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  چکیده
در  یکاالها و خدمات صادرات تجارت افزایشصادرات موجب  در حوزهات اطالع یفناور ظهور امروزه
ر بازار د یدیتول یکاالها در عرصه تیفیک جادیا یبرا یمحکم لیامر دل نیشده است و هم یجهان حوزه

 ادراتیص رتبه شودیکشور باعث م کیدر  یصادرات یو سرعت عرضه کاالها تیفیک. است یرقابت جهان
های ستمیاعمال نفوذ س یبررسهدف از پژوهش حاضر . ابدی شیافزا زین یالمللنیب یادر بازاره ورآن کش
 نانیدم اطمو ع فرآیند ینوآورکننده لیبا در نظر گرفتن نقش تعد نیتأم رهیزنج بر عملکرد وکارکسب

ی راب. صادراتی استان تهران در نظر گرفته شده استهای جامعه آماری در این پژوهش شرکت. باشدمی
ها داده یآورجمعگردید و برای استفاده  یاطبقهتصادفی  گیرینمونهدست آوردن حجم نمونه از روش هب

 یتارمعادالت ساخ یسازمدلاز ها داده لیوتحلهیتجز یبرا. استاندارد استفاده شده است پرسشنامه نیز
ی نعوامل سازمادهد می تحقیق نشان تحلیلیهای یافته. شده است استفاده SmartPLS افزارو نرم

ل نفوذ اعما بر یمثبت ریتأث ارتباطات داخلی ،اطالعات یاتصال فناور ،فعال یآورفن یریگجهتشامل 
اعضای  فشار ایضاً همچنین مشخص شد عوامل درون سازمانی شامل. دارد وکارکسبهای سیستم

 ریتأث کهیدرحال. رددا وکارکسبای همثبتی بر نفوذ سیستم ریتأثارتباط با اعضا  و کیفیت نیتأم رهیزنج
حاکم  طیراشدن و ش یبا توجه به رقابت. نشد دییتأکننده تعدیلبه عنوان  تیعدم قطعو  فرآیندنوآوری 

ا استفاده ایجاد کرد تا ب ندهایفرآ ینوآوربستری مناسب برای ایجاد  کرد یسع دیصادرات با نهیکشور درزم
  .در زمینه صادرات شدها نهیرعت و دقت و کاهش هزس شیافزا موجبخودکار  یندهایفرآ از

  عدم قطعیت ،فرآیندنوآوری  ،نیتأمعملکرد زنجیره  ،وکارکسب هایستمیسنفوذ اعمال  کلیدی: هایهواژ

   .JEL: R41 ،Q55 ،O31 ،D80 ،M10بندی طبقه

 

 
 

 

 

                                                                                                                             
یی، باطبادانشگاه عالمه طی، و حسابدار یریتدانشکده مد صنعتی، گروه مدیریت ی،ورو بهره یفیتک یشگرا یصنعت یریتمد ارشد یکارشناس یدانشجو. 1
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 مقدمه
 ،پیدا کرده استاطالعات افزایش  دیجیتالی شدن سرعت (ITآوری اطالعات )توسعه سریع فنبه  با توجه

 خطوط شدن یتالیجید (8512 ،1دلوئیت) .شده استشکل تغییر  دچارسنتی  نیتأمبنابراین مدل زنجیره 
تعداد محصوالت افزایش در (SCM) نیتأمهای بزرگ در مدیریت زنجیره و استفاده از داده نیتأم رهیزنج
جهانی،  ، مقیاسزمانیتر، شفافیت تحویل سریع، خدماتزی سامنجر به سفارشی این امر که شدهواقع مؤثر
ابراین، بن؛ است شدهها شرکت پایداریبرای  هاو افزایش تالش خدمات ارائه از نظرها هزینهشدن  تریرقابت

بیشتری  هاها و چالشمنجر به فرصت این مواجه هستند که تیعدم قطعبا رقابت بیشتر و  در بازار هاشرکت
کشور  یو اجتماع یو نقش صادرات در اهداف اقتصاد گاهیبه جا با توجه. (8513، و همکاران 8ژائو)شود می

 ادراتدر صفعال  یوکارهابه کسبلزوم توجه  ،یالمللنیب یبازارها درشدن موضوع رقابت مطرح ن،یو همچن
  .(139۱،نیا و همکاران)رحیم مهم است شیازپشیب

ادی زی الشها، متأسفانه تاکنون تی صادرات در عملکرد صادراتی شرکتهای مهارتالعلیرغم اهمیت با
 .استهای تولیدی صادراتی ایران انجام نشده شرکت ازیموردنهای صادراتی شناخت مهارت در خصوص

له و مقاب هافرصتآوردن  به دست، یصادراتهای شرکت بین رقابت شیافزا یبرا (139۱ ،)عالی و تورچیان
 یبرا نیتأم رهیبا اعضا در زنج و اندداده رییوکار خود را تغکسب یهایها استراتژا، شرکتهچالش نیبا ا

متقابل  یروابط رقابت نیبنابرا؛ کنندیم یکارمحدود هم یکسب سود فرد یبه جا یآوردن سود کل به دست
 BSL3 سازیادهپی نیبنابرا؛ شوندیم نیگزیجا شتریب یکارهمو  ترکیبا روابط نزد جیتدربه اهشرکت نیب

 مریی افعل یتالیجید یتجار طیدر مح یرقابت تیمز شیافزا یبرا نیتأم رهیزنج یاعضاهمکاری با 
 ستمیس کیکه شامل  یکل یاتیعمل ستمیس کیتوان می شرکت را کی وکارکسب ستمیس. است یضرور
 ستمیس کی (VMI) ،فروشنده شدهتیریمد یموجود ستمیس کی (ERP) ،یمنابع سازمان یزیربرنامه

هنگام . گرفت در نظر (IO) یسازمان نیب ستمیس کی( و IS) یاطالعات ستمیس کی (SC) ،نیتأم رهیزنج
 طیمح کیتوان در می را یشتریب یتجار یهاتیها، فعالشرکت انیدر م وکارکسبهای سیستم یسازادهیپ

 . (8518، همکاران و 4تیاسم)د کاربرد واحد انجام دا کینسبت به  کپارچهی یکیالکترون

رفته در نظر گ دیمهم با عوامل یها، برخشرکت انیدر م وکارکسب ستمیس کی ایجاد، به منظور حالنیباا
 یاتیروز و عملبه دیو اتصال شبکه آن، با یداخل فناوری اطالعاتشرکت، مانند  کی یعوامل داخل. شوند
 یو شرکا هاشرکت نیبرابطه  یکیو نزد رقابت طیمانند مح یعوامل خارج (855۱،و همکاران 0لی) .باشند
 یکه وقت دهدیمطالعه نشان م نیا (851۱،و همکاران 6)دوبی .گرفته شود در نظر دیبا زین هاآن یتجار

خود  یتجار اتیدر عملرا  دیجد ی اطالعاتفناور یکاربرد یهاطور فعال برنامهبه صادراتیی هاشرکت
 رگذاریتأث زانیچه متا  تالیجید یاطالعات یو حضور ساختارها یمال تعهد ت،یریمد تیحما کنند،یاتخاذ م

خود  میز تصما یبانیپشت تیلقاب دیشرکت با کی یو ساختار ارتباط یشبکه داخل ،یموارد نیدر چن. است
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 ،عالی ففناور یریگمطالعه جهت نیا ن،یبنابرا؛ را داشته باشد وکارکسبهای سیستم یسازادهیپ یبرا
اعمال که  کندیم شنهادیپ یرا به عنوان عوامل سازمان یو ارتباطات داخل فناوری اطالعاتاتصاالت 

استفاده  کاروکسبهای سیستمکه از  ییهاشرکت ن،یا عالوه بر. کندیم لیرا تسه وکارکسبهای سیستم
 یه عوامل خارجمطالع نیا ن،یابرابن؛ کنندیم لیتبد کیرا به رابطه شر کنندهنیتأم -داریخر هرابط کنندیم
 ر نظرد یسازمانعنوان عوامل درونرا به اعضارابطه  تیفیو ک نیتأم رهیزنجاعضای مانند فشار  (یطیمح)
ردازش پ هینظر ن،یا عالوه بر. کندیم قیتشو وکارکسبهای سیستم یها را به اجراکه شرکت ردیگیم

 یطیمح تیعدم قطعمقابله با  یبرا یشتریبه اطالعات بها تشرککه  کندمی شنهادیپ 1(IPTاطالعات )
و  رقبا ینیبشیپرقابلیاقدامات غ دار،یناپا کنندگاننیتأم ،یمشتر یتقاضا رییکه مربوط به تغ دارند ازین
 . (8510 ،و همکاران 8)ونگاست مرتبط  نیتأم رهیدر زنج یسازمان نیب یهاتیفعال یدگیچیپ

ناسب مت هاآن یاستراتژ یزیرپردازش اطالعات و برنامه تیبا ظرف دیها بات شرکتپردازش اطالعا یازهاین
(، BSL) وکارکسب یهاستمیس اعمال نفوذ نهیدر زم (851۱ ،و همکاران 3نژیب) .ابدیباشد تا عملکرد بهبود 

که  تسامر مستلزم این ا نیا که دارند ازین ینیبشیپ یبرا یبه اطالعات مشابه یتجار یتمام شرکا
 ،ران)هولت و همکا ؛طور مکرر به اشتراک گذاشته شودبه یتجار رهیزنج یهاوهیمربوط به ش دیاطالعات جد

صادراتی برای فعالیت در محیط رقابتی امروزی و بهبود عملکرد تجاری خود های شرکت ن،یبنابرا (8554
 هایی موضوع اعمال سیستمبه صورت کل. ود قرار دهندخ یتجار یدسترس همه شرکا را ابد اطالعاتی

دیدی ج نسبتاًموضوعات  تیعدم قطعو  فرآیندصادراتی نوآوری های شرکت نیتأمبر زنجیره  وکارکسب
یان بمطالعه حاضر  .پرداخته شده است هاآن صادراتی کمتر بههای ویژه در شرکتهستند که در ایران و به

 یرگذااکبه اشتر یو محتوا تیفیک کنند،یمعمال ارا  وکارکسبهای سیستمها شرکت یکه وقت کندیم
بر . ندک تیرا تقو نیتأم رهیعملکرد زنج تیو در نها ابدی شیافزا یتجار یشرکا انیدر م دیاطالعات با

 یراب یچارچوب مفهوم کی جادیمطالعه شامل ا یاهداف اصل ق،یتحق خأل پر کردنباال و  یهابحث اساس
 یریگجهت) یاثرات عوامل سازمان شیو آزما وکارکسبهای عمال سیستمبرای ا کنندهلیدرک عوامل تسه

 تیفیو ک نیتأم رهیعضو زنج فشار) یسازمانو عوامل درون (یو ارتباطات داخل IT، اتصال فناوری فعال
و  رآیندف ینوآور کنندهلینقش تعد یهدف آخر بررس. در نظر گرفت وکارکسب هایسیستمبر  (اعضا رابطه
 .است نیتأم رهیو عملکرد زنج وکارکسبهای نفوذ سیستم نیدر رابطه ب تیطععدم ق

 ینظر مبانی

 وکارکسبهای ستمیاعمال نفوذ س

 رهیوکار خود، از جمله زنجکسب یهاستمیها ساست که شرکت یاوکار درجهکسب یهاستمیاعمال نفوذ س
و  تی)چنگالور اسم .کنندیفارشات استفاده مس یاجرا یها براکرده و از آن بیترک گریکدیرا با  ن،یتام

مفهوم اعمال نفوذ با بهره گیری از تمام منابعی که برا دستیابی به اهداف جدید یا اضافی  (8518همکاران، 
 مندی ازکارها برای بهبود کارایی و بهرهعنوان یکی از راهاعمال نفوذ به ارتباط دارد. ،در دسترس است
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)چنگالور  شودتر شناخته میک سازمان برای دستیابی به بازده باالتر و نتایج باثباتهای موجود در یظرفیت
 (.8518و همکاران،  تیاسم

 قیرا از طر هانهیتا سود را به حداکثر رسانده و هز سازدیها را قادر مشرکت ،دوجانبه سودمند یهمکار
 یسازکپارچهیشامل  وکارکسب یرچگکپای (8558 گیفن،) .برسانندوکار به حداقل کسب یسازکپارچهی

اعمال  .دهدیها را مو داده طالعاتو تبادل ا یاست که اجازه دسترس یافزارنرم ،یافزارسخت یاستانداردها
 یبر رو که در آن دارد یژاپن یهادر شرکت 1پرستویک ستمیاز س یمفهوم مشابه وکارکسبهای سیستم

 دهند، شیرا افزا یو نوآور یمعامله را کاهش دهند، هماهنگ یهانهیاند تا هزمتمرکز شده یدیمنابع کل
 وکارکسبهای اعمال سیستم (8514 ،و همکاران بروتر) .داشته باشند یترباثبات دیتر و تولکم یطلبفرصت
مربوط  یتجار یکارکردهاطور گسترده مدل به نیا. دهدیرا گسترش م نیتأم رهیزنج یسازکپارچهیدامنه 

های نفوذ سیستم نیبنابرا (8518 ،)اسمیت ؛دهدیرا کاهش م عیو توز تدارکات ها،فرآیندها، فهرستبه ادغام 
 وکاربکس یهاستمیها سشرکتبه آن  با توجه در نظر گرفت که یامؤلفهعنوان توان بهمی را وکارکسب

 یهافرآیندو  یمشتردمات ، تبادل اطالعات، خهاسفارشانجام  یبرا هاآن کرده و از بیرا با هم ترک خود
ند، به خود استفاده کن وکارکسب یهاستمیها از سکه شرکتنیدر عمل، قبل از ا. کنندیاستفاده م یتجار

 ریتأثو  یاطالعات یهاتیقابل اسیتا دامنه و مق دهندیرا توسعه م شرکت ونیاتوماس سیستم ادیاحتمال ز
 . خود را محدود کنند یسازمان

های سیستمو  هاستمیس یسازکپارچهی نیب زیکردند، تما اشاره (8518) و همکارانت اسمی 8چنگالور
ود، مدت منجر شکوتاه یرقابت تیممکن است به مز هاستمیس یسازکپارچهیاست که  نیا وکارکسب
اعمال  تیموفق. شودیم داریپا یرقابت تیمز کیمنجر به  وکارکسبهای اعمال نفوذ سیستم کهیدرحال

الزامات  ثرمؤطور به تواندیم شرکت کیدارد که چگونه  یبستگ نیبه شدت به ا وکارکسبهای ستمسی
ادغام  قیراز ط شیهاتیقابل تیبه تقو تواندیرا برآورده کند و چگونه م انشیشرکا و مشتر یسازشبکه
ستفاده ابا  ادبیات در هاییادغام نیچن. ادامه دهد داریپا یرقابت یایمزا شیافزا برای یافق ای یعمود یتجار

 جهیدرنت (8556 ،همکارانو  )محمد .اندشده ی، بررسشرکتاز عوامل مختلف، هم در داخل و هم در سراسر 
 یهامستیتا س کنندیانتخاب م نیتأم رهیزنج یهاکه شرکت یسازمان نیبو  یعوامل مختلف سازمان

که در  طورهمان رند،یگیقرار م یلعه مورد بررسمطا نیکنند در ا تیخود را تقو نیتأم رهیزنج وکارکسب
 .شودمی داده حیتوض شتریب اتییادامه با جز

 یعوامل سازمان

نابع گسترده و م یکیاز دانش تکنولوژ یتوجهمقدار قابل نیازمند وکارکسبهای سیستمنفوذ اعمال  ازآنجاکه
 و 3د)الس .اتخاذ کنند شانیازهایاز ن تیحما یرا برا یدیجدهای یآورطور فعال فنبه دیها با، سازماناست

بتوانند  هاکتتا شر کندیم لیرا تسه امور سازمان کیداده در  ادغام نیبر ا عالوه (851۱ ،همکاران
 یبه ارتباطات داخلها شرکت یابیدست زانیم (8513 و همکاران، لئو) .کنند تبادلخود  یاطالعات را با شرکا
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 (8516) جاکوبز و همکارانش .کندیم فایا وکارکسب هایاعمال سیستم لیسهدر ت یدینقش کل زین مؤثر
که  کندیم ایجاد هاکارکنان و سازمان نیاحترام ب یفضا کی مناسب یارتباط داخلبرقراری  دادند که نشان

 یلیدال انعنورا به یمطالعه، عوامل سازمان نیا نیبنابرا؛ شودیمنجر به روابط باز، اعتماد و درک متقابل م
 گیریجهت که ییجا، گیردمی در نظرهستند،  وکارکسبهای ستمیبه استفاده از س لیماها که شرکت

 که ممکن است یسازمان یعنوان فاکتورهابه یو ارتباطات داخلفناوری اطالعات فعال، اتصال  یفناور
 .شودمی رفتهیپذ ،کند لیرا تسه وکارکسبهای سیستم نفوذاعمال 

 فناوری فعال گیریجهت نیب ینشان دادن رابطه علت و معلول یبرا (1993) 1گروور یلعه از ادعامطا نیا
 یتکنولوژ هر جز ییبه عنوان توانا تواندیارتباطات راه دور م. کندیاستفاده م وکارکسبهای اعمال سیستمو 
 ،)جرفی و همکاران .شود فیشرکت تعر کی طیدر مح گرید یو داخل یاتصال و تعامل با هر جز خارج یبرا

 مؤثر یگذار، امکان به اشتراکمناسببا اتصال  یکیمنبع تکنولوژ کی (:8552 همکاران،و  یدوب)؛ (:8511
ها تشرکت، شرک فناوری اطالعاتاتصال  تیقابل یعنی؛ آوردیفراهم م نیتأم رهیزنج طیاطالعات را در مح

 ییهارکتش نیبه چنکه  مبادله کنند نیتأم رهیخود در زنج یرکابا ش مؤثرطور تا دانش را به سازدیرا قادر م
 ،و همکاران لئو)مجدد دهند  بیانتقال و ترک یعملکرد یواحدها در سراسرتا دانش را  دهدیاجازه م
8513) . 

 نیب ماتیتبادل اطالعات و تصم، یداخلارتباطات  کردند، فیتعر (8516) و همکاران کوبزیج طور کههمان
 عاتمطال ن،یا عالوه بر. کندمی هموارتر درک متقابل جادیاعتماد و ا برقراری یشرکت برا کی کارکنان

ان و آس تعاملشرکت را قادر به  یهابخشخوب،  یداخل یارتباط سمیمکان کیاند که نشان دادهقبلی 
 .دبخشمی را توسعه یو انسجام سازمان دهدیکه درک متقابل را ارتقا م کندیم یراحت در شبکه داخل

 درخواست یبرا تریقو لیتر و تماآسان یمنجر به دسترس تواندیامر م نیا (8510 ،و همکاران نیدیدیز)
در  ن،ینابراب؛ شود عاتاطال یآورمربوط به اتخاذ فن یریگمیتصم در صورتاعضا  ریسا یاز سو یبانیپشت

کدیگر یتا با  دهدیآن امکان م یضاشرکت به اع کی یاست که ارتباطات داخل نیحاضر فرض بر ا مطالعه
خود حرکت  به نوبه این مورد که آورندو درک متقابل به دست  باشندداشته  یکسانی دگاهیکنند، د کاریهم

 .کندیم لیرا تسه وکارکسبهای سیستم یسازادهیپ یبرارا  جلو شرکترو به

 سازمانیبینعوامل 
 ،و همکاران 8تیاسم) .مرتبط هستند نیتأم رهیزنج طیمح ها درشرکت نیبا روابط ب یسازمان نیبعوامل 
 یمطلوب از تعامالت اجتماع جیکسب نتا با هدف نیتأم رهیزنج یشرکا انیم یکارهم یهافرآیند (855۱
 ،)توماس و همکاران .شودمی در نظر گرفته هانهیرساندن هز داقلها و به حپاداش حداکثر رساندنبا به 
 اریبس نیتأم رهیزنج یاعضا یبرا یسازمان نیب کیدن حداکثر منافع، روابط نزدآور به دست یبرا (8515

  .(8559 ،همکاران و 3گانسان) شودیم تلقی مهم
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فتار و ر ارتباطاتبر  یابالقوه ریتأث گروه اعضای یبر رونشان دادند که فشار  (8515) توماس و همکاران
 تیادغام نکنند، مز رهیزنج ستمیخود را در س وکارکسب یهاستمیها ساگر شرکت رایدارد، ز یمشارکت

 یها براتکه شرک یلیبه عنوان دال یسازمان نیبعوامل  نجا،یدر ا ن،یبنابرا؛ خواهند داشت یکمتر یرقابت
 تیفیو ک نیتأم رهیزنج اعضایو فشار  کندیم فیتعر شوند،یم کیتحر وکارکسب هایسیستم یسازادهیپ

 نیا .شوندیاتخاذ م کنند،یم لیرا تسه وکارکسبهای اعمال سیستمکه  یواملبه عنوان ع روابط اعضا
 اروککسب یهاستمیادغام س یها را برااست که ممکن است شرکت یسازمانفشار شامل دو عامل درون

نشان دادند ( 8516) و همکاران 8جیانگ (8553،و همکاران 1)پترسون .قرار دهد ریتحت تأث نیتأم رهیزنج
ین اعضای بروابط  تیفیک یابیارز یبرا توانندیکه م است یمشترک یهایژگیو اعتماد و تعهد ت،یرضا که

 یایمنجر به مزا دتوانیم یتجار یشرکا نیباال ب تیفیباکروابط . رندیقرار گ مورداستفاده نیتأمیک زنجیره 
در  (8510 ،و همکاران 3هاپنر) .شود ایپو اروککسب طیمح کیدر  یتبادل دانش تجار جهیمتقابل و در نت

در . کند لیاعتماد و درک متقابل را تسه تواندیشرکا م نیباال ب تیفیبا ک یروابط ،نیتأم رهیزنج نهیزم
بر . افتیتر خواهند آسان گرید یشرکا باخود را  وکارکسب یهاستمیاتصال س هاشرکت ،یطیشرا نیچن

 نیمتأ رهیزنج یاعضا انیرابطه مطلوب م کیه عنوان رابطه اعضا را ب تیفیمطالعه ک نی، ااساس نیا
 .دهدیرا نشان م تیکه اعتماد، تعهد و رضا کندیم فیتعر

ده از با استفا توانندیم، کنندیمهمچون صادرات فعالیت  ییهانهیزمکه در  ییهاشرکت، مثالعنوانبه
را  یقابتر یهاتیو توسعه قابل یهمکار یبرا یچارچوب ،وکارکسب یهاگروه لیو تشک یتجار یسازشبکه

 نیب عواملبا استفاده از  توانندیم هاشرکتآورند. بدین منظور،  اقتصادها به وجود نیها در اشرکت یبرا
ابند ، به این مهم دست یکم، تناسب همکاران یاعتماد، شکاف تعامل ،یوابستگ نان،یمانند؛ اطم یسازمان

   (.1392)هوشمند و همکاران، 
 

 اطالعات یگذارکاشترا
 اتاطالع یگذاراشتراک به. است اطالعات یگذاراشتراک به ،یهماهنگ جادیا در یاصل یهاجنبه از یکی
 همراود نیتأم رهیزنج یشرکا با را اطالعات از یتنوع شرکت کی که یاگستره صورت به توانیم را
و کارآمد اطالعات  مؤثر یهاانیجراطالعات به  شتراکا (1391 ،)صفری و همکاران .کرد فیتعر ،کندیم
مطالعات  درادامه (8513 ،)چانگ و همکاران .اشاره دارد نیتأم رهیزنج کی درآن  یشرکت و شرکا کی نیب

 کی نیب مناسب تیفیباکاطالعات  انیاطالعات به عنوان سطح جر یگذارمطالعه، به اشتراک نیدر ا ،یقبل
 .(8513 )چانگ و همکاران، شودیم فیتعر نیتأم رهیزنج کیآن در  یشرکت و شرکا

را کاهش  یاثر شالق رایاست، ز یاستراتژ یمحتوا ستمیس کیدر توسعه  تیموفق دیاشتراک اطالعات کل
اطالعات به  تیفیمطالعه، ک نیدر ا (8512 ،و همکاران 4کوچان) .بخشدیداده و عملکرد شرکت را بهبود م

اشاره کردند  (855۱،بنتون و 0)ژو. شودیم فیتعر یاطالعات یدقت و در دسترس بودن محتوا زانیعنوان م
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 یژگیاست و از نه و یاطالعات ستمیک سی یدر سودمند یمهم کنندهنییاطالعات عامل تع تیفیکه ک
اتصال  ،یموقع بودن، اتصال داخلموضوع استفاده کردند: دقت، در دسترس بودن، به نیا یریگاندازه یبرا

 نهیشیبا توجه به پ. اطالعات یروزرسانبهو تکرار  بودن، در دسترس بودن تبطمر، کامل بودن ،یخارج
ر دسترس : دقت، دمیکنیاطالعات استفاده م تیفیک یریگاندازه یراب ریز یژگیحاضر، ما از هفت و قیتحق

ات ه اطالعک ییهاشرکت. یبودن و دسترس مرتبطکامل بودن،  ،یروزرسانبه یبودن، به موقع بودن، فراوان
 نیتأم ؤثرترم هماهنگ کردنقادر به  نیو بنابرا دارند یشتریب تیشفاف گذارند،یبه اشتراک م گریکدیرا با 

 .(8554 ،و همکاران1 تهول) کاالها و خدمات هستند انیو ساده کردن جر جددم

 نیتأم رهیعملکرد زنج

، شامل SCM یابیارز اساسبر  نیتأم رهیمختلف عملکرد زنج یهایریگاندازه در مورد یمطالعات قبل
)چانگ و  .اندبحث کردهها همانند استفاده از ظرفیتو عوامل ناملموس  هاهمانند هزینهعوامل ملموس 

ار به ک نیتأم رهیعملکرد در زنج یریگاندازه یرا برا مؤلفه سه (8559) و پترسون نیمارت (8513 همکاران،
در  یگذارهیبا سرما نتوامی را نیتأم رهیعملکرد زنج. یو امور مال چرخهزمان  ،یگرفتند: فهرست موجود

 نهیهز نیو همچن کنندهنیتأمو عملکرد  خدماتو  لیتحو در سطوح یبازده خروج ،یموجود سطح
با تمرکز بر اثرات به  SCM یابیبه عنوان ارز نیتأم رهیمطالعه، عملکرد زنج نیدر ا. کرد یریگاندازه

 . است شده فیتعر نیتأم رهیدر زنج وکارکسبهای سیستم نفوذاطالعات و  یگذاراشتراک

 ،نیتأم رهیاطالعات بر عملکرد زنج یگذاراشتراکو به  وکارکسبهای نفوذ سیستماثرات  یریگاندازه یبرا
. یریپذو انعطاف یخروجعملکرد ، منابععملکرد : میرا اتخاذ کرد (1999) بیاموناز  یدیما سه عنصر کل

 ،نلپرس یازهاین ،یموجود حاز جمله سط، الزاماتحداقل  یریگاندازهشامل  یطور کلهمنابع بعملکرد 
 تیفیک ،یمشتر تیرضا/ ییبا پاسخگو یخروج عملکرد. است نهیو هز یمصرف انرژ زات،یاستفاده از تجه

ا شرکت ت کیکه  دهدینشان م یریپذانعطاف (1999) .امونیب شودیم یریگاندازه دیتول یینها تیو کم
 یریپذفشود: انعطا میسبه دو نوع تق تواندیم تیعدم قطعاین . دهدیواکنش نشان م تیعدم قطعچه حد به 

ا چه حد ت اتیعمل کیکه  شودیم فیصورت تعر نیدامنه به ا یریپذانعطاف. پاسخ یریپذدامنه و انعطاف
 با توجه. شودیم فیکار تعر نیم اپاسخ به صورت سهولت انجا یریپذانعطاف کهیدرحالکند،  رییتغ تواندیم

 تمامی کردعمل بهکه  است کلی عملکرد شاخص تأمین زنجیره عملکرد شودمی نتیجه شدهبیان مطالب به
 .(1392 ،مقدم و همکاران)صادقی وابسته است نیتأممراحل زنجیره 

 تیعدم قطعو  فرآیند ینوآور

 موارهه ستیبامی یالمللنیب یخود و بقا در بازارهای هاتیفعال زیآمتیها جهت ارائه موفقامروزه سازمان
 هنداشتی و نوآور تیمذکور در ارائه محصوالت خود خالقهای چنانچه سازمان رونیازا. و نوآور باشند خالق

 (139۱ ،نیا و همکاران)رحیم .رو شده و از چرخه رقابت حذف خواهند شدباشند با کاهش عملکرد روبه
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و  یابیو بازار دیتولی وربهبود بهره قیاز طر یمتیق یریپذبهبود رقابت یتالش برا جهینت فرآیند ینوآور
 .(139۱ ،لو)طاهری عطار و رستم است ینوآور بر یمبتنآالت نیدر ماش یگذارهیسرما زین

 اقاتف دیتول درخطدر درون سازمان است و  ینوع نوآور نیاست که ا نیا فرآیند ینوآور یاصل یژگیو
 خاطر هفرد است چون بمنحصربه یژگیو کی نیو ا ستین تیرؤو توسط افراد خارج از سازمان قابل دافتمی

 (139۱ و همکاران، اینمی)رح .شودینم دیتوسط رقبا تقل ستین تیرؤدر درون سازمان است و قابل نکهیا
مثبت  طوربه توانندیم هایخروج ابد،ییم شیافزا یبا درجه ورود ینوآور فرآیندسطح ادغام  یوقت نیهمچن

در  ن،یابرابن؛ خواهد کرد لیرا تعد «یخروج -یورود»رابطه  فرآیند ینوآور نیبنابرا رند،یقرار گ ریتحت تأث
و عملکرد  (یورود) وکارکسبهای نفوذ سیستم نیرابطه ب فرآیند یاست که نوآور نیمطالعه، فرض بر ا نیا

کز دارد و تمر نیتأم رهیزنج فرآیندمطالعه بر  نیا ن،یا عالوه بر. کندیم لیتعد را (یخروج) نیتأم رهیزنج
 ،یموجود رآیندف: رندیگیقرار م مورداستفاده نیتأم رهیزنج ینوآور یریگاندازه یبرا فرآیند سه نوع ن،یبنابرا

 ه از نظرک کنندمی تیفعال ییهاطیدر محها امروزه شرکت. یپاسخ مشتر فرآیندو  محصولد یتول فرآیند
ها شرکت رات،ییتغ نیبا توجه به ا. هستند رییتغ در حال دائماًی کی یتکنولوژو  یاجتماع ،سیاسی ،یاقتصاد

ح طس موجود و بهبود راتییلذا در پاسخ به تغ ند،ینما حاصل نانیعملکرد خود اطم تیدر موفق توانندینم
 ،اسفیدانی و همکاران ؛1393 ،ضیا و همکارانآورند )می یروی مختلف نوآورهای عملکرد خود، به شکل

1392) . 

تولید، های بر طراحی مانند تقاضا، هزینه مؤثردقیق از پارامترهای  عدم اطالع، تیعدم قطعنظور از م
ظهار داشت که سه نوع ا (1993) 1سیوید (1392 ،برادران و صفری) .باشدمی ..و ونقلحملهای هزینه

دم عو  نیتأم تیعدم قطعتقاضا،  تیعدم قطعوجود دارد:  نیتأم رهیزنج کیدر  تیعدم قطعمختلف از 
 یبندزماندر مقدار و  ینیبشیپرقابلیغ ایناشناخته  راتییتقاضا شامل تغ تیعدم قطع. یکیتکنولوژ تیقطع

 ینیبشیپرقابلیغ رییبه تغ نیتأم تیعدم قطع (8554 و همکاران، 8نزیف) .است نیتأم رهیزنج کیتقاضا در 
 رییمربوط به تغ میتنظ یهانهیو هز رییاز جمله تغ ،نیتأم رهیزنج کیعرضه در  یبندزماندر مقدار و 

رتبط است و م یکیتکنولوژ رییتغه ب یکیتکنولوژ تیعدم قطع. مشخصات محصول اشاره دارد ای هایخروج
و  عیسر قادر به انجام دیبا نیتأم رهیزنج کیها در شرکت دهد،یم خاتفاق به سرعت ر نیکه ا یهنگام
؛ است یکیوژتکنول ریینرخ تغ یکیتکنولوژ تیعدم قطع ت،یدر نها. اطالعات باشند یگذاراشتراکبه  مؤثر
 تیعدم قطعآن  بر اساسکه  شودیماستفاده  (1993) سیوید تیعدم قطعمطالعه، از بعد  نیدر ا ن،یبنابرا

 .شوندمی مطرح یکیتکنولوژ تیعدم قطعو  عرضه تیعدم قطعتقاضا، 

 پیشینه پژوهش

 یبررس( انجام دادند، بیان کردند که هدف از انجام پژوهش، 855۱در پژوهشی که در سال ) زو و همکاران  
بستر  کی( و عملکرد شرکت در SCI) نیتأم رهی(، ادغام زنجSCR) نیتأم رهیخطرات زنج هرابط یتجرب

                                                                                                                             
1. Davis 2. Fynes 



 21ــــــــــــــــــ  ... شرکت نیتأم رهیکار بر عملکرد زنجوهای کسبستمیاعمال نفوذ س

 پویا فناوری اطالعات در مهم ئلهمس یک قطعیت عدم با توجه به نتایج این تحقیق مدیریت است. یجهان
 است. دیجیتال وکارکسب محیط و

روابط  یبرا یچارچوب اصل 4پژوهش  نیدر ا( انجام دادند. 8515هولبی و همکاران  پژوهشی را در سال )
های مختلف ادغام ها و برنامهچارچوب نیب وندیقرار گرفته است. پ سهیمورد بحث و مقاها شرکت نیب

و  ندهیآ تیوضع در موردنشان داده شده است. سرانجام  VMI و ERP ،CRM مانند نیتأم رهیزنج
الش در چ نیتریشود که اصلگرفته می جهیشده است. نت ثبح نیتأم رهیهای ادغام زنجهای برنامهچالش

 اده ازبا استف هاآنکنند، گسترش استفاده می وکارکسبهای ستمیکه از ادغام س ییهارابطه با چارچوب
 است. نیتأمادغام زنجیره  برنامه یاجرا

ی اطالعاتی این هاستمیس مطالعهبیان کردند که  ،( 8513وانگ و همکاران  در پژوهش خود در سال )
 اطالعات در دیاز بهبود د توانندیم کنندگاننیتأمو  دارانیچگونه خرتا دریابیم که  دهدیمامکان را 

 و یدفوا های این تحقبق بهیافته شوند. مندبهرهبرخوردار است  نانیبا عدم اطم که نیتأم یهارهیزنج
 گذاریاشتراک به هایهزینه کاهش جمله از اند،کرده اشاره وکارکسب سیستم سازییکپارچه اثربخشی
 .نیتأم زنجیرههای سیستم کارایی بهبود و یسازمان نیب نیتأم زنجیره اطالعات

 که دهدمی نشانها یافته( ارائه کردند، بیان نمودند که 8516ر سال )ی که دامقالهپرجوگو و همکاران در 
 کامالً ابطهر این ،درعوض. ندارد وجود مستقیمی رابطه رقابتی عملیاتی عملکرد و تأمین زنجیره ادغام بین

 ناب ولیدت فرآیندهای این، بر عالوه. شودمی معنادار داخلی ناب تولید فرآیندهای و داخلی عرضه عملکرد با
 .دارد ورودی عرضه عملکرد بر مثبتی تأثیر

 کیپردازش اطالعات، ما  یبر اساس تئور( بیان کردند که 851۱سال ) فان و همکاران در پژوهش خود در
، سکیاطالعات ر یگذاراشتراکبه  یعنیمتشکل از سه مؤلفه،  SCRپردازش اطالعات  ستمیس

بر  .میکنیم شنهادیپ SCR تیریمد یرا برا سکیر میتقس سمیو مکان سکیر یابیو ارز لیوتحلهیتجز
در  مستیس یسازکپارچهیو  یاطالعات یهااطالعات، فرآیند یگذاراشتراکهای این پژوهش یافته اساس

ته در نظر گرف نیتأمعملکرد زنجیره  تیدر موفق یدیبه عنوان عوامل کل نیتأم رهیزنج یشرکا انیم
 .شوندمی

 یمقاله حاضر با هدف شناخت و بررس( انجام داد، بیان کرد که 1328ل )فیضی در پژوهشی که در سا
نگاشته  یاطالعات یهاستمیسو توسعه  لیتحل ه،یتجز نهیدر زم یتجار یهاستمیس یزیربرنامه یمتدولوژ

 یعاتاطال یهاستمیسکارکرد آن در توسعه  ،یمتدولوژ نیا میو مفاه یانیم ارائهبه  نیشده است. همچن
های مستیس یزیربرنامههای تحقیق یافته بر اساس .پردازدیمروش  نیبا هر سازمان و مراحل امتناسب 

 یتدولوژم نیا یاست. اجرا یهای اطالعاتستمیتوسعه س نهیها در زمیمتدولوژ نیتریاز اساس یکی یتجار
 ها ودهیاز ا یرایاما بس ،ستیممکن ن یجز به جز از آن تا حد یرویست و امکان په اهمرا یبا مشکالت

 موردنظر به کار بست. یهای اطالعاتستمیس لیو تحل یزیربرنامه یتوان براآن را می یابرازها

  های مرتبط داخلی و خارجی در گذشته است.ای از بررسی پژوهشجدول شماره یک خالصه
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 . خالصه پیشینه پژوهش1 جدول

و  سندهینو جیمحتوا و نتا

 انتشار خیتار

 وکارکسب طمحی و پویا فناوری اطالعات در مهم مسئله یک قطعیت عدم نتایج این تحقیق مدیریتبا توجه به 
  است. دیجیتال

 ،)ژو و همکاران
855۱) 

 نیب دونیقرار گرفته است. پ سهیمورد بحث و مقاها شرکت نیروابط ب یبرا یچارچوب اصل 4پژوهش  نیدر ا
نشان داده شده است.  VMI و ERP ،CRM مانند نیتأم رهیهای مختلف ادغام زنجها و برنامهچارچوب

ته گرف جهیشده است. نت ثبح نیتأم رهیهای ادغام زنجهای برنامهو چالش ندهیآ تیوضع سرانجام در مورد
کنند، استفاده می وکارکسبهای ستمیکه از ادغام س ییهاچالش در رابطه با چارچوب نیتریشود که اصلمی

 است. نیتأمادغام زنجیره  برنامه یفاده از اجرابا است هاآنگسترش 

 و )هولبی
 (8515 همکاران،

 کاهش ملهج از اند،کرده اشاره وکارکسب سیستم سازییکپارچه اثربخشی و فواید های این تحقبق بهیافته
 .نیتأم رهزنجیهای سیستم کارایی بهبود و یسازمان نیب نیتأم زنجیره اطالعات گذاریاشتراک به هایهزینه

)وانگ و 
 (8513 ،همکاران

. ندارد جودو مستقیمی رابطه رقابتی عملیاتی عملکرد و تأمین زنجیره ادغام بین که دهدمی نشانها یافته
 رب عالوه. شودمی معنادار داخلی ناب تولید فرآیندهای و داخلی عرضه عملکرد با کامالً رابطه این ،درعوض

 .دارد ورودی عرضه عملکرد بر مثبتی رتأثی ناب تولید فرآیندهای این،

پرجوگو و )
 (8516 همکاران،

در  تمسیس یسازکپارچهیو  یاطالعات یهااطالعات، فرآیند یگذاراشتراکهای این پژوهش یافته بر اساس
 .شونده میدر نظر گرفت نیتأمعملکرد زنجیره  تیدر موفق یدیبه عنوان عوامل کل نیتأم رهیزنج یشرکا انیم

 و همکاران،فان )
851۱) 

توسعه  نهیها در زمیمتدولوژ نیتریاز اساس یکی یهای تجارستمیس یزیربرنامههای تحقیق یافته بر اساس 
 جز به جز از آن یرویست و امکان په اهمرا یبا مشکالت یمتدولوژ نیا یاست. اجرا یهای اطالعاتستمیس

های تمسیس لیو تحل یزیربرنامه یتوان براآن را می یهاابرازها و دهیاز ا یاریاما بس ،ستیممکن ن یتا حد
 موردنظر به کار بست. یاطالعات

 (1328 ،یضیف)

 

 پژوهشهای چارچوب مفهومی و فرضیه
هومی فرضیه پژوهش چارچوب مفهای مسئله مبانی نظری مطالعات گذشته و توسعهگرفتن بیان  نظر با در

 ؛8516 ،همکارانو  کوبزی؛ ج8513 ،و همکاران لئو ؛1993 گروور،) .شودپژوهش مطرح میهای و فرض
 ،بیومن ؛855۱ ؛ ژو و بنتون،8518 و همکاران، تی؛ چنگالور اسم8516 ؛ جلودار و همکاران،8513 ،پترسون

عوامل  تیاهمصورت که بدین (8513 ؛ پزاما و همکاران،8511 ،و بردگان لکری؛ ا8554 ،نسیفا؛ 1999
فشار  مانند) یسازمان نیو عوامل ب (یو ارتباطات داخل ITاتصال ، فناوری فعال گیریجهت) یعنی یسازمان

 صادراتی هاشرکت. است وکارکسب یهاستمیستوجه به  با (اعضا ارتباط با تیفیو ک نیتأم رهیعضو زنج
 نیتأم رهیزنج یفشار اعضا شتر،یب ی، ارتباطات داخلIT شتری، اتصال بترفناوری فعال گیریجهتکه  یزمان

 وکارکسب یهاتمسیاستفاده از س یبرا یشتریداشته باشند، احتمال ب ترباال یروابط اعضا تیفیو ک باالتر
دند، خود ش وکارکسب یهاستمیکردن س موفق به اهرم صادراتی هاشرکت نکهیازاپس. خود خواهند داشت

 جهیتو در ن ابدی شیاطالعات، افزا یواو محت تیفیاطالعات، از جمله ک یگذاراشتراککه به  رودیانتظار م
 هاکنندهلیعدبه عنوان ت فرآیند یو نوآور تیعدم قطع ن،یبر اعالوه. را بهبود بخشد نیتأم رهیعملکرد زنج

و  وکارکسب یهاستمیس نیبر رابطه ب یمثبت کنندهلیاثرات تعد شودیکه فرض م شوندیمدر نظر گرفته 
  .دارند نیتأم رهیعملکرد زنج
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 چارچوب مفهومی پژوهش. 1شکل 

 .دارد وکارکسب یهاستمیساعمال نفوذ بر وسعت  یمثبت ریتأثفعال  یآورفن گیریجهت الف(:) 1فرضیه 

 .دارد وکارکسب یهاستمیساعمال نفوذ بر وسعت  یمثبت ریتأث فناوری اطالعاتاتصال  ب(:) 1فرضیه 

 .دارد وکارکسب یهاستمیسسعت اعمال نفوذ بر و یمثبت ریتأث یارتباطات داخل پ(:) 1فرضیه 

 .اردد وکارکسب یهاستمیسبر وسعت اعمال نفوذ  یمثبت ریتأث نیتأم رهیزنج یفشار اعضا الف(:) 8فرضیه 

 وکارکسبهای وسعت نفوذ سیستمبر  یمثبت ریتأث نیتأم رهیزنج یاعضا نیروابط مطلوب ب تیفیک ب(:) 8فرضیه 

 .دارد

 .دارد نیتأم رهیزنج یاعضا نیدر اشتراک اطالعات ب یمثبت ریتأث وکارکسب یهاستمیسوذ اعمال نف :3فرضیه 

 .دارد نیتأم رهیبر عملکرد زنج یمثبت ریاطالعات تأث یگذاراشتراکبه  :4فرضیه 

 .دارد نیتأم رهیبر عملکرد زنج یمثبت ریتأث وکارکسب یهاستمیساعمال نفوذ  :0فرضیه 

 رهیو عملکرد زنج وکارکسب یهاستمیساعمال نفوذ  نیبر رابطه ب یمثبتکننده لیتعد ریتأث دفرآین ینوآور :6فرضیه 

 .دارد نیتأم

 یهاستمیساعمال نفوذ  نیبر رابطه ب یمثبت کنندهلیاثرات تعد یتقاضا، عرضه و تکنولوژ تیعدم قطع :۱فرضیه 

 .دارد نیتأم رهیو عملکرد زنج وکارکسب

 

 ی پژوهششناسروش
به  چگونگی بر اساسشود و ق حاضر از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میتحقی

ن آماری ای جامعه. پیمایشی است-)طرح تحقیق( از نوع تحقیق توصیفی ازیموردنهای دست آوردن داده
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ایت سبشده توسط وارائهطبق آخرین لیست . دهدمی صادراتی استان تهران تشکیلهای تحقیق را شرکت
)البته این تعداد در  .مورد برآورد شده است ۱34ها تعداد کل این شرکت 1سازمان توسعه و تجارت ایران

حجم  .شده استای انجامصورت تصادفی طبقه این پژوهش به گیرینمونه تغییر است(طول زمان قابل
 یصادراتهای دیران شرکتم به نظرات با توجه. نمونه است 808نمونه با استفاده از جدول مورگان شامل 

با توجه  .قرار گرفته است لیوتحلهیتجزپرسشنامه قابل ارزیابی بازگردانده و مورد  839تعداد  استان تهران
و  یاکتابخانه یهاو کارآمد از روش حیآمار و اطالعات صح یآورجمع یبرا قیتحق ازیموردنبه اطالعات 

 تیمعج سؤاالتای از بخش که بخش اول مجموعه شامل دو پرسشنامه. شده است یریگبهره یاپرسشنامه
، سطح نیأمتدر زمینه جنسیت، سن، سابقه خدمت، نقش مدیر در شرکت، صنعت، دپارتمان زنجیره  یشناخت

 0طیف  با 2استاندارد پرسشنامهاین پژوهش از  سؤاالتدر بخش دوم . مدیریت و تعداد کارمندان بود
 یه آمارجامع یهایژگیو. پژوهش استفاده شده است یرهایمتغگیری سطحی لیکرت برای سنجش و اندازه

نی و )عملیاتی، میا ،اعم از نیتأمجنسیت، سن، سابقه خدمت، نقش شرکت در زنجیره  بر اساس قیتحق
 یفیتوص یهاافتهی گرفت. ارشد( سطح مدیریت، تعداد کارمندان، صنعت و دپارتمان مربوطه مورد تحلیل قرار

 .نشان داده شده است 8دهنده در جدول شماره و افراد پاسخ هاشرکت یفراوان عیمربوط به توز
 

 ی پژوهشهاافتهاطالعات و ی لیوتحلهیتجز

های ساختاری، از روش حداقل مربعات جزئی و نسخه ها با استفاده از مدلبرای برازش و آزمودن فرضیه
 هایی است که روابطاین روش بهترین ابزار برای تحلیل پژوهش. استفاده شد Smart-PLSافزار سوم نرم

ها برای تحلیل مدل (8518و همکاران،  امنتوپولوسید) .باشدمیان متغیرها پیچیده و تعداد سؤاالت زیاد 
آزمودن  پسمعادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، ابتدا باید به بررسی برازش مدل و س درروش
 یساختارها تیدر مرحله نخست الزم است وضع (1398)داوری و رضازاده،  .های پژوهش پرداختفرضیه

 ییدر روا. شود یابیارز یدأییت یعامل لیتحل پنهان در قالب مدل یهاریمتغ یریگاندازه یبررس یبرا یعامل
خود  رموردنظ یهاسازه یریگدازهان یبرا شدهنشیگز ینشانگرها ایکه آ شودیم یبررس موضوع نیسازه ا

 96/1باالتر  t مقدار یخود دارا هر نشانگر با سازه یشکل که بار عامل نیبه ا ر؟یخ ای دارند دقت الزم را
در  جینتا .است مکنونمتغیر  ایآن سازه  یریگاندازه یدقت الزم برا یدارادر این صورت این نشانگر . باشد
 .هستند 51/5کمتر از  یداریسطح معن یکه همه نشانگرها دارا دهدینشان م یعامل یبارها مورد

                                                                                                                             
1. www.tpo.ir  

اطالعات از لئو و همکاران  یاتصال فناور یفعال، سنجه برا یفناور یریگکردن جهتمشخص یبرا( 1993سنجه از گروور ). 2
 ینمودن فشار اعضامشخص یبرا( 8513سنجه از پترسون ) ،یارتباطات داخل یبرا( 8516و همکاران ) کوبزی،سنجه از ج(8513)

و همکاران  تیاز چنگالور اسم سنجهارتباط با اعضا،  تیفیک یبررس یبرا( 8516سنجه از جلودار و همکاران ) ن،یتأم رهیزنج
گرفته بر سنجهاطالعات از  یو محتوا تیفینمودن کمشخص یوکار، براکسب یهاستمینمودن نفوذ سمشخص یبرا( 8518)

 یو عملکرد خروج یریپذو عملکرد انعطاف نابعنمودن عملکرد ممشخص یبرا( 1999) ومنیاز ب سنجه، (855۱از ژو و بنتون )
و پزاما و ( 8511و بردگان ) لکریاز ا سنجه ،یفناور تیقطعنمودن عدممشخص یبرا( 8554) نسیسنجه از فا شود،یاستفاده م

 .استفاده شده است ندیفرآ یکردن نوآورمشخص یبرا( 8513همکاران )

http://www.tpo.ir/
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 درصد کیدر سطح  یداریمعن لیبه دل هر سازهی که نشانگرها شودیمشخص م آمده به دست جینتا بنا بر
 تیدقت و اهم یبررس یکه برا سازهیی روا جهیدرنتهستند و  یریگاندازه یالزم برا تیاهمی دارا

 یعامل یساختارها نشانگرها، که دهدیها انجام شد، نشان مسازه یریگاندازه یراشده بنشیگز ینشانگرها
 0نیز کمتر از  VIFمقدار . آوردندیفراهم م قیدر مدل تحق یموردبررس ابعادی ریگاندازه یرا برا یمناسب
در  .ها داردافتهی و دقت یانتخاب ینشانگرها نیب (یهم خطی )همبستگی و نشان از نبود تالقاست 
( CR) یبیترک( و پایایی AVEشده )استخراجمیانگین واریانس  دو شاخص یمعادالت ساختار یسازمدل

االی مقادیر ب. شوندآمدن نتایج تحلیل عاملی تأییدی، محاسبه می به دستبعد از اتمام مرحله اول آن و 
شاخص آلفای . (1994 ن،ینشتاو بر ی)نانل داردهای تحقیق برای پایایی ترکیبی نشان از پایایی سازه 6/5

  .(3 شماره)جدول  .های تحقیق استکرونباخ نیز نشانگر پایایی سازه
 

های تحقیق )آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، میانگین واریانس ضرایب پایایی سازه. 3 جدول

  شده(استخراج

 متغیرهای پنهان )مکنون(
 ضریب آلفای کرونباخ

(Alpha˃0. 7) 

 (CRب )ضریب پایایی مرک

(CR˃0. 7) 

میانگین واریانس استخراج شده 
(AVE) 

(AVE˃0. 5) 

 095/5 205/5 ۱62/5 اتصال فناوری اطالعات

 683/5 261/5 ۱23/5 ارتباطات داخلی

 ۱26/5 225/5 ۱82/5 اشتراک اطالعات

 061/5 255/5 ۱13/5 گیری فناوری فعالجهت

 6۱9/5 263/5 ۱66/5 تیعدم قطع

 015/5 2۱4/5 230/5 یریپذعملکرد انعطاف

 001/5 264/5 284/5 عملکرد خروجی

 600/5 249/5 ۱36/5 عملکرد زنجیره تأمین

 604/5 954/5 262/5 عملکرد منابع

 041/5 951/5 2۱1/5 نوآوری فرآیند

 224/5 962/5 906/5 فشار اعضای زنجیره تأمین

 092/5 2۱2/5 242/5 محتوای اطالعات

 641/5 2۱6/5 259/5 کارهای کسب ونفوذ سیستم

 ۱85/5 221/5 ۱28/5 کیفیت ارتباط با اعضا

 035/5 245/5 ۱۱۱/5 کیفیت اطالعات
 

 

 رود،یها به کار مسازه یریگاندازه یبرا دهیبرگزی نشانگرها تیاهم یبررس یسازه که برا ییزون بر روااف
 یجداساز تیدر نها هر سازه یانگرهاکه نش معنا نیبه ا. بود موردنظر قیتحق نیدر ا زین یصیتشخیی روا

 انگرهر نشتر به عبارت ساده. آورند مدل فراهم گرید یهابه سازهنسبت  یریگاندازه به لحاظرا  یمناسب
 گریکدیاز  یها به خوبهساز باشد که همه یاآنان به گونه بیکند و ترک یریگهانداز تنها سازه خود را
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در . دش استفاده قیتحق نیاست که از هر دو روش در ا یبررسقابل وشدو ر از فرآیند نیا. شوند یجداساز
ی رهایشده مشخص شد که همه متغاستخراج انسیوار نیانگیروش اول در آغاز با کمک شاخص م یراستا
 دوم روش. است یاست که مقدار مناسب 0/5ه باالتر از استخراج شد انسیوار نیانگیم یدارا یبررس مورد

 منظور نیا یبرا. استخراج شده بود انسیوار نیانگیم دوم شهیاستفاده از ر یصیتشخ ییروا یبررس یبرا
 شتریزه بسا نیبا ا گرید یهاعامل یهایهمبستگ گریشده از داستخراج انسیوار نیانگیدوم م شهیر دیبا

  .(8551و هانکوک،  تینوباشد )

دهد ینشان م یصیتشخ ییروا یررسب جینتا. ، نشان داده شده استHTMT در شاخصموضوع  نیانتایج 
که  رایالزم هستند، ز یصیتشخیی روا یموجود دارا یهاسازه یریگاندازه یبرا دهیبرگزی که نشانگرها

 انسیوار نیانگیم دوم شهیبودند و ر 0/5شده باالتر از ی مقدار واریانس استخراجدارا یهاهمه سازه
 یهایهمبستگ ، نشان داده شده است از همهزیر جدول سیرقطر مات در هر سازه که یبرا زیشده ناستخراج

 هرابط زانیمعروف است م الرکرکه به روش فورنل و  اریمع نیا در. ها با آن عامل باالتر استعامل گرید
این . ردیگیقرار م یابیمورد ارزمدل  گرید یهاسازه با رابطه آن سازه سهیدر مقا ش،یسازه با نشانگرها کی

 AVE انزیمگیرد که روایی تشخیصی یا همان روایی واگرا هنگامی در سطح مناسبی قرار میمعیار برای 
 نیبهای دیگر )مربع مقدار ضریب همبستگی بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن سازه و سازه هر سازه

 . ( در مدل باشدهاسازه

وم ها با مقدار ریشه دبین سازه هایمانند جدول فوق، مقادیر همه همبستگیبرای بررسی عملیاتی آن به
AVE تیاهم یصیتشخیی و در قالب روا الرکرفورنل و  اریبا استفاده از مع. شودمقایسه می هر سازه 

نشان  جینتا کهشد  یخود بررس دهیسازه برگز انسیوار درصد 05 حداقل حینشانگرها در توض مشارکت
 ییموجود است و روا یهایاز همه همبستگ تربزرگشده استخراج انسیوار نیانگیدوم م شهیر دهدیم

ی اطمینان برا. است شدهنیمدل است تأم یریگدقت اندازه یبررس یسنت یارهایاز مع یکی که یصیتشخ
 یزشچند اربه ویژگی  یتک ارزشهای این تحقیق از مقدار نسبتی ویژگی بیشتر در مورد روایی سازه

(HTMTنیز استفاده )بوده  9/5شده در جدول زیر، همگی کمتر از ی ماتریس ارائههاشده است که درایه
کمل های مدل داشته و مگیری نشانگرهای تحقیق در جدایی معنایی بین سازهو نشان از دقت باالی اندازه
   .(8551و هانکوک،  تینواست )نتایج معیار فورنل و الرکر 
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   (HTMT) یچندارزش-یارزشتک معیار ویژگی هیبرپاروایی تشخیصی تکمیلی . 4 جدول

 10 14 13 18 11 15 9 2 ۱ 6 0 4 3 8 1 متغیر پنهان

اتصال فناوری . 1
 اطالعات

               

               618/5 ارتباطات داخلی. 8

              294/5 203/5 اشتراک اطالعات. 3

گیری فناوری جهت. 4
 فعال

۱62/5 6۱1/5 684/5             

            258/5 6۱8/5 650/5 ۱92/5 تیعدم قطع. 0

           ۱89/5 ۱85/5 ۱11/5 08۱/5 425/5 پذیریعملکرد انعطاف. 6

          6۱5/5 681/5 649/5 038/5 614/5 69۱/5 یعملکرد خروج. ۱

         ۱15/5 ۱35/5 ۱25/5 656/5 019/5 656/5 656/5 عملکرد زنجیره تأمین. 2

        246/5 ۱42/5 342/5 ۱83/5 ۱55/5 685/5 ۱93/5 612/5 د منابععملکر. 9

       ۱44/5 268/5 289/5 214/5 215/5 605/5 61۱/5 664/5 682/5 نوآوری فرآیند. 15

فشار اعضای زنجیره . 11
 تأمین

۱35/5 654/5 0۱1/5 ۱21/5 ۱26/5 353/5 263/5 232/5 696/5 ۱85/5      

     483/5 299/5 652/5 255/5 ۱86/5 209/5 049/5 2۱8/5 632/5 639/5 616/5 محتوای اطالعات. 18

های نفوذ سیستم. 13
 وکارکسب

688/5 622/5 61۱/5 009/5 284/5 89۱/5 286/5 21۱/5 262/5 ۱95/5 ۱84/5 499/5    

کیفیت ارتباط با . 14
 اعضا

652/5 615/5 633/5 285/5 249/5 385/5 258/5 265/5 231/5 259/5 664/5 051/5 231/5   

  095/5 020/5 268/5 035/5 691/5 064/5 238/5 252/5 ۱29/5 ۱99/5 285/5 655/5 ۱۱1/5 ۱99/5 کیفیت اطالعات. 10

 

 

ها در به اتمام فاز پاالیش متغیرهای پنهان و آَشکار و اطمینان از دقت شاخص با توجهدر این مرحله 
 ؛های تحقیق پرداختتوان به تحلیل مسیر میان سازهتبط، میگیری مفاهیم و متغیرهای مراندازه

الوه عمدل معادالت ساختاری،  در قالبلذا . شده استگیری تحقیق تأمین، کارایی مدل اندازهگریدعبارتبه
برای . بررسی برازش مدل ساختاری، مسیرهای مدل بررسی شدند که نتایج آن در ادامه آمده است بر

)ضریب تعیین(  R2. استفاده شد Q2و معیار  R2ساختاری در این تحقیق، از ضرایب بررسی برازش مدل 
سازی معادالت ساختاری به گیری و مدل ساختاری در مدلمدل اندازه متصل کردنمعیاری است که برای 

 معیاری است Q2. گذاردرود و نشان از تأثیری دارد که یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته میکار می
سازد )داوری و رضازاده، بینی مدل را مشخص میمعرفی شد و قدرت پیش 19۱0 درسالکه استون و گیزر 

 .آمده است 6شماره های وابسته مدل در جدول برای سازه Q2و  R2مقادیر . (1398
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 های وابسته مدلسازه Q2و  R2مقادیر . 4 جدول

 R2 Q2 های وابستهسازه
 002/5 904/5 وکارکسبهای نفوذ سیستم

 1۱0/5 839/5 اشتراک اطالعات

 365/5 954/5 کیفیت اطالعات

 841/5 6۱1/5 محتوای اطالعات

 050/5 209/5 عملکرد زنجیره تأمین

 3۱0/5 619/5 عملکرد منابع

 358/5 ۱35/5 عملکرد خروجی

 139/5 381/5 پذیریعملکرد انعطاف
 

 با توجه .ک مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل استهای وابسته یمربوط به سازه R2هرچه مقدار 
های مربوط به سازه Q2مقدار  هرچه. شودفوق، مناسب بودن برازش مدل ساختاری تأیید می به جدول

 به دستر باال و مقادی به جدولبا توجه . بینی بهتر مدل داردوابسته مدل بیشتر باشد، نشان از قدرت پیش
در نظر  با. شودقبولی مدل ساختاری این تحقیق تأیید میی وابسته مدل، برازش قابلهاآمده برای سازه

توان به بررسی مستقل و وابسته با استفاده از ضریب مربوطه می یهاسازه نیبگرفتن نتایج بررسی روابط 
ز روش ا داری ضریب مسیر،به منظور بررسی معنی. تحقیق پرداخت یهاسازه نیبها داری اثرگذاریمعنی

 (۱شماره )جدول .( استفاده شدBootstrappingاز سرگیری )

 مدل یهاسازه یهایاثرگذار یخط ریتأث. 4 جدول

 وضعیت (tضریب معناداری ) ضریب تأثیر مسیر فرضیه

a1 تأیید 251/4 856/5 وکارکسبهای نفوذ سیستم ←گیری فناوری فعال جهت 

b1  تأیید 355/0 3۱8/5 وکارکسبهای منفوذ سیست ←اتصال فناوری اطالعات 

c1  تأیید 114/8 -35۱/5 وکارکسبهای نفوذ سیستم ←ارتباطات داخلی 

a8  تأیید 322/4 493/5 وکارکسب هاینفوذ سیستم ←فشار اعضای زنجیره تأمین 

b8  تأیید 88۱/3 894/5 اروککسب هاینفوذ سیستم ←کیفیت ارتباط با اعضا 

 تأیید ۱۱4/0 429/5 اشتراک اطالعات ← وکارکسبهای نفوذ سیستم 3

 تأیید 664/4 444/5 عملکرد زنجیره تأمین ←اشتراک اطالعات  4

 تأیید 592/0 090/5 عملکرد زنجیره تأمین ← وکارکسبهای نفوذ سیستم 0

6 
 عملکرد زنجیره تأمین با نقش ← وکارکسب هاینفوذ سیستم

 عدم قطعیت گریتعدیل
 رد 013/5 -524/5

۱ 
 عملکرد زنجیره تأمین با نقش ← وکارکسبهای نفوذ سیستم

 نوآوری فرآیند گریتعدیل
 رد 019/5 -529/5
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ر ریمدل مس. 2شکل   قیتحق یرهایمتغ یهایاثرگذا

 

لکرد زنجیره و عم وکارکسب هایدر ارتباط بین نفوذ سیستم تیعدم قطع گریتعدیلجدول باال، اثر  بنا بر
گزارش شده و از آنجا که در  013/5داری برای این مشخصه سطح معنی. برآورد شده است -524/5تأمین 

. برای این ضریب معنادار نیست tاست، باید گفت که مقدار آماره  96/1، کمتر از درصد 90سطح اطمینان 
نفوذ  ط بیننوآوری در ارتبا فرآیند گریتعدیلهمچنین اثر . شودرد می تیعدم قطع گریتعدیللذا اثر 
داری برای این سطح معنی. برآورد شده است -529/5و عملکرد زنجیره تأمین  وکارکسب هایسیستم

است، باید گفت که  96/1، کمتر از درصد 90شده و از آنجا که در سطح اطمینان  گزارش 019/5مشخصه 
ال و مدل جدول با بنا بر. شودمی رد فرآیند گریتعدیللذا اثر . برای این ضریب معنادار نیست tمقدار آماره 

 90شده میان متغیرهای تحقیق در سطح اطمینان ، بقیه ضرایب مسیر و فرضیات مطرح8مسیر در شکل 
های سازمانی بر نفوذ سیستم، معنادار بوده و لذا تأثیرگذاری متغیرهای عوامل سازمانی و عوامل بیندرصد
ره تأمین زنجی برعملکردتراک اطالعات و اشتراک اطالعات اش برکار وکسبهای نفوذ سیستم وکار وکسب

رد مطالعه زنجیره تأمین در نمونه مو بر عملکرد وکارکسبهای و همچنین تأثیرگذاری مستقیم نفوذ سیستم
گیری و بخش ساختاری مدل، برای برازش کلی از معیار درنهایت پس از برازش بخش اندازه. شوداحصا می

GOF محاسبه  1 این معیار از رابطه. شود(، ارائه شده استفاده می8554و همکاران ) 1که از تننهاوس
 .شودمی

GOF = √Communalities̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × R2̅̅ ̅ 

Communalities̅̅ در رابطه باال، ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ R2̅̅دهنده میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه )بار عاملی( ونشان ̅̅ نیز  ̅
 مدل عبارت است از: GOFمقدار . مقدار میانگین ضرایب تعیین متغیرهای وابسته است

GOF = √0. 822 × 0. 662 = 0. 737 

                                                                                                                             
1. Tenenhaus 
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معرفی  GOFکه به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  36/5و  80/5، 51/5 سه مقداربا توجه به 
نشان از برازش کلی قوی مدل پژوهش  GOFبرای  ۱3۱/5 حاصل شدن، (8559 )وتزل و همکاران،شده 
 .دارد

 گیرینتیجه
در نظر  با نیتأم رهیبر عملکرد زنج وکارکسبهای ستمیاعمال نفوذ س ریتأث یبررسپژوهش  هدف این

فرضیه  .دراتی استان تهران استصاهای در شرکت نانیعدم اطمو  فرآیند ینوآورکننده لیگرفتن نقش تعد
 گرورو یقبل با نتایج تحقیقاتها نتایج حاصل از این فرضیه. قرار گرفت مورد تأیید پ( ،ب ،)الف اول

دومانگوز و  و هارو (8515) یژو و ل ،(8516) ژاکوبز و همکاران در ،(8512) و همکاران یدوب، (1993)
 . مطابقت دارد (8515) همکاران

 دیجد یآورتا فن کندیم قیها را تشواست که شرکت ازینشیاز عوامل پ یکیفعال  یآورفن گیریجهت
 یداخل اخترسیز کی. دهدیم شیافزا یرقابت یتجار طیدر محرا  یانطباق تیقابل ،جهیدرنترا اتخاذ کنند و 

 ،یتهاجم تیریو مد فناوری فعال یهااستی، سIS کیاستراتژ یزیرتعامل در برنامه ،یقو فناوری اطالعات
؛ کندیم نیتأم رهیزنج کی یاندازخود به منظور راه وکارکسب یهاستمیس بیها را قادر به ترکشرکت

 یبرا دیجد یهاراه افتنی د،یجد یآوربه اتخاذ فن یشتریب لیتما محور یآورشرکت فعال فن کی ن،یبرابنا
 یعضاخود با ا وکارکسب یهاستمیکردن س اهرم تیو در نها نیتأم رهیزنج یشرکا یبرا هافرآیندبهبود 

اطالعات  یاتصال فناورکند می بررسی فرضیه دوم تحقیق مشخص ییهابنگاه. مشترک دارد نیتأم رهیزنج
 . دارد وکارکسب یهاستمیسوسعت اعمال نفوذ  بر یمثبت ریتأث

 کینزد یمشتاق همکارها شرکت. ( هم راستا است8513) پان و همکاراننتایج این فرضیات با مطالعات 
به  یبراها شرکتبنابراین ؛ رقبا هستند ریشدن با سا نیگزیاز جا یریجلوگ یبرا ی خودتجار یبا شرکا

رت در این صو. کنندمی خود را ادغام وکارکسبهای ستمیس ،یمتقابل حاصل از همکار یایدست آوردن مزا
از همان  یرقابت تیدست آوردن مزمعامالت و بههای نهیکاهش هز یهمکار به طور معمول براهای شرکت

هاپنر ) میمطابق با مفاهب( )8فرضیه  نیهمچن. کنندمی در تجارت و اشتراک اطالعات استفادهها ستمیس
 جادیابا توجه به نتایج حاصله از این فرضیه . شد یبانیپشت (8516 ،همکارانجلودار و  ؛8510 و همکاران،

 تلقیمهم  یتجار درازمدت یهمکار یبرا یتجار یشرکا نیرابطه پر از اعتماد، صادقانه و متعهد ب کی
 در اشتراک اطالعات ریتأث وکارکسب یهاستمیسنفوذ  اعمال بررسی مطالعه نیهدف سوم از ا. شودمی

 ،نتایج بحث )ونگ و همکاراناین فرضیه هم مطابق با  جهینتکه  استبوده  نیتأم رهیزنج یاعضا نیب
 . است( 8510، لسونین وماگا  ؛8510

نند و ک یکارهم کیخود از نزد یتجار یسازد تا با شرکامی را قادرها بنگاه وکارکسبهای اعمال سیستم
 تیفیتنها کهن وکارکسبهای نفوذ سیستم ن،یبنابرا؛ کنند دیرا دوباره تول نیتأم رهیاطالعات موجود در زنج

 شیافزا رهیزنج در سراسراطالعات را  انیدهد بلکه جرمی شیافزا یگذاراشتراک قیاطالعات را از طر
با شرکا به اشتراک بگذارند و  ر زمان مناسبددهد تا اطالعات می امکان را نیاها که به شرکت دهدیم

چانگ و ) است و با تحقیقات گذشته مورد تأییدفرضیه چهارم هم  .بازار پاسخ دهند راتییبه تغ عاًیسر
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 اشتراک گذاشتنبه . راستا است( هم8510 ،ونگ و همکاران ؛8512 کوچان و همکاران، ؛8513 همکاران،
واد، الزامات م ن،یتأم رهیزنج تیفعال یتواند هماهنگمی همکارهای شرکت نیدر ب دیاطالعات برنامه تول

ار گرفت که این امر یا نتایج قر مورد تأییدفرضیه پنجم  را بهبود بخشد تیو فرض مسئول یزیرنقش برنامه
ها که شرکت یهنگام. سو بوده است( هم8515 ،یاساساراتیجیو ؛8518، همکارانو  تیچنگالور اسم)

د تواننمی کنند،می خود استفاده نیتأمهای رهیزنج یاجرا یبرا وکارکسبهای سیستماز  صادراتی
ا به ر یاتیو عمل یمهم اقتصاد یایخود را هماهنگ کنند و مزا نیتأم رهیزنج یو خارج یداخلهای تیفعال

 . دست آورند

 (8515) یساساراتایجیوگذشته تحقیق  برخالفداشتن  برعهدها رکننده فرضیه ششم و هفتم که نقش تعدیل
اعمال  نیبننده کیلدبه عنوان تع فرآیند ینوآور ریتأثنشدن  دییتأ. قرار نگرفتند دییموردتااین پژوهش  رد

 حاضردرحالدهنده این است که متاسفانه نشان نیتأم رهیو عملکرد زنج وکارکسب یهاستمیسنفوذ 
و شرایط  دنش یرقابتبا توجه به . اندفراهم نکرده دفرآینصادراتی بستر مناسبی را برای نوآوری های شرکت

خودکار برای افزایش سرعت و دقت و کاهش  یندهایفرآحاکم کشور در زمینه صادرات باید سعی کرد از 
 ای دیجد یهافرآینددر توسعه  دیباها از آن است که بنگاه یامر حاک نیا جهینت. استفاده کردها هزینه
های ماعمال سیستمثبت  ریتأث رایخود متمرکز شوند ز نیتأم رهیوجود در زنجم یهافرآیندمجدد  یمهندس
مجدداً  موجود یهافرآیند ایدارد  دیجد یهافرآیند جادیبه ا ازیاغلب ن نیتأم رهیبر عملکرد زنج وکارکسب
 ریخاز تأ یتقاضا و عرضه ناش نانیعدم اطمدر عمل، . شوند لیتسهامور  این تا بتوانند ندشومی یمهندس
د فرضیه ر بهبا توجه . محصول است یزیربرنامه میبازار و تنظ یکننده، نوسانات تقاضانیتأم لیدر تحو

تواند می که ابدییم تنوع تقاضا گسترش اینظم  تیبه شکل تقو نیتأم رهیدر قالب زنج تیعدم قطع، هفتم
ه از تقاضا و عرض نانیعدم اطم. و استفاده ناکارآمد از منابع شود یکیلجستهای نهیهز شیبه افزامنجر 

از  یتعضو باالدس کی یتقاضا یریرپذییشود که در آن تغمی «یریاثر زورگ»به نام  یادهیمنجر به پد
 دیبا صادراتیها شرکت ن،یبنابرا؛ (8512 کوچان و همکاران،)است  شتریب یدستنییعضو پا کیدرخواست 

 نهیزم نیه در اک ییایخود تالش کنند تا از مزا نیتأم رهیزنج یبا شرکا وکارکسب هایستمیس بیترک یبرا
 . مند شوندبهرهوجود دارد 

 نیب( و دو عامل یو ارتباطات داخل فناوری اطالعات فعال، اتصال یآورفن گیریجهت) یسازمان سه عامل
های نهیزمشیحاضر به عنوان پ در مطالعهارتباط اعضا(  تیفیو ک نیتأم رهیزنج اعضای)فشار  یسازمان

 نهیدرزم حال در مقاالت داخلیتا به عوامل نیا. شده است شنهادیپ وکارکسب یهاستمیس یاجرا
 یل سازماناز عوام یشتریمطالعه درک ب نیا ن،یبنابرا؛ قرار نگرفته است موردبحث وکارکسبهای سیستم

 که ندکیم لیفعال و تسه را وکارکسبهای سیستم یاجرا این امر کهکند می نمایانرا  یسازمان نیبو 
 یابیارز شتریعوامل را ب نیتواند امی ندهیآ قاتیتحق. شود تریغنمرتبط  اتیادب شودیمتمامی عوامل موجب 

های هبناگر بخواهیم از ج. مختلف را برآورد کندهای نهیدر زم یتوسعه فناور ایها ستمیادغام س ریکند تا تأث
 یصال فناورفعال و ات یفناور گیریجهتکند که می دییمطالعه تأ نیاتوجه کنیم یتی به این تحقیق مدیر

ادراتی صهای بنگاه رانیبه مد ن،یبنابرا؛ هستند وکارکسبهای سیستم یاجرا یاطالعات از عوامل مهم برا
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خود،  هایدر بخش دیجدهای یآورفن ایجاد ،یفناور تیریمد یبرا ییهامیت لیشود به تشکمی توصیه
ها تشرک. توجه کنند شرویپ یفناور استیس کی جادیاطالعات خود و ا یفناورهای رساختیگسترش ز

 یآمادگ المللیصورت گرفته در سطح بینهای ارزی و تحریم به مشکالت با توجه دیبا نیهمچن صادراتی
اگر  یتح با شرایط فعلی. نشان دهندخود تجارت  ایپو طیدر مح آمدهپیش راتییبا تغمقابله  یخود را برا

 رای، زتزمند اساین فعلیهای یبه فناور با توجه یتهاجم تیریشرکت کوچک باشد، باز هم به مد کیدامنه 
 رهیزنج یخود با شرکا وکارکسبهای ستمیاهرم س یبرا یشتریبهای شود شرکت فرصتمی کار باعث نیا

و  نیتأم رهیزنج اعضایفشار  وهشدر این پژ. را ارتقا بخشد یرقابت تیمز جهیدرنتداشته باشد و  نیتأم
امر ه این ب با توجه. ه استرابطه مثبت نشان داد وکارکسبهای اعمال سیستم زانیبا م اعضا رابطه تیفیک

، یجارتهای تیفعال یو برگزار نیتأم رهیزنجهای شرکت در کنفرانس قیاز طر دیبا صادراتی هاشرکت
 یبرا دیبا نیهمچن صادراتیها شرکت. کنند تیتقو ایفظ خود ح نیتأم رهیزنج یروابط خود را با شرکا

صادق  و یبه مشتر یارائه خدمات عال، محصوالتو ارتقا  تیفیروابط خود با شرکا، ضمن حفظ ک تیریمد
 .دهند شیفزااالمللی در سطح بین دهند تا اعتبار خود را لیرا تشک ییهامیت ن،یتأم رهیزنج یبودن با شرکا
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