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 چکيده

 شرکت نقل و حمل و زمانی مکانی، متغیرهای تاثیر هدف از این تحقیق بررسی

 زمرة در تحقیق تامین میباشد. این زنجیره محیطی عملکرد بر صنعتی های

 آماری جامعه .دارد قرار کاربردی تحقیقات نوع از و پیمایشی _ توصیفی تحقیقات

 .باشند می کننده صادر صنعتی های شرکت کارکنان کارکنان کلیه حاضر تحقیق

 و باشد می دسترس در احتمالی غیر صورت به تحقیق این در گیری نمونه روش

باشد. پس از تجزیه و تحلیل داده  می 302 با برابر و کوکران فرمول از نمونه حجم

 ها کلیه فرضیات تحقیق پذیرفته شدند.

 های شرکت نقل و حمل و زمانی نی،مکا متغیرهای :يديکل واژگان

 .تامین زنجیره محیطی عملکرد صنعتی،
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 3، علی فيروززاده2آندرواژ اليل، 1یميآلبو نع ميابراه

 ،یدانشگاه آزاد اسالم فارس، جیخل-خرمشهر یالملل نیب واحد ،یبازرگان تیریگروه مد اریاستاد 1

 .رانیا خرمشهر،
 ،یآزاد اسالمدانشگاه  فارس، جیخل-خرمشهر یالملل نیب واحد ،یبازرگان تیریگروه مد اریاستاد 3

 .رانیا خرمشهر،
 .رانیا رودهن، واحد ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یبازرگان تیریگروه مد ،یدکتر یدانشجو 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 علی فيروززاد

تاثير متغيرهاي مکانی، زمانی و حمل و نقل شرکت هاي صنعتی بررسی 

 بر عملکرد محيطی زنجيره تامين

 11/11/1231تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
های خصوصی متعهد به فراهم کردن منابع و اطالعات برای مفهوم زنجیره تامین از تشکیل یک شبکه متشکل از سازمان

در  (.3000 ی،ل،س شده است )الواقتبا دستیابی به اهداف مدیریت کار آمد برای تامین کنندگان و همچنین جریان بخش ها،

های مدیریت زنجیره تامین اقدام به تولید و تامین ابزاری برای اندازه گیری شیوه 3002تحقیقات اخیر لی و همکارانش در سال 

، اطالعات گذاریکردند. ابزار آنها دارای شش بعدبود که شامل مشارکت تامین کننده استراتژیک، ارتباط با مشتری، به اشتراک

ت دهنده روابط دراز مدکننده استراتژیک نشانباشد. همکاری تامینهای داخلی ضعیف و به تعویق افتاده میکیفیت، شیوه

مشتری  باعث نارضایتی و شکایت، ورضایت مشتری باعث ایجاد رابطه بلند بد با میان سازمان و تامین کنندگان است. روابط 

موقع بودن وجود ، به این معنی است که اطالعات که در آن دقت و صحت، کفایت و بهگذاری اطالعاتشود. به اشتراکمدت می

های ناب با حذف شیوه .شونددارد که نشان دهنده کیفیت اطالعات می باشد، میان شرکای تجاری به اشتراک گذاشته می

ت در زنجیره تامین است. با توجه به شوند. تاخیر، تفاوت تاخیر محصوالزوائد، ارزش پایین، تحویل به موقع نشان داده می

ئه کند را اراعملیاتی کمک می تحقیقات موجود، این تحقیق مجموعه ای از دوازده روش مدیریت زنجیره تامین، که به عملکرد

 (.3003، 3، مک کورمک1)ترک من کرده است

ریزی تولید وکنترل، تهیه از برنامهها اعم تولید شامل دامنه وسیعی از فعالیت تامین زنجیره محیطی عملکردمدیریت 

های توزیع، نظارت بر جریان اطالعات الزم در داخل و بین سازی شبکهریزی تولید، تهیه و توزیع و بهینهمنابع مواد برای برنامه

یدی از لهای توباشد. بسیاری از شرکتشوند، میهای اطالعاتی مربوطه پشتیبانی میها، که توسط سیستمها و شرکتسازمان

 2سوافوردکنند )اهای اطالعاتی مختلفی برای دستیابی به چاالکی و بهبود عملکرد عملیاتی خود استفاده میهای سیستمروش

و 2ریزی منابع تولیدی )استیونسون (، برنامه3001، 2ریزی )کوها شامل مواد مورد نیاز برنامه(. این روش3001و همکاران، 

و همکاران،  1(، مدیریت روابط تامین کنندگان )چوی3001یزی منابع سرمایه )کوه و همکاران، ر(، برنامه3002همکاران، 

و  III 1باشند)الک هامیریزی پیشرفته میهای برنامه( و سیستم3002و همکاران،  7(، مدیریت روابط مشتری )تانگ3002

 (.3002، 3مک کورمک

 ریزی منابع انسانی، پیش بینی می شود کهبرنامه ریزی مواد تولید و برنامهریزی مواد مورد نیاز، با استفاده موثر از برنامه

ریزی یابد، در حالی که برنامهمدت زمان بین سفارش تا تحویل کاال هم در سطح تولید و هم موجودی می تواند کاهش می

 (.3001تواند افزایش یابد )کو و همکاران، وری عملیاتی میمنابع و بهره

دارد  نیز اهمیت صنعتیهای و شرکتتامین  زنجیره محیطی عملکردز بر بررسی توانمندسازهای مرتبط با توجه و تمرک

(. این توانمندسازها شامل فاکتورهایی هستند که موجب تسهیل در دستیابی به عملکرد عملیاتی از 3001و همکاران، 10)لی 

جه آموزش بیشتر، بود ضی از این توانمندسازها عبارتند از:بعمی شود.  تامین زنجیره محیطی عملکردهای مدیریت طریق روش

ای و درون های منطقهنامهای، موافقتهای حرفهبیشتر و حمایت مالی، افزایش ارائه اطالعات، دسترسی آسان تر به آموزش

ت ها اسها و دولتای بین نهادها وهمکاری نزدیک بین شرکتهای منطقههای بهتر، افزایش همکاریکشوری بیشتر، زیرساخت

ضروری تلقی  تامین زنجیره محیطی عملکردهای آموزش بیشتر، افزایش بودجه و حمایت مالی برای اجرای موفقیت آمیز شیوه

های تولیدی حائز اهمیت است سوال اصلی تحقیق حاضر این عملیاتی در شرکتشوند. لذا باتوجه به اینکه بهبود عملکردمی

 تامین چگونه است؟ زنجیره محیطی عملکرد بر صنعتی های شرکت نقل و حمل و زمانی مکانی، متغیرهای تاثیر است که
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 ادبيات تحقيق
 زنجيره تامين

پژوهشگران و نویسندگان مختلف، نگرش ها و تعاریف متفاوتی از زنجیره تامین ارائه داده اند. برخی زنجیره تامین را در 

اند. چنین نگرشی تنها بر عملیات خرید در رده اول در یک سازمان تمرکز دارد. و فروشنده محدود کرده  خریدارروابط میان 

گروه دیگر به زنجیره تامین دید وسیع تری داده و آن را شامل سرچشمه های تامین برای سازمان می دانند. بدین ترتیب 

نگرشی صرفا به تحلیل شبکه تامین زنجیره تامین عبارت خواهد بود از تامین کنندگان رده اول، دوم، سوم و غیره. چنین 

خواهد پرداخت. دیدگاه سوم نگرش زنجیره تامین پورتر است که در آن زنجیره تامین شامل تمام فعالیت های مورد نیاز برای 

ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی می باشد. گروهی نیز زنجیره تامین را مجموعه ای از نگرش ها و تفکرات می 

وظیفه آن هم افزایی در عملکرد نهایی شرکت است. با این نگرش عملیات ساخت و توزیع به عنوان بخشی از جریان  دانند که

کاالها و خدمات به زنجیره تامین اضافه می شود. در واقع با این رویکرد زنجیره تامین شامل سه حوزه تدارک، تولید و توزیع 

  [2] ارائه یک محصول به مشتری نهایی و مدیریت آن را پوشش می دهد.می باشد و تمام فعالیت های مورد نیاز برای 

 

 
 

 [2]تامين زنجيره محيطی هاي عملکرد . نوآوري هاي زنجيره تامين در کانال1شکل 
 

 انواع رویکردها به مدیریت زنجيره تامين 
 ن را ذکر کرده است: نوع رویکرد به مدیریت زنجیره تأمی سهتان با بررسی تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین 

باشد. همچنین این رویکرد : بیشتر کارهای انجام شده در مدیریت زنجیره تأمین در این زمینه  می11رویکرد تأمین و خرید

دیریت باشد. در این رویکرد به مدهنده یک فرآیند استراتژیک بازرگانی میبراین نکته تأکید دارد که مدیریت مواد و خرید، ارائه

ها و دوره گردش کاال و هدف بلندمدت استراتژیک آن وری، کاهش موجودیمدت، افزایش بهرهأمین، هدف کوتاهزنجیره ت

باشد. برای تحقق این اهداف مندی مشتری، سهم بازار و سودآوری برای تمامی واحدهای سازمان مجازی میافزایش رضایت

باشد. در این دهندة اصلی میان منابع تأمین و سازمان میطدهند که وظایف خرید ارتباکلیه شرکای سازمان باید تشخیص

کنندگان در مراحل اولیه طراحی محصوالت جدید مشارکت دارند که منجر به نوآوری در فرآیندها و تکنولوژی دیدگاه تأمین

ند کنندگان در فرآیتأمینشود. در واقع با مشارکت دادن افزایش توان رقابتی سازمان میشوند. که در نهایت منجر به مواد می

شوند. حلهای مفهومی جایگزین، انتخاب بهترین قطعات و تکنولوژی میتوسعه راهطراحی محصوالت، تولیدکنندگان قادر به

کارا و کنندگان ناهای بهبود عملکرد از طریق حذف تأمیناین رویکرد( در جستجوی راه بطور کلی مدیریت زنجیره تأمین)در

                                                           
11-Purchasing and supply perspective 
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کنندگان داخلی و خارجی برای ایجاد یک زنجیره تأمین کارا های تأمینها و تکنولوژیر و مفیدتر از ظرفیتاستفاده کارات

 باشد.می

های مدیریت زنجیره تأمین تاکید دارد که آن وظیفه دیگر از جنبهنقل : این دیدگاه بر یکیورویکرد تدارکات و حمل

در  و نقل و تدارکاتدگاه وظیفه مدیریت زنجیره تأمین درآمیختن وظایف حمل باشد. بر طبق این دینقل و تدارکات میوحمل

 13باشد. در این دیدگاه مدیریت زنجیره تأمین مترادف با سیستم یکپارچه تدارکاتو کار میقالب تصمیمات استراتژیک کسب 

کنندة حرکت هائیست که کنترلمانها و سازهای جامع تدارکات شامل ادغام فرآیندها، سیستم باشد. بطور کلی سیستممی

 باشند.کنندگان به مشتریان میمحصوالت از تأمین

ادغام فرآیندهای تولیدی و  ،: هدف مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه12رویکرد استراتژی مدیریت زنجیرة تأمین یکپارچه

ه شامل یک زنجیره تأمین یکپارچ .باشدا میعنوان یک سالح رقابتی برای مقابله با رقبوظایف تدارکات در طی زنجیره تأمین به

در زنجیره تأمین 12سازی انبوه کنندگان، تولیدکنندگان و مشتریان و استقرار مشتریاطالعات در بین تأمین و هماهنگی جریان

بود )تان و هدکنندگان بیشتر باشد، مزایای رقابتی بیشتری مورد انتظار خواباشد. و هر چه سطح ادغام با مشتریان و تأمینمی

 (.3001دیگران، 

 

 نوآوري در زنجيره تامين 
و صنایع وابسته را با روش های لجستیکی و  ITنوآوری هایی که در این عرصه شکل می گیرد، پیشرفت های صنعت 

وژی تکنول بازاریابی در هم می آمیزد، تا بازده عملیاتی را افزایش دهد و تاثیر خدمات را بیشتر کند. این نوآوری ها به کمک

بهبود یافته، و با استفاده از داده های جمع آوری شده، می توانند منجر به سفارش دهی خودکار شوند. از جمله این روش ها 

 ( اشاره کرد.CR( و تامین مستمر )ECRUمی توان به پاسخ دهی کارآمد به مصرف کننده )

از فعالیت های تازه، باعث می شود تا فعالین این عرصه، این نوآوری ها با اختصاص سرمایه گذاری های جدید و یک گروه 

سود مشترک خود را از دو راه زیر افزایش دهند: اول کاهش هزینه ها از طریق بهبود بازده عملیاتی و دوم افزایش درآمد از راه 

مین مستمر می تواند (، سفارش دهی خودکار و سیستم تا POSارائه خدمات کارآمد تر. نوآوری هایی از قبیل نقطه فروش )

( تبدیل نماید. این مسئله در Pullکه محصول را به بازار هل می دهد را به یک نظام کششی ) Pushیک نظام قدیمی توزیع 

  مشخص شده است: 3شکل 
 

 
 

 [5]تامين زنجيره محيطی عملکرد در نقل و حمل و زمانی مکانی، . متغيرهاي2شکل 

                                                           
12 -Integrated Logistics System 

-2 Unixed/Integrated Supply Chain Management Strategy 
14 -Math Customization 
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کانال های توزیع هل داده می شوند. زیرا هر مرکز تجاری به عنوان یک واحد در روش های قدیمی محصوالت به سمت 

مستقل، خودش تصمیم می گیرد که چه مقدار سفارش دهد، چه مقدار انبار داشته باشد و قس علی هذا؛ در نتیجه هر سطح 

این امر تعداد زیادی انبار در از واحد های تجاری تنها بر اساس اطالعات فروش خودشان پیش بینی و تصمیم گیری می کنند. 

هر سطح از توزیع ایجاد می کند و در نهایت باعث می شود تا میان کاالهای تولید شده و مقدار سفارش بین وارد کننده اصلی 

و زنجیره های توزیع خرد تر، تفاوت های چشمگیری بوجود آید. این گونه است که نمی توان هیچ تعادلی بین مقدار سفارش 

می تواند به نحو چشمگیری باعث  CRو  POSرحله ایجاد کرد. این درحالی است که به کارگیری روش های خالقانه در هر م

 کاهش سطح موجودی ها، حمل و نقل، هزینه های انبار داری و رفع مشکالت در خرده فروشی گردد.

ه سمت توزیع کننده سوق داده و روش های جدید لجستیک، موجودی می تواند به نحوی ب ITبا بهره گیری از صنعت 

شود. به طوریکه باعث حذف انبار در توزیع کنندگان پایین دستی خواهد شد. پیمایش مستمر داده های مربوط به نقطه فروش 

نیز، باعث آغاز یک فرآیند تامین مستمر می شود که در آن توزیع کننده مجاز به ارسال مستقیم کاال به فروشندگان پایین 

ه فروشان خواهد بود. در نتیجه با استفاده از چنین نوآوری هایی می توان روش های عملیاتی را به گونه ای بهبود دستی و خرد

بخشید که باعث کاهش هزینه ها و بهبود خدمات گردد. با این وجود، به دلیل شرایط ویژه این گونه مبادالت، اغلب تجار تمایلی 

  ازگار شدن با این روش ها، مشکل دارند.به سرمایه گذاری در آنها نداشته و در س

 

 شرایط و خصوصيات حمل و نقل
بسته به اینکه چه نوع مبادالتی صورت می گیرد، سرمایه گذاری های جدید و اقدامات الزم در جهت نوآوری در یک 

مایه گذاری جدید زنجیره تامین خاص، ممکن است باعث ایجاد چالش ها و سختی هایی برای اعضای این زنجیره شود.  یک سر

 [5] هنگامی چالش برانگیز می شود که:

 سنجش و ممیزی آن سخت باشد؛

 قابل انتقال بین اعضا نباشد؛

  به عضوی ویژه یا منظوری خاص اختصاص داشته باشد.

سنجش و ممیزی یک سرمایه گذاری در مواردی مشکل ساز می شود که با دارایی هایی ناملموس چون دانش یا کیفیت 

آیند ها سر و کار داشته باشیم. مثال ممکن است یک فعالیت خاص که منجر به ایجاد هزینه می شود، در فرآیند قابل در فر

تشخیص نباشد، زیرا نتایج آن به آسانی قابل مشاهده نیست. به عنوان نمونه، هنگامی ایجاد یک سیستم سازگار با نقطه فروش 

صرفه خواهد بود که تعداد زیادی مشتری را سرویس دهد. در غیر این صورت برای یک توزیع کننده دست باالیی مقرون به 

تسری هزینه های ایجاد چنین سیستمی به فروشندگان پایین دستی امکان پذیر نیست.  همچنین سرمایه گذاری چنین توزیع 

مل و نقل و... ممکن است کننده ای بر روی موارد نامشهود اما پرهزینه ای چون کیفیت، آموزش کارکنان، بهسازی خطوط ح

منجر به سود شود، اما این سود در یک بازه زمانی طوالنی به دست خواهد آمد، در حالی که هزینه های آن خیلی زودتر به 

 دیگر مشتریان تسری پیدا خواهد کرد.

ری به ل تسبه خاطر این مسائل است که سرمایه گذاری بر روی یک سیستم تامین مستمر/ نقطه فروش بهینه شده قاب

 سطوح پایین تر توزیع و یا مشتریان پایین دستی نیست؛ زیرا منافع آن برای این سطح از مشتریان قابل تبیین و تعیین نیست.

از طرف دیگر، متمایز بودن برخی از این روش ها از آن جهت قابل توجه است که برای اجرای آن، سرمایه گذاری های 

اری بر روی ابزار، منابع انسانی و غیره می طلبد. برای مثال اگر یک توزیع کننده، سیستم دیگری را نیز از قبیل سرمایه گذ

منحصربه فردی را برای حمل و نقل و سیستم ویژه ای را برای انبارداری ایجاد کند تا بتواند تنها به یک مشتری مشخص 

ود، این امر  منجر به زیان های مالی سرویس دهد، و ناگهان آن مشتری خاص به سمت توزیع کننده دیگری متمایل ش

 چشمگیری خواهد شد.

همچنین یک سیستم تامین مستمر، توزیع کننده را ملزم می کند تا برای یک مشتری پایین دستی مخصوص، سیستم 

( CR)انبارداری ویژه ای را با هزینه ای گزاف ایجاد کند و یا سامانه اخذ سفارش خود را به منظور استحصال تامین مستمر 
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مشتری پایین دستی را نیز ملزم می کند تا برای هماهنگی عملیاتی بیشتر بر  (CRبازسازی کند. در مقابل، چنین سیستمی )

روی سیستم های نرم افزاری یا سخت افزاری توصیه شده توسط تامین کننده، سرمایه گذاری کند و در ضمن هر تامین کننده 

به فرد خود را داشته باشد و در مجموع هزینه های هنگفتی متوجه توزیع کنندگان  نقطه فروش نیز ممکن است سیستم منحصر

در خصوص هزینه های تراکنش، هر سرمایه گذاری خاص،  (1996) 12پایین دستی خواهد شد. با توجه به نظریه ویلیامسون

ند. ی این دسته مبادالت ایجاد می کبه دلیل غیر قابل بازگشت بودن و تعهداتی که ایجاد می کند، مشکالت دیگری را نیز برا
[6] 

مشکالت امنیتی مربوط به ریسک وجود فرصت طلب ها، عقد قرار دادهای ساده را نیز در میان تجار مشکل می سازد و 

حتی باعث امتناع آنها از چنین سرمایه گذاری هایی می شود. به محض اینکه یک فروشنده پایین دستی به یک سیستم تامین 

طه فروش متعهد شد، در مقابل افزایش قیمت ها از جانب تامین کننده، آسیب پذیر می شود. به طور بالقوه یک مستمر/ نق

تامین کننده می تواند تعهدات مالی، کیفیتی و یا لجستیکی خود را به فروشنده پایین دستی انتقال دهد و او را با مشکل مواجه 

ننده برای تاسیس یک سیستم انبارداری خاص، وی را در مقابل مشتری کند و همچنین، سرمایه گذاری عظیم یک تامین ک

پایین دستی آسیب پذیر می کند ) به دلیل نوسان در نحوه سفارش(. به عالوه تامین کننده در مقابل افزایش ناگهانی هزینه 

ین مشکالت وقتی بروز می های حمل و نقل نیز آسیب پذیر خواهد بود. و در نهایت نوبت به  مشکالت مالکیتی می رسد و ا

 کند که انتقال مالکیت و اطمینان از حقوق مالکیتی به آسانی قابل انجام نیست.

آنچنان که در ادامه نشان خواهیم داد، مبادالتی که با سه شاخص سنجش ضعیف، متمایز بودن و غیر قابل انتقال بودن، 

  وآوری در زنجیره تامین ایجاد می کنند.مشخص می شوند، مشکالت حادی را برای پذیرش و سازگاری با ن

 

 متغيرهاي زمانی و مکانی 
مکانی(  به قواعد تقسیم بستگی دارد. یک قانون اصلی این است که با تقسیم کافی  و زمانی )متغیرهای ترتیبات سازمانی 

ا در میان شرکت سود همه شرکت ها را به مشارکت تشویق کنیم. ترتیبات سازمانی می بایست روحیه همکاری موثری ر

کنندگان القاء کند به نحوی که هرکدام جداگانه به سرمایه گذاری و فعالیت در خصوص نوآوری در زنجیره تامین تمایل پیدا 

کنند. با استفاده از یک سازماندهی جدید باید سود را به نحوی تخصیص داد تا سازمانی که سرمایه گذاری بیشتری دارد، سهم 

ریافت کند، تا سازمان ها مجاب شوند که خود را در سرمایه گذاری های سنگین و فعالیت های مضاعف بیشتری از سود را د

 این عرصه درگیر کنند.

با ایجاد ترتیبات سازمانی کارآمد، فعالین عرصه قادر خواهند بود تا نه تنها حداکثر سود ممکن را از طریق نوآوری، کسب 

یز به نحو منصفانه ای تقسیم نمایند. این ترتیبات سازمانی می تواند شامل روش های کنند، بلکه می توانند سود حاصله را ن

جدید انعقاد قرارداد، مالکیت و پارامترهایی اجتماعی باشد تا موجب مجاب کردن فعالین اقتصادی، برای استفاده از نوآوری 

 [5]شود.

ی را با هم همگرا کند. در برخی از کشور ها ابزارهایی شرایط قرارداد می تواند به صورت محسوسی فعالیت های مراکز تجار

قانونی مانند کدهای همسان تجاری، قابلیت پیش بینی قانون و تقویت قرارداد را ساده تر می سازد. این خود باعث توسعه 

ن فروشندگان پاییگستره امکانات قرارداد می شود. به عنوان نمونه، برای در امان بودن از افزایش قیمت های فرصت طلبانه، 

دستی می توانند به عقد قرارداد امانی با توزیع کنندگان باالدستی بپردازند. دو طرف قرارداد ممکن است توافق کنند که خریدار 

درصد مبلغ فاکتور سازنده را به توزیع کننده اصلی بپردازد. یا اینکه برای حفاظت فروشنده پایین دستی از ضعف  10مثال 

، می توانند به عقد قراردادی مبنی بر تضمین کارآمدی لجستیکی دست یابند، به نحوی که برای موارد خاص، تامین قرارداد

 جریمه هایی مشخص بشود.

                                                           
15 Williamson 
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به همین صورت، برای رفع ریسک موجودی توزیع کننده، فروشنده پایین دستی می تواند قراردادی عقد کند که در آن 

برخی موارد مشمول مشکالت جدی در عقد قرارداد می شوند که طرفین را  حداقل خرید مشخص شده باشد. در هر صورت

 [5] برای چنین ترتیبات سازمانی  نامناسب می سازد.

انتقال مالکیت به مناسبترین سرمایه گذار، حقوق مالکیت مناسبی را فراهم می آورد، که مالک را قادر می سازد تا در 

غیر مستقیم از دارایی ها مدعی باشد. در غیر این صورت، در صورت عدم مالکیت، خصوص در آمد و دیگر حقوق و یا استفاده 

ارزش ایجاد شده با چنین سرمایه گذاری هایی قابل ادعا نیست و تمایل شرکت ها را برای سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه 

سرمایه و اهرم کنترلی مناسبی است در های مرتبط با نوآوری می کاهد. به طور خالصه مالکیت، تضمینی است برای بازگشت 

 دست سرمایه گذار.

عوامل اجتماعی قواعدی غیر رسمی هستند که فعالین این عرصه را به فعالیت هایشان مقید می سازد و براساس فهم 

ه . عوامل اجتماعی موثر در ترتیبات سازمانی  ممکن است، ب (Heide,1994) [7]مشترک فعالین این عرصه شکل می گیرند

شدت برای برخی از فعالیت های گسترده در قرارداد، حیاتی باشد. در شرایطی که مالکیت به آسانی قابل انتقال )و یا قابل 

تشریک( نیست هم نقش عوامل اجتماعی به شدت پر رنگ و محسوس خواهد بود. بنابر این عوامل اجتماعی می توانند، ممکن 

   [8]دیریت و سازماندهی منابع غیر قابل تشریک باشند.ترین و قابل اتکا ترین مکانیزم، برای م

 

 محيط سازمانی
اگر به الیه های باالیی یک اجتماع توجه کنیم، مشخص می شود که  محیط سازمانی شامل بلوک های مختلفی از یک 

 متوقف کنند ملت و فرهنگ است. نیروهایی در محیط سازمانی وجود دارند که ممکن است شرکت را در جایگاه سنتی خودش

 و مانع از حرکت آن به سوی افق نوآوری در زنجیره تامین شوند. 

 سه عامل عمده را در شکل گیری محیط سازمانی موثر می دانند:(Scott,2001) نظریه پردازان 

 قواعد تنظیمی؛

 هنجارها؛

 [9]شناختی.  –عوامل فرهنگی 

گردد. مراکز قانون گذاری مانند دادگاه ها و دولت به نوعی بازگو قواعد تنظیمی به دولت و سازمان های قانون گذار باز می 

کننده استانداردهای اجتماعی هستند، که خود درسطح کالن بازتابی از قدرت های سیاسی و اجتماعی آن هاست. موسسات 

ی به صورت مستقیم، قانون گذار معموال قدرت خود را به وسیله دو مکانیزم اصلی القاء می کنند. اول ایجاد محدودیت های

. از سوی دیگر  (Grewal & Dharwadkar, 2002) [10]بوسیله دستورات و دوم به صورت غیر مستقیم، بوسیله قوانین

قانون گذار مشوق هایی در اختیار دارد که می تواند رفتار موسسات تجاری را تحت تاثیر قرار داد )مانند مشوق های مالیاتی، 

 تعرفه ها و غیره(.

خی از کشورها قوانین به گونه ایست که به شرکای تجاری تضمین می دهد، تا در صورت ایجاد یک سیستم تامین در بر

مستمر/ نقطه فروش ماده یا شروطی برای جریمه های مربوط به فروش امانی یا تضمین کارایی لجستیک، در نظر بگیرند. 

ز سوی فروشنده پایین دستی، اطمینان الزم را برای شرکای همچنین دیگر تضمین ها از قبیل، تضمین حداقل میزان خرید ا

 تجاری بوجود می آورد.

هنجارها، بازگو کننده ارزش ها و نرم های اجتماعی یک جامعه هستند، که به رفتارها از طریق باورهای اجتماعی، شکل 

توزیع از چنین هنجارها و نرم هایی . آنچه باید مد نظر داشت این است که رفتارهای اعضای کانال (Scott, 2001)می دهند

  [10].متاثر است و شناخت آنها یکی از ضروریات محسوب می شود
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 پيشينه تحقيق
گذاری اطالعات در آوری اطالعات و به اشتراکدر مورد اثر هم ترازی فن 3012در سال  17و جیانگ ونگ 11فی یی – 1

ترازی فناوری اطالعات دارد هدف این پژوهش بررسی اثرات همان میعملکرد عملیاتی زنجیره تامین پژوهش انجام دادند که بی

(ITو به اشتراک  ) گذاری اطالعات در عملکرد عملیاتی در زمینه زنجیره تامین است. بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع، این

های خاص برای مشارکت زنجیره تگذاری اطالعات به عنوان منابع / قابلیترازی فناوری اطالعات و به اشتراکمطالعه نقش هم

ترازی فناوری اطالعات، به تولید کننده چینی با پاسخ به آزمون روابط بین هم 121کند. اطالعات از تامین را توصیف می

گذاری ترازی و به اشتراک( هر دو هم1دهد که )آوری شد. نتایج نشان میگذاری اطالعات، و عملکردعملیاتی جمعاشتراک

ترازی فناوری اطالعات دارای یک اثر غیر مستقیم بر ( هم3دارای اثرات مستقیم و مثبت بر عملکرد عملیاتی بوده، )اطالعات 

( هم ترازی فناوری اطالعات و به اشتراک گذاری اطالعات 2باشد، و )گذاری اطالعات میعملکرد عملیاتی از طریق به اشتراک

اقتصاد  های زنجیره تامین دررند. الگوی قابلیت عملکرد توسعه منابع برای زمینهتاکید مختلفی در بهبود عملکرد عملیاتی دا

-،استقرارقابلیت به اشتراکIT گذاری منابعدر حال ظهور است. مدیران چینی ممکن است تاکیدات مختلفی بر روی به اشتراک

 (.3012انگ ونگ ، وری عملیاتی و اثربخشی ان داشته باشند )فی یی و جیگذاری اطالعات برای بهره

 

تحقیق به نام تجزیه و تحلیل ساختاری عملکردها و تحقیق مدیریت  3012و همکاران در سال  11دیرزیکووسکی -3

ی مدیریت عملیات و مدیریت دارد همانطورکه زمینههای پزشکی انجام دادند که در آن بیان میی تامین در مراقبتزنجیره

بخش  یاکید بیشتر بر خدمات نیز پدید آمده است. صنعت بهداشت و درمان دربرگیرندهزنجیره تامین تکامل یافته است، ت

های حاضر به وضعیت بهداشت و درمان مدیریت عملیات و مدیریت زنجیره باشد، با این حال، در پژوهشمهمی در خدمات می

دیریت عملیات و مدیریت زنجیره تامین با تامین کمتر پرداخته شده است. هدف از این تحقیق انجام تجزیه و تحلیل ساختار م

های موجود در مورد ( موضوعات اولیه و یا زمینه1مطالعات انجام شده در بهداشت و درمان و پاسخ به سه سوال کلیدی: 

های رایج در بهداشت و درمان ( روش2باشند، بهداشت و درمان ومقاالت مدیریت عملیات و مدیریت زنجیره تامین چه می

( تحقیقات آینده مدیریت عملیات و مدیریت زنجیره 2باشد، و ت عملیات و مدیریت زنجیره تامین که کارمی کنند چه میمدیری

 های بهداشتی چه خواهد بود؟تامین در مراقبت

در هفت  3011و  1313سواالت از طریق تجزیه و تحلیل ساختار مقاالت بهداشت و درمان منتشر شده بین سال های  -

ای مجله علمی در زمینه مدیریت عملیات و مدیریت زنجیره تامین ، مجله علوم تصمیم گیری، مجله بین المللی عملیات هرسانه

و مدیریت تولید، مجله بین المللی اقتصاد تولید، مجله مدیریت عملیات، مجله مدیریت زنجیره تامین، مدیریت تولید و عملیات، 

مقاله، و تجزیه و تحلیل دقیق مقاالت،  373از طریق غربالگری  شکل گرفتند. لمللی،و مدیریت زنجیره تامین: مجله ای بین ا

های کمی برای شناسایی موضوعات در حال حاضر تحقیق، ( استفاده از روش1این مقاله حداقل چهار مورد مهم را در بردارد: 

گیری تحقیقات آینده ( توصیف کیفی جهت2 ( ارائه شرح روند کیفی زمینه پژوهشی عالی ، و2( روند روش شناختی کمیتی، 3

 (. 3012)دیرزیکووسکی و همکاران ، 

 

های عملیاتی بر پاسخ تامین کننده تحت قراردادهای تحقیقی در مورد  سیستم 3012میرزا حسینیان  در سال  – 2

 ت پس از بازار است که با هدفمبتنی بر عملکرد انجام داد که قرارداد مبتنی بر عملکرد یک استراتژی خدمات جدید در عملیا

های کلیدی یک قرارداد مبتنی بر عملکرد، اندازه گیری عملکرد است که جبران نتایج عملکرد تشکیل شده است. یکی از مولفه

توسط عواملی مانند سهام پایه، قابلیت اطمینان و زمان پاسخ دهی تحت تاثیر قرار می گیرد. برای رسیدن به سطح عملکرد 

کنندگان باید قابلیت اطمینان اجزا و زمان قابل جبران را بهبود بخشند. قابلیت اطمینان اجزاء در یک سیستم ، تامینمورد نظر
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 یهای عملیاتی و ظرفیت خدمات است. در این تحقیق ما، ردهموجودی بخش قابل اصالح یک عملکرداز تعدادی از سیستم

صمیمات ها در تلیل پارامتری به منظور بررسی تاثیر تعداد کل سیستموتحقابل اصالح سیستم موجودی بخش واحد و تجزیه

ده ها  در پاسخ عرضه کنندهد که تعداد سیستمتامین کننده تحت یک قرارداد عملکرد را بررسی کرده است. نتایج نشان می

رزا کند، نقش کلیدی دارند) میهای تاخیری به عنوان انگیزه منفی استفاده میکاال زمانی که مشتری از تعداد متوسط سفارش

 (.3012حسینیان، 

 

های اطالعاتی زنجیره تامین: اثرات ان بر تحقیقی به نام استراتژی سیستم  3013در سال  30و طرفدار 13کرون فله– 2

ای هعملکرد زنجیره تامین و عملکرد شرکت انجام دادند که در آن به ارتباط بین استراتژی زنجیره تامین و استراتژی سیستم

دازد. با نظریه پردازی از زنجیره تامین و پراطالعات زنجیره تامین، و تاثیر آن بر عملکرد زنجیره تامین و عملکرد شرکت می

اثر  یهای اطالعات زنجیره تامین در یک چارچوب فراگیر از تئوری پردازش اطالعات، ما فرایند فرضیهمتون استراتژی سیستم

و استراتژی در روابط مربوطه بین د -برای انعطاف پذیری  IS وری وبرای بهره IS -زنجیره تامین  ISتعدیل مثبت دو استراتژی 

و عملکرد زنجیره تامین را ارائه کردیم. بر اساس تجزیه و تحلیل تاییدی و مدل معادالت  -سوددهی و اثرسریع –زنجیره  تامین 

 302های پیمایشی از اعضای مدیریت ارشد و اجرایی در خرید / مدیریت / تدارکات / عملکرد زنجیره تامین، از ساختاری داده

ارتباط   ISپذیری( استراتژی برای انعطاف ISبرای کارایی ) IS دهیم که راین فرضیه را سنجیده و نشان میشرکت، ما این اعتبا

ما همچنین ارتباط مثبت بین عملکرد زنجیره  دهد.و عملکرد زنجیره تامین را افزایش می SCبین سود )سرعت( استراتژی 

و  31SCزنجیره تامین در رابطه بین سود )سرعت( استراتژی تامین و عملکرد شرکت، واثر )جزئی( وساطت کامل عملکرد 

ای هدهیم.این مقاله به مقاالت زنجیره تامین با ارائه درک نظری و تجربی از اینکه چگونه استراتژیعملکرد شرکت را نشان می

SC  و IS آن را . در انجام این کارکندتوانند با یکدیگر برای افزایش عملکرد زنجیره تامین کار کنند،کمک میاستراتژی می ،

را افزایش  SCتواند سود حاصل از استراتژی های خاص ای است که میشناسایی انواع خاصی از زنجیره تامین پرتفوی برنامه

های زنجیره تامین است. برای و استراتژی SCگیری دو نوع استراتژی دهد. این مقاله همچنین توسعه و تایید ابزار برای اندازه

 های خاصگذاری برای اتخاذ و استقرار مناسب برای استراتژیدهد به راهنمایی در تصمیم گیری سرمایهمقاله ارائه می عمل،

SC های کاربردی که استقرار این شرکت در زنجیره تامین خود را، و نیازهای ترازی بین برنامهو تجزیه و تحلیل عدم هم

 (.2012کرون فله، طرفدار،  (آن است  SCپردازش اطالعات از استراتژی 

 

در عملکرد عملیاتی  ERPسازی و اجرای سیستم تحقیقی به نام تاثیر پیاده 3011در سال  32و دریک سوزا 33ماداپوسی–2

( تاثیر دارند ERPریزی منابع سازمانی )سازمان انجام دادند که در آن، تغییر در عملکرد عملیاتی را که دراجرای سیستم برنامه

و عملکرد   ERPردند. مدل های مبتنی بر مقاالت و نظریه محور به بررسی ارتباط بین وضعیت اجرای سیستم را بررسی ک

آوری شدند. نتایج نشان ای جمعای برای بررسی روابط فرضیهها از طریق یک مطالعه زمینهعملیاتی اختصاص داده شد. داده

دهند. ت عملکرد عملیاتی را بطو متفاوت تحت تاثیر قرار میمحاسبا ERPهای سیستم دهد که اجرای هر یک از مدولمی

، به عنوان یک کل، بر روی اندازه گیری عملکرد عملیاتی را نشان ERPعالوه بر این، نتایج تاثیر اختالف اجرای سیستم 

مدوالر و سیستم  دهد که اگر محققان و مدیران تغییرات را در عملکرد عملیاتی در هر دوسطوحها نشان میدهد. یافتهمی

 (.3011تواند بدست اید )ماداپوسی ، سوزا ،برای عملکرد عملیاتی می ERPارزیابی کنند درک بهتری از مشارکت سیستم های 
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های اطالعاتی های مطالعه رویداد در تحقیق سیستمتحقیقی در مورد روش 3011در سال  32، الری 32کنچیتچ کیو - 1

های ویداد بر اساس چارچوب نظری بازارهای سرمایه کارآمد است و قابل توجه است که قیمتانجام دادند که این مطالعات ر

های ساخته شده توسط شرکت برای بازار امنیتی شامل همه اطالعات در دسترس برای بازار است. به عنوان یک نتیجه، اگهی

ا نگه دارد. این مقاله به بررسی استفاده از مطالعات کند که می تواند قیمت بازار راطالعاتی را برای شرکت کنندگان فراهم می

های حسابداری با استفاده از یک رویکرد سه جانبه پرداخته است. های اطالعاتی و بررسی اطالعات سیستمرویداد در سیستم

د، که در آن حوادث، کنهای مطالعه وقایع استفاده میکند که از روشابتدا، این مقاله بررسی جامعی در مورد پژوهش ارائه می

های تصویب های اطالعاتی، به عنوان مثال، اگهیهای ساخته شده توسط شرکت در مورد مسائل مربوط به سیستماگهی

اله ، این مق"ها می باشند. دوماهای اطالعاتی شرکتریزی منابع شرکت و تاثیر موارد امنیتی در سیستمهای برنامهسیستم

ای هاند را، همراه با برخی از پارامترهای کلیدی و نگرانیکه در تحقیقات قبلی مورد استفاده قرار گرفتههای مطالعه وقایع را روش

سازی مطالعه رویدادها ، این مقاله اظهارات مهم مسائل مربوط به مدل"دهد. سومامرتبط با اجرای آنها را بطور خالصه شرح می

 (.3011دهد )کنچیتچ کیو ، الری ، می را ارائه کرده، و آن را به پژوهشگران پیشنهاد

 

های اطالعاتی: تحقیقی به نام بررسی مجدد عملکرد کاربر سیستم 3010و همکاران در سال  31بونتاری کوسیتا نوریت -7

شود. انجام دادن که بیان که منجر به باالترین سطح عملکرد کاربرمی  ISاستفاده از داده کاوی برای شناسایی ویژگی های 

وری مردم، فرآیندهای کسب و کار و دارد با افزایش فشارهای رقابتی، مدیران سعی در تحقق بخشیدن به هر مقدار از بهرهمی

های شود، که مدیران چگونه می توانند سیستم( دارند. این امر منجر به این پرسش میITهای جدید اطالعات )آوریفن

کارایی برای کاربران نهایی پیاده و اجرا کنند؟ در این راستا، مدیران به طور مداوم  اطالعاتی را برای رسیدن به سطوح باالتری از

وری از طریق استفاده از فناوری اطالعات ها و انتظارات برای افزایش در بهرهبه دنبال مشاوره در مورد نحوه مالقات با وعده

ستیابی به عملکرد باالتر از طریق استفاده از فناوری اطالعات باشند. با این حال، نتایج حاصل از تحقیقات در مورد چگونگی دمی

گذاری به مدیران در دادن هر گونه مشاوره برای سرمایه ISدر سازمان است باهم ترکیب شده است. در نتیجه، برای محققان 

روی این سوال تمرکز  باشد. در این تحقیق ما برکه منجر به باالترین کارایی ممکن شود مشکل می ISهای خاصی از جنبه

توانند برای رسیدن به نتایج مورد را که مدیران می ISهای خاص داریم. ما از یک رویکرد داده کاوی، اطالعات مربوط به ویژگی

ایم. یافته های ما هر دو دانش جدید محققان و مدیران  که می نظر با توجه به عملکرد فردی دستکاری کنند، استفاده کرده

وت به عملکرد کاربر تئوری تحقیق و عمل مدیریت عملکرد کاربر را. عالوه بر این، روش تحقیق ما روشی جدید برای تواند تفا

اشد. بهای بزرگ بسیاری از محققان میدهد، که مشکل و یکی از نگرانیایجاد ارتباط بین نظریه و عملکرد در پژوهش ارائه می

ی و یا صنعت که به تولید فرضیه از داده ها به منظور تحقیقات نظری و کاربردی تواند توسط محققان دانشگاهاین رویکرد می

 (.3010عالقه مند هستند، اجرا شده و تعمیم داده شود )کوسیتا نوریت و همکاران، 

 

های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد تحقیقی به نام تاثیر شیوه 3010در سال  31و راجر اسچرودر37سهل احمد  -1

( HRMدارد عالقه به مدیریت منابع انسانی استراتژیک )های شناخت کشور و صنعت انجام دادند که بیان میتفاوت عملیاتی:
های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی پرداخته است تعدادی از مطالعات تحقیقات تجربی که به بررسی تاثیر شیوه33

های مدیریت منابع انسانی در مدیریت کمی برای رسیدگی به تاثیر شیوه را جمع آوری کرده است. با این حال، توجه بسیار

عملیاتی شده و در سراسر کشور و صنایع تعمیم یافته است. موفقیت برخی از تصمیم گیری های کسب و کار )به عنوان مثال 

ها یت منابع انسانی در کشورهای مدیرهای میان شیوهسازی و اکتساب( مستلزم شناخت و آشتی تفاوتجهانی شدن و یکپارچه
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ی مدیریت منابع انسانی که در زمینه صنعت و کشور باشد. این مطالعه با هدف تعمیم تاثیر هفت شیوهو صنایع مختلف می

ها حمایت کلی برای برای هفت پیشنهاد شده است، در درجه اول روی اثرات این شیوه در عملیات و اجرا تمرکز دارد. یافته

های تولیدی را برای کارخانه HRMآل سیستم ت منابع انسانی را فراهم کرده و به طور تجربی یک نوع ایدهی مدیریشیوه

 (. 3010معتبر ساخته است )احمد، اسچرودر ، 

 

ها های اطالعاتی داخل سازمانی در تامین منابع شرکتتحقیقی در مورد اثرات سیستم 3010دریک و کرامر در سال –3

های معامالتی در اقتصاد، به دنبال رابطه فناوری اطالعات به منظور دند که این مقاله برای نشان دادن هزینهاز خارج انجام دا

کنندگان آمریکایی استفاده کرده است. ما دریافتیم که استفاده های پژوهشی تولیدتامین منابع تولید از خارج بوده و از داده

توانیم تاثیرات مهم بین فناوری مین منابع بیشتر از بیرون همراه است، اما نمی( با تاIOSهای سازمانی )بیشتری از سیستم

یافت شد، نشان  IOSو  ITاطالعات داخلی و تامین منابع از بیرون را پیدا کنیم. یک اثر متقابل منفی بین محاسبات داخلی

، و IOSیز بین فناوری اطالعات داخلی و دهد که این دو ممکن است جایگزین هم شده و یکدیگر را تکمیل کنند. این تمامی

رساند. این بینش مدیران به اینکه چطور تری از ماهیت و اثرات فناوری اطالعات میرابطه این دو، دانشمندان را به درک دقیق

 (.3010دهد )دریک و کرامر، های مختلف منابع را حمایت کنند را تغییر میتوانند بخشمی ITانواع 

های پژوهشی به نام بررسی اثرات فرآیندهای عملیاتی و سیستم 3010در سال 23، اورس 21، درنسر  20رابینویچ–10

های تولیدی سیستم های اطالعاتی بر عملکرد موجودی انجام دادند که در آن بیا ن می دارند طول دهه گذشته، شرکت

ر بسیاری از موارد، نتایج بدست آمده بسیار کمتر از اطالعات سازمانی گسترده را به منظور بهبود عملکرد خود اجرا کرده اند. د

دهد که به منظور بهبود عملکرد بیشتر، دسترسی به اطالعات به موقع و مفید حد پیش بینی شده اند. تحقیقات قبلی نشان می

مک ف کهای اطالعات سازمانی گسترده ممکن است به تحقق این هدباشد . در حالی که سیستمتقاضای مشتری ضروری می

سازی انبوه نیز ممکن است در بهبود عملکرد موجودی شرکت کنند، فرآیندهای عملیاتی، مانند مدیریت موجودی و سفارشی

های اطالعات سازمانی گسترده، موثر باشد. در این مقاله به یک مدل معادالت ساختاری پرداخته شده است که تاثیر سیستم

دهد که با استفاده از فرآیندهای عملیاتی، کند. نتایج نشان میکرد موجودی را ارزیابی میهمراه با چهار فرآیند عملیاتی بر عمل

های اطالعات سازمانی گسترده، منجر به بهبود عملکرد ، به جای استفاده از سیستم-درست به موقع-(JITبه ویژه در زمان )

تا تحویل ان و نسبت گردش موجودی می شود  به عنوان موارد محاسبه شده توسط سوداگری موجودی، زمان سفارش کاال

 (.3010)رابینویچ، درنسر، اورس، 

 

آوری های کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد عملیاتی: تحقیقی در مورد تاثیر فن 3003و همکاران در سال 22دواراج –11

( با منافع مستقیم ITاطالعات ) آورینقش تولید اطالعات یکپارچه در زنجیره تامین انجام دادند که درحالی که مبحث فن

نجیره های زهایی در شیوهآوریباشد، با این حال تاثیر چنین فنآوری های کسب و کار الکترونیک بر عملکرد در ارتباط میفن

تامین تا حد زیادی به یک محدوده ناشناخته در پژوهش باقی مانده است. فرضیه ما این است که در حالی که ممکن است هیچ 

آوری های تجارت الکترونیک در عملکرد وجود نداشته باشد، این فن آوری ممکن است ادغام مشتری و د مستقیم از فنسو

ی کاال در زنجیره تامین، که به نوبه خود ممکن است بر عملکرد اجرا تاثیر بگذارد را حمایت سازی عرضه کنندهیکپارچه

های خود را به یک محصول عمده که به گانی جمع آوری کردیم که پاسخهای پاسخ دهندکند.برای بررسی فرضیه مان، داده

انجامد، با یک مشتری خاص، و یک منبع مهم متمرکز کرده بودند. تجزیه و تحلیل ما نشان داد که هیچ سود فرایند تولید می

سازی ادغام مشتری و یکپارچهآوری آوری های تجارت الکترونیک در عملکرد وجود ندارد، با این حال این فنمستقیم از فن

کند. عالوه بر این، یکپارچه سازی عرضه کننده کاال بر هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و ی کاال را پشتیبانی میعرضه کننده

                                                           
30- Rabinovich 
31- Dresner 
32-Evers  
33- Devaraj 
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سازی مشتری و عملکرد وجود ندارد. در نتیجه، بین ای بین یکپارچهعملکرد تحویل تاثیر مثبت داشت، با این حال هیچ رابطه

رد. ای وجود داوری های کسب و کار الکترونیک و یکپارچه سازی عرضه کننده کاال که منجر به عملکرد بهتر شود رابطهآفن

-چههایی که هر دو نوع از یکپارسازی مشتری و تامین کننده وجود دارد که مفهوم شرکتعالوه بر این، اثر متقابل بین یکپارچه

شوند را، به طور قابل توجهی بهتر از دیگران توصیف و کار الکترونیک پشتیبانی میآوری های کسب سازی را دارند توسط فن

  (.3003کنند) دواراج و همکاران، می

 

 روش تحقيق
 هیکل رحاض قیتحقی آمار جامعه.دارد قراری کاربرد قاتیتحق نوع از و یشیمایپ _ی فیتوص قاتیتحق زمرة در قیتحق نیا

 در  یاحتمال ریغ صورت به قیتحق نیا دری ریگ نمونه روشد.باشنی می صادر کننده کارکنان کارکنان شرکت های صنعت

پرسشنامه تحقیق با استفاده از مقاالت بیس تهیه  . باشدی م 302 با برابر و کوکران فرمول از نمونه حجم و باشدی م دسترس

 گردید که آلفای کرونباخ شاخص ها در جدول زیر خالصه شده است:
 

 سواالتیی ایپا نرخ( 1)ل جدو
 

 ییایپا نرخ ریمتغ فیرد

 0.865645 مکانی متغیرهای 1
 0.988206 متغیرهای زمانی 3
 0.889772 نقل و متغیرهای حمل 2
 0.961714 عملکرد محیطی زنجیره تامین 2
 0.865645 یکلیی ایپا 2

 

 تجزیه و تحليل داده ها

 AVEميانگين واریانس به اشتراک گذاشته 
 

 رازش روایی همگراشاخص ب-2جدول
 

 AVEشاخص برازش  مقادیراستاندارد مقادیر برآورد شده

 مکانی متغیرهای 2/0بیشتر از  0.736419

 متغیرهای زمانی 2/0بیشتر از  0.631914

 نقل و متغیرهای حمل 2/0بیشتر از  0.692091

 عملکرد محیطی زنجیره تامین 2/0بیشتر از  0.734447

است که حاکی از  2/0سازه باالتر از  7شود، مقدار مربوط به این معیارها برای هر مالحظه می 3همانگونه که در جدول 

 روایی همگرایی مناسب مدل دارد.

 

 برازش مدل ساختاري
های اندازه گیری نوبت به برازش مدل ساختاری ، بعد از بررسی برازش مدلPLSها در روش مطابق با الگوریتم تحلیل داده

. همانطور که قبالً گفته شد بخش مدل ساختاری به سؤاالت کاری ندارد و تنها متغیرهای پنهان و روابط بین رسدپژوهش می

 گردد.آنها بررسی می
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 (t-value)مقادیر  Zضرایب معناداري 
 

 شاخص برازش مدل -3جدول 
 

 t-valueمقادیر  مقادیراستاندارد مقادیر برآورد شده

 انیمک متغیرهای 31/1بیشتر از  3.170

 متغیرهای زمانی 31/1بیشتر از  3.443

 نقل و متغیرهای حمل 31/1بیشتر از  2.498

 عملکرد محیطی زنجیره تامین 31/1بیشتر از  5.986

 باشد.باشد میمی 31/1ها، باالتر از شود، مقدار مربوط به این معیارها برای همه سازهمالحظه می 2همانگونه که در جدول 

 

 R Squaresمعيار 

 22/0، 13/0همانگونه که قبالً اشاره شد این معیار نشان از تأثیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا دارد و سه مقدار 

 گیرند.در نظر می R2را سه مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  17/0و 
 

 شاخص برازش روایی همگرا -4جدول 
 

 R Squaresمقادیر  مقادیراستاندارد مقادیر برآورد شده

 مکانی متغیرهای 172/0و  222/0، 130/0 0.778416

 متغیرهای زمانی 172/0و  222/0، 130/0 0.824591

 نقل و متغیرهای حمل 172/0و  222/0، 130/0 0.772893

 عملکرد محیطی زنجیره تامین 172/0و  222/0، 130/0 0.809271

زا، با توجه به سه مقدار مالک، مناسب بودن برازش مدل ساختاری را تائید برای سازهای درون  R2مقدار -2طبق جدول 

 کند.می

 

 GOFمعيار 

 گردد:این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می

 
 

 Communalitiesمقادیر اشتراکی -5جدول 
 

 سازه مقادیراشتراکی 

 مکانی متغیرهای 127/3 110202/0

 متغیرهای زمانی 221/3 

 نقل و متغیرهای حمل 012/0 

 عملکرد محیطی زنجیره تامین 011/1 

 برابراست با: GOFبنابراین مقدار 

2
RiesCommunalitGOF 

iescommunalit

7228.0791.066055.0
2

 RiesCommunalitGOF

http://www.joas.ir/


 71 -93، ص  7911، بهار 71پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

اند با معرفی شده GOFبه عنوان سه مقدار ضعیف، متوسط و قوی برای  21/0و  32/0، 01/0با توجه به اینکه سه مقدار 

 گردد.برازش کلی مدل تائید می 7331/0حصول مقدار 

 

 ل پایه با مقادیر تیمد -2نمودار 
 

 دهد.را برای مدل ساختاری و اندازه گیری نشان می tنمودارزیر مقادیر 

 

 مدل پایه با مقادیر تی -3نمودار 
 

 بر روی فلش ها مشخص مسیر ضریب دهد. مقادیرنمودار فوق میزان ضرایب مسیر را بین متغیرهای مورد بررسی نشان می

 شده اند.

 قیق در جدول زیر آورزده شده است:تحلیل مسیر متغیرهای تح
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 خالصه نتایج -6 جدول
 

 نتیجه آماره تی ضریب استاندارد فرضیه

 رب صنعتی های شرکت مکانی متغیرهای تاثیر

 تامین زنجیره محیطی عملکرد
 تایید فرضیه 111/2 222/0

 رب صنعتی های شرکت زمانی متغیرهای تاثیر

 تامین زنجیره محیطی عملکرد
 تایید فرضیه 321/3 301/0

 های شرکت نقل و حمل متغیرهای تاثیر

 تامین زنجیره محیطی عملکرد بر صنعتی
 تایید فرضیه 107/2 212/0

 مطابق با نتایج  تمامی فرضیه های تحقیق پذیرفته شدند.

 

 نتيجه گيري و پيشنهادات
کامل نخواهد شد مگر  صنعتیای هشرکت تامین زنجیره محیطی عملکردهای مدیریت زنجیره تامین و درک تاثیر روش

نتایج  با توجه به. تامین زنجیره محیطی عملکردمرتبط به  مکان و زمان و حمل و نقلدر نتیجه ی توجه به بررسی فاکتورهای 

 تجزیه و تحلیل تحقیق حاضر پیشنهادات زیر ارائه میگردد:

ان شرکت، سازمان را در تأمین اهداف و در نتیجه مدیران شرکت باید توجه داشته باشند که تأمین منابع از تامین کنندگ

روابط خود با  شرکتشود تا این رضایت بیشتر مشتریان و ماندگاری سازمان یاری خواهد کرد. در نتیجه پیشنهاد می

عرفی م .البته با توجه به این که تامین کنندگان اصلی ایران خودرو از طریق شرکت ساپکو و تامرا بهبود بخشد کنندگان تأمین

ا ایجاد و البته می توان ب می شوند پیشنهاد می شود که تعداد بازرسی ها هنگام تامین مواد اولیه بیشتر و دقیقتر انجام گیرد.

 نظارت جامع تر و کاملتری داشت. (SRMتقویت تدارکات الکترونیکی مدیریت ارتباط با تامین کنندگان)

 ر زمینه تامین مواد اولیه جهت تولید محصوالت جدیددولتی د-ایجاد سرمایه گزاریهای مشترک خصوصی

 تعامل و همفکری بین مدیران و تامین کنندگان در راستای پیشبرد تامین قطعات

استفاده مدیران از تکنیکها و روشهای متعدد جهت ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان )مانند تکنیک های داده کاوی(با 

 توجه به تولید ناب

 رهایی جهت بهبود در به اشتراک گزاری اطالعات در سطح زنجیره تامین عوامل تولیدایجاد سازو کا

 برنامه ریزی های استراتژیکی جهت بهبود چابکی زنجیره تامین عوامل تولید

 ارتقاء لجستیکی تامین کنندگان )کانبان تولید/تولید سلولی(

 استفاده از وامهای دولتی جهت تامین قطعات

 جهت مقابله با تحریم های بین المللی و محدودیت تامین کنندگانتدوین راهکارهایی 
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