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 مقدمه -1

در  فرراوان  رییر همراه با تغ یی متنوع وهابا چالش هاسازمانو  هارکتش ،یدر زمان کنون

منراب    تیریمرد خصرو   ر د دیر با دیرانمر  و،رو از ایرن  کسب و کار روبرو هستند یفضا

مرل  ع  ،رتیاحرفه ه  ور ب ی،بهبود عملکرد سازمانهای مطبوع خود و در راستای سازمان

 رانیمرد ویرژه  هد،  بر ارشر  رانیدمر  (.2012 ،2ژیراوو و همکراران  ؛ 2020 ،1انیر هوتاهانمایند )

 ژیکهای اسرترات از عملکرد " 3یال وبردار"های روشبر  یشتریب دیأکت ،گهای بزرسازمان

 بره  رور    دیبا یرمالیو غ یلملکرد ماع ن،سازما در به عملکرد رام  یابیدست یراب د.دارن

  (.2011 ،5ناوارو و همکراران  -ساکریستان ؛2010 ،4کوبو  سیوی)د دنانجام شو "هماهنگ"

اسرت کره برا اسرتفاده از      ینرد آیفر ینوآورو  شودمی نییتع یدر تجار  با نوآور تیوفقم

  .(2008 ،6رنلاروسو و پ) رودبه کار می مطلوب به عملکرد یابیدست یبرا ب و منا هامهار 

  ،یمشرتر  تی)رضرا  برر عملکررد شررکت    ینروآور  ریتأث به چ ون ی ؛(2002) 7رزیوسکیت

 ینروآور  ؛(2012) 8ز منظر هونگ و همکارانا ت.کرده اس دیی( تأیو رقابت فناور یورهرهب

   د.برخوردار شون یشتریب تیمزیت رقاباز  هاشود سازمانباعث می

و  یرسرم  یاسرتراتژ  کی نیبه تدو ازین ه،با کارکرد ویژ سازمان کی ،ینوآور جادیدر ا 

 به منظرور  کسب و کار یکل هاییبا استراتژ "بانیپشت هاییاستراتژ " ییِمسوه د.رام  دار

 یریر گشرامل رهرت   ینروآور  یبعراد اسرتراتژ  ا .تعملکرد برتر شرکت مه  اسدستیابی به 

  ،ینروآور  یناب  خاررم ،ینوآور یناب  داخلم  ل،محصو یوآورن  ،دنیفرآ یوآورن  ،یرهبر

ر همرین  بر  (.2018 ،9)براگ و همکراران   اسرت  یگذارهیو سطح سرما ینوآور سازییادهپ

مطالعه مورد استفاده  نیدر ا "10ییاقتضا هینظر" ش،اساس و بر مبنای مسأله مورد نظر پژوه

 در و اثرربشش کره  سرازمان را بره طرور مر ثر      کی یراحط  ه،نظری نیا رایز  ،دگیرمیقرار 

هرای  حرل اهر  (.2010 ،11و زگال   انی)ز دهدشان مین  ،تخا  قابل استفاده اس طیشرا

                                                           
1.  Hutahayan 

2.  Xiao Qu et al 

3.  Benchmarking 

4.  Davis and Cobb 

5.  Sacristan-Navarro et al 

6.  Jusoh and Parnell 

7.  Terziovski 

8.  Hong et al 

9.  Bag et al 

10.  Contingency theory 

11.  Zigan and Zeglat 
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قابرل اسرتفاده    افرراد خبرره  حققران و  م  ن،گذارااستیس یبرا فرآیند نینوآورانه حا ل از ا

 نیکره بر   نداظهرار داشرت  ( 2002) 2و همکاران سیونتب  (.2018 ،1و همکاران شروتریااست )

از  یکر یه عنروان  بر   د.وررود دار  یرابطه مثبت و معنادار یو عملکرد تجار یانسان هیسرما

 یخا ر  کیاسرتراتژ  هرای اریر از مع دیر با یانسران  هیرماسر   ،یرقرابت  تیر های مه  مزمحرک

 ازین ی  انسانخا هایتیبه  الح یرقابت تیمز جادیا یبرا یر استراتژه  د.برخوردار باش

شرود  اعمال مری  پیوستهکه به طور  ینوآور یستراتژا (.2009 ،3زایو زو نگیکراماسیدارد )و

 ریکنرد کره ترأث   می انیب نیهمچن اقتضایی کردیور د.دار یبست  اقتضایی و مشروطبه عوامل 

کنتررل   سرت  یس نظیرر  یسراختار هرای  ( بر عملکررد ینوآور ی)از رمله استراتژ هایاستراتژ

 یسرتراتژ ا  .ددار یبسرت   یداخلر  نرد یو عملکررد فرآ  یهرای منراب  انسران   تیابلق  ،تیریمد

 نیا  ل،حا نیا اب  د.شو و افزایش ارزش شرکتبه بهبود عملکرد  منجر به تواندمی ینوآور

ر سوی دی ر و بر مبنرای  د .دسازمان دار یو خارر یداخل طیاز مح تیبه حما ازین موضوع

اطالعرا    سرت  یس ؛انسانی )زیرر م لفره سررمایه فکرری(     هیرماس  ق،بررسی و مطالعا  دقی

تأثیرگذار در این مطالعه به  هایریعنوان متغبه  یداخل ندیعملکرد فرآ و تیریمد یحسابدار

  .ددار ازیر خوب به اطالعرا  قابرل اعتمراد ن    ما یاتشاذ تصم یبرا تیریدم  .دآینشمار می

  ه،گسرترد  و وسرعت  دامنره  هایاریمع یدارا دید باو قابل اعتما قیدق یحسابدار ست یس کی

 یاطالعرا  حسرابدار   سرت  یس کی د.متراک  باشو نیز همراه با اطالعا  یکپارچه و  ن امهب

 یه فنراور بر   د،کنبهتر فراه  می یریگ یرهت تصم تیریمد یرا برا یکه اطالعات تیریمد

 ازیر ن یه اطالعرا  خا ر  بر   ،یآورنو یز رمله استراتژا  ،یر استراتژه  .ددار ازیاطالعا  ن

و  کپارچره یو همراه با اطالعرا    بودن هن امب  ، یاز نظر دامنه وس یورنوآ یستراتژا  د.دار

  ا،ر همرین مبنر  بر   .دگرذار می ریتأث تیریمد یاطالعا  حسابدار ست یس یر طراحب   ،متراک

  .دورود دار یزن تیریمد یاطالعا  حسابدار ست یو س کسب و کار راهبرد نیب قویعامل ت

و قابرل   قیدق تیریمد یاطالعا  حسابدار ست یس نیو همچن دارای شایست ی یناب  انسانم

 نرد یبره فرآ  یداخلر  هرای رآیندف  د.دارن یداخل فرآیندبر عملکرد  یقابل توره ریأثت  ،داعتما

مرداوم   یرررا ا  .دشرون خدما  پس از فروش مربوط مری  ندیو فرآ ا یعمل ندیرآف  ر،نوآو

                                                           
1.  Shrotriya and Zeglat 

2.  Bontis et al 

3.  Wickramasinghe and De Zoyza 
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ا توره به مباحث و مطالعا  ب  .دشوعملکرد شرکت می شیاعث افزاب  و،پیشر هاییورنوآ

 هرا شررکت  گیرد کهسأله ا لی و اساسی پژوهش حاضر بر این مبنا شکل میم  ه،عنوان شد

و توسرعه   ینروآور  فرآینرد  دیر اب ،یبرا رقابرت رهران    یو هم ام یوربهره شیبه منظور افزا

نظرر داشرته باشرند    دمر   ی،سرازمان  عملکررد وازن و متناسبِ د متبهبومحصول را در رابطه با 

پرژوهش  حا رل از   جیتان  ع،ر رابطه با همین موضود  (.2021 ،2و علی 2020 ،1انی)هوتاها

  ه،کننرد بینری ال روبرداری یرا ال روگزینی پریش    دهد که نشان می (2008) 3و همکاران مافیت

و  یابیر ارز هرای اریر از مع یبانیپشرت  بره منظرور   ایدب  ه،هبری ردید در بازار و ن اه به آیندر

ر این اساس و از آنجا که بشرش تولیردی در ایرران در    ب  د.شون یجادا  ،دگیری عملکراندازه

کنرد و از سروی   شماری دست و پنجره نررم مری   های بیشرایط کنونی با نوسانا  و چالش

 یبره ارررا   ازیر ن  ،ینبحرانری کنرو  مطلوب در شررایط   یبه عملکرد مال یابیدست یبرادی ر 

 یحسرابدار  سرت  یس  ،هشایسرت  یشرده توسرط منراب  انسران     یبانیپشت یِنوآور هاییاستراتژ

رسد خأل انجام نظر میب  ل،رود دارد و بدین دلیو  ،رکسب و کا ندیو عملکرد فرآ تیریمد

  ر،ژوهش حاضپ  ن،نابرایب  ت.پوشی اسیر قابل چش غ  ی،های مدون و رامعچنین پژوهش

 ایرران در  یدیر هرای تول در شررکت  و پیشرو داریپا ینوآور یاستراتژ تیاهم تببینهدف  اب

أثیر آن برر عملکررد مرالی    تر   ف،هرای مشتلر  بررسری متغیرر   و از طریق گرددسازی میپیاده

 سرت  یس  ،یفکر هیرماس  ،ینوآور یاستفاده شده شامل استراتژ هایریتغم  د.شوسنجیده می

و در پاسخ به این سر ال اسرت    یداخل هایندیو عملکرد فرآ تیریمد یاطالعا  حسابدار

که آیا بکارگیری راهبرد نوآوری و عملکرد فرآیند داخلی از طریق سرمایه انسانی و سیسرت   

های تولیدی پذیرفته شرده در برورس   اطالعا  حسابداری مدیریت بر عملکرد مالی شرکت

هرای ایرن   زیرت م  ی،ور  تأثیرگرذار ر  ر و د ؟گذار است یا خیرر یراوراق بهادار تهران تأث

   ؟باشدتأثیرگذاری تا چه حد و به چه نحوی می

 
 پژوهشمبانی نظری  -2

ی عملکرد هایتمام بشش ایبشش ک ی یاست که برا هایییا فعالیت تیفعال؛ «عملکرد»

 ایر  یریپرذ تیسروول م  ،یو اثربششر  ییغالبرا  برا کرارا    ود شومیاعمال  یبازه زمان کیدر  و

                                                           
1.  Hutahayan 

2.  Ali 

3.  Moffett et al 
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در  ت خرا  یر ک موقعیر  اثبرا   دهنرده نشان هاتن نه «عملکرد» ت.مراه اسهی،  ی وپاسش

  (.2017 ،1)خران و همکراران   باشرد مری  زیر بشرش ن  تیرضا جینتا ل برمشتم لکهبن،  سازما

است  یو اثربشش ییسطح کارا نیبه باالتر یابیدست یدر هر واحد تجار تیدف از هر فعاله

و  هرا اسرت یس یریر گانردازه  جیترا ن  ن،ز به تب  آین یمال عملکرد ؛دشومی دهیکه عملکرد نام

  (.2014 ،2چ و همکراران یویر وری) باشرد مری  ین یو نقرد  یمرال شرکت از نظرر   کی ا یعمل

د کره  شرو مری  نییتع مششصی یمال هایبا استفاده از  ور  یتجار هاینهاد یملکرد مالع

مشرش    یدوره زمران  کی یابر کسب و کار یمال جیاز گزارشا  مربوط به نتا ایهمجموع

سرازمان اسرت کره از     کی یمال جینتا ای یمال تیوضع گیریندازهای،  ملکرد مالع  .دباشمی

 ،3ترون و همکراران  ید )اشرو مری نرتج  مف،  های مشتلمدیران ارشد و کارکنان رده ما یتصم

 مرورد در  هرا ترن نره   هرا ینوآور رایز  د،هستن یچند وره هایوآورن  و، ر سیر دد (.2019

 یمشتلفر  هرای لکه از رنبره ب  د،نشومی یهستند که به بازار معرف یدیو خدما  رد هاکاال

ه بر  .دشرو مری پرداختره   هرا بره آن  یمال یو نوآور یسازمان یوآورن  ،تیریمد یمانند نوآور

و  دیر تول هرای نرد یبره عنروان فرآ   شتلفم هایتحت گروه یگروه هاییوآورن  ل،عنوان مثا

الوه ع  د.باشنمی تیریمد ست یدر س هایو نوآور یاختار سازمانس  ،خدما یوآورن  ،دیتول

 یرا بره عنروان خرورر    یفن هاییوآورن ،یتیریو مد یفن هایینوآور ر خصو د  ،نیبر ا

و  هرا دهیر به عنروان ا  ار یادار هاییو نوآور دیو خدما  و تول یناورف  ل،بر محصو یمبتن

تروان  می ن مباحثیبا اکنند می فیسازمان تعر یو هماهن  مربوط به کنترل دیابتکارا  رد

 برر بتنری  م  ،تشررک  کیر  وسرعه ت  ،دشو فیتعر ندیفرآ کیبه عنوان  یه اگر نوآورکگفت 

 نیترأم  رهیر و اقرداما  زنج  یسرازمان  هایتیدر توسعه اولو یقش مهمنی، نوآور یاستراتژ

ی،  خرا  سرازمان   ا یلو عم  های مبتنی بر مهاروشر  ،کیتحاد استراتژا  .تخواهد داش

 تثبیرت شرده خواهرد شرد    رزشرمند و غالبرا    ا ه،محصروال  نوآورانر   دیر غلب منجر بره تول ا

از  یشرتر یامل تعرداد ب ش ،قنوآوران موف یِنوآور یستراتژا(. 2019 ،4 وزلیل و آدی ی)ستکل

ا بر   د.باشر می گام به گام ینوآوردانشی وسی  و   اهیاپ ،ندر مرحله آزمو یکاربرد هایدهیا

مشتلرف   اعبرر انرو   یرا سرازمان   شرکت ینسب دیتأک ینوآور یستراتژا  ق،توره به موارد فو

                                                           
1. Khan et al 

2. Yuryevich et al 

3. Eton et al 

4. Celtekligil  & Adiguzel 
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  ت،در سطح شرک ینوآور یمسو با استراتژه  ،مناب  یمربوط به تشص یو ال و هاینوآور

ر ارتبراط برا   د  (.2018 ،1)وارادارراران د شرو مری ف یعرتب،  مطلو و عملکرد یاحد تجارو

 قیر و از طر یتمرکرز داخلر   یر مبنرا بر  ،  یرن مهر  ا  ،یداخلر  نرد یرآرد فعملکر ن مفهوم یتبب

مرکرز  ت  .یرسم یساالروانید و افتهیساختار  نیقوان یعنی  د،کنمی عمل یکنترل یریگرهت

 شرده اسرت    یتنظر  یقرانون  هرای دستورالعمل قیحفظ ثبا  از طر یداخل هایندیفرآ یا ل

 یبرر مبنرا  در دررره اول   کسب و کار هایندیش  انداز فرآچ (.2019 ،2و همکاران ی)کافرگ

 یداخلر  کسرب و کرار   هرای نرد یرآف .دباشر مری سرازمان   یداخلر  هایندیفرآ لیو تحل هیتجز

بز و ی)ترا  دشرو میحا ل  یانتظارا  عملکرد سازمان هاآن قیهستند که از طر ییهاسازوکار

اشراره   یفررد  هرای ییناتواو  هاهار م ش،دان دارا بودنبه  یانسان هیرماس (.2016 ،3الن ا 

مفهوم که از اقتصاد نشأ  گرفتره اسرت در    نیا د.شومیمربوط  یبه اهداف اقتصاد که دارد

 هیسررما  یدیر تول تیر بره ظرف  واسرت   افتره یگسترش  یانسان هیمفهوم مناب  سرما یاستراتژ

 وسرعه ت  .دمربوط به هر واحد محصول اشاره دار جینتا رب ریتأث به منظور در دسترس یانسان

 کیر بره عنروان    یانسان هیسرما درکه روشن کردن دو مالحظه مه  در هن ام ب  م،ن مفهویا

شرده   دیبا سازمان تأک یانسان هیسرما دیر ارتباط تولب  ل،وا  ت.کمک کرده اس قابل اتکامنب  

بره   متناسب و ارزشرمند  هایروش قیطر بتواند از دیبا مورود یانسان هیرماس  ،یعنی  ت.اس

قابل  یفرد یانسان هیاست که فقط سرما یبدان معن نیا  .دکمک کن هر واحد محصول جینتا

در  یانسران  هیاز منراب  سررما   یواحد به عنوان بشش یو خرور دیتول هایندیاستفاده در فرآ

شده  دیواحد تأک دیتول هایندیفرآدر  یانسان هیر استفاده از سرماب  م،ود  .دشومینظر گرفته 

شرده اسرت   عملکررد بررسرته    جینتا نسبت به یانسان هیسرما ریتفسنحوه  جهیدر نت و است

 نکره یا یبررا دارنرد  می انیب ( 2019) 5برگیاو ن ترنویولم  (.2021 ،4یکارد  و همکاری)ا

 نیر ا  ."ایرد توسرط افرراد شایسرته انجرام گیررد      ب  د،منب  با ارزش باشر  کی یانسان هیسرما

ه کر اسرت   یمثبتر  هرای اسرتفاده  شرتر یه بکلب  د،ه  هستنمناب  مه از منظر ک ستندین هاییدارا

شرامل   یانسران  هیناب  سرمام ه،ه  رفت یور .دتحقق بشش هاییدارا نیسازمان قادر است با ا

عملکررد مربروط بره     جیبرا نترا   هاآن وندیو پ یانسان هیواحد سرما هایییدارادر نظر گرفتن 

                                                           
1. Varadarajan 

2. Cafferkey et al 

3. Tibbs & Langat 

4. Eckardt et al 

5. Moliterno & Nyberg 
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ه در سرطح  چر   ،هاتوسعه همه بشش یلا  هایرنبه ینصر انسانع ت،قیر حقد .تواحد اس

بره   هرا از کشرور  یاریبس یعنصر انسان تیاهم لیو به دل باشدمی یاقتصاد ای یاسیس ،یادار

بره   یریر  یمروزش و پ آ ،یریزمانند برنامه یمناب  انسان از کیاستراتژ هایبرنامه هیته منظور

   د.برنیمخود بهره کارکنان  یفن های و مهار یدانش نظر نیمنظور تأم

 

 پژوهش پیشینه -3

بررسری ترأثیر اسرتراتژی    پژوهشری برا عنروان     (1399)کمالی دولت آبادی و همکراران  

ترایج  ن  د.انجرام دادنر   سیست  حسابداری مدیریت گریمیانجیمحیطی بر عملکرد شرکت با 

سیسرت    گرری میرانجی نشران داد کره اسرتراتژی محیطری برر عملکررد شررکت برا          پژوهش

پژوهشی با  (1392)اهری نیا و همکاران ط  د.دارن ت تأثیر مثبت معناداریحسابداری مدیری

 یریادگیر هرای  تیر در ترأثیر قابل  یسرازمان  ینوآور گریمیانجینقش  یبررسی بررسعنوان 

هرای  دهد که قابلیرت تایج نشان مین  د.ی انجام داهای دولتشرکت یبر عملکرد مال یسازمان

تأثیر مثبرت و   تبر نوآوری سازمانی و عملکرد مالی شرکیادگیری سازمانی و همه ابعاد آن 

دهرد کره نروآوری سرازمانی برر عملکررد مرالی        تایج همچنین نشان میند.  معنی داری دارن

 یبررسر پژوهشی برا عنروان   (1399)یرام و همکاران ب  .دداری دارشرکت تأثیر مثبت و معنی

  :ی)مطالعره مرورد   یالمللر ر  برین بازار بر عملکرد تجا تیریو مد یدر فناور ینوآور ریتأث

ایجراد ارزش از  که تایج نشان داد ن  د.انجام دادن های کوچک و متوسط استان تهران(رکتش

  .دواردکننردگان بررای دسرتیابی بره آن دار    نظر فناوری نوآوری و نوآوری در بازار نیراز بره   

رکت برا  لکررد شر  برر عم  یانسان هیتأثیر سرماپژوهشی با عنوان ( 1399)ضایی و مصباحی ر

ترایج پرژوهش   ن  د.انجرام دادنر   ایحرفه یو خودکارآمد ینوآور گریمیانجیتوره به نقش 

ری دارد و همچنرین  نشان داد سرمایه انسانی بر نوآوری و خودکارآمدی تأثیر مثبت و معنادا

نوآوری و خودکارآمدی نیز برعملکرد شرکت تأثیر مثبرت و معنراداری دارد و نهایترا  ترأثیر     

نوآوری و خودکارآمدی بر رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد شرکت مثبرت   میانجی نقش

 هیسررما  نیارتبراط بر   یبررسپژوهشی با عنوان  (1399)فوری و همکاران غ  .دو معنادار بو

ترایج تحلیرل   ن  د.انجرام دادنر   اشتراک دانرش  میانجیبر اساس نقش  یبا عملکرد مال یکرف

انش دارد ولی ابعاد سررمایه  یه فکری ارتباط معناداری با اشتراک دمسیر نشان داد ابعاد سرما

مچنین اشتراک دانش ارتباط معناداری برا  ه  ت.فکری ارتباط معناداری با عملکرد مالی نداش
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بررسری  پژوهشی برا عنروان   ( 1398)ا ری قیری ن  .دعملکرد مالی شرکت مورد مطالعه دار

ملکرررد بررین طراحرری سیسررت  هزینرره و ع حسررابداری مرردیریت در ارتبرراط میررانجینقررش 

ا رل از  ترایج ح ن  د.انجام دا های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت

دهرد کره طراحری سیسرت  هزینره بره طرور مسرتقی  برر          آزمون فرضیا  تحقیق نشران مری  

های حسابداری مدیریت و عملکرد شررکت ترأثیر دارد همچنرین ترأثیرش از طریرق      فعالیت

أثیر تر   ت.های حسرابداری مردیریت برر عملکررد شررکت مرورد تأییرد قررار گرفر         فعالیت

وتاهایران  ه  .دد شرکت نیز مورد تأییرد واقر  شر   های حسابداری مدیریت بر عملکرفعالیت

 یاطالعرا  حسرابدار   سرت  یس ی وانسران  هیسررما  میرانجی نقش پژوهشی با عنوان ( 2020)

 یبر عملکررد مرال   ریو تأث یداخل ندیو عملکرد فرآ ینوآور یاستراتژ نیدر رابطه ب تیریمد

برر عملکررد    یقابرل تروره   ریتأث ینوآور یاستراتژتایج نشان داد که ن  د.انجام دا هاشرکت

  د.نردار  یو عملکررد مرال   ینروآور  یاستراتژ نیب یرابطه معنادار یانسان هیرماس  د.دار یمال

و عملکررد   ینروآور  یاسرتراتژ  جی بیننانقش می یو عملکرد داخل انسانی هیملکرد سرماع

 یاسرتراتژ  نیرابطره بر  انجری در  نقش می تیریمد یاطالعا  حسابدار ست یس  .دندار یمال

 یرابطره اسرتراتژ   انجی برین نقش می یداخل ندیملکرد فرآع  .دندار یو عملکرد مال یآورنو

 نرد یفرآو عملکررد   تیریمرد  یاطالعرا  حسرابدار   ست یس  ت.اس یو عملکرد مال ینوآور

لرواولی و  ا  .دکنر را ایفرا مری   یو عملکررد مرال   ینروآور  یاستراتژ نیب انجینقش می یداخل

برا   یبر عملکرد مرال  یاطالعا  حسابدار ست یس ریتأثپژوهشی با عنوان ( 2020) 1همکاران

ی انجرام  لر یمطالعره تحل  کیر   ق:عرا یهای  نعتدر شرکت یکننده کنترل داخللینقش تعد

بر عملکرد  نانیاطم تیحت و قابل   ن،قابل توره بهن ام بود ریدهنده تأثنشان جیتان  د.دادن

  ی،سررمایه فکرر   میرانجی اثرر  پژوهشی با عنروان  ( 2019) 2اریاتی و همکارانه  .تاس یمال

انجرام   ملکرد فرآیند داخلی و عملکرد مشتریع  ت،های اطالعا  حسابداری مدیرییست س

وری وآنر   ل،ژی نروآوری کره شرامل نروآوری محصرو     ستراتیک ا تایج نشان داد کهن  د.دادن

یسرت   س  ب،عملکررد فراینرد داخلری خرو     چنانچه همراه برا  و باشدفرآیند و تکنولوژی می

عملکررد   ربر   د،خروب باشر   یعملکرد مشرتر  اطالعا  حسابداری مدیریتی قابل اطمینان و

  :یاتیر عملکررد عمل  پژوهشری برا عنروان   (2019) 3ندیکسون و چندلرب  د.گذارتأثیر میی مال

                                                           
1.  Al-Waeli et al 

2.  Hariyati et al 

3.  Bendickson  & Chandler 



 

 

1400زمستان، 3، شماره 1و حسابداری، رلد فصلنامه کنکاش مدیریت  

230 

 

 هرا افتره ی  د.ی انجرام دادنر  و عملکرد مرال  یانسان هیهای توسعه سرمابرنامه نیب میانجیقش ن

و در  یاتیر بهترر منجرر بره عملکررد عمل     یانسران  هیهای توسعه سرمابرنامهدهد که نشان می

  د.شومی شتریمنجر به درآمد و فروش ب نهایت

 
 پژوهش هایهیفرض -4

  د.دار ریتاث یبر عملکرد مال یاهبرد نوآورر  (:1فرضیه ) •

  د.دار ریتاث یبر عملکرد مالی داخل یندهایملکرد فرآع  (:2فرضیه ) •

اهبرد نوآوری بر عملکرد مالی از طریق نقرش میرانجی سررمایه انسرانی     ر  (:3فرضیه ) •

  د.تاثیر دار

  اطالعرا   اهبرد نوآوری بر عملکرد مالی از طریق نقش میانجی سیسرت ر  (:4فرضیه ) •

  د.حسابداری مدیریت مالی تاثیر دار

  د.اهبرد نوآوری بر عملکرد فرآیند داخلی تاثیر دارر  (:5فرضیه ) •

  د.بر عملکرد مالی تاثیر دار تیریمد یاطالعا  حسابدار ست یس  (:6فرضیه ) •

 

 پژوهش یرهایمتغ یریگنحوه اندازه -5

 عاریف عملیاتی متغیرهای پژوهشت :1 جدول

 هاابعاد و شاخص منابع مورد استفاده  وابسته متغیر

 - (2016) 1ساندز و همکاران عملکرد مالی

 هاابعاد و شاخص منابع اخذ شده شاخص های مورد نظر پژوهش متغیرهای مستقل

نوآورانررره مررررتبط برررا   یراهبردهرررا (2010) 2هوانگ و همکاران راهبرد نوآوری

 ی. سازمان یندهایفرآ

 ی. رتبط با بازاریابورانه مهای نوآراهبرد

نوآورانررره مررررتبط برررا   یراهبردهرررا

  .  محصوال

عملکرررررررررررد 

فرآینررررررردهای 

 داخلی

 ها. هماهن ی بین بشش  (2011) 3توانمانت و اسمیت

 ن. هماهن ی بین همکارا

 

                                                           
1.  Sands et al 

2.  Huang et al 

3.  Tuanmat and Smith 
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 - (2010مادیتینوس و همکاران ) سرمایه انسانی

سیسرررررررررررت  

حسرررررررابداری 

 مدیریت

  .  طالعامحدوده و دامنه ا (2006) 1چنهال

  .  بهن ام بودن اطالعا

  .  تراک  اطالعا

  . یکپارچ ی اطالعا

 

 پژوهش یرهایمتغ یریگنحوه اندازه -6

مدل مفهومی پژوهش  ؛بانی نظری مطرح شده در قسمت قبلیبا توره به بررسی رام  م

  د:گردبه شکل زیر ترسی  می

 

 (2006) سیمورچنهال و  ؛(2016و همکاران)دز سان ؛(2020 ،نایهوتاها) ش:پژوه یدل مفهومم  (:1شکل )

 

 شناسی پژوهشروش -7

 یهمبسرت   -یفیو ر ت  ش،و ازنظرر رو  یحاضر برحسب هدف از نوع کاربرد پژوهش

منراب    رانیسرابداران و مرد  ح  ،یمال رانیپژوهش حاضر مشتمل بر مد یامعه آمارر  ت.اس

عرداد  ت  .دباشر یادار تهرران مر  شده در برورس اوراق بهر   رفتهیپذ یدیتول یهاشرکت یانسان

  ،یمرال  رانیمشرتمل برر مرد    یمرور بررسر   فرادشرکت و ا 250مورد نظر برابر با  یهاشرکت

 تیو در نها  یپرسشنامه توز 290بودند که مجموع  یمناب  انسان رانیسابداران ارشد و مدح

   د.عدد پرسشنامه به  ور  کامل بازگردانده ش 264

                                                           
1.  Chenhall 
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 شی پژوههاافتهی لیتحل -8

 آمار توصیفی-8-1

 دهندگانپاسخ تیفراوانی جنس عیوزت :2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 زن

 مرد

83 

181 

31 

69 

 100 264 مجموع

در رد از آنران زنران     31در د از پاسخ دهندگان مررد و   69مطابق با ردول اراوه شده 

   .دباشنمی
 دهندگانپاسخ التیفراوانی تحص عیوزت :3جدول 

 درصد فراوانی فراوانی التصیتح

 لیسانس

 فوق لیسانس

 دکترا و باالتر

85 

138 

41 

32 

52 

16 

 100 264 مجموع

اد مرورد بررسری دارای مردرک    در رد افرر   32 ت،مشرش  اسر   هاهمانطور که از داده

در رد دارای مردرک    16در رد دارای مردرک فروق لیسرانس و      52 ی،کارشناستحصیلی 

   .دباشنمیدکتری 

 رهیتک متغ یهالیتحل -8-2

 یفیتوص یهاشاخص -1 -8-2

 پژوهش یرهایمتغ فییتوص یهااخصش :4جدول 

 کشیدگی چول ی انحراف معیار میان ین متغیر

 عملکرد فرایند داخلی

 سیست  اطالعا  حسابداری مدیریت

 راهبرد نوآوری

 سرمایه انسانی

 عملکرد مالی

34/3 

31/3 

88/2 

41/3 

24/3 

74/0 

69/0 

77/0 

67/0 

62/0 

10/0-  

01/0-  

12/0  

23/0-  

42/0-  

55/0- 

88/0- 

54/0- 

50/0- 

29/0- 
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 زآنجرا ا  ت.شرده اسر  اراوه  (4) ردولهای تو یفی در نتایج حا ل از تحلیل شاخ   

  ت،شرده اسر  سرطحی لیکرر  اسرتفاده    5های تحقیق از طیرف  گویه که برای پاسش ویی به

دهنده نحروه پراکنردگی   نحراف معیار نیز نشانا  د.گیرقرار می 5تا  1قادیر میان ین در بازه م

میان ین آن متغیر اسرت و چرول ی معیراری بررای آگراهی از میرزان       مقادیر یک متغیر حول 

   د.باشانحراف از قرین ی در توزی  مقادیر یک متغیر می

 رهیچند متغ یهالیتحل -8-3

 ی بردارنمونه تیآزمون کفا 

حاسربه شراخ    م  ی،هت تحلیل عاملب حج  نمونه رهای سنجش تناسیکی از روش

  ت.اسر  1تا  0بین  KMO امنه مقدار شاخ د  ت.آزمون بارتلت اسو  (KMOکایزر مایرز )

برای تحلیل عراملی مناسرب    هاادهد  د،تر باشنزدیک 1که هر چه این مقدار به عدد طوریهب

زمون بارتلت آ  ت.شده اس یهتو 6/0داقل مقدار قابل برای این شاخ  ح  د.شوقلمداد می

باشد و این فرضیه را که ماتریس می هامناسب بودن دادهنیز یک روش دی ر برای تششی  

ترایج  ن  د.آزمایر یمر   ت،ای با متغیرهرای نابسرته اسر   شده متعلق به رامعههمبست ی مشاهده

  د،شرو گونه که مشاهده مری مانه  ت.( اس5حا ل از محاسبا  این بشش به شرح ردول )

سرطح معنراداری آزمرون بارتلرت زیرر      بوده و  6/0باالی  هابرای تمامی متغیر KMO قادیرم

   ت.های تحقیق برای تحلیل عاملی مناسب استوان نتیجه گرفت دادهذا میل  ت.اس 05/0

 
 یبردارنمونه  تیحاصل آزمون کفا جیتان  (:5) جدول

 آزمون بارتلت متغیر

 عدد معناداری درجه آزادی مربع کای تقریبی KMOشاخص 

 000/0 28 08/1283 92/0 داخلی فرآیندعملکرد 

سیست  اطالعا  حسابداری 

 مدیریت

93/0 62/2617 120 000/0 

 000/0 66 74/2366 94/0 راهبرد نوآوری

 000/0 45 08/1359 91/0 سرمایه انسانی

 000/0 120 12/2835 85/0 عملکرد مالی

 

 یریگمدل اندازه یابیارز 
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شرده یرا همران    روابط بین متغیرهای مشاهدهررسی ب  ی،گیرهدف از ارزیابی مدل اندازه

رزیرابی مردل   ا  س،ر رویکرد مبتنی بر واریاند  ت.های پرسشنامه و متغیرهای پنهان اسگویه

گیرری شرامل روایری    وایی مدل انردازه ر  ت.گیری شامل دو بشش روایی و پایایی اساندازه

شامل سازگاری درونی )آلفرای  یایی آن ان ین واریانس استشراج شده( و پاهم را )مقدار می

   ت:کرونباخ و پایایی ترکیبی ( اس

  همگرا ییروا 

دهنده میزان همبست ی مثبت گویه های یرک متغیرر پنهران در تبیرین     روایی هم را نشان

ر اسراس  ب  س،وایی هم را در روش مبتنی بر واریانر  ت. ور  مشترک اسواریانس آن به

تایج حا ل از این تحلیرل در  ن  د.شو( سنجیده میAVEمیان ین واریانس استشراج شده ) 

شرود تمرامی مقرادیر از حرداقل مقردار      گونه که مشراهده مری  مانه  ت.آمده اس (6) ردول

توان گفت متغیرهای تحقیق ازلحرا  روایری هم ررا مناسرب     ذا میل  ت.قبول باالتر اسقابل

   ت.اس
 پژوهش یرهایمتغ ییهمگرا ییوار  (:6) جدول

 میانگین واریانس استخراج شده متغیر

 63/0 عملکرد فرایند داخلی

 52/0 سیست  اطالعا  حسابداری مدیریت

 61/0 راهبرد نوآوری

 55/0 سرمایه انسانی

 51/0 عملکرد مالی

 

 یدرون یسازگار 

شرده در طری   هدهای مشرا متغیرهسازگاری درونی معیاری برای ارزیابی همسانی مقادیر 

  ز:انرد ا و روش برای ارزیابی سازگاری درونی وررود دارد کره عبرار    د  ت.یک تحقیق اس

پرداخته  هاحاسبه ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی که در ادامه به توضیح آنم

   د:شومی

 کرونباخ یآلفا 
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قردار  م  ی،برای تاوید پایرای  قبولمقدار قابلاست و حداقل  1تا  0مقدار این ضریب بین 

  ت.شرده اسر  تایج حا ل از محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ در ردول زیر اراوهن  ت.اس 7/0

توان نتیجه گرفت تمامی متغیرهای تحقیق ازلحا  پایرایی  یم  ه،شدر اساس مقادیر محاسبهب

  د.رونمطلوب به شمار می
 پژوهش یرهایکرونباخ متغ یلفاآ  (:7) جدول

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 91/0 عملکرد فرایند داخلی

 94/0 سیست  اطالعا  حسابداری مدیریت

 94/0 راهبرد نوآوری

 91/0 سرمایه انسانی

 92/0 عملکرد مالی

 

 یبیترک ییایپا 

گیرری اسرت کره    اندازهک معیار دی ر برای ارزیابی پایایی مدل ی  (،CR) پایایی ترکیبی

یرن  ا  د.کنر شده را برابر فرض نمیرونباخ بارهای عاملی متغیرهای مشاهدهبرخالف آلفای ک

معیار نسبتی از مجموع مقادیر بارهای عاملی متغیرهای پنهان به مجموع بارهرای عراملی بره    

ار متغیر اسرت و حرداقل مقرد    1تا  0قدار این ضریب نیز بین م  ت.عالوه واریانس خطا اس

از محاسبه ضررایب پایرایی ترکیبری     تایج حا لت.  نه استو یه شد 7/0ن قبول برای آقابل

توان نتیجه گرفرت تمرامی   یم  ه،شدر اساس مقادیر محاسبهب  ت.شده اسدر ردول زیر اراوه

  د.رومتغیرهای تحقیق ازلحا  پایایی ترکیبی نیز مطلوب بشمار می
 پژوهش یرهایمتغ ییایپا یهااخصش  (:8) جدول

 یضریب پایایی ترکیب متغیر

 93/0 عملکرد فرایند داخلی

 94/0 سیست  اطالعا  حسابداری مدیریت

 95/0 راهبرد نوآوری

 92/0 سرمایه انسانی

 93/0 عملکرد مالی
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 ریمس لیتحل 

مسیر ر این تحلیل مقادیر ضریب د  د.پردازتحلیل مسیر به ارزیابی روابط فرض شده می

هرر مسریر و   t قدار بحرانی بیان ر ضرریب  م  ،ن( در رگرسیو βبیان ر بتای استاندارد شده )

تایج حا رل از  ن  ت.آمده اسدستدهنده میزان اطمینان به مقادیر بهسطح معناداری نیز نشان

پرردازد و  توان در قالب اثرا  مستقی  که به بررسی رابطه بین دو متغیر میاین تحلیل را می

ر ادامره بره   د  د.یان کرب  د،پردازغیر میاثرا  غیرمستقی  که بررسی رابطه بین بیش از دو مت

   د:شوبررسی دو بشش مذکور پرداخته می

 پژوهش یها هیآزمون فرض 

 یفرع یهاهیفرض یبرا میمستق یرهایمس لیحاصل از تحل جیتان  (:9) جدول

شماره 

 فرضیه

اثر  مسیر

 مستقیم

اثر 

 غیرمستقیم

مقدار  اثر کل

 بحرانی

سطح 

 معناداری

 نتیجه

عملکرد  <---نوآوریراهبرد  1

 مالی

 تایید 01/0 42/2 76/0  15/0

 <---داخلی  فرآیندعملکرد  2

 عملکرد مالی

 تایید 00/0 67/7   42/0

نوآوری*سرمایه انسانی  راهبرد 3

 عملکرد مالی <--

 تایید    09/0 

نوآوری*سیست   راهبرد 4

 <--اطالعا  حسابداری 

 عملکرد مالی

 تایید    18/0 

عملکرد  <---نوآوری  راهبرد 5

 داخلی فرآیند

 تایید 00/0 84/7 77/0  44/0

-سیست  اطالعا  حسابداری  6

 عملکرد مالی <--

 تایید 00/0 69/3 29/0  22/0
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 های پژوهشبرای فرضیه هاحلیل مسیرت  (:2شکل )

 یو سرطح معنرادار   96/1 یبراال  یر بحرانر ی(، مقراد 1و شرکل )  (9) رردول با توره به 

 هرای هیمطرح شرده )در قالرب فرضر    یبه منزله رد فرض  فر و حفظ ادعا 05/0از  ترنییپا

 شود: میر پرداخته یل مسیج حا ل از تحلیو نتا هاهیح فرضیق( است. در ادامه به توضیتحق

 برر عملکررد    یراهبرد نوآور تأثیر یه به بررسین فرضینشست: اه یفرض یلیج تحلینتا

ب یضرر ، (2( و شکل )9)ردول  ازج به دست آمده یبه نتا پردازد. با توره میشرکت  یمال

آن  tو آمراره   05/0ر یر ( آن زp)مقردار   یسرطح معنرادار   (؛15/0 ) ه مثبرت ین فرضیر ایمس

 یجره ادعرا  ی(. لذا فرض  فر رد شرده و در نت 96/1 < 42/2است ) یبزرگتر از مقدار بحران

 یمرال  عملکررد  برر  یبرد نروآور توان گفت راه میگردد و در مجموع  می تأییدمطرح شده 

 .دارد یمعنادار تأثیر شرکت

 برر   ینرد داخلر  یعملکررد فرآ  ترأثیر  یه بره بررسر  ین فرضیاه دوم: یفرض یلیج تحلینتا

ب یضر؛ (2) شکل( و 9)ج به دست آمده از ردول یپردازد. با توره به نتا می یعملکرد مال

آن  tو آمراره   05/0ر یر ( آن زp)مقردار   یسرطح معنرادار   (؛42/0)  ه مثبرت ین فرضیر ایمس

 یجره ادعرا  ی(. لذا فرض  فر رد شرده و در نت 96/1 < 67/7است ) یبزرگتر از مقدار بحران

برر عملکررد    یداخل فرآیندتوان گفت عملکرد  میگردد و در مجموع  می تأییدمطرح شده 

 .دارد یمعنادار تأثیر شرکت یمال

 یبر عملکرد مال یراهبرد نوآور تأثیر یرسه به برین فرضیاه سوم: یفرض یلیج تحلینتا 

از رردول  ج به دست آمده یپردازد. با توره به نتا می یه انسانیسرما یانجمیق نقش یاز طر
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( آن کمترر  p)مقردار   یو سطح معنادار(  09/0 ) هین فرضیر ایب مسیضر ؛(2) شکل( و 9)

(. لرذا فررض  رفر رد    96/1 < 42/2اسرت )  یآن بزرگتر از مقدار بحران tو آماره  05/0از 

تروان گفرت راهبررد     مری گرردد و در مجمروع    می تأییدمطرح شده  یجه ادعایه و در نتشد

 .دارد یمعنادار تأثیر یه انسانیسرما یانجمیق نقش یاز طر یبر عملکرد مال ینوآور

 برر عملکررد    یراهبرد نروآور  تأثیر یه به بررسین فرضیاه چهارم: یفرض یلیج تحلینتا

پردازد. برا تورره بره     میت یریمد یست  اطالعا  حسابداریس یانجمیق نقش یاز طر یمال

و سرطح   18/0ه ین فرضر یر ر ایب مسر یضرر  ؛(2) شکل( و 9)از ردول ج به دست آمده ینتا

 یه روابرط آن بزرگترر از مقردار بحرانر    یر کل tو آماره  05/0( آن کمتر از p)مقدار  یمعنادار

گرردد و در   مری  تأییرد مطرح شده  یجه ادعایه و در نت(. لذا فرض  فر رد شد96/1است )

سرت   یس یانجر مری ق نقرش  یر از طر یبر عملکرد مال یتوان گفت راهبرد نوآور میمجموع 

 .دارد یمعنادار تأثیر یت مالیریمد یاطالعا  حسابدار

 برر عملکررد    یراهبررد نروآور   ترأثیر  یه به بررسین فرضیا: پنج ه یفرض یلیج تحلینتا

ب یضر ؛(2) شکل( و 9)از ردول ج به دست آمده یپردازد. با توره به نتا می یاخلند دیفرآ

آن  tو آمراره   05/0ر یر ( آن زp)مقردار   یسرطح معنرادار   (؛44/0)  ه مثبرت ین فرضیر ایمس

 یجره ادعرا  ی(. لذا فرض  فر رد شرده و در نت 96/1 < 84/7است ) یبزرگتر از مقدار بحران

نرد  یعملکررد فرا  برر  یتوان گفت راهبرد نوآور میر مجموع گردد و د می تأییدمطرح شده 

 .دارد یمعنادار تأثیر شرکت یداخل

 یسرت  اطالعرا  حسرابدار   یس تأثیر یه به بررسین فرضیا: شش ه یفرض یلیج تحلینتا 

( و 9)از ردول ج به دست آمده یپردازد. با توره به نتا میشرکت  یعملکرد مالت بر یریمد

 05/0ر ی( آن زp)مقدار  یسطح معنادار(؛ 22/0 ) ه مثبتین فرضیر ایب مسیضر ؛(2) شکل

(. لذا فرض  رفر رد شرده و در   96/1 < 69/3است ) یآن بزرگتر از مقدار بحران tو آماره 

سرت  اطالعرا    یتروان گفرت س   مری گردد و در مجمروع   می تأییدمطرح شده  یجه ادعاینت

 .دارد یمعنادار تأثیر شرکت یت بر عملکرد مالیریمد یحسابدار

 یبحث و نتیجه گیر -10

 پژوهش اول هیفرض یبحث و بررس 
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 یبر مبنا .دارد یمعنادار تأثیر شرکت یمال عملکرد بر یج نشان داد که راهبرد نوآورینتا

ان داشت کره  یتوان بمی یو حسابدار یدگاه تووریج از دیشتر نتایر بیحاضر و تفس هایافتهی

 یدیر در بشرش تول  یرانر یژه سرهامداران ا یبه وسهامداران  یبرا رنبه نیمهمتر یعملکرد مال

تمرکرز سرهامداران برر اسراس ارزش      ایر عالقره   دهندهنشان موضوع نیا .دشومیمحسوب 

بهبرود   لاز دو رهت قاب یدیتول هایشرکت یعملکرد مال هاافتهی یبر مبنا سهامداران است.

برا   هرای  رر پرژوهش  یق دیر تطب در خصرو   .یبهره ور یرشد و استراتژ یاستراتژ :است

 ( و1392)ا و همکراران  یر ن یج را برا پرژوهش طراهر   ینترا  ه دوم،یحا ل از فرضر  هایافتهی

   باشد.می همسو(؛ 2020)ان یهوتاها

 پژوهش دوم هیفرض یبحث و بررس 

 دارد. یمعنرادار  ترأثیر شرکت  یبر عملکرد مال یداخل ندیفرآعملکرد ج نشان داد که ینتا

 یو حسرابدار  یدگاه تورور یج از دیشتر نتایر بیز به منظور تفسیحاضر و ن هایهافتی یبر مبنا

 یبهرره ور  ،یمشتر تی)رضا یداخل ندیفرآ لکردبر عم ینوآور ریتأثان داشت که یتوان بمی

د سرازمان  شرو مری بهترر باعرث    یداخل هایندیبهبود فرا است. شده( اثبا  یو رقابت فناور

 رر  ید هرای افتره یق برا  یدر خصو  تطب کند. جادیرا ا یبهتر یشود و عملکرد مال تریرقابت

  دارد. ییهمسو (2020هوتایان ) ج با پژوهشینتا مشابه، هایپژوهش

 پژوهش سوم هیفرض یبحث و بررس 

ه یسررما  یانجر مری ق نقرش  یر از طر یبر عملکرد مرال  یراهبرد نوآور ج نشان داد کهینتا

ج از یشرتر نترا  یر بیز به منظور تفسیحاضر و ن هایافتهی یر مبناب .دارد یمعنادار تأثیر یانسان

در  یانسران  هیسررما  تیریادغرام مرد  ان داشرت کره   یر توان بمی یو حسابدار یتووردگاه ید

 هیسررما  هرای برخرورد برا ارزش   هایاز روش یرانیران ایدرست مدمستلزم درک  یاستراتژ

 تیریمد یایو مزا هاسکیر یابیک  استفاده و ارز ایک  ارزش  هایییدارا ییشناسا ،یانسان

، (2020) انیر هوتاها؛ (1399) یو مصرباح  ییرضرا هرای  نتایج با یافته است. یانسان هیسرما

 باشد.  ، همراستا می(2019کسون و چندلر )یبندو  (2019تا )یو ونوس یاتیاره

 پژوهش چهارم هیفرض یبحث و بررس 

سرت   یس یانجر مری ق نقرش  یر از طر یبر عملکرد مرال  یراهبرد نوآورج نشان داد که ینتا

ز بره  یر حاضرر و ن  هایافتهی یبر مبنا دارد یمعنادار تأثیر یت مالیریمد یحسابداراطالعا  

 ان داشت کره بره منظرور   یتوان بمی یو حسابدار یدگاه تووریج از دیشتر نتایر بیمنظور تفس



 

 

1400زمستان، 3، شماره 1و حسابداری، رلد فصلنامه کنکاش مدیریت  

240 

 

دارد  ازیر معتبرر ن  یاطالعات ست یس کیبه  یسازمان تیریمد ،یراهبرد نوآور م ثر سازیادهیپ

 هرای ازیر اطالعرا  و ن  نیمطابقت ب بهتر اراوه دهد. گیری یتصم یکه بتواند اطالعا  را برا

 سرت  یس .بششدمیعملکرد شرکت را بهبود  تنهایو در  گیری یتصم تیفیک رندهیگ  یتصم

 یبررا  رانیمد یاطالعا  قابل اعتماد برا دیدر تول ینقش مهم تیریمد یاطالعا  حسابدار

و  یدولرت آبراد   یکمرال  هایافتهیج با ینتا بهتر دارد. کیو استراتژ یکیتاکت ما یتشاذ تصما

و همکرراران  یاتیررهارو ( 2020) انیررهوتاها ؛(1398) یریررق ینا ررر ؛(1399) همکرراران

   باشد.میهمراستا  ؛(2019)

 پژوهش پنجم هیفرض یبحث و بررس 

 .دارد یمعنرادار  تأثیر شرکت یند داخلیعملکرد فرا بر یراهبرد نوآورج نشان داد که ینتا

 یو حسرابدار  یدگاه تورور یج از دیشتر نتایر بیز به منظور تفسیحاضر و ن هایافتهی یر مبناب

بره طرور    کننرد، مری  سازیادهیرا پ ینوآور یکه استراتژ هاییشرکت ان داشت کهیتوان بمی

تند و به سرعت به رقبا پاسرخ  هس رییمتعهد به تغ کنند،میبازار نظار   هایمداوم بر فر ت

کننرد کره بره    می جادیرا در بازار ا یدیرد هایداوما  فر ت زینوآور ن هایشرکت دهند.می

بهترر بره    گیرری  یتصم یبرا رانیمد ،جهیدر نت دارد. ازین یو ابتکار پذیرانعطاف هایساختار

و  یاتیر هار هرای افتهیبا ج ینتا دارند. ازین ندهیرهت آ یمال ریو اطالعا  غ یرونیاطالعا  ب

   باشد.میهمراستا  ؛(2019همکاران )

 پژوهش ششم هیفرض یبحث و بررس 

 ترأثیر  شررکت  یت بر عملکرد مرال یریمد یست  اطالعا  حسابداریسج نشان داد که ینتا

 یدگاه تووریاز دج یشتر نتایر بیز به منظور تفسیحاضر و ن هایافتهی یر مبناب .دارد یمعنادار

 تیریمرد  یاطالعرا  حسرابدار   سرت  یس هرای یژگر یوان داشت که یتوان بمی یارو حسابد

 هرای یژگیعدم تمرکز و و یسطح باال ششد.برا بهبود ب یرانیا هایتواند عملکرد سازمانمی

بره موقر  بررودن و    ، یر تجم ، یدامنره وسر   یعنر ی ،تیریمرد  یاطالعرا  حسرابدار   سرت  یس

 ست یس  یوس یژگیو .بششدمیبهبود  یوزه مالبه وبژه در حعملکرد سازمان را  ،یکپارچ ی

 هرا شررکت  یمرال مهر  در بهبرود عملکررد     نیشر یپ ریمتغ کی تیریمد یاطالعا  حسابدار

؛ (2020) و همکراران  یالرواول  و(1398) یریر ق ینا رر  هایافتهیج با ینتا د.شومیمحسوب 

 باشد.میهمراستا 
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 پیشنهادات بر اساس نتایج حاصل از پژوهش -11

توره به نتایج حا ل پیشنهاد می شود در وهله نشست به منظور ارتقای عملکررد بره   با 

سبت به برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت به منظور ارتقای ی،  نویژه در حوزه مال

نیرروی انسرانی بره    هار  کارکنان در زمینه نوآوری و همچنین اهمیرت بره   ی،  مسطح آگاه

فکرری ترالش و همرت بیشرتری از سروی مردیران و        عنوان یک شاخ  ارزنده از سرمایه

 د. متولیان به ویژه در بشش های تولیدی  ور  گیر

پیشنهاد می شود نسبت به پیاده  هابا توره به نتایج حا ل به مدیران و  احبان شرکت 

 هرای  رررای برنامره   ،  اعایرت مقرررا  ر  ،هرا فرآیند الح ی،  اا رالحا  سراختار سازی

برر بهبرود    کره کاری  های بهبود تشکیال  و روشی نوآورانه و یت راهبردهاقوی،  تعملیات

مرت و دقرت بیشرتری    ت،  هتاثیرگرذار اسر   در آینده ها عملکرد مالی شرکت های شاخ 

 د.  داشته باشن

اد مری شرود نسربت بره     پیشرنه  هابا توره به نتایج حا ل به مدیران و  احبان شرکت 

و  حسابداری مدیریت هایشنایی کارکنان با مفاهی  و ابزار آموزشی برای آ هایایجاد طرح 

 د. الش نماینت،  تدر بهبود عملکرد مالی شرک هااستفاده از آن

 هرای پیشنهاد می شرود ویژگری   هابا توره به نتایج حا ل به مدیران و  احبان شرکت 

د ترا دوام و  رهرانی و نروآوری هرای روز تطرابق دهنر      هایمحصوال  خود را با استاندارد

ود مالی بیشرتری نیرز بدسرت    ر،  سماندگاری محصوال  افزایش پیدا کرده و با فروش بیشت

 د. بیاورن

در فراینرد  پیشرنهاد مری شرود     هرا با توره به نتایج حا ل به مدیران و  احبان شرکت 

از سیست  اطالعا  حسابداری مبتنری برر پشرتیبانی تصرمی  گیرری و       یمالارزیابی عملکرد 

ترا نترایج    استفاده نمایند همچنین نوآوری های سیست  حسابداری مدیریتتجاری و  هوش

 د. حا ل شو هامطلوب تری برای آن

 منابع

و  یدر فنراور  ینروآور  ریترأث  ی(. بررسر 1399) بیرام، بنت الهدی؛ حبیبی، محسن و یعقروبی علری.  

کوچرک و متوسرط    یا: شرکت هر ی)مطالعه مورد یالملل نیبازار بر عملکرد تجار  ب تیریمد

و  تیریدر مللد نینلو  یپژوهشل  یکردهلا یرو یتخصصل  یفصللنامه علمل  اسرتان تهرران(.   

 .117-99(, 31)4 ،یحسابدار
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بر عملکررد شررکت برا تورره بره       یانسان هیسرما ریتاث(. 1399. ) یمر ،یاله و مصباح یول ،یرضاو

 یدر مهندس یدکاربر یپژوهش ها کنفرانسی. حرفه ا یو خودکارآمد ینوآور یانجینقش م

 .کرج ،یو حسابدار تیریمد ع،یصنا

بررسی رابطه ی بین نوآوری شرکت در بازاریرابی و  (. 1392. )طاهری نیا، مسعود و سوری، فرزانه

کنفرانس دومین . تولیدی عضو بورس اوراق بهادار تهرانهای  در شرکت عملکرد مالی شرکت

 .ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری

با عملکررد   یفکر هیسرما نیارتباط ب ی(. بررس1399. )یعل ،یثابت، عباس و انور  ؛یابراه ،یغفور

 یپژوهشل  یکردهلا یرو یتخصص یفصلنامه علماشتراک دانش.  یانجیبر اساس نقش م یمال

 .14-1(, 28)4. یو حسابدار تیریدر مد نینو

بررسری تراثیر   (. 1399. )دنیرا علیفری، ملیحره و احردیان پرورپروین،     ؛کمالی دولت آبادی، محبوبه 

کنفرانس اولین . استراتژی محیطی بر عملکرد شرکت با میانجی ری سیست  حسابداری مدیریت

 .بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری

حری  بررسی نقش میانجی حسابداری مدیریت در ارتبراط برین طرا  (. 1398. )نا ری قیری،  فورا

. ینه و عملکرد شرکت های تولیردی پذیرفتره شرده در برورس اوراق بهرادار تهرران      سیست  هز
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