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چکیده
طي دو دهه گذشته ،روزبهروز بر اهميت کارکردهای مديريت زنجيره تأمين افزوده ميشود؛ زيرا حفظ و
کسب مزيتهای رقابتي بهشدت به همكاری با تأمينکنندگان ،توزيعکنندگان و مشتريان وابسته شده استت
اغلب پژوهشگران اذعان دارند که در دوران فعلي ،ديگر شرکتها تمام فعاليتهای مربوط به توليد و فترو
محصوالت را خود بهتنهايي انجام نميدهند و همين امر به افزايش استقالل و ماهيت مستقل شترکتهتای
تأمينکننده و توزيعکننده منجر شده است؛ به همين دليل ،ارتقای بهرهوری و عملكرد فرآيند توليد و فترو
محصوالت با سطح روابط و کيفيت تعامل با ديگر اعضای زنجيره تأمين ،رابطه مستتقي دارد و از آن متتأرر
است اگرچه درخصوص مزيتها و نتايج مثبت مديريت زنجيره تتأمين ،توافتع عمتومي و تود دارد؛ امتا در
ارتباط با نحوه بهبود مديريت زنجيره تأمين در سازمانها ،عوامل و رو های مختلفي ارائه شده است يكتي
از اين عوامل که بهشدت موردتو ه کارشناسان قرار گرفته و مطالعات زيادی در مورد آن شده استت ،مقولته
«تجارت الكترونيك» است که بر نقش مثبت آن بر بهبود عملكرد زنجيره تأمين تأکيد شده است در همتين
راستا پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش مؤلفههای تجارت الكترونيك بر مديريت زنجيره تأمين در صنعت
خودروسازی ايران به صورت گرفته است و سعي بر آن است تا به اين سؤال اصلي پاسخ داده شود کته «آيتا
مؤلفههای تجارت الكترونيك بر مديريت زنجيره تأمين تأرير دارد؟» برای پاسخ به اين ستؤال يتك امعته
آماری  200نفری انتخاب و به سؤالهای پرسشنامه پاسخ داده شد بر اساس يافتههای اين پژوهش ،امنيتت
سيست اطالعات؛ کيفيت و دقت اطالعات؛ وبسايت و ارتباطات اينترنتي؛ تجهيزات و فناوریهای ارتباطي؛
دانش و سطح تبادل آن و کارکنان دانشي سازمان بر مديريت زنجيره تأمين تأرير دار»
واژگان کلیدی :مديريت زنجيره تأمين ،تجارت الكترونيك ،تحليل عاملي تأييدی ،ايرانخودرو
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 .1مقدمه

طي دو دهه گذشته ،روزبهروز بر اهميت کارکردهای مديريت زنجيره تأمين ( )SCMpافزوده
ميشود؛ چراکه حفظ و کسب مزيتتهتای رقتابتي بتهشتدت بته همكتاری بتا تتأمينکننتدگان،
توزيعکنندگان و مشتريان وابسته شده استت ( )Huo et al., 2008اغلتب پژوهشتگران اذعتان
ميدارند که در دوران فعلي ،ديگر شرکتها تمام فعاليتهای مربوط به توليد و فرو محصوالت
را خود بهتنهايي انجام نمي دهند و همين امر به افزايش استقالل و ماهيت مستقل شترکتهتای
تأمينکننده و توزيعکننده منجر شده استت ()Narasimhan & Kim, 2007؛ بتههمتين دليتل
ارتقای بهرهوری و عملكرد فرايند توليد و فرو محصوالت با سطح روابط و کيفيتت تعامتل بتا
ديگر اعضای زنجيره تأمين ،رابطه مستقي دارد و از آن متأرر است؛ بهطوریکه در شترکتهتای
موفع ،عملكرد مديريت زنجيره تأمين ،يكي از بتارزترين و کليتدیتترين عوامتل متمتايز ،استت
( )Kannan & Tan, 2005تأرير مديريت زنجيره تأمين بر موفقيت و عملكرد شرکتهتا ،متورد
تو ه و تأکيد ساير پژوهشگران نيز قرار گرفته است به همين دليل ،پژوهش حاضتر بته بررستي
مؤلفه های تجارت الكترونيك و ارتباط آن با مديريت زنجيره تتأمين در شترکت «ايترانختودرو»
ميپردازد و سعي در پاسخ به اين سؤال دارد که آيا مؤلفههای تجتارت الكترونيتك بتر متديريت
زنجيره تأرير دارد؟
هدف پژوهش :تعيين تأرير تجارت الكترونيك بر زنجيره تأمين «ايرانخودرو»
سؤاهای پژوهش

سؤال اصلی :آيا مؤلفههای تجارت الكترونيك بر مديريت زنجيره تأمين در «ايرانخودرو تأرير»
دارد؟
سؤالهای فرعی

1
2
3
4
5
6

آيا امنيت سيست اطالعات بر مديريت زنجيره تأمين در «ايرانخودرو» تأرير دارد؟
آيا کيفيت و دقت اطالعات بر مديريت زنجيره تأمين در «ايرانخودرو» تأرير دارد؟
آيا وبسايت و ارتباطات اينترنتي بر مديريت زنجيره تأمين در «ايرانخودرو» تأرير دارد؟
آيا تجهيزات و فناوریهای ارتباطي بر مديريت زنجيره تأمين در «ايرانخودرو» تأرير دارد؟
آيا دانش و سطح تبادل آن بر مديريت زنجيره تأمين در «ايرانخودرو» تأرير دارد؟
آيا کارکنان دانشي سازمان بر مديريت زنجيره تأمين در «ايرانخودرو» تأرير دارد؟
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 .2مبانی نظری پژوهش

مدیریت زنجیره تأمین :مديريت زنجيره تأمين نتيجه تكامل مديريت انبارداری است در دهته
 ،1960کارشناسان با مطالعه در مورد رابطه داخلي بين انبارداری و حملونقتل و يكاارچتهستازی
آن ها قادر به کاهش مو ودی خود شدند که حاصل اين مطالعات «مديريت توزيع» نام گرفت در
مسير تكامل با اضافهشدن مباحث مديريت ساخت ،تدارکات و ستفار هتا بته متديريت توزيتع،
«مفهوم لجستيك» پديد آمد (قاسمي صاحبي)1391 ،؛ پس از آن بههمراه بهبتود در فرآينتدهای
توليد و به کارگيری الگوهای مهندسي مجدد ،مديران بسياری از صنايع دريافتند کته بترای ادامته
حضور در بازار ،تنها بهبود فرآيندهای داخلي و انعطافپذيری در تواناييهای شرکت کافي نيست؛
بلكه تأمينکنندگان قطعات و مواد نيز بايد موادی با بهترين کيفيت و کمترين هزينه توليد کنند و
توزيع کنندگان محصوالت نيز بايد ارتباط نزديك و تنگتاتنگي بتا ختطمشتيهتای توستعه بتازار
توليدکننده داشته باشند با چنين نگرشي «رويكرد مديريت زنجيره تأمين» پا به عرصۀ و ود نهاد
(افشارکاظمي و همكاران)1388 ،؛ بهعبارتي زنجيرۀ تأمين نتيجه بهه پيوستن حلقههای عملياتي
مختلف است که در ابتدای آن تأمين کنندگان و در انتهای آن مشتريان قترار دارنتد ( عفرنتژاد و
همكاران)1392 ،
اهداف مديريت زنجيره تأمين امروزی ،کاهش عدماطمينان و ريسك در زنجيرۀ تأمين استت
و با و ود آن ،بر سطوح مو ودی ،زمان سيكل ،فرآيندهای کسبوکار و زمتان ارائتۀ ختدمت بته
مشتری تأرير مثبت دارد اين زنجيره ،فرآيندی پويا است که فعاليتهای همزمتان ،ارزيتابيهتای
مستمر از طرفين درگير ،فناوریهای بهکاررفته در آن و ساختار سازماني را شامل متيشتود ايتن
فناوری برای مشتريان ،امكاناتي را فتراه متي آورد تتا حتع انتختاب متعتددی داشتته باشتند و
بهصورت فزايندهای به اطالعات دسترسي پيدا کنند بهطورکلي تمام اين عوامل به انتقتال ارز
به مشتری و نيز افزايش سودآوری و رقابتپذيری کمك ميکند (قاسمي صاحبي)1391 ،
يكي از راههای ارتقای عملكرد سازمانها در زمينه توليد ،خدمتدهي و دستتيابي بته مزيتت
رقابتي ،مديريت کارای زنجيرۀ تأمين است ايجاد يك زنجيره تأمين منسج و هماهنگ به ايجاد
مزيت رقابتي برای سازمانها منجر ميشود ( )Celebi & Bayraktar, 2008مديريت زنجيتره
تأمين فرآيند برنامهريزی ،ا را و کنترل مؤرر عمليات زنجيرۀ تأمين و روشي مؤرر در حفظ مزيتت
رقابتي و بهبود عملكرد سازمان است ( )Melo Li et al., 2006مديريت زنجيرۀ تتأمين شتامل
تمامي فعاليتهايي است که برای پيوند بتين تتأمينکننتدگان ،توليدکننتدگان ،توزيتعکننتدگان و
مشتريان بهکار ميرود تا کاالها به مقدار مناسب و در زمان و مكان مناسب ،با هدف حداقلکردن
هزينههای سيست و حداکثر کردن سطح خدمتدهي به مشتری ،توليد و توزيع شتوند ( Tuncel
)& Alpan, 2010
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در تعريف کريستفر ( ،)1998منظور از  ،SCMمشخصاً زنجيره تأمين است؛ شبكهای از
سازمانها که با ارتباط باالدستي به پاييندستي ،در فرآيندها و فعاليتهايي درگيرند و بهصورت
محصوالت و خدمات ارائه شده و به مشتری نهايي ،توليد ارز ميکنند ()Keristtefer, 1998
مديريت زنجيره تأمين ،تلفيقي از عل و هنتر استت کته رو يتافتن متواد ختام موردنيتاز
شرکتها برای توليد يا خدمترساني را بهبود ميبخشد و شامل پنج تزء ،برنامته ،منبتعگيتری،
ساخت ،تحويل و بازگشت است (زندحسامي)1391 ،
مديريت زنجيره تأمين ،هماهنگي بين فعاليتهای توليدی ،مو ودی ،انبارداری و حملونقل
بين تمامي ا زای زنجيره تأمين برای دست يابي به بهترين سطح سرويس دهتي بته مشتتريان و
افزايش قدرت رقابتپذيری است (شادمهری)1388 ،
مديريت زنجيره تأمين عبارت است از :طراحتي ،نگهتداری و عمليتات فرآينتدهای زنجيتره
تأمين برای برآوردهکردن احتيا ات مصرفکننده نهايي (اقبالسترايي )1385،هتدف از متديريت
زنجيره نيز تأمين بهبود کارايي فرآيند زنجيره تأمين استت تتا محصتول مناستب ،بتهموقتع و بتا
کمترين هزينه به دست مشتری برسد با اين تعريفها از زنجيره تأمين ميتتوان متديريت آن را
(« ،)SCMتأريرگذاری بر رفتار زنجيره تأمين برای دستيابي به نتايج دلخواه» تعريف کرد
تجارت الکترونیک :تجارت الكترونيك 1در سالهای اخير با استتقبال گستترده وامتع بشتری
روبهرو شده است امروزه کمتر شخصي را ميتتوان يافتت کته وا ه بتاال بترای او بيگانته باشتد
نشريات ،راديو و تلويزيون ،روزنامهها و غيره ،روزانه ،موضوعهايي در رابطه با تجارت الكترونيكي،
منتشر ميکنند و افراد و کارشناسان از زوايای گوناگوني به بررسي آن متيپردازنتد شترکتهتا و
سازمانهای ارائه دهنده محصوالت و خدمات ،همگام با ساير تحوالت هتاني در زمينته تجتارت
الكترونيكي ،برای تغيير ساختار منطقي و فيزيكي سازمان خود در اين زمينه تال ميکنند
قبل از بررسي وا ه «تجارت الكترونيكي» ،الزم است ابتتدا يتك تصتوير ذهنتي مناستب از
تجارت سنتي ارائه شود در صورت شناخت وا ه تجارت ،بتا وا ه تجتارت الكترونيكتي نيتز آشتنا
خواهي شد تجارت در ساده ترين نگاه ،مبادله محصوالت و خدمات بهمنظور کسب درآمد استت
زندگي انسان مملو از فرآيندهای تجاری بوده و تجارت با ميليتونهتا شتكل متفتاوت در زنتدگي
انسانها نمود پيدا کرده است زماني کته افتراد محصتوالت متوردنظر ختود را از يتك فروشتگاه
خريداری ميکنند ،در تجارت شريك و در فرآيندهای آن درگير شدهاند يا اگر در شرکتي مشتغول
به کار هستند که محصولي را توليد ميکند ،درگير يكي ديگر از زنجيرههای تجارت شدهاند تمام
لوههای تجارت با هر رويكرد و سياستي دارای ويژگيهای زير هستند:
1. Electronic Commerce
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الف) خریداران :افرادی که با تكيه بر توان مالي خود ،قصد و توان خريد محصوالت و ختدمات
را دارند
ب) فروشندگان :افرادی که محصوالت و خدمات موردنياز خريداران را ارائه ميدهند که شامل:
 خردهفروشان :افرادی که محصوالت و خدمات را مستقيماً در اختيار متقاضيان قرار ميدهند؛ عمده فروشان و عوامل فرو  :افرادی که محصوالت و خدمات خود را در اختيار خردهفروشتانو ساير سازمانهای تجاری قرار ميدهند
ج) تولیدکنندگان :افرادی که محصوالت و خدمات را ارائه ميدهند تا فروشندگان ،آنهتا را در
اختيار خريداران قرار دهند يك توليدکننده با تو ه به ماهيت کار خود همواره يك فروشتنده نيتز
خواهد بود توليدکنندگان محصوالت توليدی خود را به عمدهفروشان ،خردهفروشان و يا بتهطتور
مستقي به مصرفکنندگان ميفروشند (حنفيزالده و رضايي)1393 ،
تجارت با ديدگاه باال دارای مفهوم سادهای است در تجارت الكترونيكي تمام متوارد يادشتده
با تغييرات خاصي حضور دارند
تعریف های مختلف تجارت الکترونیک :از تجارت الكترونيكي ،تعتاريف متعتددی ارائته شتده
است که اغلب آنها مبتني بر تجارب گذشته در استفاده از تجارت الكترونيكي بوده است
تعامل بين فناوری و فرايند کسب وکار ،کليد فه ارراتي استت کته تجتارت الكترونيكتي بتر
معامالت اقتصادی و درنهايت بر کل اقتصاد ميتواند داشته باشد .آنچه تجارت الكترونيكتي را از
تجارت سنتي متمايز مي کند ،اساس ًا رو يتا مستيری استت کته از طريتع آن ،اطالعتات بتين
خريداران و فروشندگان مبادله و پرداز ميشود در تجارت الكترونيكي ،اطالعات به ای اينكته
از طريع تماس مستقي اشخاص منتقل شود ،از طريع يك شبكه ديجيتالي يا ساير کانتالهتای
الكترونيكي مبادله مي شود تجارت الكترونيكي ممكن است يك کانال فرو  ،بازاريابي يا توزيتع
اضافي در کنار کانالهای سنتي تجارت ايجاد کرده و يا کاالها ،خدمات و بازارهای ديدی ايجاد
کند (کتر)2005 ،
تعريفهايي که در مورد تجارت الكترونيكي و ود دارد ،با تو ه به فعاليتها و معامالتي کته
در آنها لحاظ شده است و همچنين زيرساختهای ارتباطي که اين فعاليتها و معتامالت در آن
انجام مي شود ،متفاوت هستند همين امر سبب شده استت تتا نتتايج مختلفتي از پتژوهشهتای
انجامشده در سطح بينالمللي در مورد ابعاد تأرير تجارت الكترونيكي بتهدستت آيتد برختي تمتام
معامالت تجاری و مالي را که بهصورت الكترونيكي انجام متيشتوند؛ نظيتر تبتادل الكترونيكتي
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دادهها ( ،1)EDIانتقال و وه بتهصتورت الكترونيكتي ( 2)EFTو تمتام فعاليتتهتای مربتوط بته
کارتهای اعتباری ت بدهي را تجارت الكترونيكي مينامند
تجارت الكترونيك رو ديگری بترای تبتادالت الكترونيكتي اطالعتات و انجتام مبتادالت
تجاری است که يك پل الكترونيكي را بين مراکز تجاری ايجاد کرده است تجارت الكترونيك با
حج کمتری از اطالعات که لزوماً در قالب يكساني نيستند و بين مردم عادی ردوبدل متيشتود،
سروکار دارد تجارت الكترونيك در ابتدای پيدايش خود ،چيزی بيش از يك اطتالعرستاني ستاده
تجاری نبود و هر شخصي مي توانست محصوالت خود را با استفاده از صفحات وب روی اينترنت
تبليغ کند آمار منتشره از  500شرکت نشان ميدهد که حدود  34درصد از آنها در سال  1995و
حدود  80درصد در سال  1996از رو باال برای تبليغ محصوالت خود استفاده کردهاند تا پايان
سال  2001بيش از  220بيليون دالر معامالت مالي توسط صتدها ستايت تجتاری روی اينترنتت
انجام پذيرفت
انجمن دانشگاهي کسبوکار  ،AACSBتجارت الكترونيكي را هر نوع تعامل کاملي که در سطح
شبكه رايانهای رخ دهد تعريف کرده است که شامل انتقال مالكيت و يا استفاده درست از خدمات
و سرويسها است،
جایگاه تجارت الکترونیک در ایران .در ايران استفاده عمومي از اينترنت بيشتر در دانشگاههتا
و بهمنظور انجام امور پژوهشي انجام ميشود و مراکز ايجادشده در شهرها نيز در سطح محدودی
فعال هستند کاربران در شهرها بيشتر بهمنظور گفتوگوی اينترنتي و تلفن از راه دور از اينترنتت
استفاده ميکنند؛ همچنين بسياری از قوانين و بسترهای الزم برای تجارت الكترونيكي در کشتور
ايران هنوز فراه نشده است؛ بنابراين نميتوان انتظار داشت که تجارت الكترونيكي بهسرعت در
امعه گستر يابد
در حال حاضر روند خوبي در حوزه بانكداری الكترونيكي در ايران مشتاهده متيشتود ايجتاد
بانكهای خصوصي متعدد و ظهور شعبههای الكترونيكي آنها ،ساير بانكهای کشور را نيز برای
سرمايهگذاری در اين بخش ترغيب کرده است؛ همچنين امكان خريد اينترنتي توسط کارتهتای
اعتباری در کشور توسط چند بانك از مله «پارسيان»« ،سامان» و «ملتت» فتراه شتده استت
بديهي است که اين روند روبهرشد ،نيازمند پژوهشهای دانشگاهي متعددی در زمينههای ا ترای
تجارت الكترونيكي و موارد مرتبط با آن است (حنفيزاده و رضايي)1393 ،

1. Electronic Data Interchange.
2. Electronic Fund Transfer.
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مدل مفهومی پژوهش :مدل مفهومي پژوهش حاضر بهصورت نمودار  ،1است

نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش

 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کتاربردی و از نظتر رو  ،توصتيفي و همبستتگي و ازآنجاکته
دادههای موردنياز از طريع پرسشنامه معآوری شده ،از نوع پيمايشي است
روایی و پایایی ابزار پژوهش

روایی پرسشنامه :چون همه گويه های پرسشنامه که برای سنجش سازه استفاده شده است بتر
اساس مطالعات قبلي بوده است و پرسشنامه ابتدا توسط تعدادی از استادان متخصص دانشتگاه و
مديران صنعت بررسي شده و بر اساس برخورد آنها و بهمنظور کاهش ابهامات ،پرسشنامه اوليته
اصالح و پرسشنامه نهايي تدوين شده است ،ميتوان از روايي محتوايي آن اطمينان پيدا کرد
دول  ،1نتايج آزمون کرونباخ مرتبط با پرسشنامه را نشان ميدهد
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جدول  1نتایج آزمون آلفای کرونباخ مرتبط با پرسشنامه
حوزه پرسشنامه

برای بررسي مؤلفههای
تجارت الكترونيك و
ارتباط آن با مديريت
زنجيره تأمين

تعداد

ضریب آلفای

سؤالها

کرونباخ

 42سؤال

0/842

متغیرهای مکنون

امنيت سيست اطالعات
کيفيت و دقت اطالعات
وبسايت و ارتباطات اينترنتي
تجهيزات و فناوریهای ارتباطي
دانش و سطح تبادل آن
کارکنان دانشي سازمان

تعداد

ضریب آلفای

سؤال

کرونباخ

7
9
6
8
5
7

0/825
0/836
0/912
0/814
0/852
0/810

 .4بررسی و تحلیل دادهها و یافتهها
نقش عامل امنیت سیستم اطالعات بر مدیریت زنجیره تأمین

نمودار  .2مدل اندازهگیری نقش امنیت سیستم اطالعات بر مدیریت زنجیره تأمین در حالت معناداری

با تو ه به نمودار  ،2ميتوان ضرايب زيرشاخصها را در دول  2ارائه کرد
جدول  .2شاخصهای برازندگی نقش امنیت سیستم اطالعات بر مدیریت زنجیره تأمین
شاخص

دامنه قابلقبول

میزان بهدستآمده

نسبت  به در ه آزادی

کمتر از 3

2/00

RMSEA

کمتر از 0/08
کمتر از 0/08
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك

0/071
0/07
0/92
0/95
0/93
0/95

2

SRMR
NFI
CFI
GFI
AGFI

نتیجه
شاخصهای برازندگي
نقش امنيت سيست
اطالعات بر مديريت
زنجيره تأمين از برازندگي
کافي برخوردار است
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با تو ه به دول  ،2ازآنجاکه عدد معناداری ( )tبزرگتر از  1/96و ضريب استاندارد نزديتك
به يك است و شاخصهای برازندگي مدل دامنه قابلقبولي دارند؛ ميتوان نتيجه گرفت که بتين
امنيت سيست اطالعات و مديريت زنجيره تأمين رابطه معناداری و ود دارد
نقش عامل کیفیت و دقت اطالعات بر مدیریت زنجیره تأمین

نمودار  .3مدل اندازهگیری نقش عامل کیفیت و دقت اطالعات بر مدیریت زنجیره تأمین در حالت
معناداری

با تو ه به نمودار  ،3ميتوان ضرايب زيرشاخصها را در دول  ،3ارائه کرد
جدول  .3شاخص های برازندگی نقش عامل کیفیت و دقت اطالعات بر مدیریت زنجیره تأمین
شاخص

دامنه قابلقبول

میزان بهدستآمده

نسبت  به در ه آزادی

کمتر از 3

2/29

RMSEA

کمتر از 0/08
کمتر از 0/08
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك

0/079
0/072
0/93
0/91
0/95
0/91

2

SRMR
NFI
CFI
GFI
AGFI

نتیجه

نقش عامل کيفيت و دقت
اطالعات بر مديريت
زنجيره تأمين دارای
برازندگي کافي است

فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،26سال هفتم ،تابستان 1394

46

با تو ه به دول  ،3ازآنجاکه عدد معناداری ( )tبزرگتر از  1/96و ضريب استاندارد نزديتك
به يك است و شاخصهای برازندگي مدل دامنه قابلقبولي دارند؛ مي تتوان نتيجته گرفتت بتين
عامل کيفيت و دقت اطالعات بر مديريت زنجيره تأمين رابطه معناداری و ود دارد
نقش عامل وبسایت و ارتباطات اینترنتی بر مدیریت زنجیره تأمین

نمودار  .4مدل نقش عامل وبسایت و ارتباطات اینترنتی بر مدیریت زنجیره تأمین در حالت معناداری

با تو ه به نمودار  ،4ميتوان ضرايب زيرشاخصها را در دول  ،4ارائه کرد

جدول  .4شاخصهای برازندگی نقش عامل وبسایت و ارتباطات اینترنتی بر مدیریت زنجیره تأمین
شاخص

دامنه قابلقبول

میزان بهدستآمده

نسبت  به در ه آزادی

کمتر از 3

1/95

RMSEA

کمتر از 0/08
کمتر از 0/08
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك

0/068
0/075
0/94
0/93
0/91
0/91

2

SRMR
NFI
CFI
GFI
AGFI

نتیجه
شاخص نقش عامل
وبسايت و ارتباطات
اينترنتي بر مديريت
زنجيره تأمين از برازندگي
کافي برخوردار است

47

بررسی نقش مؤلفههای تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره ...

با تو ه به دول  ،4ازآنجاکه عدد معناداری ( )tبزرگتر از  1/96و ضريب استاندارد نزديتك
به يك است و شاخصهای برازندگي مدل دامنه قابلقبولي دارند؛ مي تتوان نتيجته گرفتت بتين
عامل وبسايت و ارتباطات اينترنتي بر مديريت زنجيره تأمين رابطه معناداری و ود دارد
نقش عامل تجهیزات و فناوریهای ارتباطی بر مدیریت زنجیره تأمین

نمودار  .5مدل اندازهگیری نقش عامل تجهیزات و فناوریهای ارتباطی بر مدیریت زنجیره تأمین در
حالت معناداری

با تو ه به نمودار  ،5ميتوان ضرايب زيرشاخصها را در داول  5ارائه کرد
جدول  :5شاخصهای برازندگی نقش عامل تجهیزات و فناوریهای ارتباطی بر مدیریت زنجیره تأمین
شاخص

دامنه قابلقبول

میزان بهدستآمده

نسبت  به در ه آزادی

کمتر از 3

1/96

RMSEA

کمتر از 0/08
کمتر از 0/08
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك

0/069
0/069
0/91
0/91
0/89
0/93

2

SRMR
NFI
CFI
GFI
AGFI

نتیجه
شاخص نقش عامل
تجهيزات و فناوریهای
ارتباطي بر مديريت زنجيره
تأمين از برازندگي کافي
برخوردار است
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با تو ه به دول  ،5ازآنجاکه عدد معناداری ( )tبزرگتر از  1/96و ضريب استاندارد نزديتك
به يك است و شاخصهای برازندگي مدل دامنه قابلقبولي دارند؛ ميتوان نتيجه گرفت که بتين
عامل تجهيزات و فناوریهای ارتباطي بر مديريت زنجيره تأمين رابطه معناداری و ود دارد
نقش عامل دانش و سطح تبادل آن بر مدیریت زنجیره تأمین

نمودار  :6مدل اندازهگیری نقش عامل دانش و سطح تبادل آن بر مدیریت زنجیره تأمین در حالت
معناداری

با تو ه به نمودار  ،6ميتوان ضرايب زيرشاخصها را در دول  6ارائه کرد
جدول  .6شاخصهای برازندگی نقش عامل دانش و سطح تبادل آن بر مدیریت زنجیره تأمین
شاخص

دامنه قابلقبول

میزان بهدستآمده

نسبت  به در ه آزادی

کمتر از 3

2/15

RMSEA

کمتر از 0/08
کمتر از 0/08
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك

0/076
0/075
0/96
0/91
0/94
0/95

2

SRMR
NFI
CFI
GFI
AGFI

نتیجه
شاخص نقش عامل
دانش و سطح تبادل آن
بر مديريت زنجيره تأمين
از برازندگي کافي
برخوردار است
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با تو ه به دول  ،6ازآنجاکه عدد معناداری ( )tبزرگتر از  1/96و ضريب استاندارد نزديتك
به يك است و شاخصهای برازندگي مدل دامنه قابلقبولي دارند؛ ميتوان نتيجه گرفت که عامل
دانش و سطح تبادل آن بر مديريت زنجيره تأمين رابطه معناداری و ود دارد
نقش عامل کارکنان دانشی سازمان بر مدیریت زنجیره تأمین

نمودار  .7مدل اندازهگیری نقش عامل کارکنان دانشی سازمان بر مدیریت زنجیره تأمین در حالت
معناداری

با تو ه به نمودار  ،7ميتوان ضرايب زيرشاخصها را در دول  ،8ارائه کرد
جدول  .8شاخص های برازندگی نقش عامل کارکنان دانشی سازمان بر مدیریت زنجیره تأمین
شاخص

دامنه قابلقبول

میزان بهدستآمده

نسبت  به در ه آزادی

کمتر از 3

2/07

RMSEA

کمتر از 0/08
کمتر از 0/08
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك

0/073
0/071
0/91
0/95
0/95
0/91

2

SRMR
NFI
CFI
GFI
AGFI

نتیجه
شاخص نقش عامل
کارکنان دانشي سازمان
بر مديريت زنجيره تأمين
از برازندگي کافي
برخوردار است.
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با تو ه به دول  ،8ازآنجاکه عدد معناداری ( )tبزرگتر از  1/96و ضريب استاندارد نزديتك
به يك است و شاخصهای برازندگي مدل دامنه قابلقبولي دارند؛ ميتوان نتيجه گرفت که بتين
عامل کارکنان دانشي سازمان بر مديريت زنجيره تأمين رابطه معناداری و ود دارد
بررسی مدل نهایی پژوهش :مدل نهايي پژوهش در حالت معناداری بهصورت نمودار  ،9ارائته
شده است

1 4. 5 54 2 71 6
1 4. 5 86 7 44 7
1 2. 6 53 6 42 7
1 3. 0 67 8 85 7
1 0. 6 19 1 67 0
1 1. 1 78 0 39 3
1 1. 9 62 3 20 2

0 .0 0 00 0 00

A

0 .0 0 00 0 00

B

0 .0 0 00 0 00

C

0 .0 0 00 0 00

D

0 .0 0 00 0 00

E

0 .0 0 00 0 00

F

1 2. 5 13 9 86 0
1 2. 3 59 3 49 9
1 0. 6 99 1 90 0
1 3. 2 50 5 88 1
1 3. 1 33 3 71 0
1 3. 6 01 9 39 7
1 3. 5 40 0 95 4
1 1. 9 26 2 09 3
1 3. 0 98 6 52 0

1 3. 4 02 6 02 3
1 3. 5 46 4 66 1
1 2. 3 07 2 26 2
1 0. 8 47 6 96 8
1 3. 1 73 8 55 5
1 3. 7 96 7 97 3

1 1. 6 21 0 44 2
1 1. 5 96 9 05 8
1 2. 7 66 0 39 0
1 4. 2 39 4 94 2
1 1. 4 36 1 42 8
1 4. 2 24 0 54 7
1 3. 1 10 6 84 2
1 1. 3 19 6 71 3

VAR00002

9 .5 3 39 0 18

VAR00003

8 .2 2 97 1 25

VAR00004

8 .4 1 35 5 73

VAR00005

7 .7 6 25 3 67

VAR00006

7 .8 4 75 6 44

VAR00007

8 .0 1 22 7 78

VAR00008

7 .6 6 45 7 49

VAR00009

7 .6 4 69 1 57

VAR00010

7 .5 2 32 5 97

VAR00011

7 .7 7 04 9 84

VAR00012

7 .7 5 12 4 56

VAR00013

7 .8 2 95 6 77

VAR00014

7 .8 1 95 3 38

VAR00015

7 .6 0 44 5 91

VAR00016

7 .7 4 56 9 39

VAR00017

6 .8 3 00 7 07

VAR00018

6 .7 4 33 1 57

VAR00019

7 .1 3 14 9 08

VAR00020

7 .2 5 71 2 44

VAR00021

6 .9 3 17 6 01

VAR00022

6 .5 1 82 0 11

VAR00023

8 .7 6 12 4 80

VAR00024

8 .7 4 95 5 59

VAR00025

9 .4 9 72 7 55

1 1. 4 45 8 68 9 VAR00026

VAR00027
1 4. 5 21 2 43 7
1 4. 5 31 7 46 6
1 0. 8 92 4 02 0
1 0. 6 65 2 74 4
9 .8 8 08 7 88

1 3. 7 51 2 45 3
1 3. 0 41 4 60 2
1 4. 3 77 4 12 3
9 .7 9 19 8 84
1 2. 0 16 1 47 7
1 3. 5 19 8 85 6
1 4. 3 86 2 24 7

R MSE A=0 .06 9

VAR00001

9 .5 3 40 0 04

8 .6 7 47 0 31

1 1. 4 15 2 85 6 VAR00028

VAR00029

9 .8 1 63 7 92

VAR00030

8 .6 2 35 6 49

VAR00031

8 .6 1 25 8 52

VAR00032

8 .5 9 96 1 57

VAR00033

8 .0 0 25 9 05

VAR00034

7 .9 5 95 1 08

VAR00035

7 .8 3 32 0 50

VAR00036

8 .3 4 38 4 88

VAR00037

8 .0 1 81 1 68

VAR00038

8 .7 5 55 2 43

VAR00039

7 .5 5 18 4 24

VAR00040

7 .7 7 34 2 41

VAR00041

8 .2 1 57 7 18

VAR00042

8 .7 5 84 5 01

P -va lue =0. 000 00,

df= 612 ,

نمودار  .9مدل نهایی پژوهش در حالت معناداری

Ch i-S qua re= 120 3.2 1,
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با تو ه به نمودار  ،9ميتوان ضرايب زيرشاخصها را در دول  ،9ارائه کرد
جدول  .9شاخصهای برازندگی مدل نهایی پژوهش
شاخص

دامنه قابلقبول

میزان بهدستآمده

نسبت  به در ه آزادی

کمتر از 3

1/96

RMSEA

کمتر از 0/08
کمتر از 0/08
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك
نزديك به يك

0/069
0/069
0/95
0/93
0/95
0/94

2

SRMR
NFI
CFI
GFI
AGFI

نتیجه

مدل ارائهشده دارای
برازندگي کافي است

با تو ه به دول  ،9ازآنجاکه عدد معناداری ( )tبزرگتر از  1/96و ضريب استاندارد نزديتك
به يك است و شاخصهای برازندگي مدل دامنه قابلقبولي دارند؛ ميتوان نتيجه گرفت که بتين
عوامل مدل و کارکردهای زنجيره تأمين رابطه معناداری و ود دارد
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

اغلب روابط ميان اعضای زنجيره در محيط اينترنت و بر اساس مؤلفههای تجارت الكترونيك
صورت ميپتذيرد؛ بتهعبتارتديگتر مؤلفته هتای تجتارت الكترونيتك بتر نحتوه ستفار دهتي،
سفار گيری ،ربت و اعالم مو ودی ،انتقال مدارك و اسناد ،انتقال و ه ،انتقال اطالعات و انجام
مذاکرات ميان اعضای زنجيره تأمين تأرير گذاشته و به بهبود اين موارد منجر شده است با تو ه
به نظرهای مختلفي که در ارتباط با تجارت الكترونيك و تأرير آن بر عملكرد زنجيره تأمين بيتان
شد و همچنين با تو ه به مطالعات اندکي که در اين خصوص در ايران انجتام شتده استت؛ ايتن
سؤال مطرح ميشود کته مؤلفته هتای تجتارت الكترونيتك در ايتران ،چته نقتش و تتأريری بتر
کارکردهای زنجيره تأمين خواهد داشت؟
اين موضوع در صنعت خودروسازی که يكي از کليدیترين صنايع ايران و بزرگترين صنعت
خودروسازی در خاورميانه محسوب ميشود ،اهميت بيشتری دارد؛ بته همتين دليتل در پتژوهش
حاضر سعي بر آن بود تا نقش مؤلفه های تجارت الكترونيتك بتر کارکردهتای متديريت زنجيتره
تأمين در شرکت «ايرانخودرو» بررسي شود با تو ه به بررسي و تحليل دادهها موارد زير اربتات
شد:
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 1تأرير عامل امنيت سيست اطالعات بر مديريت زنجيره تأمين؛  2تأرير عامتل کيفيتت و دقتت
اطالعات بر مديريت زنجيره تأمين؛  3تأرير عامل وبستايت و ارتباطتات اينترنتتي بتر متديريت
زنجيره تأمين؛  4تأرير عامل تجهيزات و فناوریهای ارتباطي بر مديريت زنجيره تأمين؛  5تتأرير
عامل دانش و سطح تبادل آن بر مديريت زنجيره تأمين؛  6تأرير عامل کارکنان دانشتي ستازمان
بر مديريت زنجيره تأمين
پیشنهادهایی برای پژوهشگران آتی

 1بررسي مزايای رویآوری سازمانها به بازارهای الكترونيكي؛
 2بررسي عوامل بحراني موفقيت در تجارت الكترونيكي؛
 3بررسي عوامل تأريرگذار بر ا رای موفع تجارت الكترونيك؛
 4بررسي برنامههای کاربردی تجارت الكترونيك ،منافع تجتارت الكترونيتك و محتدوديتهتای
تجارت الكترونيك و رتبهبندی آنها؛
 5بررسي عوامل تأريرگذار بر رشد تجارت الكترونيك؛
 6بررسي تسهيلسازها در مرحله يكاارچهسازی سازمان برای استقرار سيست تجارت الكترونيك؛
 7بررسي زيرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات ،زيرساخت ا تماعي و فرهنگي ،زيرساخت
تجاری و زيرساخت دولتي و قانوني در استقرار سيست تجارت الكترونيك

بررسی نقش مؤلفههای تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره ...
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