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Introduction: One of the persistent and basic questions of the organizational research 

literature is why some organizations outperform others. The answer can be found in 

supply chain management. Given the new concepts of supply chain management and 

similar concepts that result in a higher cooperation and closer relationships between a 

firm and its suppliers, nowadays, suppliers and clients are no longer considered as 

competitors of the organization, but rather as members of a larger groups known as 

supply chain. Each member in the chain aims at maximizing the profitability and 

improving the total performance of the chain (Perez-Franco et al., 2016). Hatamifar 

et al. (2017) surveyed the effectiveness of integrated supply chains in hotels to achieve 

competitive advantages. The three factors of internal integrity, product integrity and 

customer integrity had positive functions. Santajo Mandal et al. (2017) surveyed the 

role of the capabilities and integrity of supply chains in the improvement of their 

flexibility. The risks and uncertainty of a supply chain have become important and 

interesting subjects for research over the past few years. Supply chain risk is a 

potential incident that might prevent the normal flow of materials and information 

within the chain. It is, therefore, a disruption in the function of the supply chain. The 

main feature of a supply chain is connectivity of its members so that the risk of one 

member can be transmitted to other members. When one supplier declares bankruptcy, 

for instance, not only its business but also all the other members of the supply chain 

are affected.  

Methodology: A questionnaire was used for data gathering, and the collected data 

were analyzed based on partial least squares. Given that the structural equation model 

was used for the data analysis, the sample group size was determined based on the 

relevance between the number of the statements and respondents. The relevance was 

obtained based on the relationship 5 < A < 15. Taking into account that the 

questionnaire comprised of 83 statements, the sample group size was found to be 793, 

i.e. nine participants for each statement. A pilot study was also conducted with 20 

participants based on which the reliability of the questionnaire was determined using 

Cronbach’s alpha. The structure of the questionnaire is presented in Table 1.   

To test the research model, a structural equations model was used based on the partial 

least square approach. Before interpreting the model, we needed to make sure that the 

model suited our objectives and its results would be reliable by confirming it generally 
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in terms of measurement and structure. Therefore, Cronbach’s alpha, composite 

reliability, and convergent validity were used (Table 2). By making sure about the 

suitability of the measurement model, the reliability of the structural model was 

examined using cv.red and cv.com.  

 
Table 1. Structure of the questionnaire 

Variables Number of statements Cronbach’s alpha 

Competitive advantage 13 0.824 

Supply chain risk management 32 0.837 

Integrity of the whole supply chain 32 0.892 

Organization performance 6 0.799 

 
Table 2. Total structure reliability and goodness of fit 

Variables AVE C.R Cronbach’s alpha C.V RED CV. COM 

Competitive advantage 0.75 0.923 0.889 0.75 0.75 

Supply chain risk management 0.648 0.916 0.648 0.647 0.647 

Integrity of the whole supply chain 0.711 0.924 0.898 0.711 0.711 

Organization performance 0.813 0.963 0.953 0.187 0.802 

 

Finally, since the model was based on partial least square, the total goodness of fit 

was examined using the GOF index, which was higher than 0.3. So, the general 

goodness of fit of the model was supported. The index was obtained using the 

following formula: 

GOF = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 × 𝑅2 = 0.324 (1) 

Having confirmed the goodness of fit for the model at the three levels of the structural 

equation model in Smart PLS, the hypotheses were examined.  

Results and Discussion: The results indicated that an improvement in the risk 

management of a supply chain prepares the ground for the improvement of 

organizational performance (t = 8.417, β = 0.277). Undoubtedly and as noted, what 

affects organizational performance is the risk of the supply chain that may deter the 

improvement of the business performance of the organization and the optimized use 

of all the resources of the organization toward improved performance. When the risk 

of the supply chain as a whole increases, the organization fails to make decisions in 

uncertain situations, which may lead to the inefficiency of the decisions made by the 

organization and the efforts to steer the organization.  

Conclusion: Needless to say, risks may cause loss of performance. On the other hand, 

the organization can perform more satisfactorily in implementing its decisions when 

the risk is managed effectively. In this regard, our results are consistent with the 

findings of Heidari et al. (2016). It was shown that the integrity of a supply chain can 

be effective in organizational performance (t = 5.966, β = 0.247). 

The proposed model is a supply chain management model adjusted for the modern 

environment of the industry in Iran. The features and capabilities of the model make 

it more flexible and easy to expand so that it can be used in different companies in 

different industries with different management policies.  

Keywords: Integrated management of electronic supply chain of goods, Competitive 

advantage, Supply chain risk, Performance of company. 



 

 

 بازرگانی مديريت علمی کاوشهای نشريه                
  0011 پاییز و زمستان ،بیست و ششم شماره ،سیزدهم سالمقاله پژوهشی/                                                                     

 

 طريق از الکترونیکی کاال تأمین زنجیره يکپارچه مديريت تاثیرگذاری بررسی

  عملکرد بر رقابتی مزيت و تامین زنجیره ريسک مديريت گرتعديل متغیرهای

 سازمانی 

 ، دوبی، اماراتدانشگاه آزاد اسالمی واحد امارات ،سید حمزه خرم نسب، گروه مدیریت بازرگانی

 ، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات، استاد گروه ریاض، 0لطفیفرهاد حسین زاده 

 مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراندانشیار گروه محمد رضا شهریاری، 

 ، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایرانگروه مهندسی صنایعمانی شریفی، دانشیار 

09/12/3990تاریخ پذیرش:                                                                                                  82/10/9039تاریخ دریافت:   

 چکیده
های مدیران بوده است. توجه به عملکرد سازمانی و راهکارهای بهبود آن همواره از دغدغه

ی که در اختیار دارند یسازمانی از ابزارها اند که برای بهبود عملکردمدیران سعی بر این داشته

به نحو احسن بهره بگیرند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیرگذاری مدیریت یکپارچگی 

، مدیریت ریسک زنجیره تامین و مزیت گرتعدیلی  متغیرهازنجیره تامین الکترونیکی از طریق 

حاضر بر اساس هدف از  قی. تحقجنوب است خیزنفترقابتی بر عملکرد شرکت ملی مناطق 

است.  یهمبستگ - یفیاز نوع توص هاداده یو نحوه گردآور تیو بر اساس ماه ینوع کاربرد

ر بکه  هجنوب بود خیزنفتکارکنان شرکت ملی مناطق  هیکل قیتحق نیجامعه مورد مطالعه ا

آوری گردابزار . دیگرد نفری از آنها انتخاب 393نمونه متشکل از  کبنتلر ی-اساس روش چو

که پایایی آن با استفاده از  گویه بوده است 23، این پرسشنامه مبتنی بر پرسشنامه بود هاداده

گردید و روایی آن نیز از طریق سه  و بارهای عاملی تایید مرکب ، پایاییمعیار آلفای کرونباخ

جزئی  بعاتمر روش حداقل از استفاده با  افتراقی روایی و  همگرا محتوی، روایی روش روایی

مورد نرم افزار اسمارت پی ال اس  کمک به حداقل مربعات جزئی روش به هاداده تایید گردید.

امین ه تنتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت یکپارچه زنجیر تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

رای زمینه را ب توانندمی، مزیت رقابتی و همچنین مدیریت ریسک زنجیره تامین الکترونیکی

 بهبود عملکرد سازمانی مهیا نمایند. 

 تأمین زنجیره یکپارچه شرکت، مدیریت عملکرد، تأمین زنجیره ریسک: کلمات کلیدی

 .رقابتی الکترونیکی، مزیت
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 مقدمه 

 چارد شرکت عملکرد وقتی. دارد کار و کسب بقای در حیاتی و مهم نقشی تأمین زنجیره

 این .رودمی اضمحالل به احتماالً و شده خارج بازار در رقابت از شرکت شود ضعف

 زاراب عنوان به شانتأمین زنجیره قابلیت بر شتربی تا دارد وامی را هاشرکت وضعیت

 و 8سالوادور(. 8112 همکاران، و 0اودین)شوند  متمرکز پذیریرقابت حفظ یا بهبود

 جریان و کیفیت هایدغدغه با رابطه در هاشرکت وقتی که معتقدند( 8110) همکاران

 تریقعمو به عملکرد انتظار توانندمی ،کنندمی تعامل مشتریان و کنندگانتأمین با مواد

 کمی ای کیفی عملکرد سنجش حوزه در. باشند داشته  سریع و موقع به تحویل اساس بر

 تحویل و پذیریانعطاف ها،شاخص بودن ایهزینه غیر یا ایهزینه ،هاشاخص بودن

 را هاشاخص نوآوری و اعتماد شفافیت، ،پذیریانعطاف منبع، از برداریبهره هزینه،

کامال  بیترت نی. بد(8102، 3)پیریز فرانسیکسو و همکاران اندداده قرار توجه مورد

و  دیولدر ت ینقش قابل توجه کنندهتامین تیریدرباره مد یریگ میآشکار است که تصم

باورند که  نیبا تجربه بر ا هایاز شرکت یاریو بس ها داردشرکت کیلجست تیریمد

، 0)وی و همکاران دآییسازمان به شمار م کی تیفعال نیمهمتر کنندگانتأمین تیریمد

ری که در اختیار شماکترونیک نیز به دلیل امتیازات بیاز طرفی تجارت ال .(8112

میان اقشار جامعه دهد، خیلی زود به بستری برای انجام تجارت در کاربران قرار می

در این بین شرکت ملی مناطق  (.0392محمد شفیعی و همکاران، تبدیل شده است )

کرد سعی بر بهبود عملبه دلیل گستردگی زنجیره تامین در صورتی که  ،جنوب خیزنفت

تامین خود بوده و در  داشته باشد، نیازمند توجه ویژه به زنجیره سازمانی خود

های زنجیره تامین خود، از جمله یکپارچگی زنجیره صورتی که بتواند در توسعه قابلیت

ب تواند به اهداف کستر عمل نماید بهتر میتامین و مدیریت ریسک زنجیره تامین موفق

اندازهای طراحی شده را محقق سازد، که این موضوع و کاری خود دست یابد و چشم

جنوب یک موضوع حیاتی است. سئوال اصلی در این  خیزنفتکت ملی مناطق برای شر

واند ت، یکپارچگی زنجیره تامین و مزیت رقابتی میمدیریت ریسکتحقیق این است که آیا 

 بر عملکرد سازمانی شرکت اثرگذار باشند؟
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 أمینت در یا غیرمستقیم مستقیم طور به که است هاییبخش تمامی شامل تأمین زنجیره

 تولیدکننده، شامل هااین بخش. هستند ارتباط در یکدیگر با مشتریان خواسته

 و هستند مشتریان و هافروشی انبارها، خرده نقل، و حمل بخش کننده،تأمین

 خدمات توزیع، اجرایی، عملیات بازاریابی، محصول جدید، توسعه چون هاییفعالیت

 پویا مجموعه یک تأمین زنجیره. گیرندمی دربر را دیگر و موارد مشتری خدمات مالی،

مشتری  که است، خود مختلف سطوح بین در سرمایه و محصول جریان اطالعات، از

 تأمین در ابتدا در رهیزنجمدیریت . است تأمین زنجیره در درونی و درگیر جزء یک تنها

)المبرت ت به آن شده اسیار زیادی بعد از آن توجه بسو  مطرح شد 0921سال اوایل 

، دانشگاهیان برای دادن ساختار به 0991 سال آنجا که در اوایل (. تا8111، 0و کوپر

ها تعاریف متعدد و اند. در طی این سالزیادی انجام داده تأمین تالش مدیریت زنجیره

ذیل در ه و مدیریت زنجیره تأمین شده است که به طور خالص 8مختلفی از لجستیک

 (. 8101، 3)ابریکه و همکاران آورده شده است

 

 مديريت يکپارچگی زنجیره تامین الکترونیکی

دارند که هدف از یکپارچگی، بهبود کارایی و اظهار می ( 0991)0المبرت و همکاران

ی هاباشد. یکپارچگی زنجیرهد در میان اعضای زنجیره تامین میاثربخشی کل فراین

ها که سازمانیکی از دالیلی  و گیرداستراتژیک و عملیاتی صورت میطوح تامین در س

)وست بروک  باشدزنند، جهانی شدن میشان میهای عرضهیکپارچگی زنجیرهدست به 

(. جهانی شدن منجر به افزایش تقاضا برای تنوع محصول و همچنین 8110 5و همکاران

استدالل نمود  توان این گونهیمحصول گردیده و به همین خاطر م تردوره عمر کوتاه

باشد. طبق یک اظهار، های تامین میهها نیست، بلکه بین زنجیرکه رقابت بین شرکت

محصوالت با ، توانایی طراحی سریعتر مدیریت زنجیره تامین سازیمنفعت یکپارچه

)آجمیرا و  تر در مقایسه با یک شرکت واحد استهای پایینکیفیت باالتر و هزینه

 .(2،8119کوک
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 مديريت ريسک در زنجیره تامین الکترونیکی 

در چند سال اخیر ریسک و عدم اطمینان در زنجیره تامین به موضوعی مهم و جذاب 

در بین پژوهشگران و محققان تبدیل شده است. ریسک در زنجیره تامین، رخداد 

 کند ومی ی است که از جریان طبیعی مواد اطالعات در زنجیره تامین جلوگیریابالقوه

شود. ویژگی اصلی زنجیره تامین، به همین دلیل، به اختالل در زنجیره تامین منجر می

ارتباط همه اعضای آن است، به همین دلیل، ریسک مربوط به یک قسمت به سایر اعضا 

ر شود، عالوه بورشکست می کنندهتامینشود. برای مثال، زمانی که یک نیز منتقل می

بر همه اعضای زنجیره تامین تاثیر نیز  ،گذاردد از خود تاثیر میکه بر حلقه بع این

 گذارد. می

های ممکن الوقوع رویدادها یا وضعیت»تأمین به شکل در حالت کلی، ریسک زنجیره 

« ولی نامعلوم که درصورت وقوع پیامدهای مثبت یا منفی بر اهداف سازمان دارد

زنجیره تأمین، این مفهوم موضوع  وجود تأثیرات زیاد ریسک تعریف شده است. با

 هاییاست. طیف وسیعی از ریسکگذشته توجه اندکی به آن شده  جدیدی است که در

که در زنجیره تأمین وجود دارند، ممکن است اثرات منفی بر عملکرد زنجیره تأمین وارد 

های زنجیره تأمین، باید از ها به منظور غلبه بر ریسککنند؛ بنابراین، سازمان

 اهبردهای مناسب برای مدیریت و کنترل آنها استفاده کنند.  ر

 

 پیشینه پژوهش 

( به بررسی میزان یکپارچگی زنجیره تأمین در صنعت 0392) بیگلری و همکاران

های ساختمان و تاثیر آن بر عملکرد سازمان پرداختند. نتایج این تحقیق از نیاز شرکت

برای بهبود حکایت دارد.  کنندگانتأمینساختمانی به افزایش سطح یکپارچگی با 

ا ه( به بررسی اثرگذاری عملکرد یکپارچه زنجیره تامین هتل0392فر و همکاران )حاتمی

سه عامل یکپارچگی داخلی، یکپارچگی به منظور کسب عملکرد مزیت رقابتی پرداختند. 

اند تهمحصول و یکپارچگی مشتریان دارای عملکرد مثبتی هستند و به خوبی توانس

اما از سوی دیگر سه عامل سطوح همکاری  .عملکرد مثبتی را از خود به جای بگذارند

زنجیرة  تی در یکپارچگیاند عملکرد مثببه هیچ وجه نتوانسته کنندگانتأمینو یکپارچگی 

( به بررسی تاثیر 0395. صمدیان و حسینی )های شهر اصفهان داشته باشندتامین هتل

مین بر مزیت رقابتی پرداختند.  نتایج به نشان داده است که یکپارچگی زنجیره تا
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ود. شساز رقابتی میساز بهبود و تقویت عملکرد مزیتیکپارچگی زنجیره تامین زمینه

پذیری استراتژیک و ( به بررسی مدیریت ریسک بر انعطاف0395حیدری و همکاران )

 العات یکپارچه پرداختند.عملکرد زنجیره تامین با توجه به نقش میانجی فناوری اط

های این مقاله با توجه به مطالعات انجام شده حاکی از آن است مدیریت ریسک و یافته

استراتژیک و عملکرد زنجیره تامین و  پذیریانعطاف درک و اجرای آن در سازمان بر

 ( به8103) 0. یان کیو و همکارانفناوری اطالعات یکپارچه تاثیر مثبت و معناداری دارد

های زنجیره تأمین بر یکپارچگی و عملکرد سازمانی پرداختند. نتایج بررسی استراتژی

فیت هزینه، کی این تحقیق موید استراتژی زنجیره تأمین ناب تحت تاثیر عواملی همچون

( به بررسی نقش 8103) 8باشد. سانتانو ماندال و همکارانو همچنین تحویل می

جیره پذیری زنی زنجیره تامین  بر تقویت انعطافچگهای زنجیره تامین و یکپارقابلیت

 یکپارچگی قیاز طر ک،یلجست یهاتیدهد که قابلیها نشان مافتهتامین پرداختند. ی

 بنابراین برای گذارد.یم نیتام رهیزنج پذیریانعطافبر  یقو ریمؤثر، تأث کیلجست

زنجیره  یهای پویابه مقوله قابلیت ویژه یپذیری زنجیره تامین باید توجهبهبود انعطاف

( به 8103) 3تامین و همچنین یکپارچگی زنجیره تامین داشت.  ژئوان لی و همکاران

شان نپذیری زنجیره تامین بر تقویت عملکرد مالی پرداختند. نتایج بررسی ابعاد انعطاف

 (یچابک و یاریهش ،یآمادگ یعنی) نیتام رهیزنج پذیریانعطافدهد که سه بعد از یم

مشخص شده است  نیگذارد. همچنیشرکت اثر م یبر عملکرد مال یبه طور قابل توجه

بر  یشتریب ریفعال، تأث ریپذانعطاف تیقابل کیبه عنوان  ن،یتام رهیزنج یکه آمادگ

 یو چابک یاریهوش لیاز قب یریواکنش پذ یهاییبه توانا تشرکت نسب یعملکرد مال

 ذیریپانعطاف یبرا رانهیشگیپ یکردهایبه رو دیها باشرکتکند که یم شنهادیدارد و پ

( به بررسی 8103) 0االندلوسی و همکاران داشته باشند. یشتریتوجه ب نیتام رهیزنج

پذیری زنجیره تامین های مدیریت ریسک زنجیره تامین بر انعطافنقش استراتژی

ر ب در زنجیره تامین پرداختند. نتایج موید این بوده است که توجه به مدیریت ریسک

 ساز بهبود عملکرد سازمانیینهتواند اثرگذار باشد و زمپذیری زنجیره تامین میانعطاف

 شود. می
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 چارچوب نظری

ه ها بزنجیره تامین الکترونیکی یکی از اجزاء مهم و کاربردی کسب و کارهای شرکت

ف مهم در کسب و آید. یکپارچگی زنجیره تامین و مدیریت آن یکی از اهداحساب می

 ه بین یکپارچگیهاست در مورد رابطآید.  بحثی که اغلب بر سر زبانکارها به حساب می

 که یکپارچگیکنند ه حمایت میباشد. یک گروه از مولفین از این ایدداخلی و خارجی می

مدیریت زنجیره  نیازی برای یکپارچگیاخلی )درون سازمانی( تقریباً پیشد

شود. به عبارت دیگر، یکپارچگی خارجی از یکپارچگی داخلی پیروی محسوب می تامین

(. با توجه به موارد پیش گفته 8110، 8کارکستون و همکاران ،0991، 0)استیونس کندمی

 . انده شدهئپژوهش ارا هایرضیهدر ادامه ف
 

 های پژوهشمعرفی مدل و فرضیه

ت ملی شرککاال بر عملکرد  : مدیریت یکپاچه زنجیره تامین الکترونیکیفرضیه نخست

 .تاثیرگذار است جنوب خیزنفتمناطق 

ها باید در پی یک چالش اساسی باشند با افزایش یکپارچگی در زنجیره تامین، شرکت

که بتوانند زمینه را برای بهبود عملکرد کسب و کار مهیا نمایند و آن توجه به ریسک 

های مدیریت ریسک در مکانیزم باشد. در صورتی کهزنجیره تامین الکترونیکی می

ها در زمینه ریسک توان این انتظار را داشت که سازمانها جدی گرفته شود میسازمان

و امتیازهای آن موفق بوده و از این موضوع در راستای کسب عملکرد باالتر استفاده 

طی یهای محتواند باعث این شود که در برابر چالشنمایند. بنابراین مدیریت ریسک می

 اومها مقو در برابر آنها در زنجیره تامین الکترونیک بهتر از گذشته عمل نموده شرکت

 شود. ه میئباشند. بنابراین فرضیه دوم این پژوهش ارا

: مدیریت ریسک زنجیره تامین الکترونیکی کاال بر عملکرد شرکت ملی ه دومفرضی

 جنوب تاثیرگذار است.  خیزنفتمناطق 

دهد که ها میزنجیره تامین الکترونیکی این امکان را به شرکت مدیریت ریسک در

های متفاوتی برای بهبود عملکرد و مدیریت تغییرات محیطی داشته باشند که این گزینه

شود مزیت دیگری که مطرح می کند. موضوعموضوع از هدر رفت منابع جلوگیری می

                                                           
1. Stevens 
2. Croxton  



 46  ...طريق از کاال الکترونیکی تأمین زنجیره يکپارچه مديريت تاثیرگذاری بررسی

گیرد. ورد توجه قرار میها است که در فضای کسب و کاری بسیار مرقابتی شرکت

ات خود، بهبود ها سعی بر این دارند با تقویت کیفیت محصوالت و خدماکثر شرکت

ه محصوالت یا به عبارتی قابلیت تحویل محصوالت ئزمان ارا ،نوآوری در محصوالت

زمینه را برای بهبود عملکرد کسب و کاری در زنجیره تامین مهیا نماید. بنابراین  ،خود

دهد که بهتر و توانمندتر از  ها میه مزیت رقابتی این امکان را به شرکتدستیابی ب

گذشته در راستای دستیابی به اهداف کسب و کاری عمل نمایند. از سوی دیگر این 

ید آمزیت رقابتی اگر در کل زنجیره تامین الکترونیکی ایجاد شود این امکان به وجود می

ها بهتر بتوانند از مدیریت یکپارچگی در زنجیره تامین در راستای تقویت که شرکت

ه نیز در این رابط را گرتعدیلتواند نقش بنابراین می کنند. استفادهعملکرد کسب و کار 

 شود. ه میئسوم ارا ها فرضیهداشته باشد. با توجه به این گفته

 یکی بر عملکرد شرکت ملی مناطقفرضیه سوم: مزیت رقابتی در زنجیره تامین الکترون

 جنوب  تاثیرگذار است.  خیزنفت

ای را انجام ها در راستای کسب مزیت رقابتی امروزه اقدامات بسیار گستردهشرکت

دهند که بتوانند با دستیابی به سطح باالتری از مزیت رقابتی در راستای بهبود عملکرد می

دهد که ها میرقابتی این امکان را به شرکتهای و کاری خود اثرگذار باشند. اهرم کسب

 ارائهدهند و این توانمندی در  ارائهبهتر و توانمندتر از رقبا خدمات و محصوالت خود را 

ی توانند به طور مدیدها میخدمات در صورتی که قابل تقلید و کپی برداری نباشد شرکت

ی دهند. برا ارائهبه رقبای خود از این ابزار استفاده نمایند و عملکرد متمایزی را نسبت 

بع ها باید از منانظر تحقیق حاضر است شرکت ار که مدهای رقابتی پایددستیابی به اهرم

ند با تا بتوان نیروی انسانی به خوبی بهره گرفته و امشهود خود از قبیل دانش سازمانین

ازمانی تقویت بهبود ارزش آفرینی در اقدامات خود سطح نوآوری را در کل فرآیندهای س

 د. نبهبود عملکرد کسب و کار خود را مهیا نمای زمینهند نتوابنموده و از این رو 

 

 پژوهش شناسیروش

 –های توصیفیاین پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیق

از یک پرسشنامه استفاده شده  هاپیمایشی است. در این تحقیق برای گردآوری داده

ی مربعات جزی. روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق مبتنی بر رویکرد حداقل است

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل بر اساس مدل چون رویکرد مورد استفاده باشد. می
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باشد، برای تعیین حجم نمونه محقق از رویکرد تناسب بین تعداد معادالت ساختاری می

5 . این تناسب از طریق رابطه: بهره گرفته استو افراد پاسخ دهنده  گویه 15Q 

تعداد  اینکه شود. با توجه بهباشد تعیین میبنتلر می -که تحت عنوان قاعده چو

بوده است، محقق حد وسط این رابطه را برای گویه  23های پژوهش حاضر پرسش

دهنده را در نظر گرفته نفر پاسخ 9نموده و به ازای هر گویه تعیین حجم نمونه انتخاب 

گیری روش نمونه نفر تعیین گردید. 393بنابراین بر اساس رابطه فوق حجم نمونه  است.

های مورد نیاز از آوری دادهده بوده است. برای جمعدر این تحقیق از نوع تصادفی سا

باشد یید خبرگان زنجیره تامین میپرسشنامه استاندارد که از لحاظ روایی مورد تا

 در میان را پرسشنامه 81محقق تعداد  ،استفاده شد. از سوی دیگر پیش از توزیع نهایی

اعضای جامعه آماری توزیع نمود و پایایی پرسشنامه را نیز پس از گردآوری و با 

نامه برای . در ادامه ساختار پرسشبررسی کرداستفاده از ضریب آلفای کرونباخ 

 گردیده است. ارائه 0نایی در جدول آش

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش منبع -1نگاره 

 
 
 
 
 

عملکرد شرکت  

ملی مناطق  

جنوب خیزنفت  

 مزیت رقابتی:

قیمت یا هزینه -۱  

کیفیت -۲  

های تحویلقابلیت -۳  

نوآوری در   -۴

 محصول

به بازار ارائهزمان  -۵  

زنجیره تامین  مدیزیت یکپارچه 

 الکترونیکی کاال:

تسهیم اطالعات -۱  

قابلت انتباق سازمانی -۲  

استراتژی زنجیره تامین -۳  

اعتماد -۴  

همکاری -۵  
 ریسک زنجیره تامین الکترونیکی کاال:

ریسک از طرف تامین کننده -۱  

ریسک از طرف تولید کننده -۲  

ریسک از طرف لجستیک -۳  

ریسک اطالعات -۴  

طریسک محی -۵  

ریسک کلی زنجیره تامین -۶  

 اثر مستقیم

 اثر مستقیم

 اثر مستقیم
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ساختار پرسشنامه  -1جدول   

 ضريب آلفای کرونباخ تعداد گويه ها نام متغیرها

گويه 11 مزيت رقابتی  026.6 

گويه .1 مديريت ريسک زنجیره تامین  02616 

گويه .1 يکپارچگی کل زنجیره تامین  0266. 

گويه 4 عملکرد سازمانی  02666 

 تحقیقات: سالنتانو ماندال و همکاران، ژئوان و همکاران و االند لوسی و همکاران منبع پرسشنامه:

 

 ها يافته تحلیل

دهد که ناختی نمونه آماری تحقیق نشان میشهای جمعیتمربوط به ویژگی اطالعات

 82درصد  5/05سال و کمتر،  85درصد  5/05درصد مرد،  9/22درصد زن و  0/30

 9/80سال دارند.  51تا  02درصد  2/01سال،  05تا  32درصد  0/30سال،  35سال تا 

درصد کارشناسی ارشد و  0/89درصد کارشناسی و  3/02تر، درصد کاردانی و پایین

 .باالتر هستند

 برازش مدل

سهههاختاری با رویکرد حداقل  معادالت مهدل  از پژوهش مهدل  آزمون منظور بهه 

( یک تکنیک تحلیل 0SEMمدل معادالت ساختاری ) .است شهده  اسهتفاده  مربعات جزئی

چنهد متغیری بسهههیهار کلی و نیرومنهد از خانواده رگرسهههیون چند متغیری و به بیان     

دهد ( اسهههت که به پژهشهههگران این امکان را می8GLMتر بسهههط مدل خطی کلی )دقیق

  ای از معادالت رگرسیون را به صورت همزمان مورد آزمون قرار دهند.مجموعه
پیش از ورود بهه تحلیهل عهاملی تهاییهدی، محقق از آزمون کفایت حجم نمونه )آزمون      

KMO- .بارتلت( استفاده نموده است  
 

 و بارتلت برای متغیرهای تحقیق KMOنتايج آزمون  -.جدول 

 سطح معناداری آماره آزمون بارتلت )مربع کای دو( KMOآماره آزمون 

46/0 1.6/1664 000/0 

باالتر  5/1ها از برای تمامی گویه KMOگردد، آماره آزمون مالحظه میهمهانطور که  

کمتر است،  1015های مشاهده شده از اسهت و سهطح معناداری نیز برای تمامی متغیر  

 باشد. مناسب میهای پنهان های سازهگویهلذا تحلیل عاملی برای 

                                                           
1. Structural Equtinal Model 
2. General Linear Model 
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بودن مدل در سه بخش  که به تفسهیر مدل پرداخته شود، ابتدا باید مناسب  پیش از این

گیری، ساختاری و کلی تأیید شود تا بتوان به نتایج آن اعتماد کرد. در واقع باید اندازه

گیری از پهایهایی و اعتبهار مهدل اثبهات شهههود. بهه همین منظور در بخش مهدل انهدازه        

های آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا اسهتفاده شده که نتایج آن  شهاخص 

گیری باید بودن مدل اندازههمچنین پس از تأیید مناسب .شهده اسهت   ارائه 3ل در جدو

به قابلیت اتکای مدل سهاختاری اشاره کنیم که برای این منظور از دو شاخص متقاطع  

همانگونه که در جدول . و شههاخص متقاطع اشههتراکی اسههتفاده شههده اسههت   افزونگی

0 دیر مطلوبادیر محاسههبه شههده با مقامشههخص گردید، مق 3شههماره  / 5AVE   و

.C R AVE باشد.و قابل قبول می بوده ناسبتم 
 

 روايی سازه کل   -1جدول 

 پايايی اشتراکی نام متغیرها

(AVE) 

 پايايی ترکیبی

(C.R) 

 ضريب آلفای کرونباخ

 35/1 983/1 229/1 (MC)مزيت رقابتی

 220/1 902/1 220/1 (SCR)مديريت ريسک زنجیره تامین

 300/1 980/1 292/1 (ESCM)يکپارچگی کل زنجیره تامین

 208/1 923/1 953/1 (CP)عملکرد سازمانی

 

 .ایمپرداخته 0در ادامه به بررسی برازش در جدول 
 

 متغیرهابررسی برازش  -6جدول 

 C.V RED CV. COM (2Rضريب تعیین ) نام متغیرها

 11/0 66/0 66/0. (MC) مزيت رقابتی

 466/0 466/0 - (SCR) مديريت ريسک زنجیره تامین

 611/0 611/0 - (SECM) يکپارچگی کل زنجیره تامین

 166/0 60./0 - (CP) عملکرد سازمانی

 

در رویکرد حداقل مربعات جزئی سه شاخص مهم در بررسی برازش شامل
2 2, ,GOF R Q 2گردد.گزارش میR کننده میزان برای متغیرهای مکنون مدل، بیان

 09/1در صورتی که باالتر از  تأثیرپذیری متغیرهای وابسته از متغیر مستقل است.

در آزمون استون گیسر دو مقدار  ان دهنده حد مطلوب این شاخص است.باشد نش

شاخص متقاطع اشتراکی که   و شاخص متقاطع افزونگی :شودمی ارائه (2Q)مقادیر
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 مدلکیفیت به ارزیابی شاخص دوم مدل ساختاری و  کیفیت به ارزیابیشاخص اول 

مثبت و بزرگ، نشان از  2Q(. 8115پردازد )تننهاوس، می بیرونی )مدل اندازه گیری(

ی تخمین بسیار ضعیف منفی نشان دهنده 2Qرمقادیو  بینی مدل داردقابلیت باالی پیش

شود تمامی مقادیر این دو . همانطور که در این رابطه مشاهده میمتغیر پنهان است

ده تایید که این موضوع نشان دهنباشند و در محدوده مطلوب می %35باالی  شاخص

 باشد. می 2Qبرازش از نقطه نظر شاخص

های مبتنی بر حداقل مربعات به برازش کلی مدل اشاره شده است که در مدل در آخر نیز

باشد، این شاخص  3/1استفاده می شود که باید بیشتر از  GOFجزئی از شاخص 

 بدست آمد. 380/1برابر 

که بوسیله نرم  ،حال پس از تایید برازش مدل در سه سطح مدل معادالت ساختاری

 د.شوه بررسی فرضیات پژوهش پرداخته میشده است ب افزار اسمارت پی ال اس ایجاد

 

 
 

 داریمدل حداقل مربعات جزئی در حالت معنی -.نگاره 
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 مدل حداقل مربعات جزئی در حالت استاندارد  -1نگاره 

 

 هاآزمون فرضیه

شود محقق بنا دارد با استفاده از این روابط به همانطور که در این دو مدل مشاهده می

باالتر باشد  92/0صورتی که قدرمطلق آماره تی از بررسی مدل پژوهش بپردازد. در 

درصد مورد تایید است.  95توان نتیجه گرفت که فرض در سطح اطمینان بنابراین می

همچنین ضریب مسیر موید این بوده است که میزان تاثیر بین روابط تا چه میزان است. 

 گردد.می ارائهدر این پژوهش نتایج به شرح جدول ذیل 
 

 نتايج روابط بین سازه ها -6جدول 

 فرضیه
 ضريب مسیر متغیر

(p) 

 آماره ی

t 
 نتیجه

 وابسته مستقل

 تايید 666/6 6/0.. عملکرد ESCMمديريت يکپارچه زنجیره تامین  اول

 تايید 644/6 66/0. عملکرد SCRريسک زنجیره تامین  دوم

 تايید 616/6 66/0. عملکرد MCمزيت رقابتی  سوم
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 و پیشنهاد گیرینتیجه

توجه به عملکرد سازمانی موضوعی است که هر سازمان برای تقویت و  بدون شک

ه رسد در صورتی کدر این بین به نظر می .نمایدبهبود آن اقدام به هر گونه فعالیتی می

ها بتوانند در کل زنجیره تامین یک هماهنگی مناسب و مطلوبی را ایجاد نمایند سازمان

توانمندتر از گذشته این عملکرد را بهبود دهند. به عبارتی این رویکرد  خواهند توانست

تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد مورد استقبال قرار گرفته که زنجیره تامین می

های مختلف در ارتباط که با بخش سازمانی داشته باشد. زنجیره تامین به دلیل این

دهد که ها قرار میرا در اختیار شرکتاست اگر در وضعیت مطلوبی باشد این امکان 

های خود بپردازند و از این پوشش جهت به صورت توانمندتری به پوشش خالءبتوانند 

ها در زنجیره تامین یکپارچه باعث عدم توفیق شرکتبهبود عملکرد خود استفاده نمایند. 

ا در ههای شرکتیک نوع ناهماهنگی بین کل زنجیره تامین شده و افزایش هزینه

موضوعی بسیار  ،های سازمانی را در پی خواهد داشت. بنابراین یکپارچگیفعالیت

مناسب در راستای بهبود عملکرد خواهد بود. از سوی دیگر توجه به موضوع ریسک 

های مدیران بوده است. و مدیریت آن همواره در زنجیره تامین الکترونیکی از دغدغه

ی د به خوبنبه رو هستند که در صورتی که نتوان بسیاری از مدیران با این تردید رو

های کل زنجیره تامین را شناسایی و آن را مدیریت نمایند در راستای کسب ریسک

عملکرد مطلوب با مشکل رو به رو خواهند بود. همانطور که در این پژوهش مشاهده 

ی با یک مدل کاربردی در زمینه بهبود عملکرد سازمان ارائهشد، هدف اصلی محقق 

، مدیریت ریسک و مزیت رچگه زنجیره تامینتوجه به شناسایی عوامل مدیریت یکپا

رقابتی بوده است.  نتایج به دست آمده از این تحقیق گویای این است که بهبود مدیریت 

نماید. بدون ریسک در زنجیره تامین زمینه را برای بهبود عملکرد سازمانی مهیا می

عملکرد تواند میش به آن اشاره داشتیم آن چه که شک همانطور که در این پژوه

تواند سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد ریسک موجود در زنجیره تامین است که می

ها در زمینه رونق و بهبود عملکرد کسب و کاری با مشکل باعث این شود که سازمان

ی ی از منابع کلند در راستای دستیابی و بهبود عملکرد سازماننرو به رو شوند و نتوا

، موضوع (0329همکاران ) زاده ورجب سازمان به نحو احسن بهره بگیرند. در تحقیق

نتیجه به دست آمده گواه نقش مثبت مدیریت  فوق مورد بررسی قرار گرفته بود و

ریسک زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی بوده است. از سوی دیگر، یکپارچگی زنجیره 
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تامین نیز موضوعی بوده است که در این تحقیق بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار است. 

 هایلیتبهبود یکپارچگی در کل زنجیره به این منزله است که سازمان در زمینه فعا

کسب و کاری و فرآیندهای کاری در سازمان با اتالف منابع رو به رو نیست. در 

توان این انتظار را داشت که صورتی که یکپارچگی در کل زنجیره تامین ایجاد شود می

سازمان در زمینه دستیابی به یک زنجیره تامین ناب موفق عمل نماید و این موضوع 

های نماید. در تحقیقکسب و کاری بدون شک مهیا می زمینه را برای بهبود عملکرد

( و 0392(، بیگلری و همکاران )0323) (، غالمیان و همکاران8112المزوعی و همکاران )

( این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و نتایج گواه تایید 0390سجادی و سعیدی )

ج است که این نتای اثرگذاری یکپارچگی زنجیره تامین بر بهبود عملکرد سازمانی بوده

واند تبا تحقیق حاضر هم راستا هستند. از سوی دیگر، دستیابی به مزیت رقابتی نیز می

ها در هایی که شرکتعملکرد سازمانی را تحت تاثیرقرار دهد. مزیت رقابتی و اهرم

شود که سازمان در راستای بهبود بازارهای رقابتی با خود به همراه دارند باعث این می

و همچنین تقویت سهم بازار بهتر از گذشته عمل نماید که این موضوع بدون  فروش

و ( 0329پور )ها خواهد شد. کیوانیشک باعث بهبود عملکرد کسب و کار شرکت

در تحقیق خود بیان داشتند که بهبود توانمندی رقابتی  (0390روانستان و آقاجاری )

که این نتایج با تحقیق حاضر هم راستا در بهبود عملکرد سازمانی دارد.  سازنده ینقش

 باشد.می

جنوب پس از جنگ تحمیلی به مدیریت تولید مناطق خشکی  خیزنفتشرکت ملی مناطق 

تغییر نام داد. حوزه فعالیت آن کل کشور به استثنای منطقه موسوم به فالت قاره ایران 

های وزارت رنامهها و ببا توجه به سیاست 0339کت در سال را در بر گرفت. این شر

ساختار سازمانی مناطق  و هاییر و تحول در نحوه اداره فعالیتنفت مبنی بر ایجاد تغ

جنوب شامل  خیزنفتجنوب مورد بازنگری قرار گرفت و شرکت ملی مناطق  خیزنفت

یک ستاد مرکزی و پنج شرکت تابعه شکل گرفت. در همین خصوص و با توجه به نتایج 

چند سیاست راهبردی  به عنوان پیشنهاد جهت بهبود عملکرد  مهدر ادا ،پژوهش حاضر

 گردد:  می ارائهجنوب  خیزنفتشرکت ملی مناطق 

کاال  یکیزنجیره تأمین الکترون مدیریت کپارچهی طراحی و بازنگری مداوم سیستم -0 

، حضور در بازار جنوب خیزنفتمناطق  یشرکت ملو کاربرپسند نمودن آن. دورنمای 

ی تواند چالشرقابت با سایر رقبا و تولیدکنندگان داخلی و خارجی است، که این امر میو 
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محسوب گردد. شرایط نوین، نیاز به جنوب  خیزنفتمناطق  یشرکت ملبزرگ برای 

های ذهنی و عملیاتی موجود در این صنعت و به تغییر در بسیاری از راهبردها و مدل

 باشد.میجنوب  خیزنفتمناطق  یشرکت ملتر در عبارت دقیق

ای هکنندگان با مدلعلی مدیریت تأمینهای فهای موجود محتوای مدلس یافتهبراسا -8

رغم تشابهات صوری، متفاوت بوده و فاقد به روز و موجود در بازارهای رقابتی، علی

تر های بومی و کاربردیدر این راستا، نیاز به طراحی مدلاثربخشی الزم است و 

 شود.احساس می

های خاصی دارد که قابلیت گسترش مدل پیشنهادی این تحقیق توانمندی و ویژگی  -3

توان آن را برای سایر رو میپذیری آن را افزایش داده است و از این و انعطاف

 های مدیریتی متفاوتی به کار برد. ها، صنایع و همچنین سیاستشرکت
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