    34603  

Q9    35605  

Q10    32688  

Q11    41643  
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 عملکرد مالی عملکرد زیست محیطی نوآوری تولید نوآوری فرآیند مدیریت ناب سواالت

Q12    13630  

Q13     43614 

Q14     44684 

Q15     40613 

Q16     43633 

Q17  12615    

Q18  3621    

Q19  33602    

Q20  45604    

Q21  41621    

Q22  18632    

Q23   40681   

Q24   41618   

Q25   40653   

Q26   33625   

Q27   41641   

 

محاسبه شده است. شرط چهارم روایی همگرا بزرگتر  065میانگین واریانس استخراجی برای هر یک از متغیرها باالتر از مقدار 

کنید پایایی ترکیبی تمامی  مشاهده می 1بودن پایایی ترکیبی از میانگین واریانس استخراجی است. همانگونه که در جدول 

شرط روایی همگرا  2خراجی آنان است. در پایان این مبحث، با توجه به برقرار بودن هر ابعاد بزرگتر از میانگین واریانس است

 گیری کرد مدل از روایی همگرای مناسب برخوردار است. توان نتیجه می

 

 نتایج حاصل از مقایسه پایایی تركیبی و میانگین واریانس استخراجی -6جدول 

 نتیجه
پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 یاستخراج
 متغیرها

پایایی ترکیبی بزرگتر از میانگین واریانس استخراج 

 شده
06341 06122 

عملکرد زیست 

 محیطی

پایایی ترکیبی بزرگتر از میانگین واریانس استخراج 

 شده
 عملکرد مالی 06233 06313

پایایی ترکیبی بزرگتر از میانگین واریانس استخراج   مدیریت ناب 06535 06850
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 نتیجه
پایایی 

 ترکیبی

میانگین واریانس 

 یاستخراج
 متغیرها

 شده

کیبی بزرگتر از میانگین واریانس استخراج پایایی تر

 شده
 نوآوری تولید 06122 06314

پایایی ترکیبی بزرگتر از میانگین واریانس استخراج 

 شده
 نوآوری فرآیند 06115 06305

 

باشند. بر  کند که سواالت یک بعد باید از ابعاد دیگر متمایز باشند و با یکدیگر اختالف یا واگرایی داشته روایی واگر بیان می

های خود )مربوط به سواالت دیگر(  سطری  از  هم 1/0اساس نتایج به دست آمده از آزمون عرضی، سواالت هر بعد حداقل 

گیری، آزمون بارهای عاملی عرضی را با موفقیت طی  گیرند و مدل اندازه بزرگتر هستند، بنابراین درون ابعاد خود قرار می

ون فورنل و الرکر باید جذر میانگین واریانس استخراجی از همبستگی تک تک متغیرها در سطر و گیری آزم برای اندازه کند. می

ستون بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، جذر میانگین واریانس استخراجی هر یک از متغیرهای تحقیق از همبستگی 

با توجه به موفقیت مدل  کند. ا موفقیت طی میگیری این آزمون را ب تک تک متغیرها بیشتر است بنابراین مدل اندازه

توان گفت مدل از روایی واگرای مناسب برخوردار است. همچنین  های عرضی و فورنل و الرکر می گیری انعکاسی در آزمون اندازه

غیرهای روایی متقاطع شاخص اشتراکی برای تمامی متغیرهای تحقیق در سطح خوبی قرار گرفته است. به عبارت دیگر تمام مت

توانیم  گیری انعکاسی می های مختلف مدل اندازه آمیز آزمون مذکور از کیفیت مطلوبی برخوردار هستند. با توجه به طی موفقیت

 وارد مدل ساختاری شویم.

 

 مدل ساختاری )مدل درونی( -5-4

داری  نماییم. مقدار معنی اجرا BT1باید مدل را در حالت  T.valueبرای به دست آوردن معناداری ضرائب مسیر یا همان 

کنید مدل ساختاری در دو حالت  مشاهده می 5و  2%( است. همانگونه که در شکل 5داری  )در سطح معنی 1631بحرانی 

 تخمین ضرائب و معناداری ضرائب مسیر به شرح زیر است.

  

                                                           
1. Bootstrapping  
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 مدل ساختاری در حالت تخمین ضرایب استاندارد -4شکل 

 

 
 (T.valueالت معنی داری ضرائب )مدل ساختاری در ح -5شکل 

 

داری و نتایج نهایی قابل مشاهده است. همانگونه که در  مسیرهای موجود در مدل و مقدار ضرائب مسیر و معنی 2در جدول 

و سطح معناداری تمامی مسیر ها کمتر از سطح خطای  1631کنید، مقدار تی تمامی مسیرها بیشتر از  مشاهده می 2جدول 

 ده است. لذا میتوان گفت که تمامی مسیرهای موجود در مدل تایید شده است.بدست آم 0605
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 نتایج حاصل از مسیرهای موجود در مدل پژوهش -7جدول 

 نتیجه سطح معناداری مقدار تی ضرائب مسیر شرح مسیرهای موجود در مدل

 تایید شد 0600 36133 06430 عملکرد زیست محیطی <-مدیریت ناب 

 تایید شد 06003 36033 06484 عملکرد مالی <-مدیریت ناب 

 تایید شد 0600 26422 06551 نوآوری تولید <-مدیریت ناب 

 تایید شد 0600 36433 06111 نوآوری فرآیند <-مدیریت ناب 

 تایید شد 06004 36013 06440 عملکرد زیست محیطی <-نوآوری تولید 

 تایید شد 06005 46842 06413 عملکرد مالی <-نوآوری تولید 

 تایید شد 0600 26113 06352 عملکرد زیست محیطی <-نوآوری فرآیند 

 تایید شد 06001 36312 06485 عملکرد مالی <-نوآوری فرآیند 

 

 آزمون فرضیات -5-5

 پس از بررسی مدلهای اندازه گیری، ساختاری و کلی به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. 

 بر نوآوری فرآیند تاثیر معناداری دارد. فرضیه اول: مدیریت ناب

آمده است. فرضیه اول مبنی بر تاثیرگذاری مدیریت ناب بر نوآوری فرآیند با ضریب  8نتایج مربوط به فرضیه اول در جدول 

 (T.valueداری ) تایید می شود. با توجه به اینکه مقدار معنی  0600و سطح معناداری   36433و  مقدار تی  111/0مسیر 

ای بزرگ از  شود در حجم نمونه بینی می است؛ پیش 0605و سطح معناداری کمتر از سطح خطای  -1631، 1631خارج از بازه 

گزارش شده ، میتوان  06111همان جامعه این فرضیه تایید شود. با توجه به اینکه ضریب مسیر استاندارد شده مثبت و برابر با 

 06111یک انحراف استاندارد در مدیریت ناب شاهد افزایش در نوآوری فرآیند به اندازه  بدین شکل استنباط نمود که با افزایش

لذا فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود تاثیر مدیریت ناب بر نوآوری فرآیند با توجه به داده های  انحراف استاندارد خواهیم بود.

 گرد آوری شده تایید می شود.

 

 نتایج مربوط به فرضیه اول -8جدول 

 نتیجه سطح معناداری مقدار تی ضریب مسیر مسیر مربوط به فرضیه اول

 تایید شد 0600 36433 06111 نوآوری فرآیند <-مدیریت ناب 

 

 فرضیه دوم: مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی تاثیر معناداری دارد.

ی مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی با آمده است. فرضیه دوم مبنی بر تاثیرگذار 3نتایج مربوط به فرضیه دوم در جدول 

داری  تایید می شود. با توجه به اینکه مقدار معنی  0600و سطح معناداری   36133و  مقدار تی  430/0ضریب مسیر 

(T.value خارج از بازه )شود در حجم  بینی می است؛ پیش 0605و سطح معناداری کمتر از سطح خطای  -1631، 1631

 06430همان جامعه این فرضیه تایید شود.  با توجه به اینکه ضریب مسیر استاندارد شده مثبت و برابر با  ای بزرگ از نمونه
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گزارش شده ، میتوان بدین شکل استنباط نمود که با افزایش یک انحراف استاندارد در مدیریت ناب شاهد افزایش در عملکرد 

لذا فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود تاثیر مدیریت ناب بر  م بود.انحراف استاندارد خواهی 06430زیست محیطی به اندازه 

 عملکرد زیست محیطی با توجه به داده های گرد آوری شده تایید می شود.

 

 نتایج مربوط به فرضیه دوم -2جدول 

 نتیجه سطح معناداری مقدار تی ضریب مسیر مسیر مربوط به فرضیه دوم

 تایید شد 0600 36133 06430 عملکرد زیست محیطی <-مدیریت ناب 

 

 فرضیه سوم: مدیریت ناب بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد.

آمده است. فرضیه سوم مبنی بر تاثیرگذاری مدیریت ناب بر عملکرد مالی با ضریب  10نتایج مربوط به فرضیه سوم در جدول 

( T.valueداری ) د. با توجه به اینکه مقدار معنیتایید می شو  06003و سطح معناداری   36033و  مقدار تی  484/0مسیر 

ای بزرگ از  شود در حجم نمونه بینی می است؛ پیش 0605معناداری کمتر از سطح خطای و سطح  -1631، 1631خارج از بازه 

گزارش شده ، میتوان  06484همان جامعه این فرضیه تایید شود. با توجه به اینکه ضریب مسیر استاندارد شده مثبت و برابر با 

 06484اب شاهد افزایش در عملکرد مالی به اندازه بدین شکل استنباط نمود که با افزایش یک انحراف استاندارد در مدیریت ن

لذا فرضیه سوم تحقیق مبنی بر وجود تاثیر مدیریت ناب بر عملکرد مالی با توجه به داده های  انحراف استاندارد خواهیم بود.

 گرد آوری شده تایید می شود.

 

 نتایج مربوط به فرضیه سوم -11جدول 

 نتیجه سطح معناداری مقدار تی ضریب مسیر مسیر مربوط به فرضیه سوم

 تایید شد 06003 36033 06484 عملکرد مالی <-مدیریت ناب 

 

 فرضیه چهارم: مدیریت ناب بر نوآوری تولید تاثیر معناداری دارد.

آمده است. فرضیه چهارم مبنی بر تاثیرگذاری مدیریت ناب بر نوآوری تولید با  11نتایج مربوط به فرضیه چهارم در جدول 

داری  تایید می شود. با توجه به اینکه مقدار معنی  0600و سطح معناداری   26422و  مقدار تی  551/0یب مسیر ضر

(T.value خارج از بازه )شود در حجم  بینی می است؛ پیش 0605و سطح معناداری کمتر از سطح خطای  -1631، 1631

 06551ه به اینکه ضریب مسیر استاندارد شده مثبت و برابر با ای بزرگ از همان جامعه این فرضیه تایید شود. با توج نمونه

گزارش شده ، میتوان بدین شکل استنباط نمود که با افزایش یک انحراف استاندارد در مدیریت ناب شاهد افزایش در نوآوری 

یر مدیریت ناب بر نوآوری لذا فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر وجود تاث انحراف استاندارد خواهیم بود. 06551تولید به اندازه 

 تولید با توجه به داده های گرد آوری شده تایید می شود.
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 نتایج مربوط به فرضیه چهارم -11جدول 

 نتیجه سطح معناداری مقدار تی ضریب مسیر مسیر مربوط به فرضیه چهارم

 تایید شد 0600 26422 06551 نوآوری تولید <-مدیریت ناب 

 

 یند بر عملکرد زیست محیطی تاثیر معناداری دارد.فرضیه پنجم: نوآوری فرآ

آمده است. فرضیه پنجم مبنی بر تاثیرگذاری نوآوری فرآیند بر عملکرد زیست  14نتایج مربوط به فرضیه پنجم در جدول 

داری  نیتایید می شود. با توجه به اینکه مقدار مع  0600و سطح معناداری   26113و  مقدار تی  352/0محیطی با ضریب مسیر 

(T.value خارج از بازه )شود در حجم  بینی می است؛ پیش 0605و سطح معناداری کمتر از سطح خطای  -1631، 1631

 06352ای بزرگ از همان جامعه این فرضیه تایید شود. با توجه به اینکه ضریب مسیر استاندارد شده مثبت و برابر با  نمونه

مود که با افزایش یک انحراف استاندارد در نوآوری فرآیند شاهد افزایش در عملکرد گزارش شده، میتوان بدین شکل استنباط ن

لذا فرضیه پنجم تحقیق مبنی بر وجود تاثیر نوآوری فرآیند بر  انحراف استاندارد خواهیم بود. 06352زیست محیطی به اندازه 

 عملکرد زیست محیطی با توجه به داده های گرد آوری شده تایید می شود.

 

 نتایج مربوط به فرضیه پنجم -12دول ج

 نتیجه سطح معناداری مقدار تی ضریب مسیر مسیر مربوط به فرضیه پنجم

 تایید شد 0600 26113 06352 عملکرد زیست محیطی <-نوآوری فرآیند 

 

 فرضیه ششم: نوآوری فرآیند بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد.

آمده است. فرضیه ششم مبنی بر تاثیرگذاری نوآوری فرآیند بر عملکرد مالی با  13نتایج مربوط به فرضیه ششم در جدول 

داری  تایید می شود. با توجه به اینکه مقدار معنی  06001و سطح معناداری   36312و  مقدار تی  485/0ضریب مسیر 

(T.value خارج از بازه )شود در حجم  بینی می شاست؛ پی 0605و سطح معناداری کمتر از سطح خطای  -1631، 1631

 06485ای بزرگ از همان جامعه این فرضیه تایید شود. با توجه به اینکه ضریب مسیر استاندارد شده مثبت و برابر با  نمونه

گزارش شده، میتوان بدین شکل استنباط نمود که با افزایش یک انحراف استاندارد در نوآوری فرآیند شاهد افزایش در عملکرد 

لذا فرضیه ششم تحقیق مبنی بر وجود تاثیر نوآوری فرآیند بر عملکرد  انحراف استاندارد خواهیم بود. 06485ازه مالی به اند

 مالی با توجه به داده های گرد آوری شده تایید می شود.

 

 نتایج مربوط به فرضیه ششم -13جدول 

 نتیجه سطح معناداری مقدار تی ضریب مسیر مسیر مربوط به فرضیه ششم

 تایید شد 06001 36312 06485 عملکرد مالی <-ری فرآیند نوآو

 

 فرضیه هفتم: نوآوری تولید بر عملکرد زیست محیطی تاثیر معناداری دارد.
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آمده است. فرضیه هفتم مبنی بر تاثیرگذاری نوآوری تولید بر عملکرد زیست  12نتایج مربوط به فرضیه هفتم در جدول 

تایید می شود. با توجه به اینکه مقدار   06004و سطح معناداری   36013دار تی و  مق 440/0محیطی با ضریب مسیر 

شود در  بینی می است؛ پیش 0605و سطح معناداری کمتر از سطح خطای  -1631، 1631( خارج از بازه T.valueداری ) معنی

 06440یر استاندارد شده مثبت و برابر با ای بزرگ از همان جامعه این فرضیه تایید شود. با توجه به اینکه ضریب مس حجم نمونه

گزارش شده، میتوان بدین شکل استنباط نمود که با افزایش یک انحراف استاندارد در نوآوری تولید شاهد افزایش در عملکرد 

ید بر لذا فرضیه هفتم تحقیق مبنی بر وجود تاثیر نوآوری تول انحراف استاندارد خواهیم بود. 06440زیست محیطی به اندازه 

 عملکرد زیست محیطی با توجه به داده های گرد آوری شده تایید می شود.

 

 نتایج مربوط به فرضیه هفتم -14جدول 

 نتیجه سطح معناداری مقدار تی ضریب مسیر مسیر مربوط به فرضیه هفتم

 تایید شد 06004 36013 06440 عملکرد زیست محیطی <-نوآوری تولید 

 

 ید بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد.فرضیه هشتم: نوآوری تول

آمده است. فرضیه هشتم مبنی بر تاثیرگذاری نوآوری تولید بر عملکرد مالی با  15نتایج مربوط به فرضیه هشتم در جدول 

داری  تایید می شود. با توجه به اینکه مقدار معنی  06005و سطح معناداری  46842و  مقدار تی  413/0ضریب مسیر 

(T.value خارج از بازه )شود در حجم  بینی می است؛ پیش 0605و سطح معناداری کمتر از سطح خطای  -1631، 1631

 06413ای بزرگ از همان جامعه این فرضیه تایید شود. با توجه به اینکه ضریب مسیر استاندارد شده مثبت و برابر با  نمونه

یش یک انحراف استاندارد در نوآوری تولید شاهد افزایش در عملکرد گزارش شده، میتوان بدین شکل استنباط نمود که با افزا

لذا فرضیه هشتم تحقیق مبنی بر وجود تاثیر نوآوری تولید بر عملکرد مالی  انحراف استاندارد خواهیم بود. 06413مالی به اندازه 

 با توجه به داده های گرد آوری شده تایید می شود.

 

 هشتم نتایج مربوط به فرضیه -15جدول 

 نتیجه سطح معناداری مقدار تی ضریب مسیر مسیر مربوط به فرضیه هشتم

 تایید شد 06005 46842 06413 عملکرد مالی <-نوآوری تولید 

 

 فرضیه نهم: مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی با توجه به میانجیگری نوآوری فرآیند تاثیر معناداری دارد.

و مقدار آماره  06111متغیر مدیریت ناب بر نوآوری فرآیند با ضریب مسیر  تأثیری گردد، مشاهده م 11همانطور که در جدول 

و مقدار  06352نوآوری فرآیند بر عملکرد زیست محیطی نیز با ضریب مسیر  تأثیرمورد قبول واقع شد. همچنین  36433تی 

مدل میتوان استنباط کرد که متغیر نوآوری فرآیند تایید گردید. با توجه به آزمون این دو مسیر در قالب یک  26113آماره تی 

گذاری مدیریت ناب و عملکرد زیست محیطی ایفا می نماید. از طرفی با توجه به اینکه مقدار قدر  تأثیرنقش واسطه ای را در 

از سطح ( کمتر 0600بیشتر محاسبه شده و سطح معناداری آزمون) 31/1و از  56438( برابر با Sobelمطلق آماره سوبل )

گری نوآوری فرآیند را در رابطه بین مدیریت میانجی تأثیردرصد  35توان در سطح اطمینان بدست آمده است، می 05/0خطای 
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 06430مستقیم مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی برابر با  تأثیرناب و عملکرد زیست محیطی را بار دیگر تایید کرد. مقدار 

لذا فرضیه  برآورد شده است. 06418ناب بر عملکرد زیست محیطی از طریق نوآوری فرآیند برابر با غیر مستقیم مدیریت  تأثیرو 

 نهم تحقیق تایید می شود.

 

 بررسی فرضیه نهم تحقیق -16جدول 

 مسیر
ضریب مسیر 

 استاندارد

آماره آماره 

 بحرانی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 تایید شد 0600 36433 06111 نوآوری فرآیند مدیریت ناب 

 تایید شد 0600 26113 06352 عملکرد زیست محیطی نوآوری فرآیند

 تایید شد 0600 36133 06430 عملکرد زیست محیطی مدیریت ناب 

 آزمون سوبل تاثیرات مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی

 سطح معناداری آماره مقدار کل تأثیر غیر مستقیم تأثیر مستقیم ثیرتأ

06430 06418 06508 56438 0600 

 

 فرضیه دهم: مدیریت ناب بر عملکرد مالی با توجه به میانجیگری نوآوری فرآیند تاثیر معناداری دارد.

و مقدار آماره  06111متغیر مدیریت ناب بر نوآوری فرآیند با ضریب مسیر  تأثیرمشاهده می گردد،  12همانطور که در جدول 

و مقدار آماره تی  06485نوآوری فرآیند بر عملکرد مالی نیز با ضریب مسیر  تأثیرمورد قبول واقع شد. همچنین  36433تی 

تایید گردید. با توجه به آزمون این دو مسیر در قالب یک مدل میتوان استنباط کرد که متغیر نوآوری فرآیند نقش  36312

و عملکرد مالی ایفا می نماید. از طرفی با توجه به اینکه مقدار قدر مطلق آماره سوبل  گذاری مدیریت ناب تأثیرواسطه ای را در 

(Sobel برابر با )بدست  05/0( کمتر از سطح خطای 0600بیشتر محاسبه شده و سطح معناداری آزمون) 31/1و از  26110

را در رابطه بین مدیریت ناب و عملکرد مالی  گری نوآوری فرآیندمیانجی تأثیردرصد  35توان در سطح اطمینان آمده است، می

غیر مستقیم مدیریت ناب بر  تأثیرو  06484مستقیم مدیریت ناب بر عملکرد مالی برابر با  تأثیررا بار دیگر تایید کرد. مقدار 

 برآورد شده است. لذا فرضیه دهم تحقیق تایید می شود. 06122عملکرد مالی از طریق نوآوری فرآیند برابر با 

 بررسی فرضیه دهم تحقیق -17 جدول

 مسیر
ضریب مسیر 

 استاندارد

آماره آماره 

 بحرانی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 تایید شد 0600 36433 06111 نوآوری فرآیند مدیریت ناب 

 تایید شد 06001 36312 06485 عملکرد مالی نوآوری فرآیند

 تایید شد 06003 36033 06484 ملکرد مالیع مدیریت ناب 

 آزمون سوبل تاثیرات مدیریت ناب بر عملکرد مالی

 سطح معناداری مقدار آماره کل تأثیر غیر مستقیم تأثیر مستقیم تأثیر

06484 06122 06251 26110 0600 
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 ولید تاثیر معناداری دارد.فرضیه یازدهم: مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی با توجه به میانجیگری نوآوری ت

و مقدار آماره  06551متغیر مدیریت ناب بر نوآوری تولید با ضریب مسیر  تأثیرمشاهده می گردد،  18همانطور که در جدول 

و مقدار  06440نوآوری تولید بر عملکرد زیست محیطی نیز با ضریب مسیر  تأثیرمورد قبول واقع شد. همچنین  26422تی 

تایید گردید. با توجه به آزمون این دو مسیر در قالب یک مدل میتوان استنباط کرد که متغیر نوآوری تولید  36013آماره تی 

گذاری مدیریت ناب و عملکرد زیست محیطی ایفا می نماید. از طرفی با توجه به اینکه مقدار قدر  تأثیرنقش واسطه ای را در 

( کمتر از سطح 0600بیشتر محاسبه شده و سطح معناداری آزمون) 31/1و از  26421( برابر با Sobelمطلق آماره سوبل )

گری نوآوری تولید را در رابطه بین مدیریت میانجی تأثیردرصد  35توان در سطح اطمینان بدست آمده است، می 05/0خطای 

 تأثیرو  06430تولید برابر با مستقیم مدیریت ناب بر عملکرد  تأثیرناب و عملکرد زیست محیطی را بار دیگر تایید کرد. مقدار 

برآورد شده است. لذا فرضیه یازدهم  06141غیر مستقیم مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی از طریق نوآوری تولید برابر با 

 تحقیق تایید می شود.

 

 بررسی فرضیه یازدهم تحقیق -18جدول 

 مسیر
ضریب مسیر 

 استاندارد

آماره آماره 

 بحرانی

سطح 

 معناداری
 جهنتی

 تایید شد 0600 26422 06551 نوآوری تولید مدیریت ناب 

 تایید شد 06004 36013 06440 عملکرد زیست محیطی نوآوری تولید

 تایید شد 0600 36133 06430 عملکرد زیست محیطی مدیریت ناب 

 سوبل آزمون تاثیرات مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی

 سطح معناداری مقدار آماره کل تأثیر غیر مستقیم تأثیر مستقیم تأثیر

06430 06141 06211 26421 0600 

 

 فرضیه دوازدهم: مدیریت ناب بر عملکرد مالی با توجه به میانجیگری نوآوری تولید تاثیر معناداری دارد.

و مقدار آماره  06551ناب بر نوآوری تولید با ضریب مسیر متغیر مدیریت  تأثیرمشاهده می گردد،  13همانطور که در جدول 

و مقدار آماره تی  06413نوآوری تولید بر عملکرد مالی نیز با ضریب مسیر  تأثیرمورد قبول واقع شد. همچنین  26422تی 

وری تولید نقش تایید گردید. با توجه به آزمون این دو مسیر در قالب یک مدل میتوان استنباط کرد که متغیر نوآ 46842

گذاری مدیریت ناب و عملکرد مالی ایفا می نماید. از طرفی با توجه به اینکه مقدار قدر مطلق آماره سوبل  تأثیرواسطه ای را در 

(Sobel برابر با )بدست  05/0( کمتر از سطح خطای 06003بیشتر محاسبه شده و سطح معناداری آزمون) 31/1و از  36153

گری نوآوری تولید را در رابطه بین مدیریت ناب و عملکرد مالی میانجی تأثیردرصد  35ر سطح اطمینان توان دآمده است، می

غیر مستقیم مدیریت ناب بر  تأثیرو  06484مستقیم مدیریت ناب بر عملکرد تولید برابر با  تأثیررا بار دیگر تایید کرد. مقدار 

 برآورد شده است. لذا فرضیه دوازدهم تحقیق تایید می شود. 06112عملکرد مالی از طریق نوآوری تولید برابر با 

 



تولید مدیریت و صنایع مهندسی مطالعات  

42 -53، صفحات 1201 هارب، 1، شماره 8دوره   

21 

 

 بررسی فرضیه دوازدهم تحقیق -12جدول 

 مسیر
ضریب مسیر 

 استاندارد

آماره آماره 

 بحرانی

سطح 

 معناداری
 نتیجه

 تایید شد 0600 26422 06551 نوآوری تولید مدیریت ناب 

 تایید شد 06005 46842 06413 لیعملکرد ما نوآوری تولید

 تایید شد 06003 36033 06484 عملکرد مالی مدیریت ناب 

 آزمون سوبل تاثیرات مدیریت ناب بر عملکرد مالی

 سطح معناداری مقدار آماره کل تأثیر غیر مستقیم تأثیر مستقیم تأثیر

06484 06112 06333 36153 060003 

 

 رینتیجه گیبحث و -6

استنباط نمود که با افزایش یک انحراف استاندارد در مدیریت ناب شاهد افزایش در نوآوری فرآیند به  بر اساس نتایج می توان

انحراف استاندارد خواهیم بود. لذا فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود تاثیر مدیریت ناب بر نوآوری فرآیند با توجه  06111اندازه 

( 4013نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهش پییرا و همکاران ) ده تایید می شود.به داده های گرد آوری ش

 .باشد میهمسو  "کوچک و متوسط هند های شرکتناب بودن و نوآوری در عملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از  تأثیر"با عنوان 

استاندارد در مدیریت ناب شاهد افزایش در عملکرد زیست  استنباط نمود که با افزایش یک انحراف بر اساس نتایج می توان

لذا فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود تاثیر مدیریت ناب بر عملکرد  انحراف استاندارد خواهیم بود. 06430محیطی به اندازه 

اصل از پژوهش نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج ح زیست محیطی با توجه به داده های گرد آوری شده تایید می شود.

کوچک و  های شرکتناب بودن و نوآوری در عملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از  تأثیر"( با عنوان 4013پییرا و همکاران )

 .باشد میهمسو  "متوسط هند

به استنباط نمود که با افزایش یک انحراف استاندارد در مدیریت ناب شاهد افزایش در عملکرد مالی  بر اساس نتایج می توان

لذا فرضیه سوم تحقیق مبنی بر وجود تاثیر مدیریت ناب بر عملکرد مالی با توجه  انحراف استاندارد خواهیم بود. 06484اندازه 

( 4013نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهش پییرا و همکاران ) به داده های گرد آوری شده تایید می شود.

 .باشد میهمسو  "کوچک و متوسط هند های شرکتوآوری در عملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از ناب بودن و ن تأثیر"با عنوان 

استنباط نمود که با افزایش یک انحراف استاندارد در مدیریت ناب شاهد افزایش در نوآوری تولید به  بر اساس نتایج می توان

قیق مبنی بر وجود تاثیر مدیریت ناب بر نوآوری تولید با توجه لذا فرضیه چهارم تح انحراف استاندارد خواهیم بود. 06551اندازه 

( 4013نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهش پییرا و همکاران ) به داده های گرد آوری شده تایید می شود.

 .باشد میهمسو  "وسط هندکوچک و مت های شرکتناب بودن و نوآوری در عملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از  تأثیر"با عنوان 

استنباط نمود که که با افزایش یک انحراف استاندارد در نوآوری فرآیند شاهد افزایش در عملکرد  بر اساس نتایج می توان

لذا فرضیه پنجم تحقیق مبنی بر وجود تاثیر نوآوری فرآیند بر  انحراف استاندارد خواهیم بود. 06352زیست محیطی به اندازه 

نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج حاصل از  ت محیطی با توجه به داده های گرد آوری شده تایید می شود.عملکرد زیس

 های شرکتناب بودن و نوآوری در عملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از  تأثیر"( با عنوان 4013پژوهش پییرا و همکاران )
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استنباط نمود که با افزایش یک انحراف استاندارد در نوآوری  انبر اساس نتایج می تو .باشد میهمسو  "کوچک و متوسط هند

لذا فرضیه ششم تحقیق مبنی بر وجود  انحراف استاندارد خواهیم بود. 06485فرآیند شاهد افزایش در عملکرد مالی به اندازه 

یج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج نتا تاثیر نوآوری فرآیند بر عملکرد مالی با توجه به داده های گرد آوری شده تایید می شود.

ناب بودن و نوآوری در عملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از  تأثیر"( با عنوان 4013حاصل از پژوهش پییرا و همکاران )

 .باشد میهمسو  "کوچک و متوسط هند های شرکت

وری تولید شاهد افزایش در عملکرد زیست استنباط نمود که که با افزایش یک انحراف استاندارد در نوآ بر اساس نتایج می توان

لذا فرضیه هفتم تحقیق مبنی بر وجود تاثیر نوآوری تولید بر عملکرد  انحراف استاندارد خواهیم بود. 06440محیطی به اندازه 

 نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهش زیست محیطی با توجه به داده های گرد آوری شده تایید می شود.

کوچک و  های شرکتناب بودن و نوآوری در عملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از  تأثیر"( با عنوان 4013پییرا و همکاران )

استنباط نمود که با افزایش یک انحراف استاندارد در نوآوری تولید شاهد  بر اساس نتایج می توان .باشد میهمسو  "متوسط هند

لذا فرضیه هشتم تحقیق مبنی بر وجود تاثیر نوآوری  انحراف استاندارد خواهیم بود. 06413افزایش در عملکرد مالی به اندازه 

نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج حاصل از  تولید بر عملکرد مالی با توجه به داده های گرد آوری شده تایید می شود.

 های شرکتر عملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از ناب بودن و نوآوری د تأثیر"( با عنوان 4013پژوهش پییرا و همکاران )

 .باشد میهمسو  "کوچک و متوسط هند

گذاری مدیریت ناب و عملکرد  تأثیراستنباط نمود که متغیر نوآوری فرآیند نقش واسطه ای را در  بر اساس نتایج می توان

بیشتر  31/1و از  56438( برابر با Sobelسوبل ) زیست محیطی ایفا می نماید. از طرفی با توجه به اینکه مقدار قدر مطلق آماره

 35توان در سطح اطمینان بدست آمده است، می 05/0( کمتر از سطح خطای 0600محاسبه شده و سطح معناداری آزمون)

ر گری نوآوری فرآیند را در رابطه بین مدیریت ناب و عملکرد زیست محیطی را بار دیگر تایید کرد. مقدامیانجی تأثیردرصد 

غیر مستقیم مدیریت ناب بر عملکرد زیست  تأثیرو  06430مستقیم مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی برابر با  تأثیر

نتایج حاصل از پژوهش  برآورد شده است. لذا فرضیه نهم تحقیق تایید می شود. 06418محیطی از طریق نوآوری فرآیند برابر با 

ناب بودن و نوآوری در عملکرد محیطی و مالی:  تأثیر"( با عنوان 4013همکاران )حاضر با نتایج حاصل از پژوهش پییرا و 

 .باشد میهمسو  "کوچک و متوسط هند یها شرکتاطالعاتی از 

گذاری مدیریت ناب و عملکرد  تأثیراستنباط نمود که که متغیر نوآوری فرآیند نقش واسطه ای را در  بر اساس نتایج می توان

بیشتر محاسبه  31/1و از  26110( برابر با Sobel. از طرفی با توجه به اینکه مقدار قدر مطلق آماره سوبل )مالی ایفا می نماید

 تأثیردرصد  35توان در سطح اطمینان بدست آمده است، می 05/0( کمتر از سطح خطای 0600شده و سطح معناداری آزمون)

مستقیم مدیریت  تأثیرو عملکرد مالی را بار دیگر تایید کرد. مقدار گری نوآوری فرآیند را در رابطه بین مدیریت ناب میانجی

 06122غیر مستقیم مدیریت ناب بر عملکرد مالی از طریق نوآوری فرآیند برابر با  تأثیرو  06484ناب بر عملکرد مالی برابر با 

نتایج حاصل از پژوهش پییرا و  نتایج حاصل از پژوهش حاضر با برآورد شده است. لذا فرضیه دهم تحقیق تایید می شود.

کوچک و متوسط  های شرکتناب بودن و نوآوری در عملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از  تأثیر"( با عنوان 4013همکاران )

 .باشد میهمسو  "هند

عملکرد زیست گذاری مدیریت ناب و  تأثیراستنباط نمود که متغیر نوآوری تولید نقش واسطه ای را در  بر اساس نتایج می توان

بیشتر  31/1و از  26421( برابر با Sobelمحیطی ایفا می نماید. از طرفی با توجه به اینکه مقدار قدر مطلق آماره سوبل )
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 35توان در سطح اطمینان بدست آمده است، می 05/0( کمتر از سطح خطای 0600محاسبه شده و سطح معناداری آزمون)

 تأثیرید را در رابطه بین مدیریت ناب و عملکرد زیست محیطی را بار دیگر تایید کرد. مقدار گری نوآوری تولمیانجی تأثیردرصد 

غیر مستقیم مدیریت ناب بر عملکرد زیست محیطی از طریق  یرتأثو  06430مستقیم مدیریت ناب بر عملکرد تولید برابر با 

نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج  قیق تایید می شود.برآورد شده است. لذا فرضیه یازدهم تح 06141نوآوری تولید برابر با 

ناب بودن و نوآوری در عملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از  تأثیر"( با عنوان 4013حاصل از پژوهش پییرا و همکاران )

 .باشد میهمسو  "کوچک و متوسط هند های شرکت

گذاری مدیریت ناب و عملکرد مالی  تأثیرنقش واسطه ای را در  استنباط نمود که متغیر نوآوری تولید بر اساس نتایج می توان

بیشتر محاسبه شده و  31/1و از  36153( برابر با Sobelایفا می نماید. از طرفی با توجه به اینکه مقدار قدر مطلق آماره سوبل )

 تأثیردرصد  35ینان توان در سطح اطمبدست آمده است، می 05/0( کمتر از سطح خطای 06003سطح معناداری آزمون)

مستقیم مدیریت ناب  تأثیرگری نوآوری تولید را در رابطه بین مدیریت ناب و عملکرد مالی را بار دیگر تایید کرد. مقدار میانجی

برآورد  06112غیر مستقیم مدیریت ناب بر عملکرد مالی از طریق نوآوری تولید برابر با  تأثیرو  06484بر عملکرد تولید برابر با 

نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج حاصل از پژوهش پییرا و همکاران  شده است. لذا فرضیه دوازدهم تحقیق تایید می شود.

همسو  "کوچک و متوسط هند های شرکتناب بودن و نوآوری در عملکرد محیطی و مالی: اطالعاتی از  تأثیر"( با عنوان 4013)

 .باشد می

 

 شنهادات كاربردیپی -7

ه اغلب سازمان ها به منظور افزایش بهره وری و کاهش هزینه های موجود و نهایتاً دستیابی به مزیت رقابتی جهت امروز

ماندگاری پایدار در عرصه جهانی، بخش وسیعی از تمرکز و توجه خود را به رفع مسائل، مشکالت و نقاط ضعف موجود در 

رو پیشنهاد میشود مدیران شرکت ها و کارخانه ها جهت افزایش بهره  سیستم ها و فرآیندهای نوآوری خود می نمایند. از این

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مدیریت ناب بر بهبود عملکرد شرکت و بر روی عملکرد  وری، رو به مدیریت ناب بیاورند.

سرلوحه فعالیت خود قرار دارد. پیشنهاد میشود طبق نتایج این مفهوم سازمان ها اصل بهبود مستمر را  تأثیر محیطی زیست

دهند چرا تا زمانی که برای بقا تالش میکنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می دانند، باید در این راستا گام 

پیشرفت یک شرکت بر مبنای عملکرد  هم کمک بسیار زیادی می شود. محیطی زیستبردارند و از طرفی به بهبود عملکرد 

کت سنجیده میشود؛ به مدیران پیشنهاد میشود برای موفقیت شرکت و بهبود عملکرد مالی، تاثیری که مالی خوب آن شر

 مدیریت ناب ناب بر روی عملکرد مالی میگذارد این مبحث را جدی بگیرند.

نوآوری در تولید یک موضوع اساسی در رشد اقتصادی است و در کشورهای صنعتی موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی 

های اقتصادی و اجتماعی تنها از  برنده رقابت و توفیق نیروی اصلی پیش عنوان بهشود. به عبارتی، نوآوری صنعتی  دمدت میبلن

مدیریت ناب بر نوآوری تولید پرداخته شد؛  تأثیرکند و در این پژوهش به  گذاری در بخش مولد اقتصادی رشد می طریق سرمایه

کت ها و کارخانه ها جهت موفقیت در بخش اقتصادی و جهانی شدن مبحث نآوری تولید از این رو پیشنهاد میشود مدیران شر

 را سر لوحه کار خود قرار دهند.

مهمترین منبع توسعه اقتصادی و رشد شرکت ها شناخته شده است  در نتیجه، چگونگی  عنوان بهنوآوری از مدت ها پیش 

ان بوده است. در حوزه علمی، رقابت در بازار، تعیین کننده مهم انگیزه ارتقاء نوآوری، تمرکز اصلی سیاستگذاران و کارآفرین
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شرکت ها برای نوآوری در نظر گرفته می شود و تحقیقات بیش از نیم قرن است که رابطه بین رقابت و نوآوری را از دو منظر 

به نوآوری در شرکت ها در مبنای توجه  تئوری و تجربی بررسی می کند در این پزوهش تایید شد که  لذا پیشنهاد می گردد:

 منابع الزم برای نوآوری تخصیص داده شود. کار مدیران قرار گیرد و ایده های نو را مورد سنجش و امکان سنجی قرار دهند.

شرکت ها می بایست از تأمین کنندگان اصلی خود بخواهند اطالعاتی مثل برنامه زمانی تولید، ظرفیت تولید و موجودی در 

ود را در اختیار شرکت قرار دهد و خود نیز اطالعتی مثل برنامه زمانی تولید، پیش بینی تقاضای بازار و سطوح دسترس خ

 موجودی خود را در اختیار آنها قرار دهند.

با افزایش نگرانی ها در رابطه با نابودی محیط زیست، امروزه راهکارهایی از قبیل بکارگیری تکنولوژی پاك و نوآوری سبز در 

ولیدات کارخانه ها در جهت حفاظت و جلوگیری از تخریب آن بوجود آمده است. انتخاب این تکنولوژی باعث می شود تا ت

عنصری اثر بخش در برنامه ریزی و تصمیم گیری به کار می گیرد تا به محصوالت و فرآیندهای دوستدار  عنوان بهسازمان آن را 

مروزه عملکرد مالی سازمان ها مفهوم جدید به خود گرفته است و جنبه های محیط زیست دست یابند. با توجه به اینکه ا

مختلف زیست محیطی نیز بر آن تاثیرگذار می باشد، سازمان ها باید استراتژی های تولید خود را در جهت بهبود عملکرد 

 زیست محیطی و مالی خود اتخاذ نمایند.

مدیران  قرار گیرد و ایده های نو را مورد سنجش و امکان سنجی قرار دهند.توجه به نوآوری در شرکت ها در مبنای کار مدیران 

مدیران می بایست کارکنان  لزوم توسعه گرایی را در کارکنان خود نیز اشاعه دهند. منابع الزم برای نوآوری تخصیص داده شود. 

نباشند موجب بروز استعدادهای پرسنل در خود را برای بیان ایده های نوین تشویق نمایند. حتی اگر این ایده ها کاربردی 

مدیران می بایست یک تیم چندوظیفه ای از مهندسان و مدیران و  خصوص بیان ایده های جدیدتر و کاربردی خواهد بود.

مدیران باید نوآوری محصوالت را بهبود بخشند چرا  کارکنان صف را برای بهبود فرآیند و توسعه محصول جدید تشکیل دهند.

به مدیران شرکت ها پیشنهاد می شود برای افزایش توانایی  و مالی شرکت میگذارند. محیطی زیستزیادی بر عملکرد  تأثیرکه 

 تولید ترکیب متنوعی از محصوالت با امکانات در دسترس از یک مهندس مجرب در خصوص برنامه ریزی بهینه استفاده نمایند.

مدیران  توانند محصوالت مشابه با قیمتی کمتر نسبت به رقبا ارائه نمایند.استفاده از متخصصین کمک می کند تا شرکت ها ب

تولیدات به روز را سر لوحه کار خود قرار دهند چرا که از آلودگی های محیط زیست کاسته میشود و عملکرد مالی شرکت نیز 

 بسیار بهتر میشود.
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the impact of lean management on environmental and financial 

performance with regard to the mediating role of process and production innovation (among managers of tile 

companies in Yazd province) to identify factors affecting environmental performance with the role of process 

and production innovation Help improve company performance. The statistical population of the present study is 

the opinions of managers of tile companies in Yazd province is about 250 people and Cochran's formula was 

used to calculate the sample size, which finally determined 150 people as a sample. Questionnaire and field 

research tools were used to collect the required data. For this purpose, a questionnaire containing 27 questions 

was distributed among statistical units that were selected by random sampling. In order to confirm the factor 

structure of the model, significance coefficients, effect size and quality indicators of model prediction and good 

fit were used. Cronbach's alpha, combined reliability and factor loads were used to confirm the reliability of the 

questions and components of the model. In order to confirm the validity of the model variables, convergent and 

divergent validity was used by Fornell and Larker methods; which was used using a computer with SPSS and 

SmartPLS3 software. Overall, the results showed that lean management has a significant effect on environmental 

and financial performance due to the mediating role of process innovation and production. 
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