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  مقدمه -1

ــیار متغیر امروزي،    ــرکت  در محیط پیچیده، پویا و بسـ ها شـ

ا که بتوانند آنهکارگیري راهبردهایی هســتند هنیازمند طراحی و ب

ــانند، زیرا در  چنین   ــان یاري رس را در بهبود روزافزون عملکردش

هایی قادر به بقا هستند که از گردونه رقابت  محیط رقابتی شرکت 

ــرایط متغیر و پویاي بازار رقابتی همگام           جا نمانند و خود را با شـ

شرکت  ،دیگربارتعکنند. به صمیم   مدیران  صل ت  هايگیريها حا

لب انتخاب راهبردها، در آیینه معیارهاي عملکردي           خود را در قا

هده می   به        خود مشـــا مانی  ئه بهترین عملکرد ســـاز ند. ارا کن

ــی  ــاسـ ــرکت   ترین دغدغه  اسـ هاي تولیدي تبدیل و      مدیران شـ

ــند تا با بهرهمی  هاي مختلف به عملکرد برترگیري از تکنیککوش

  . ]8[دست یابند

ــمگیري گونه  به  اطالعات  فناوري  ــیوه چشـ  انجام  هاي شـ

سیاري   داده تغییر را هاشرکت  وکارکسب  ست. ب صان   از ا ص  متخ

 سازمان  اطالعات از بخشی  تنها که باورند براین اطالعات فناوري

 به آنها از بسیاري  و شود می استفاده  گیريتصمیم  در فرآیندهاي

صصان   فقدان علت ستفاده همچنان بی فن متخ  از ماند.می باقی ا

 جهت در سازمان  به بتواند که اطالعات فناوري ابزار هر ،رو این

شمندترین  رفتن هدر به ممانعت از  در و کند کمک آن منابع ارز

 سنتی  گراییتابع از حالت حرکت جهت در را سازمان  حال عین

ــمت به  و هاروش بهبود در تواندمی کند، یاري فرآیندگرایی س

  . ]2[شود واقع مؤثر سازمان منابع وريافزایش بهره

ها، توانایی سازمان در ترکیب منابع را نشان   طورکلی قابلیتهب

ــود. قابلیت  دهند که منجر به عملکرد بهتر می   می ها همچنین   شـ

ــرکت با منابع را براي  توانایی ترکیب قابلیت ــربفرد ش هاي منحص

. ]29[شـــودمتنوع کردن آن شـــرکت از شـــرکاء را نیز منجر می

یت    ناوري  هاي قابل عات،  ف ــتقیم طوربه  اطال  بهبود به  مسـ

 مبادالت، در گذاريسرمایه  هماهنگی، مثل سازمانی  فرآیندهاي

ظارت  کنندگی جذب  ظرفیت   این کند. می کمک  کنترل و و ن

عملیاتی   و راهبردي عملکرد پیامدهاي    خود، نوبه  به  نیز موارد

 .]23[بخشدمی بهبود را سازمان

ــب منظوربه هاشــرکت  موقعیت ارتقاي و رقابتی مزیت کس

ــان ــتمی بازارش  تمرکز خود کلیدي منابع و هاقابلیت بر بایس

 توســعه بر تولیدي هايشــرکت پذیريرقابت واقع، نمایند. در

ستگی    ست. در  متکی آنها هايشای  زنجیره مدیریت میان، این ا

 و هاشــرکت رشــد ارتقاي جهت قدرتمند ابزاري عنوانبه مینات

 زنجیره مدیریت شود. عملیاتمی درنظرگرفته رقابتی مزیت خلق

 آنجا تا کندمی ایفا مدیریتی تصــمیمات در حیاتی نقش مینات

ند می که  بل   اثرات توا ــودآوري بر ايمالحظه  قا  موفقیت  و سـ

  .]3[نماید اعمال هاشرکت عملیاتی

  جهتو مینات زنجیره به زمانی تنها مدیران موارد، از بسیاري در

صدد  که نمایندمی شکلی  رفع یا هزینه کاهش در شند  م  شاید  .با

 یديتول هايسازمان مشکل بزرگترین که نمود عنوان چنین بتوان

 مناسـب  مشـتریان، مدیریت  با روابط مدیریت از پس خدماتی، و

ست.  تدارک و مینات زنجیره  نمیات زنجیره مدیریت که باور این ا

شتریان  مقابل در را هاشرکت  تواندمی سخگوتر  م  نتیجه در و پا

ست  شده  باعث سازد،  سودآورتر   فرآیند ارتقاي بر مدیران که ا

  .]3[باشند داشته بیشتري کیدات مینات زنجیره

  زهاجا  یکپارچگی  ياجرا قابلیت   و یکپارچگی  درک ترکیب  

سایی   را آمده بوجود هايفرصت  هاشرکت  تا دهدمی و  کنند شنا

ها  از تاه مدت   در آن مدت   و کو قا  کنند.  برداريبهره میان    و ارت

  اهبردير اقدام به نیاز که بلندمدت تغییرات با مقابله براي استمرار

 شـــیوه باید تامین زنجیره . مدیران]30[اســـت ضـــروري ،دارد

 طبیقاین ت که دهند تطبیق بازار در با تغییرات را خود یکپارچگی

ــرکت  پویاي  هاي قابلیت   از برداريبهره طریق از پذیر  انجام  شـ

ست  سب . مدیریت ]28[ا شتن الگوهاي متعدد   فرآیند ک وکار با دا

ــازمان ــی یکپارچه و نظامموردنیاز س مند را براي طراحی، ها، روش

نماید. در ها ارائه میوکار سازمان اجرا و مدیریت فرآیندهاي کسب 

 .]11[ها نقش دارندها، افراد و سامانههریک از فرآیند

ست      شده ا سعی  ضمن معرفی متغیر   ،بنابراین در این مقاله 

قابلیت فناوري اطالعات و تاثیر آن بر عملکرد شرکت و متغیرهاي 

ــب       وکار و قابلیت یکپارچگی زنجیره     قابلیت مدیریت فرآیند کسـ

سب    ضاي ک وکار امروزي  تامین که هر کدام از مفاهیم حیاتی در ف

شود و در نهایت به       شته تا حدي پر  شکاف مطالعاتی گذ ستند،  ه

سخ    سوال پا شود که آیا قابلیت فناوري اطالعات به  این  ور طداده 

ستقیم از طریق میانجی   ستقیم و یا غیرم ت گري متغیرهاي قابلیم

وکار و قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین بر مدیریت فرآیند کســـب

  .  عملکرد شرکت تاثیر دارد یا خیر
  

 مبانی نظري پژوهش   -2

 عملکرد شرکت: -2-1
و  رشد  به نیاز و رقابتی بازارهاي آمدن بوجود ر دنیاي امروزد

سعه  صادي  زمینه در تو جوامع  خاص توجه موجب اجتماعی و اقت

صوص به ست  شده  عملکرد به هاشرکت  خ طرق  به هاشرکت  و ا

. به هســتند خود عملکرد روزافزون بهبود جســتجوي در مختلف

یان  ــاي در دیگر، ب کار کســـب فضـ  ترینمهم از یکی کنونی و

 آنها و اسـت  سـازمانی  عملکرد بهترین ارائه مدیران، هايغدغهد

با  را آن و کرده گیرياندازه را عملکردشان  دائما تا کنندتالش می
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شان  سه  رقبای صول   جهت را الزم اقدامات بتوانند تا کنند مقای ح

دهند.   انجام نماید، حفظ بازار در را آنها که عملکردي ســـطح

ــمیمتوان نتیجه قابل اندازه    عملکرد را می ها و اقدامات     گیري تصـ

دهنده میزان موفقیت سازمان و مجموعه  سازمان دانست که نشان   

. عملکرد به ســه حوزه از جمله اســتدســتاوردهاي کســب شــده 

ــهام    ــاره دارد. عملکرد بازار، عملکرد مالی و عملکرد سـ داران اشـ

ــهم باز   گیرد و ار، فروش و غیره را دربرمیعملکرد بازار مباحث سـ

عملکرد مالی شامل سودآوري، نرخ بازگشت دارایی و نرخ بازگشت 

سهام      ست و عملکرد  شامل ارزش افزوده، نرخ  سرمایه ا داران نیز 

. معیارهاي خروجی ســازمان اســتبازگشــت ســهام داران و غیره 

مار ش عملکرد است که تحت تاثیر شرایط سازمانی و احتماالت بی   

  .]1[بازار است

  کندمی تولید شرکت آنچه که است ايگسترده مفهوم عملکرد

  د.گیردربرمی ،است  تعامل در آنها با شرکت  که را هاییحوزه نیز و

  ها،ماموریت انجام چگونگی به ســـازمانی عملکرد ،دیگرعبارتبه

صل  نتایج و سازمانی  هايفعالیت و وظایف  اطالق آنها از انجام حا

ست  سازمانی  عملکرد دیگر، تعریف درشود.  می  بیدستیا  از عبارت

ــازمانی  اهداف  به    انجام  و آنها  از فراتر رفتن یا  اجتماعی  و سـ

ست  ايواژه . عملکرد]5[دارد برعهده سازمان  که هاییمسئولیت    ا

 ایک ج را فعالیت آن نتیجه و کار انجام براي فعالیت مفهوم که

ست.  عمل نتیجه عملکرد حقیقت دارد. درردرب   ردعملک بنابراین، ا

 دارد. اشــاره عملیات انجام چگونگی بر که کلی اســت هســاز یک

  یعنی .است  رفتار آشکار  به یادگیري تبدیل عملکرد گفت توانمی

ست  یادگیري نتیجه   و علبالف رفتارهاي به لذا یادگیري. خود نه ا

شــود. عملکرد را می گفته عملکرد گیريو اندازه مشــاهده قابل

 غلش با ارتباط در افراد که تعریف نمود رفتارهایی توان مجموعمی

  رسـاندن  نتیجه به از عبارتسـت  دهند. عملکردمی نشـان  خود از

شته  انسانی  نیروي برعهده سازمان  طرف  از که وظایفی   هشد  گذا

ست. در  شی  کارایی جز به عملکرد، از جامع تعریفی ا  در و اثربخ

  حادثه آفرینی، نظیر شخصی   هايداده از برخی به محوله، وظایف

سر  حضور  در خیرات شاره  هم کار کندي و غیبت کار، بر   کندمی ا

  .]10[عملکرد باشد سنجش براي مناسبی معیارهاي توانندمی که

ــت که با میزان       ــطحی از عملکرد اسـ عملکرد بازار بیانگر سـ

ــازمان در ارتباط با بازار و عواملی همچون نرخ جذب        موفقیت سـ

ریان جدید و حفظ مشـــتریان موجود، رضـــایت و وفاداري  مشـــت

ست. منظور    شتریان مرتبط ا  شدن  نائل درجه مالی عملکرد از م

 آنان ثروت راستاي افزایش  در سهامداران  مالی اهداف به سازمان 

 گیرياندازه حسـابداري  و مالی هايشـاخص  طریق از که اسـت 

شان  نیز بازار شود.  عملکرد می ست  عملکرد از سطحی  دهندهن  ا

 همچون عواملی و با بازار ارتباط در سازمان  موفقیت میزان با که

شتریان  جذب نرخ شتریان  حفظ و جدید م ضایت  موجود، م  و ر

 اغلب با نوآورانه . عملکرد]1[اســـت مرتبط وفاداري مشـــتریان

 و شــده ثبت هايگزارش آشــکار، دســتاوردهاي تعداد بررســی

 خود کاري در روال سازمان  که شود تعیین می جدید هايپروژه

ت کارکرد محصـوال  و کیفیت مقایسـه  گیرد. همچنینمی عهدهرب

شان  نیز رقبا با نو فرایندهاي و جدید   کردن عمل نوآورانه دهندهن

. در این پژوهش عملکرد با ســه بعد عملکرد ]13[اســت ســازمان

]27[شودبازار، عملکرد مالی و عملکرد نوآورانه سنجیده می

  فناوري اطالعاتابلیت ق -2-2

ــرکت در    به توانایی   اطالعات  هاي فناوري  قابلیت   هاي یک شـ

ستقرار منابع مبتنی بر فناوري    سیج و ا در ترکیب و یا  اطالعات ب

قابلیت        یا  با دیگر منابع  ــت همکاري    قابلیت فناوري   . ]19[هاسـ

  :]19[در این پژوهش داراي چهار بعد است اطالعات

  ؛طالعاتا پذیر فناوريهاي انعطافزیرساخت -1

 ؛اطالعات یکپارچگی فناوري -2

 ؛اطالعات مدیریت فناوري -3

 .اطالعات کار فناوريوهمترازي کسب -4
ــاره به آن دارد انعطاف ــاخت فناوري اطالعات اش پذیري زیرس

ــاخت       ــرکت    اطالعات  هاي فناوري  که تا چه حد زیرسـ یک شـ

ــتم  مقیاس ــیس ــازگار با س ــت.هاپذیر، مدوالر و س ــاخت زیر س س

تواند شرکت را به توانایی نوآوري  پذیر فناوري اطالعات میانعطاف

شتراک   سهیل به ا سر حوزه  از طریق ت سرا هاي گذاري اطالعات در 

 وکار مجهزمختلف و اجراي تغییرات گسترده در فرآیندهاي کسب

ساخت  شرکت هاي انعطافکند. زیر ها را به پذیر فناوري اطالعات 

س   یکپارچه ستم سازي  سازي و ارتقاء  هاي مختلف و اتخاذ، پیادهی

ستم   سی سب  موثر،  سخ به نیازهاي ک وکار در حال هاي جدید در پا

ساخت تحول توانا می شاره به پایه   اطالعات هاي فناوريکند. زیر ا

و از داده تشکیل شده    هاي سازمانی و خدمات دارد و اساس برنامه 

ــت ــازمان در    به توا  اطالعات  مدیریت فناوري    ]20[اسـ نایی سـ

به فعالیت    پیاده  ــازي موثر مربوط  هایی مانند مدیریت پروژه       سـ

ــتم ارزیابی و کنترل فناوري         ــیسـ ــعه سـ فناوري اطالعات، توسـ

شاره  اطالعات  هاي موفقیت تالش اطالعات دارد. مدیریت فناوريا

. مدیریت فناوري ]33[گیردمحصــول جدید را درنظرمی  توســعه 

یت  برداري از اطالعات بهره  عال یت عملکرد      ف مدیر هاي مرتبط در 

نامه        هاي  ریزي و طراحی، تحویل برنامه   فناوري اطالعات مانند بر

ها ریزي براي استانداردها و کنترلکاربردي مدیریت پروژه و برنامه

هاي قوي مدیریت فناوري اطالعات براي ها به مهارت. شرکتاست

ها نی که شرکت در زما ؛کنترل امنیت و حریم خصوصی نیاز دارند  
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ور طهاي کاربردي مبتنی بر وب و محاسبات انبوه فناوري به برنامه

ــده و همچنین در معرفی خطر کاهش   ــرکت اجرا ش فرآیند در ش

 ]20[گیرند بالقوه خود بر برخی از منابع فناوري اطالعات قرار می    

ــب ــاره دارد وکار فناوري اطالعات به حدي     همترازي کسـ که   اشـ

ــب    ناوري اطالعات و کسـ به      ف هداف همخوان را  یاتی ا کار عمل و

ــتراک می ــتگذارد و در حفظ رابطه هماهنگ     اشـ . همترازي  اسـ

ــب عات بر حفظ     کسـ ناوري اطال کار ف ناوري اطالعات    راهبردو ف

وکار ســازگار اســت و براي   هاي کســب راهبردکه با تمرکز دارد 

اســـت. قابلیت حمایت از تدوین و تحقق اهداف نوآوري شـــرکت 

ــاخت       ــامل زیرسـ پذیر فناوري   هاي انعطاف  فناوري اطالعات شـ

ــب اطالعات، یکپارچه ــازي فناوري اطالعات، همترازي کس وکار س

به           عات  ناوري اطال یت ف مدیر عات و  ناوري اطال منظور افزایش  ف

ــتراکجمع ــتري، آوري و به اشـ گذاري اطالعات و ترجیحات مشـ

برداري مرزهاي شرکت و بهره ارتباط و همکاري در داخل و سراسر

عه داده             ــ باید توسـ ــازمان  به منظور چابکی سـ از هوش تجاري 

  ]20[شود

  گی زنجیره تامینچقابلیت یکپار -2-3

شریک  امروزه ساعی  ت  زنجیره در مختلف هايشرکت  بین م

ست. رابطه  حیاتی زنجیره، آن مین، براي موفقیتات  بین نزدیک ا

براي کند که ارائه می را هاییفرصـــت تولیدکننده، و مشـــتریان

ــا  اطالعات  دقت  افزایش ــول طراحی زمان  تقاضـ زمان   ،محصـ

سوخ  و تولید ریزيبرنامه  و دهدمی کاهش را موجودي شدن  من

ــخگویی  بنابراین اجازه   ــتر پاسـ ــتري   به  را بیشـ  نیازهاي مشـ

 با مرتبط هايفعالیت تمامی شـامل  مینتا زنجیره .]15[دهدمی

 تا اولیه خام  مرحله ماده   از خدمات،   و کاالها   مبادله   و جریان 

 نقل این .است  مشتري  توسط  مصرف  قابل نهایی محصول  مرحله

 مالی و اطالعات جریان شــامل مواد، جریان انتقاالت عالوه بر و

 سنتی  مینات زنجیره از متفاوت یکپارچه مینتا .]7[شود می نیز

ست   اطالعات جریان بر که این علت به سنتی  مینات زنجیره. ا

سته   س ست.  دارد، یکپارچه کیدات مجزا یا گ  مینات زنجیره یک نی

 عقب نتیجه در ابتدا، دارد. اشکال  دو حداقل )غیریکپارچه(سنتی 

 علت به بینیپیش مین، دقتات زنجیره در پلکانی هايافتادگی

 هاياز جریان نتیجه یک عنوانبه تقاضا  عدم اطمینان در افزایش

ــل، اطالعات  ــتپیش یافت. خواهد کاهش  منفصـ  بینی نادرسـ

ضافی  موجودي معموال  تولیدکنندگان و کنندگانمینتا براي را ا

 وکارکسب فرآیندهاي که این علت به معموال دوم، همراه دارد. به

 مرتبط یکپارچه صـورت به مینات هاي زنجیرهبخش سـرتاسـر   در

ضا  تغییرات آهستگی به  به سنتی  مینات زنجیره یک نیستند،   تقا

سطوح   با اغلب رویکردي، چنین نتیجه در دهد.می نشان  واکنش

 ادبیات بنابراین شــود؛می روبرو محیطی عدم اطمینان از باالتري

ا ب روبرویی جهت بیشــتر  یکپارچگی نیاز براي از مینات زنجیره

 زنجیره یکپارچگی . ]15[کند می حمایت   محیطی دم اطمینان ع 

 تولیدکننده یک کهتوان تعریف کرد می حدي  عنوانبه را  ینتام 

 نمایدمی همکاري خود مینات زنجیره شرکاي راهبردي با  طوربه

شارکتی  طوربه و سازمان  فرآیندهاي م سازمانی را    و درون  میان 

یت می    ند مدیر پارچگی  ]21[ک  توانمی را تأمین  زنجیره یک

 دره ک تعریف نمود همکاري و متقابل کنش فرآیند یک عنوانبه

ــرکت  نآ ــیوهاي  به  مینات  زنجیره یک  در موجود هاي شـ   شـ

ــارکتی   مقبول متقابال پیامدهاي تا کنندکار می یکدیگر  با  مشـ

 کنش فرآیند به کنندهمینات با یکپارچگی. ]31[نمایند کســـب

خود جهت  کنندگانمینات با سازمان  یک میان همکاري و متقابل

شاره دارد.     سب اطمینان از جریان موثر تامین ا همچنین به این ک

با  یکپارچگی. ]22[شــودبعد یکپارچگی رو به عقب نیز اطالق می

شتري    با سازمان  یک میان همکاري و متقابل کنش فرآیند به م

شتریان  سب  خود م صوالت  مؤثر جریان از اطمینان جهت ک  مح

   ]. 31[کندمی اشاره

شتري، ایجاد و  طور معمول از یکپارچگی با تامینبه کننده و م

ــه    ــر زنجیره عرض ــراس هماهنگی فرایندهاي تولید یکپارچه در س

ــت توانند به راحتی خود را مطابقت    اکثر رقبا نمی که  نحويبه  اسـ

کننده و مشتري براي توسعه محصوالت  یکپارچگی با تامین دهند.

ــر به   عنوان یک موفقیت رقابتی و فرآیندهاي جدید در حال حاضـ

ــودظرگرفتــه میدرنکلیــدي  قــابلیــت یکپــارچگی بـا   ].20[شـ

سه ق  کننده و قابلیت یکپارچگی با مشتریان به تامین ابلیت صورت 

قا و         پارچگی و ارت پارچگی، اجراي یک مل درک یک فرعی و مک

. در این پژوهش قابلیت اســت اســتمرار یکپارچگی تشــریح شــده

با          یکپـارچگی زنجیره تـامین بـا دو بعـد قـابلیـت یکپـارچگی 

 21[ودشارچگی با مشتریان سنجیده میکننده و قابلیت یکپتامین

  .]30و 

  وکارقابلیت مدیریت فرآیند کسب -2-4

تواند به حیات خود ادامه در فضاي رقابتی کنونی، سازمانی می

ــازوکارهاي الزم را براي رویارویی با این تغییرات دارا         دهد که سـ

ستم      سی شد.  سب  فرآیندهاي مدیریت با ستري  کاروک  فراهمرا  ب

  عبارت به یا و سـازمانی  هايرویه انجام آن وسـیله ه ب تا آوردمی

 کامال شــکلبه  فرآیندها ســازمان براســاس  کار گردش ،دیگر

ستفاده  صورت پذیرد.  خودکار و مکانیزه ستم   این از ا  مدیران سی

ــازمان ریزانبرنامه و ــازمان توانند فرآیندهايمی س   را اجرایی س

. تغییر دهنــد      زمــان هر  در و نموده   تعریف    خود  نظر   مطــابق  

سئولین    تحت فرآیندهاي اجراي نحوه مورد در فرآیندها اجراي م
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سئولیت خود   هر در و نموده دریافت را روزب و کامل اطالعات م

ظه  ند می لح ند  بر توان ها    از یک  هر اجراي رو ند  تاثیر  فرآی

سب  .]11[گذارند شه در  مفهوم مدیریت فرآیند ک مدیریت  وکار ری

ینــدهــاي        و  )TQM(کیفیــت جــامع      فرآ ــی مجــدد  مهنــدسـ

ــب ــت. قابلیت      )BPR(وکار کسـ ــن اسـ دارد و ترکیبی از محاسـ

هاي وکار ارائه تنظیمات خاص براي بررســی راهفرآیندهاي کســب

تواند وکار میهاي کســباســتفاده ســازمان از منابع اســت. فرآیند

شـــرکت براي که یک باشـــد هایی اي از فعالیتعنوان مجموعهبه

مهندســی مجدد   .]25[دهدي رقابتی توســعه میهاکســب مزیت

وکار بر تغییر انقالبی و بنیادي ســازمان اشــاره هاي کســبفرآیند

شی می  شود.  دارد. این تغییر معموال از نوآوري فناوري اطالعات نا

مفهوم مدیریت کیفیت جامع یک رویکرد نه افزایشی و نه تکاملی  

ست  ستمر فرایند بلکه هدف آن به ،ا سب بود م ست. هاي ک  وکار ا

ــب ــریع مدیریت فرآیند کس تر کمک وکار به اتخاذ تصــمیمات س

 بخشد. بسیاري  را بهبود می آنکند و عملکرد تمام فرآیندهاي می

ود ش اي تولید میاز محصوالت صنعتی در یک فرآیند چند مرحله  

مد  له        هو ع تک مرح ها  ند آن اي نیســــت. در این گروه از فرآی

ــول از میان چندین فرآیند      مح ــوالت، قطعات و اجزاي محصـ صـ

صورت می   سپس مونتاژ نهایی  گیرد. در این جداگانه عبور کرده و 

شرایط، یک یا چندین مشخصه کیفی مختلف مطابق با مشخصات 

ــود. در این       ــت جهت کنترل کردن انتخاب شـ فرآیند ممکن اسـ

یک متغیر در هر     ندها،  ند      فرآی هاي فرآی پارامتر ي ممکن یک از 

شد. ارتباط   ست بر مراحل بعدي تاثیرگذار با  متشکل  مشتري  با ا

ست  هاییروش کل از سیدن  براي که ا  اداره و کنترل هدف به ر

شکایت   و کنندهمصرف  با مدت دراز روابط مشتري، ایجاد  کردن 

 شود. روابط نزدیکمی کار گرفتهبه کنندگانمصرف رضایت ارتقاء

 نسبت  را خود محصوالت  سازد تا می قادر را هاسازمان  مشتري  با

 ارزش این و کرده حفظ را مشتري  کنند، وفاداري متمایز رقبا به

ــرف براي زیادي  حدود  تا  را مدیریت    .کند  حفظ کنندگان  مصـ

سب  سخ فرآیند ک سریع وکار پا سش تر و منعطفهاي  ها و  تر به پر

سازد و کیفیت خدمت به مشتریان  نیازهاي مشتریان را ممکن می 

یل می  را  ــه ند تسـ ــتري را بهبود         ک به مشـ مت  خد یت  و کیف

سازمانی، کنترل   در این پژوهش بر سه بعد کنترل. ]25[بخشدمی

ــایت مشــتري تمرکز می  ي هاقابلیت ،ودشــکیفیت فرآیند و رض

ــرکت  ورودي، اطالعات در پردازش ها از نظر فناوري اطالعاتش

سرمایه  افزایش را شناخت  میزان کند هاي فکري ایجاد میداده، 

هاي تر و انجام اقدامهاي خردمندانهها را قادر به تصمیمکه شرکت

شان  یهایکند. چنین قابلیتاثربخش می  دهنده میزان پیچیدگین

ــرکت  ــتفاده از فناوري اطالعات براي حمایت از به         شـ ها در اسـ

دازش اطالعات  پرها، گذاري اطالعات در درون شـــرکتاشـــتراک

ید خروجی   ورودي و بهره تاي تول ــ هایی  برداري از دانش در راسـ

ستفاده از فناوري اطالعات       ارزشمند براي بهبود عملکرد هستند. ا

کرد ها و در نتیجه بر عملنه تنها بر ساختار شرکت بلکه بر فعالیت  

ــرکت نیز تأثیر قابل مالحظه      ــتفاده از فناوري   ]2[اي داردشـ . اسـ

ــعه  و اطالعات  ــیل توس ــرکاي زنجیره تامین اجازه آن پتانس به ش

ــد.      یعنوان موجودیتدهد تا عملکردي به   می باشـ ــته  واحد داشـ

وري استفاده از فناوري اطالعات در زنجیره تامین باعث بهبود بهره

ــترس  ــی از دسـ زنجیره از طریق کاهش دادن عدم اطمینان ناشـ

شد   بنابراین ].12[نبودن، کامل نبودن و تحریف اطالعات خواهد 

   :که کرد فرض اینگونهتوان می شده یاد موارد به توجه با

:H1 .قابلیت فناوري اطالعات بر عملکرد شرکت تاثیر دارد  

قابلیت فناوري اطالعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره  -2-5

   تامین

 هاي ســیســتم و ارتباطات زمینه در مســتمر پیشــرفت هاي

ی تکامل سیر  یک آمدن بوجود باعث اطالعات، فناوري و اطالعاتی

سعه  و زنجیره تامین براي ست  شده  هاي آنتکنیک تو  زنجیره .ا

بل اجرا   ت  قا ــاس اطالعات دقیق و انتقال و    ،کارآمد  و امین    براسـ

. ]18[گیردصــورت صــحیح و با کیفیت باال شــکل میتوزیع آن به

 نقش معمول فنـاوري اطالعـات در یکپـارچگی زنجیره تـامین،    

کاهش حســاســیت و اصــطکاک در معامالت بین اســت. شــرکاي 

ــرفه  ــتزنجیره تامین از طریق جریان اطالعات مقرون به ص و  اس

ــه از    فناوري اطالعات از همکاري و هماهنگی زنجیره      هاي عرضـ

  بنابراین. ]18[گذاري اطالعات حمایت می کندطریق به اشــتراک

  :که کرد فرض اینگونهتوان می

 :H2   ن  پارچگی زنجیره تامی  فناوري اطالعات بر قابلیت یک    قابلیت

  تاثیر دارد.

  قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین و عملکرد شرکت -2-6

ــی تاثیر متغیرهاي متفاوتی بر          تا به امروز، محققان به بررسـ

  زنجیره یکپارچگی میان روابط اند. درکعملکرد شـرکت پرداخته 

حیاتی و  شرکت  هر موفقیت و بقا براي شرکت  عملکرد و مینات

ــت. تامین  ــروري اس طور مثبت بر عملکرد عملیاتی کنندگان بهض

ننده  کتوسعه تامین ،براینعالوهذارد. گهاي خریدار تاثیر میشرکت

ــرکتبه   ارذگهاي خریدار اثرطور مثبتی بر روي عملکرد تجاري ش

 دهد که ســـطحنشـــان می نتایج برخی از تحقیقات. ]9اســـت[

 9[است اثرگذار شرکت  عملکرد سطح  بر مینات زنجیره یکپارچگی

ــدت البته  .]10و   اهمیت رابطه این در یکپارچگی  درجه  و شـ

دارد. بیشترین درجه یکپارچگی زنجیره تامین به باالترین  بسیاري

ــطح عملکرد منجر می به سـ ــود.  بارت شـ ــطح  ، دیگرع چه سـ هر
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ــرکت        ــطح عملکرد شـ بد، سـ یکپارچگی زنجیره تامین افزایش یا

سازي  جهت در یابد. تالشمی افزایش   سازمانی  فرآیندهاي بهینه 

ــتریان امري  و کنندگان  مینات  نظرگرفتنرد بدون   فایدهبی مشـ

ــازمان و اســت  اهداف جهت در یکدیگر همکاري با که هاییس

 به. ]4[هســتند بهتري عملکرد داراي ارند،دبرمی مشــترک گام

عه  موازات ــ  برقراري با  مین،تا  یکپارچگی زنجیره  مراحل  توسـ

مل   عا یان  ت قابتی  قابلیت   و مینات  زنجیره عملیاتی  قابلیت   م  ر

ضایت  بعد از شرکت  شرکت، عملکرد  شتري  ر  و یابدمی بهبود م

ــپس ــطح س  انتها در و یافته بازار افزایش بر مبتنی عملکرد س

 فرض اینگونهتوان می بنابراین. ]4[شود می تقویت مالی عملکرد

  :که کرد

H3 : زنجیره تامین بر عملکرد شرکت تاثیر داردقابلیت یکپارچگی.  

 :H4یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر قابلیت فناوري اطالعات  قابلیت

   کند.گري میلکرد شرکت را میانجیبر عم

قابلیت فناوري اطالعات و قابلیت فرآیند مدیریت             -2-7

  وکار  کسب

ند کســـب      یت فرآی فاهیم       مدیر کب از م پارادایمی مر کار،  و

ــتمدیریتی و فناوري اطالعات     ــرایط     و اسـ فناوري تاکنون با شـ

سازمان وفق   ست که نیاز  یابدمیواقعی فرآیندهاي  . زمان زیادي ا

کار وکسب سازي مدیریت فرآیندها جهت پیادهبه توعی از سیستم 

سیستم   ت  هاي اطالعاتی مدرن، مدیریوجود دارد. مبناي معماري 

ــب ــت وکار و بهبود فرآیندهاي کسـ ایف، ظتا فرآیند گردش واسـ

وري ســازمانی نیز تر شــده و بهرهاطالعات و کار در ســازمان روان

بد      یا قا  ــتمر محیط متالطم       ]11[ارت به تغییر مسـ جه  با تو  .

ــب مدیریت          کسـ با  نابع علمی  یاري از م ــ هاي امروزي، بسـ کار و

سب    و راهبردي سعه ک ستیابی به مزیت رقابتی پایدار  تو وکار، بر د

شدن با تغییرات فناوري و قواعد و مقررات     .تاکید دارند ستا  همرا

ــرکت بازار، به ــت و ش هایی قادر به پایداري و منظور بقا الزامی اس

توجه به ارزیابی مداوم نیازهاي بازار و  توسعه هستند که بتوانند با  

سب ضرورت  سب وکار مهاي فناوري، مدل ک سبت به رقبا  نا تري ن

ــهیل ارتباطات،              انتخاب کنند. ظهور فناوري ارتباطات باعث تسـ

شرکت   به ستن  شبکه هم پیو شدن  و هاي ارزش ها، ایجاد  کمرنگ 

سب      شد و مفهوم مدل ک صنعت  وکار به منزله روزافزون مرزهاي 

صنعت   توان می بنابراین. ]16شد[ واحد تجزیه و تحلیل جایگزین 

  :که دکر فرض اینگونه

 :H5 وکار بسکقابلیت فناوري اطالعات بر قابلیت مدیریت فرآیند

  تاثیر دارد.

ــب        -2-8 ند کس یت فرآی مدیر یت  کار بر عملکرد قابل  و

  شرکت

ــب فرایندهاي ــت ســازمان هر موفقیت کلید وکار،کس  .اس

ر د قوي وکارکسـب  فرایند مدیریت رویکرد یک داشـتن  بنابراین

ست.  اهمیت زئها حاازمانس   که اندآموخته تجربه به هاسازمان  ا

 رویارویی در قوي گذاريســـرمایه وکار،کســـب فرایند مدیریت

ا ب وکارکســب فرایند مدیریت محیطی اســت. تغییرات با ســریع

 و یکپارچه روشــی ها،ســازمان موردنیاز متعدد الگوهاي داشــتن

ــب مدیریت فرایندهاي و اجرا طراحی، براي را مندنظام   وکارکس

 کرد فرض اینگونهتوان می بنابراین]. 11[نمایدیم هئارا هاسازمان

   :که

 :H6ــب ــرکت تاثیر قابلیت مدیریت فرآیند کس وکار بر عملکرد ش

  دارد.

H7:        ــب ند کسـ مدیریت فرآی ناوري        قابلیت  قابلیت ف تاثیر  کار  و

   .کندگري میاطالعات بر عملکرد شرکت را میانجی

  

  پیشینه تحقیق: -3

  پیشینه پژوهش -1جدول 

 نتایج عنوان پژوهش مرجع

ارایه الگویی براي ارتقاي عملکرد شرکت هاي  ]1[

ا یکپارچگی بفناوري محور بر مبناي قابلیت 

 کنندهتامین

 یا ارتقا و اجرا درک، قابلیت سـه  بر گذاريو سـرمایه  تمرکز با توانندمی فناوري محور هايشـرکت 

 یابند. دست برتر عملکرد به کننده،مینات با یکپارچگی استمرار

هاي زنجیره تامین و بر قابلیت ITبررسی اثر  ]17[

 سایپاعملکرد بنگاه: مطالعه موردي شرکت 
ــازي پیاده  ــتقیم     به  ITسـ ــتقیم بر عملکرد تاثیر مثبت دارد وتاثیر غیرمسـ ــتقیم و غیرمسـ طور مسـ

کند و باعث افزایش شدت هاي زنجیره تامین مفهوم پیدا میبر عملکرد از طریق قابلیت ITسازي پیاده

 گردد.بر عملکرد می ITسازي اثر مثبت پیاده

 و هاقابلیت بر اطالعات فناوري تأثیر بررسی ]12[

 لبنیاتی هايمین شرکتات زنجیره عملکرد

 چند موردي مطالعه فارس: استان

ساس  IT ثیرات مینات زنجیره هايقابلیت بر ستفاده  پژوهش، فرآیندي مدل برا  فناوري ابزارهاي از ا

 می گیرد. قرار تأثیر تحت نیز مینات زنجیره عملکرد آن به دنبال و اطالعات گذارده
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 عملکرد بر اطالعات فناوري نقش بررسی ]14[

 استان تهران سیار اطاتتبار شرکت

 اطالعات فناوري .شد  تقسیم  متمایزسازي  و هزینه کم رهبري قسمت  دو به عملکرد بر اثرگذار عوامل

 .است موثر متمایزسازي و هزینه کم رهبري شامل عملکرد عوامل بر

 زنجیرههاي مدیریت گري قابلیتاثر میانجی ]27[

وکار بر تاثیر فناوري تامین و فرآیند کسب

 اطالعات بر عملکرد شرکت: شواهدي از چین

ــبفناوري اطالعات می ــجم قابلیت فناوري  وکار را تنها از طریق یکپارچهتواند ارزش کس ــازي منس س

ــرکت در بهینهاطالعات با قابلیت ــب هاي یک ش ــازي فرآیندهاي کس  وکار و بهبود مدیریت زنجیرهس

یت          قابل تامین و  مل مثبت و       تامین ایجاد کند. یکپارچگی زنجیره  ناوري اطالعات یکی از عوا هاي ف

 دار براي بهبود عملکرد شرکت است.معنی

  براي  کنندهسازي تامینتوسعه قابلیت یکپارچه ]30[

 یاهاي پومزیت رقابتی پایدار: رویکرد قابلیت
سنجش، تبدیل) بر عملکرد عملیاتی(کارایی هزینه و    سازي تامین هاي یکپارچهقابلیت صرف،  کننده(ت

ــت. همچنین اثر یکپارچگی زنجیره تامین بر انعطاف ــرکت موثر اس پذیري فرآیند) و عملکرد نهایی ش

ست  ست و زمانی که تعداد تامین   ،مزیت رقابتی زمانی که پویایی محیطی باالتر ا شتر ا نندگان کم کبی

 کمتر است. ،است

 یکپارچگی اثر مستقیم و غیر مستقیم ررسیب ]24[
 بر عملکرد شرکت مینات زنجیره

  هاقابلیت که این گرددمی منجر رقابتی هايقابلیت به مینات زنجیره یکپارچگی ژاپنی، هايشرکت  در

 حالی این در گذارد.می اثر شرکت  عملکرد بر مین،ات زنجیره مدیریت عملیاتی هايقابلیت با ارتباط در

ست   سبت  تريکوچک هاياندازه از که ايهکر هايشرکت  در کها ، برخوردارند ژاپنی هايشرکت  به ن

ی یکپارچگ به تأمین زنجیره مدیریت عملیاتی هايقابلیت با ارتباط در شـــرکت رقابتی هايابلیتق

 .گذاردمی اثر شرکت عملکرد بر طریق این از و شده منجر مینانجیره تز

 مدل مفهومی پژوهش-4

  
  مدل مفهومی پژوهش :1 شکل

  

  سواالت پژوهش -5

 ؟آیا قابلیت فناوري اطالعات بر عملکرد شرکت تاثیر دارد -1

قابلیت فناوري اطالعات بر قابلیت یکپارچگی زنجیره         آیا   -2

 تامین تاثیر دارد؟

ــرکت         -3 آیا قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد شـ

  تاثیر دارد؟

آیا قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر قابلیت فناوري            -4

  کند؟ گري میاطالعات بر عملکرد شرکت را میانجی

قا         -5 عات بر  ناوري اطال یت ف قابل یا  ند      آ یت فرآی مدیر بلیت 

  ؟تاثیر دارد وکارکسب

  

  

  

  روش شناسی پژوهش -6

ــی تاثیر قابلیت           به بررسـ با توجه به این که در این پژوهش، 

 گري قابلیتفناوري اطالعات بر عملکرد شــرکت از طریق میانجی

ــب     قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین        مدیریت فرآیند کسـ وکار و 

کاربردي  ،پژوهش از نظر هدفپرداخته شــده اســت، بنابراین این 

اســت. همچنین به دلیل این که این پژوهش، به تشــریح و تبیین 

ــئله و ابعاد آن می  دالیل چگونگی ب  پردازد و از ودن و چرایی مسـ

ــایی   ــناس ــدد ش ــی تاثیر قابلیت  آنجا که در ص نوع رابطه و بررس

ــرکت از طریق متغیرهاي   فناوري اطالعات    قابلیت   بر عملکرد شـ

ــب مدیریت فر   قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین        آیند کسـ وکار و 

توان گفت این پژوهش از لحاظ ماهیت روش از باشـــد، لذا میمی

ست   ضر  از نظر روش و راهبرد و نوع توصیفی و علی ا ، پژوهش حا

ــت.  از نوع پیمای ــی و مقطعی اس ــامل  آماري پژوهش جامعهش ش

هاي تولیدي فعال واقع در شهر شرکت مدیران و کارشناسان ارشد 

ــت   ــنعتی رشـ ــتصـ نه  . اسـ عداد نمو عداد   ت هاي الزم ده برابر ت

حجم  بنابراین حداقل ؛زندکه مدل تخمین می اســت هاییپارامتر

 هاي پژوهشبرازش مدل و آزمون فرضیه ، ارزیابینمونه الزم براي 

ــت.شــرکت  120 ها، از روش میدانی و آوري دادهجهت جمع اس

س ابزار  شده    با روش نمونه شنامه پر ستفاده  سترس ا  و گیري در د

یل داده  به  مدل  منظور تجزیه و تحل ــازي معادالت   ها از روش  سـ

 Smart PLSساختاري با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار  

  استفاده شده است. SPSSو 
  

 متغیرهاي پژوهش -7

 افته به متغیرهاي پژوهشعناوین اختصاص ی 2ر جدول د

  گردد.تشریح می

  

  

قابلیت 

مدیریت 

فرآیند 

 و کارکسب

قابلیت 

یکپارچگی 

 زنجیره تامین

قابلیت 

فناوري 

 اطالعات

عملکرد 

 شرکت
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 عنوان متغیرها: 2 جدول

عنوان  متغیر

 در مدل
عنوان  متغیر

 در مدل

وکار همترازي کسب PF عملکرد شرکت

 فناوري اطالعات

IA 

قابلیت مدیریت فرآیند  MP عملکرد بازار

 وکار فناوري اطالعاتکسب

BPMC 

 OC کنترل سازمانی FP عملکرد مالی

 PQC کیفیت فرآیندکنترل  IP عملکرد نوآورانه

قابلیت فناوري 

 اطالعات

ITC رضایت مشتري CS 

-زیرساخت انعطاف
پذیر فناوري 

 اطالعات

IF  قابلیت یکپارچگی زنجیره

 تامین

SCMC  

یکپارچگی فناوري 

 اطالعات

IN قابلیت یکپارچگی با تامین -
 کننده

SIS 

مدیریت فناوري 

 اطالعات

IM  قابلیت یکپارچگی با

 مشتري

SIC 

  

  هاي توصیفیشاخص -8

ــوص   ــیفی به ترتیب اطالعاتی درخص در این بخش، آمار توص

آوري شده از هاي جمعانحراف معیار داده و ها، میانگینتعداد داده

ئه می     ماري ارا نه آ به داده    نمو تایج مربوط  هد. ن آوري هاي جمع د

  3 شماره  خصوص هر یک از متغیرهاي پژوهش در جدول شده در 

  .قابل مشاهده است
  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهششاخص :3 جدول

  انحراف معیار  میانگین  اهتعداد داده  متغیر ها

PF 120  3,46  0,60  

MP 120  3,48  0,70  

FP 120  3,51  0,73  

IP 120  3,42  0,88  
ITC 120  3,61  0,63  

IF 120  3,51  0,73  

IN 120  3,51  0,74  
IA 120  3,71  0,74  

IM 120  3,52  0,70  

BPMC 120  3,51  0,74  

OC 120  3,48  0,97  

PQC 120  3,51  0,79  

CS 120  3,53  0,79  

SCMC 120  3,51  0,69  

SIS 120  3,47  0,78  

SIC 120  3,55  0,73  

  

  گیريهانداز مدل ارزیابی -9

ــنجش جهت ــاخص،  پایایی از گیرياندازه مدل برازش س ش

ستفاده  واگرا روایی و همگرا روایی براي  شاخص  پایایی گردید. ا

پایایی  کرونباخ، آلفاي معیار سـه  شـامل  درونی، پایایی سـنجش 

   .است عاملی بارهاي ضرایب و مرکب
  

  همگرا  روایی و ترکیبی پایایی کرونباخ، آلفاي -10

 پایایی براي را برآوردي که اســت شــاخصــی کرونباخ آلفاي

ــاس ــتگی براسـ   منظوربه  دهد. می ارائه  ها معرف درونی همبسـ

ــبه ا  ر هاییبرتري که دارد وجود نیز معیار دیگري پایایی محاس

سبت  سیله  سنتی به  روش به ن که  دارد همراه به کرونباخ آلفاي و

سبت  ترکیبی پایایی برتري شود. می پایایی ترکیبی گفته آن به  ن

  صــورتبه نه هاســازه پایایی که اســت این ترکیبی در آلفاي هب

 یکدیگر با هایشــان ســازه  به همبســتگی  توجه با بلکه مطلق،

سبه مح سبه  همچنین براي گردد.می ا   بار با هايشاخص  آن، محا

شتر،  عاملی  بهتر سنجش  براي ،درنتیجه دارد. اهمیت زیادتري بی

ستفاده  معیارها این دوي هر پایایی،  مرکب پایایی براي شود. می ا

   .]6[است شده ذکر مناسب 0,7 باالي میزان

  کرونباخ، پایایی ترکیبیآلفاي  گزارش معیارها:: 4 جدول

  ضریب آلفاي کرونباخ  متغیر

� ≫0,7 

  ضریب پایایی ترکیبی

� �0,7 

PF 0,85  0,88  

MP 0,76  0,86  

FP 0,74  0,84  

IP 0,97  0,98  

ITC 0,90  0,92  

IF 0,74  0,85  

IN 0,75  0,86  

IA 0,73  0,85  

IM 0,76  0,86  

BPMC 0,88  0,91  

OC 1  1  

PQC 0,74  0,85  

CS 0,79  0,89  

SCMC 0,91  0,92  

SIS 0,88  0,91  

SIC 0,87  0,90  

  

ــت دیگري معیار همگرا روایی هاي مدل برازش براي که اس

ــازيمدل روش در گیرياندازه ــاختاري معادالت س برده  بکار س

ستفاده  الرکر، و فورنل شود. می سط  از ا ستخراج  واریانس متو  ا
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 پیشـــنهاد همگرا اعتبار براي معیاري نوانعبه را AVEشـــده 

ند. کرده یاري  ا مایش  AVE بودن مطلوب براي که  مع  داده ن

ست  0,5 از شود، باالتر می  کرونباخ آلفاي مقادیر به توجه با. ]6[ا

 که گونههمان ،4شماره   جدول در شده  گزارش مرکب پایایی و

ــاهده ــودمی مش  آلفاي مقدار داراي پنهان متغیرهاي تمامی ،ش

 دهندهنشــان که می باشــد 0,7ترکیبی باالي پایایی  و کرونباخ

ست  این سبی  پایایی داراي مدل که ا ست.  منا  مقدار همچنین ا

سط  ستخراج  متو  مکنون متغیرهاي براي AVE شده  واریانس ا

ست 0,5 از باالتر  گیرياندازه هايمدل همگراي روایی بنابراین ؛ا

  .است مطلوب نیز

   واگرا روایی و هاسنجه عاملی بارهاي سنجش -11

هاي شاخص همبستگی مقدار محاسبه طریق از عاملی بارهاي

 برابر آن مناسب مقدار که شودمی محاسبه سازه، آن با سازه یک

 روایی که کنندمی بیان)، 1981(الرکر و فورنل .]6[است 0,4

 هر براي AVE که میزان است قبولی قابل سطح وقتی واگرا

دیگر  هايسازه و سازه آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر سازه

 نشان پژوهش مدل به مربوط ماتریس 5شماره  جدول در. است

].6[ است داده شده

  

  AVEهمبستگی میان متغیرهاي مکنون و مقادیر : 5 جدول

OC SIS SIC PQC MP IP IN IM IF IA FP CS   

                0,84 CS 

             0,75 0,39 FP 

           0,81 0,54 0,26 IA 

         0,81 0,69 0,54 0,26 IF 

        0,82 0,47 0,47 0,61 0,43 IM 

        0,82 0,69 0,46 0,46 0,61 0,43 IN 

      0,98 0,26 0,27 0,18 0,19 0,34 0,53 IP 

     0,82  0,27 0,66 0,58 0,5 0,49 0,66 0,45 MP 

    0,81  0,49 0,41 0,58 0,38 0,28 0,28 0,45 0,72 PQC 

   0,78  0,63 0,47 0,53 0,31 0,31 0,21 0,21 0,38 0,66 SIC 

  0,79 0,66 0,56 0,44 0,53 0,38 0,36 0,26 0,26 0,37 0,55 SIS 

1 0,43  0,46  0,72 0,46 0,45 0,39 0,38 0,37 0,37 0,48 0,47 OC 

ساس  ست  نتایج برا ستگی  از آمده بد که AVE جذر  و هاهمب

روایی  توانمی، شـــده داده قرار 5شـــماره  جدول قطر روي بر

نتیجه  الرکر- فورنل معیار نظر از را سازه  سطح  در مدل واگراي

  .گرفت
  

 ساختاري مدل ارزیابی -12

ــنجش از پس یایی   و روایی سـ ندازه  مدل  پا مدل   گیري،ا

ــاختاري ارزیابی  مورد مکنون، متغیرهاي بین روابط طریق از س

ــر مقاله در گرفت. قرار ــریب از حاضـ  )T-values(معناداري ضـ

  .است شده استفاده
  

  :(T-values)معناداري ضرایب -13

ست.   معناداري ضرایب  ساختاري،  مدل برازش معیار اولین ا

Stone-Geisser criterion 

شده  مدل براي ضرایب  این ساس  برو  اجرا  ضرایب  تمامی این ا

شتر  1,96  از معناداري ست ک  بی  روابط بودن معنادار امر این ها

 .دهدمی نشان درصد 95 اطمینان درسطح را متغیرها بین
  

  :��)بینی(و ضریب قدرت پیش(��) تعیین ضریب -14

شماره   جدول در ساختاري  مدل تحلیل از آمده بدست  نتایج

 پژوهش مدل زايدرون متغیرهاي تمامی براي را )،�R(معیار ،6

 مدل که برازش دهدمی نشــان معیار این نتایج دهد.می نشــان

ست.  خوبی حد در و قوي متغیرها بیشتر  ساختاري   ضمن  بوده ا

ــی منظوربه آنکه  تحت معیارياز  ،مدل ینیبپیش قدرت بررس

ستفاده  Q�(3(عنوان ست.  گردیده، ا  معیار این نتایج مالحظه با ا

 قدرت از مدل که گرفت نتیجه توانمی نیز  6شماره  جدول در

  .است قوي برخوردار ینیبپیش
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  ��و ��	مقادیر: 6 جدول

 �� ��  متغیر �� ��  متغیر

PF 0,65  0,27  IA 0,71  0,39  

MP  0,76  0,49  SCMC  0,82  0,17  

FP  0,75  0,55  SIC  0,83  0,48  

IP  0,44  0,41  BPMC  0,51  0,11  

IM  0,74  0,48  PQC  0,73  0,58  

 
IF 
  

0,71  0,44  OC 0,41  1  

IN 0,74  0,47  CS 0,75  0,55  

SIS 0,78  0,47  

ــاختاري و گیرياندازه بخش برازش از سپ پژوهش  مدل س

 عنوان تحت معیاري از مدل، کلی برازش کنترل منظوربه حاضر، 

GoF  ستفاده ست.  گردیده ا برابر  نامبرده معیار آنکه به توجه با ا

  .]6[شودمی تأیید کلی مدل مناسب بسیار برازش است،  0,6

  

  ها:فرضیه آزمون -15

ساختاري  مدل و گیرياندازه هايمدل برازش بررسی از پس

هاي فرضیه آزمون و بررسی به ها،مدل مناسب برازش داشتن و

معناداري  ضرایب از حاصل نتایج است. لذا شده پرداخته پژوهش

مربوط  مسیرهاي استاندارد شده ضرایب ها،فرضیه از هریک براي

 7 جدول شماره در فرضیه، بررسی نتایج و هافرضیه از یک هر به

 ضرایب و هافرضیه آزمون نتایج است. شده ارائه 2و شکل شماره 

 تائید مورد پژوهش ايهفرضیه تمام که دهدمی معناداري نشان

  .ستا قرارگرفته

  

  ها:فرضیه آزمون :7 جدول

  نتیجه آزمون  مسیرضریب  T-value  مسیر  فرضیه

H1 پذیرش فرضیه  0,45  5,99  وکاربررسی تاثیر قابلیت فناوري اطالعات بر قابلیت مدیریت فرآیند کسب  

H2 پذیرش فرضیه  0,38  4,32  بررسی تاثیر قابلیت فناوري اطالعات بر قابلیت یکپارچگی با زنجیره تامین  

H3 پذیرش فرضیه  0,34  4,15  عملکرد شرکتچگی زنجیره تامین بر بررسی تاثیر قابلیت یکپار  

H4 پذیرش فرضیه  0,46  2,23  وکار بر عملکرد شرکتبررسی تاثیر قابلیت مدیریت فرآیند کسب  

H5 پذیرش فرضیه  0,34  7,29  بررسی تاثیر قابلیت فناوري اطالعات بر عملکرد شرکت  

H6      ــب ــرکت  وکار تاثیر قابلیت فناوري اطالعات بر      قابلیت مدیریت فرآیند کسـ را  عملکرد شـ

  کندگري میمیانجی

  پذیرش فرضیه  0,08  -

H7    تامین  قابلیت یکپارچگی ــرکت را          زنجیره  ناوري اطالعات بر عملکرد شـ قابلیت ف تاثیر 

  کندگري میمیانجی

  

-  

  پذیرش فرضیه  0,129

  
  مدل نهایی پژوهش :2شکل 

ضیه  آزمون نتایج جدول  به توجه با معناداري ضرایب  و هافر

شماره     7شماره   شکل  شان  2و  ضیه  هفت هر که دهدمی ن  فر

  .شده است تائید واقع مورد پژوهش
  

  بحث و پیشنهاد  -16

ها به دلیل رقابت شدید جهانی، تغییرات سریع   امروزه سازمان 

صوالت، در محیط    سترش تنوع مح هایی پویا، پیچیده فناوري و گ

بل پیش   قا بت می      بینی وغیر قا به ر به دن  با یکدیگر  ند و  بال  پرداز

سیاري        شرایطی، ب ستند. در چنین  سازمان خود ه بهبود عملکرد 

شرکت  سب      از  سعی در ک شرو از طریق فناوري اطالعات  هاي پی

ستند. با توجه به اهمیت عملکرد      سود و پیشتاز بودن در رقابت ه

سی تأثیر      اطالعات باقابلیت فناوري  شرکت در این تحقیق به برر

خت               عات، زیرســــا ناوري اطال پارچگی ف یت یک قابل عد  هار ب چ

طاف  عات و              انع ناوري اطال یت ف مدیر عات،  ناوري اطال پذیر ف

سب  شرکت پرداخته   بر عملکرد کار فرآیند اطالعاتوهمترازي ک

کار و  وشد. در این تحقیق همچنین، قابلیت مدیریت فرآیند کسب  

به           تامین  یت زنجیره  مدیر یت  یانجی    عنقابل هاي م وان متغیر

  .درنظرگرفته شده است

ستا با مطالعات پیشین   شینه تحقیق به    همرا که در قسمت پی

ــد،   ــیه اول تحقیق مبتنی بر تاثیر مثبت و     آن پرداخته شـ فرضـ

شد. این     شرکت تایید  معنادار قابلیت فناوري اطالعات بر عملکرد 
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شان می  شرکت نتیجه ن ادر ا قها ردهد که قابلیت فناوري اطالعات 

ر تهاي اثربخشتر و انجام اقدامتر و خردمندانهبه تصمیمات درست

ــازمانی کمک میمی  ،کند. از این روکند و به بهبود فرآیندهاي س

یت    عات   قابل ناوري اطال تاثیر می   ف کت  ــر گذارد و   بر عملکرد شـ

  شود.موجب بهبود عملکرد شرکت می

اوري بلیت فنفرضـــیه دوم تحقیق نیز تاثیر مثبت و معنادار قا

ید می           تای تامین را  پارچگی زنجیره  یت یک قابل عات بر  ند.   کاطال

شین       یافته سو با برخی تحقیقات پی ضیه هم هاي مربوط به این فر

ــت که ادعا می   کند قابلیت فناوري اطالعات از طریق تغییر و       اسـ

مامی بهبود  عالیت   ت له   و جریان  با  مرتبط هاي ف   و کاالها   مباد

بر روي  نهایی محصول  مرحله تا اولیه خام مادهمرحله  از خدمات،

شراکت قوي در  زنجیره تامین تاثیر می گذارد و باعث هماهنگی و 

شود و همکاري میان شرکاء زنجیره تامین   طول زنجیره تامین می

ــهیل می ــان را تس  بهکند و همچنین و برآوردن نیازهاي متغیرش

 را توســعه  دخو تولیدي برنامه تا کندمی کمک تولیدکنندگان

  .کنند تولید موقعبه را کاالها و داده

شته       ستاي تحقیقات گذ سوم تحقیق نیز در را ضیه   ،نتایج فر

حاکی از تاثیر مثبت و معنادار قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین بر       

توان گفت که زنجیره تامین عملکرد شـــرکت اســـت. در واقع می

تامین کمک می         ــرکاء زنجیره  به شـ تا  یکپارچه  هاي  هزینه  کند 

ها را در مقابل هاي کل را کاهش دهد و شــرکتموجودي و هزینه

ــت ــودآور مش ــخگوتر و در نتیجه س ــرعت تر میریان پاس کند و س

ــرکت  ــول افزایش می   شـ دهد و  ها را در طراحی و تحویل محصـ

  شود.رو باعث بهبود و ارتقا عملکرد میازاین

ابلیت ق گريفرضیه چهارم این تحقیق به بررسی نقش میانجی

عات بر            ناوري اطال یت ف قابل طه  تامین در راب پارچگی زنجیره  یک

ــرکت می   گپن هاي مطالعاتپردازد. این نتایج با یافته    عملکرد شـ

ــان می   ــت و نشـ ــتا اسـ دهد که زمانی که زنجیره تامین      همراسـ

شرکت از طریق قابلیت فناوري اطالعات     ست، عملکرد  یکپارچه ا

  بهبود می یابد.

شان   یافته هاي مرب ضیه پنجم، ن  دهنده تاثیر مثبت ووط به فر

ند                  یت فرآی مدیر یت  قابل عات بر  ناوري اطال یت ف قابل نادار  مع

هاي برخی از محققین جهت با یافتهوکار است. این نتایج همکسب

شته  سازمان     مانند پنگ  گذ ستفاده از فناوري اطالعات در  ست. ا ا

ــازمان براي مدیریت بهتر ف ات رآیند تغییرموجب بهبود توانایی س

وکارهاي جدید و تطبیق فرآیندهاي شود و موجب ایجاد کسب  می

  شود. موجود با شرایط متغیر محیطی می

نتایج تحلیل فرضــیه شــشــم تحقیق، تاثیر مثبت و معنادار   

ــب      ــرکت را تایید     قابلیت مدیریت فرآیند کسـ وکار بر عملکرد شـ

  ته همســوهاي این فرضــیه با برخی مطالعات گذشــکند. یافتهمی

وکار موجب دارد قابلیت مدیریت فرآیند کســـباســـت و بیان می

کارایی و بهره    خود ها     کار شـــدن و افزایش  ند مامی فرآی وري ت

  شود.در نتیجه موجب بهبود عملکرد سازمان میو شود می

سی نقش میانجی   ابلیت گري قفرضیه هفتم این تحقیق به برر

ــب    فناوري اطالعات بر    وکار در رابطه قابلیت    مدیریت فرآیند کسـ

ــرکت می   پنگ  هاي مطالعه   پردازد. این نتایج با یافته    عملکرد شـ

دهد که زمانی که مدیریت فرآیند همراســـتا اســـت و نشـــان می

سب  سازمان ک شرکت از طریق    وکار در  شود، عملکرد  ها اجرا می 

  یابد.قابلیت فناوري اطالعات بهبود می

ت پژوهش، به مدیران با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیا  

  گردد که:ها پیشنهاد میشرکت

براي  ،شود با توجه به تایید فرضیه اول به مدیران پیشنهاد می  

مقابله و رویارویی با تغییرات ســـریع محیطی که در محیط وجود 

ــازمان  فناوري   هاي  قابلیت  خود باید به     ،دارد و بهبود عملکرد سـ

ــ  توجه اطالعات ــته باش ــتا د.نداش با ایجاد نوآوري از   ،در این راس

ــتراک    ــهیل به اشـ ــازي گذاري اطالعات، یکپارچه    طریق تسـ سـ

ــتم ــیسـ هاي  هاي مختلف، ارتباط بهتر و همکاري میان بخش    سـ

ر نتیجه تحقیق و دمختلف عملکردي سازمان و همکاري با شرکاء 

ــعه، تولید و دیگر بخش ــازمان عملکرد  ،هاي عملکرديو توسـ سـ

 .یابدبهبود می

ضیه دوم   ستفاده از با توجه به تایید فر  هايقابلیت مدیران با ا

عات می    ناوري اطال نایی ن توانف ماهنگی     د توا هاي الزم براي ه

یت    هاي کســـب     مدیر ند هاي        فرآی ند جدد فرآی کار، طراحی م و

سب  سب ک ست آورند و   را وکاروکار و یکپارچگی فرآیندهاي ک بد

شدن گردش کار، وظا همچنین موجب روان یف، اطالعات و کار تر 

شوند و     سازمان  سخ در  سب گپا در حال وکار وي نیازهاي جدید ک

 هاي سازمانی است.پایه و اساس برنامهتحول باشند که 

تاثیر مثبت و معنادار          به  یت یکپارچگی زنجیره     با توجه  قابل

ــرکت ــنهاد می ،تامین بر عملکرد شـ ــود به مدیران پیشـ براي شـ

سازمان خود باید از طریق اقداماتی نظیر  افزایش و بهبود عملکرد 

تامین      ندهی مجدد  ــاما ــتفاده از        سـ ــتریان، اسـ کنندگان و مشـ

ــتریــان و  کننــدگــان مطمئن و متنوع، رتبــهتــامین بنــدي مشـ

سفارش     تامین ستم  سی ش   کنندگان و  سریع از م راي ري بتگیري 

در محیط و مقابله با تغییرات و عدم   هاي موجودشناسایی فرصت   

ســهم بازار و ســود خود را افزایش دهند و گامی موثر  ،هاانناطمی

 .سرعت و بهبود کیفیت محصوالت تولیدي بردارند در

ــیه چهارم و هفتم که           قابلیت مدیریت      با توجه به تایید فرضـ

وکار تاثیر قابلیت فناوري اطالعات بر عملکرد شرکت  فرآیند کسب 
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 وکارسب توان گفت قابلیت مدیریت کمی ،کندگري میرا میانجی

 هايهاید و هاطرح با آنها شــودمی موجب ها،شــرکت ســوي از

ــب به بازار وروده زمین خود، جدید  درنتیجه و جدید وکارکسـ

و   داخلی بازارهاي در شـرکتشـان   موقعیت ارتقاي و حفظ امکان

ــب      فراهم را جهانی  وکار  کنند و همچنین مدیریت فرآیند کسـ

ــتفاده از منابع     بهترین راه ئه می هاي اسـ دهد که در نهایت     را ارا

ــرکت  به عملکرد برتر     توانند هزینه  ها می شـ ها را کاهش دهند و 

 دست یابند.

یه پنجم          ــ ید فرضـ تای به  جه  با    ،با تو فاده از مدیران  ــت  اسـ

ناوري اطالعات می   هاي قابلیت   نایی ن توانف براي   را هاي الزم د توا

ماهنگی   یت   ه ند  مدیر جدد     هاي کســــب فرآی کار، طراحی م و

سب ف سب رآیندهاي ک س وکار و یکپارچگی فرآیندهاي ک ت وکار بد

ند و   جب روان آور ظایف،    همچنین مو کار، و تر شــــدن گردش 

پاســخگوي نیازهاي جدید  اطالعات و کار در ســازمان شــوند و   

هاي که پایه و اســاس برنامهباشــند  و کار در حال تحولکســب

 سازمانی است.

یت             قابل نادار  بت و مع تاثیر مث به  جه  ند     با تو یت فرآی مدیر

 هک شــودبه مدیران پیشــنهاد می ،وکار بر عملکرد شــرکتکســب

سازمان خود باید از طریق اقداماتی    براي افزایش و بهبود عملکرد 

هاي کســـب         ند جدد فرآی ندهی م ما ــا پارچگی    نظیر سـ کار، یک و

ــب ــت فرآیندهاي کس ــایی فرص ــناس در  وجودهاي موکار براي ش

ــود   ،هااننبا تغییرات و عدم اطمی محیط و مقابله ــهم بازار و س س

هاي ســازي ســیســتمو همچنین با یکپارچه خود را افزایش دهند

ستم     مختلف، اتخاذ و پیاده سی هاي جدید در سازي و ارتقاء موثر 

توانند موجب بهبود وکار در حال تحول میپاسخ به نیازهاي کسب

  سازمانی در سازمان شوند.مدیریت و فرآیندهاي 

ضمن این تحقیق با محدودیت  ست  هایی نیز روبهدر  رو بوده ا

شخص می که جهت کند. عملکرد باید با گیري مطالعات آینده را م

ــود که در این پژوهش به دلیل عدم   ــنجیده ش معیارهاي عینی س

ها از طریق پرسش از کارکنان هاي مالی توسط شرکتارائه صورت

  صورت ذهنی سنجیده شده است. هها و بشرکت

لیــت یکپــارچگی زنجیره تــامین                    ثر قــاب پژوهش ا در این 

سی قرار گرفت  شنهاد می  ؛تولیدکننده مورد برر ود ش از این رو پی

ان کنندگتامین منظراز  اثیر این متغیرت آینده هايپژوهشدر که 

ن همچنی .گیردکنندگان(مشــتري) نیز مورد بررســی قرار و توزیع

هاي منظور دســتیابی به نتایج صــحیح و قابل اعتمادتر، پژوهشبه

 شوند.اجرا  تريطوالنیتوانند در زمان می بعدي
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