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 از حاضر پژوهش. در شرکت رویال پیشگام شرق تهران است پخش صنعت عملکرد بر تامین زنجیره مدیریت تاثیر تحقیق این هدف
 تلفیقی هاداده آوریجمع شیوه. ستا همبستگی عنو از و پیمایشی -توصیفی  اطالعات آوریجمع شیوه نظر از و کاربردی فهد لحاظ

شامل مدیران و کارشناسان و  پژوهش ریماآ جامعه. باشدو... می نامه پرسش و ارکمد و اسناد مطالعه شامل ایکتابخانه روش از
به منظور . نفر است 191برای جامعه آماری محدود 1کارکنان می باشند که تعداد نمونه آماری با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران 

و نرم افزار  SPSSه جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار سوال طراحی گردید ک 53گردآوری اطالعات، پرسشنامه ای با 
SmartPLS .پژوهش حاکی از آن است که مدیریت زنجیره تأمین و ابعاد آن شامل انتخاب استراتژیک  هایافته استفاده شده است

اری اطالعات ت و کیفیت اشتراک گذتأمین کننده، همکاری استراتژیک تأمین کننده، مدیریت ارتباط با مشتری، اشتراک گذاری اطالعا
 داری دارد. بر عملکرد صنعت پخش تأثیر معنی
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 مقدمه -1

افزایش  رقابت و همکاری مفاهیم برای را شرکت اشتیاق که است پارادایم تغییر یک بیانگر تامین زنجیره مدیریت
 در اکنون همکاری .نمیرسد نظر به مبادله درحال شرکای از مجموعهای بین فرایندی به عنوان1 همکاری د.میده

 رقابت می کردند قبالً که طوری آن شرکتها که است این جدید رقابت اساسی فرض .دارد وجود تامین زنجیره کل

دارای  که چابکی شرکتهای کانون در را جهانی شبکه های جدید رقابت .داشت نخواهند طوالنی رقابت اکنون
 و میگیرند دربر میکنند جست وجو را وقایع درمورد متفاوتی تفسیرهای و تعبیر فعال به طور که هستند مدیرانی
 بدون .میدهند پاسخ بازار تغییرات به سریعاً و فکرکنند کارشان و کسب درمورد متفاوت طوری به هستند که مشتاق

 موجب به که ما همکاری .می گیرد صورت تجاری شرکای بین شدیدی تحوالت و تغییر رقابت جدید، نیازمندیهای

 / کنندگان تامین بلندمدت تماس های یا قراردادها برخی و میکنند مبادله را اطالعات ضروری پاره ای شرکتها آن

 تامین زنجیره مدیریت در شروع نقطه همکاری یعنی، .است تعامل سطح آستانه ای میکنند استفاده را مشتریان

 کاهش یا هزینه هدف از این تحقیق این است که سازمانها با کاهش .است ناکافی اما الزم شرط یک و است

بهبودهماهنگی و غیره  تامین، زنجیره ارتباط بهبود مشتریان، برابر در پذیری مسئولیت افزایش ها، موجودی
بشود.جوامع علمی بر این باورند که سازمان ها با بهره گیری از مدیریت زنجیره تامین می توانند عملکرد خود را در 

  .دامین در ارتباط تنگاتنگی می باشنعرصه های رقابتی ارتقا دهند . در این راستا عوامل مهمی با مدیریت زنجیره ت
 وسیله های به و هستند جدا یکدیگر از رسما که می شود تشکیل سازمان چند یا دو از تامین زنجیره کلی حالت

 اولیه، مواد که باشند بنگاههایی میتوانند سازمانها این .میشوند مربوط یکدیگر به مالی جریانهای اطالعات و مواد،

 حتی و کرده ارائه را فروشی خرده و فروشی عمده انبارش، توزیع، چون خدماتی بندی یا بسته و نهایی محصول

 ضروری تامین زنجیره موثر مدیریت برای (2002میگردد )شاین و همکاران ، شامل نیز را نهایی کننده مصرف

 اطالعاتی کامل ارتباطاتو  شراکت با و هماهنگ روش یک در و یکدیگر با مشتریان و کنندگان تامین که است

 می سازد قادر را آنها زنجیره، ارکان میان در اطالعات سریع2 جریان یعنی امر این .باشند داشته تعامل یکدیگر با

 مواد، تهیه تقاضا، و عرضه برنامه ریزی نظیر فعالیتهای . (2009کنند )لیو، ایجاد را کارایی بسیار عرضه زنجیره که

 قبال که مشتری به خدمت و تحویل موجودی ،توزیع، کنترل کاال، نگهداری خدمات محصول، برنامه ریزی و تولید

 زنجیره یک در کلیدی مسئله .کرده است پیدا انتقال زنجیره سطح به اینک میگردید انجام شرکت سطح در همگی

 را کار این که است پدیده ای تامین زنجیره مدیریت .است فعالیتها این تمامی هماهنگ کنترل و مدیریت تامین،

 درحداقل و کیفیت با محصوالت با را سریع و اطمینان قابل خدمات بتوانند مشتریان که می دهد انجام طریقی به

 زنجیره مدیریتبنابراین مسأله اصلی پژوهش این است که مدیریت (. 1999)ونگ وفونگ: کنند دریافت هزینه

 چه تاثیری بر عملکرد صنعت پخش دارد؟ تامین
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  مبانی نظری -2

 تأمین زنجیره کیفیت مدیریت -1-2
مدیریت زنجیره تامین عبارت است از: فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه 

ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی
مصرف است. مدیریت زنجیره تامین، تلفیقی است از هنر و علم  محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان

رود. کار میکه درخصوص بهبود دسترسی به مواد اولیه , ساخت محصوالت و یا خدمات و انتقال آن به مشتری به
هیه ت های مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد، از مرحلهای است که تمامی فعالیتتامین، زنجیرهطور کلی زنجیرهبه

شود. در ارتباط با جریان کاال، دو جریان دیگر کننده را شامل میماده اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به مصرف
که یکی جریان اطالعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز دخالت دارند. مدیریت زنجیره تامین، شامل 

های اطالعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره نیز جریانهای زنجیره تامین و یکپارچه سازی فعالیت
تواند به نوبه خود فراهم آورنده مزیت رقابتی برای شرکت باشد. تسهیالت در شود. مدیریت زنجیره تامین میمی

 شود. کاالها و خدماتها، انبارها، مراکز توزیع، مراکز خدمت و عملیات خرده فروشی میزنجیره تامیــن شامل کارخانه
توانند به وسیله راه آهن، کامیون و یا از طریق آب، هوا، خط لوله، کامپیوتر، پست، تلفن و یا حتی توسط فرد، می

توزیع شوند. کارها و وظایف درون زنجیره تامین، شامل پیش بینی تقاضای کاال یا خدمـت، انتخاب تامین کنندگان 
زومات )تهیه و تدارک(، کنترل موجودی، برنامه ریزی تولید، ارسال و تحویل، مدیریت )تامین منبع(، سفارش مواد و مل

لیات سازی تمامی عمشود. مدیریت زنجیره تامین، مترادف هماهنگاطالعات، مدیریت کیفیت و خدمت به مشتری می
نجیره شی از یک زهر سازمان تجاری حداقل بخیک شرکت، با عملیات تامین کنندگان و مشتریان آن شرکت است. 

ره ها در یک زنجیها، بخشی از چندین زنجیره تامین هستند. تعداد و نوع سازمانتامین است و بسیاری از سازمان
ولی خدمت های تامین معمشود. زنجیرهتامین از این طریق که آیا زنجیره تامین تولیدگرا یا خدمت گراست، تعیین می

های تولید و توزیع طرح ریزی هایی از مکانهای تولیدی به صورت شبکههدهد. اکثر موسسو تولید را نشان می
ای و سپس تحویل آنها به اند. یکی از وظایف آنها، تهیه مواد خام و تبدیل آنها به محصوالت نهایی و واسطهشده

افزایش  ره تامین،کند. هدف کوتاه مدت مدیریت زنجیها را اداره میمشتریان است. مدیریت زنجیره تامین این شبکه
بهره وری، کاهش موجودی و کاهش زمان سیکل کل و هدف بلندمدت آن، افزایش رضایت مشتری، سهم بازار و 

های درگیر در زنجیره تامین )تامین کنندگان، تولیدکنندگان مراکز توزیع و مشتریان( است. سود برای تمامی سازمان
 های درگیر در زنجیره تامین نیاز است.دقیقی میان سازمانبرای رسیدن به این اهداف، به هماهنگی سخت و 

 انتخاب استراتژیک تامین کنندگان -2-2
فرآیند انتخاب تامین کننده مناسب که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصوالت با کیفیت با قیمت مناسب 
ودر یک زمان مناسب و در یک حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجادزنجیره تامین مناسب 

کردن نیاز خریدار از نظر محصوالت با کیفیت با قیمت است. فرآیند انتخاب تامین کننده مناسب که قادر به فراهم 
مناسب ودر یک زمان مناسب و در یک حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجادزنجیره تامین 
مناسب است. تصمیم گیری در مورد انتخاب تامین کننده نقش قابل توجهی در تولید و مدیریت لجستیک شرکت ها 

ی از شرکت های با تجربه بر این باورند که انتخاب تامین کننده مهم ترین فعالیت سازمان به شمار می دارد و بسیار
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آید. درنتیجه تصمیم گیریهای نادرست در زمینه انتخاب تامین کنندگان پیامد های منفی و زیان های بسیاری را 
ن ساً یک مسئله چند معیاره می باشد. ایبرای شرکت در پی خواهد داشت. تصمیم گیری و انتخاب تامین کننده اسا

امر برای اکثر سازمان ها، اهمیت استراتژیک دارد. ماهیت چنین    تصمیم گیری هایی معموال پیچیده و ساختار 
 نیافته است. فنون علم مدیریت می تواند در خصوص تصمیم گیری برای این مسائل راه گشا و کمک کننده باشد.

خاب تامین کنندگان مطرح است رابطه بلند مدت و راهبرد آنها با شرکت است. ضرورت نکته ی دیگری که در انت
این اصل در شرایط حاکم بر صنعت کشور تشدید می گردد. عالرغم اینکه واژه تامین کننده راهبرد ها در برخی ار 

ت. را تعریف کرده اسمقاالت بکار رفته، ولی معموال با فرض روشن بودن تعریف آن کمتر نویسنده ای این واژه 
ممکن است صرف رابطه بلند مدت، راهبردها قلمداد شود، در حالی که تمام امور بلند مدت لزوماً راهبردها نیستند. یا 
ممکن است نیاز شدید به یک تامین کننده را به عنوان تامین کننده راهبردها قلمداد کرد، اما هیچ کدام از این تعاریف، 

به نظر نمی رسد. اگر تامین کننده ایی با شرکتی همکار بلند مدت داوطلبانه ی توام با رعایت کافی و خاصه عملیاتی 
 (.1535حقوق طرفین داشته باشد، یک تامین کننده راهبردها قلمداد می گردد.)غالمرضا گودرزی، 

 همکاری استراتژیک تامین کنندگان -5-2
 مزیتهای می توانند ندارند، رقابت توان به تنهائی کدام هر که کنندگانی تامین گروهی، همکاری و مشارکت طریق از

 خدمات ارائه و تولید به تامین زنجیره درقالب همکاری با و کرده ترکیب را خود اساسی توانمندی های و رقابتی

 به کدام هر که کنندگانی تامین گروهی، همکاری و مشارکت طریق از . بپردازند بازار در بقا و دوام جهت بهتر
 همکاری با و کرده ترکیب را خود اساسی توانمندی های و رقابتی مزیتهای می توانند ندارند، رقابت توان تنهائی

 دارویی کنندگان تامین برخی . بپردازند بازار در بقا و دوام جهت بهتر خدمات ارائه و تولید به تامین زنجیره درقالب

 بهره یکدیگر مزایای از تا نمایند می همکاری ایجاد خارجی برتر برندهای و خارجی کنندگان تولید با درداخل

 یکدیگر تجارت از سازمانها حالت این در عالوه به و است موثر نیز کنندگان تامین سبد تکمیل در نیز امر این.گیرند

 شرکتهای موارد برخی در . می یابد افزایش محیطی تهدیدات برابر در آنها مانور قدرت و کارایی و استفاده نموده

 نظر مورد پخش شرکت به را خود برتر محصوالت و کرده برقرار استراتژیک همکاری کننده تامین باچند پخش

 نظرنهایت مورد کننده تامین محصوالت فروش در پخش شرکت که شود می سبب موضوع این که می کنند ارائه   

 را محصوالت این بهتری شرایط با نیز پخش شرکت و دهد افزایش را کننده تامین بازار سهم تا راداشته تالش

 کلی طور به رو این از . گیرد قرار نهایی کنندگان مصرف اختیار در قیمت ترین صرفه با به تا می کند خریداری

 به نیاز (1می گیرد: صورت عمده دلیل دو به تامین زنجیره های در سازمانها و شرکتها گفت مشارکت میتوان

 (.1533 اشتدلر،( شرکا دیگر با منابع تسهیم طریق از کارائی به نیاز (2شرکا، دیگر رقابتی مزیتهای از استفاده
 مدیریت ارتباط با مشتری -4-2

 شناسایی، برای وسازمانها شرکتها در که می شود گفته وفن آوریهایی فرایندها همه به مشتری با ارتباط مدیریت

 چگونگی با مشتری، ارتباط مدیریت اصول  .میرود کار به مشتریان به بهتر خدمات ارائه و حفظ گسترش، ترغیب،

 آن تا نگهداری سیستمی چنین یک اولیه اجرای و مشتریان با ارتباط برای را آن اجرای و سیستم یک موفق ایجاد

 تامین کننده بین5 واسطه عنوان به پخش شرکتهای .(2012همکاران، و اسکات (میکند بیان مختلف زمانهای در

                                                           
3 middleman 
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 قرار کننده اختیارتامین در را پیشنهادات و نظرها نقطه تمامی مشتری با ارتباط مدیریت سیستم ایجاد با مشتری و

 . دهد می
  سطح اشتراک گذاری اطالعات -3-2

 مزایای از بهره مندی نتیجه در و پیوند یابند هم با میتوانند کنندگان تامین و پخش شرکتهای آن کمک با که راهی

 دستیابی برای که اطالعاتی مهمترین. می شود نامیده اطالعات اشتراک گذاری به می سازد، ممکن را یکپارچگی

 تقاضا، پیشبینی ها و داده ها میتوان شامل را شود گذاشته اشتراک به تا است الزم تامین زنجیره در یکپارچگی به

 زنجیره اعضای موجودی همچنین سطح و مواد تغییرات و جدید محصوالت داده های تولید، زمانبندی برنامه های

  دانست ... و موجودی دوام و موجودی و فروش میزان ، قیمت ،تغییرات

 مزایای از بهره مندی نتیجه در و پیوند یابند هم با میتوانند کنندگان تامین و پخش شرکتهای آن کمک با که راهی

  .می شود  نامیده اطالعات اشتراک گذاری به می سازد، ممکن را یکپارچگی
میتوان  را شود گذاشته اشتراک به تا است الزم تامین زنجیره در یکپارچگی به دستیابی برای که اطالعاتی مهمترین

 و مواد تغییرات و جدید محصوالت داده های تولید، زمانبندی برنامه های تقاضا، پیش بینی ها و داده ها شامل
 دانست ... و موجودی دوام و موجودی و فروش میزان ، قیمت ،تغییرات زنجیره اعضای موجودی همچنین سطح

 برداشته تامین زنجیره طول در اطالعات روان جریان موانع که می یابد تحقق وقتی اطالعات اشتراک گذاری به .

 تامین زنجیرههای در تعاملی روابط جای به تقابلی روابط سنتی دیدگاه موانع این مهمترین .حداقل شوند یا شده

 می روند پیش همیار شرکت های از انجمنی سمت به تامین زنجیره های امروزه (2009 و همکاران، راسل( است

 .میگیرد بکار زنجیره در ارزش آفرینی برای را خود ویژه توانایی کدام هر و دارند کلی توافق اهداف روش بر که
 کیفیت اشتراک گذاری اطالعات -6-2

سازمانها  بین شده مبادله اطالعات آن حد که می کند بررسی را جدی اطالعات گذاری اشتراک کیفیت کیفیت،
 گذاری اشتراک مهم کیفیت ویژگی چند محققان از تعدادی .سازند می برطرف را سازمانها نیازهای است که

 .اند کرده شناسایی را اطالعات

 (.1996 فراوانی )دانلن، و تازگی صحت، محتوا، :اطالعات ویژگی چهار

  روش پژوهش -3

بهبود  در تامین زنجیره مدیریت عملیات راهبردی نقش تبیین عنوان تحت پزوهشی ( در1591) شیخی و حسینی
 بر اثری تدارکات عملیات که است آن از حاکی نتایج ایران، غذایی مواد صنعت مطالعه : شرکت  عملکرد

 مستقیم اثر دارای توزیع و تولید عملیات که میدهد نشان تحقیق یافته های همچنین .نمی گذارد عملکردشرکت

 .میگردد عملکرد بهبود موجب و است شرکت برعملکرد مثبت و
 تامین زنجیره کیفیت مدیریت مفهومی مدل ارائه عنوان تحت پژوهشی ( در1590) منش محبی امید و صفری

(SCQM) ایران شرکت 90 تندر پروژه  :موردی ی مطالعه(ایران  خودروی صنعت در آن وضعیت بررسی و 

 نظر از خودرو ایران 90 تندر پروژه کلی بطور که میدهد نشان نیز پیشنهادی مدل موردی بررسی نتایج ) خودرو

استراتژیهای   " دو بعد در که چند هر دارد قرار مطلوبی وضعیت در تامین زنجیره کیفیت مدیریت وشاخصهای عوامل
 .ندارد وجود مطلوبی وضعیت آن تامین زنجیره در   "کیفیت اطالعات یستمهایس کیفیت و 
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 " و "تامین زنجیره کیفیت تضمین " عملکردهای و برنامه ها میان ارتباط بررسی به (2011لی و دیگران )

 252 را آن آماری جامعه که خود پژوهشهای در آنان پرداختند SCOR مدل چارچوب در "تامین عمکلردزنجیره

 باالی سطح فرایند پنج از یک هر اگر که دادند نشان می دادند، تشکیل 9000 ایزو گواهینامه دارنده شرکت چینی

 واستانداردهای الزامات با موثری نحو به )بازگشت و تحویل ساخت، مبنع یابی، برنامه ریزی، ( SCORمدل 

 با مرتبط عملکردی شاخص سه در تامین زنجیره کیفیت عملکرد شوند، تلفیق 9000 ایزو مدیریت کیفیت سیستم

 شده اند، گرفته نظر در SCOR مدل توسط که )هزینه و انعطاف پذیری یا اعتماد،پاسخگویی قابلیت( مشتریان

 .چشمگیری می یابد افزایش
کره  و ژاپنی شرکتهای عملکرد بر تامین زنجیره عملیاتی قابلیت اثر بررسی عنوان تحت پژوهشی در (2009کیم )

 است پرداخته مختلف درصنایع ای

 بنابراین فرضیه های پژوهش با توجه به مدل مفهومی بصورت زیر قابل بیان است؛
 .انتخاب استراتژیک تامین کنندگان بر عملکرد صنعت پخش تاثیر گذار است   -1-1
 .همکاری استراتژیک تامین کنندگان بر عملکرد صنعت پخش تاثیر گذار است  -1-2
 .با مشتری بر عملکرد صنعت پخش تاثیر گذار استمدیریت ارتباط   -1-5
 .اشتراک گذاری اطالعات بر عملکرد صنعت پخش تاثیر گذار است  -1-4
 .کیفیت اشتراک گذاری اطالعات بر عملکرد صنعت پخش تاثیر گذار است   -1-3
 

 مدل مفهومی پژوهش -4

ررسی باشد. با مطالعه و باین پژوهش به دنبال بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد صنعت پخش می
پیشینه نظری و تجربی موضوع پژوهش مدل مفهومی این پژوهش طراحی شد و با استفاده از روابط بین اجزای 

ین مدل به ترتیب ابعاد مدیریت های پژوهش استخراج شد. متغیرهای مستقل و وابسته امدل مفهومی، فرضیه
 باشند. زنجیره تامین بر عملکرد صنعت پخش می

 باشد :با توجه به اهداف اصلی پژوهش مدل مفهومی تهیه شده به صورت زیر می
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدل پیشنهادی تحقیق 1شکل شماره 

 

 استرانژیک همکاری

 کنندگان تامین

 

 کنندگان تامین  انتخاب 

 مشتری  با    ارتباط 

 اطالعات کذاری اشتراک سطح 

 گذاری اشتراک کیفیت

 اطالعات

 مدیریت

  زنجیره

 تامین

 

 صنعت عملکرد

 پخش
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 های پژوهش به شرح زیر خواهند بود :فرضیه
 داری دارد. تأثیر معنی انتخاب استراتژیک تامین کنندگان بر عملکرد صنعت پخش -
 داری دارد. تأثیر معنیهمکاری استراتژیک تامین کنندگان بر عملکرد صنعت  -
 داری دارد.تأثیر معنی مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد صنعت پخش -
 داری دارد.تأثیر معنیاشتراک گذاری اطالعات بر عملکرد صنعت پخش  -
 داری دارد. یتأثیر معنکیفیت اشتراک گذاری اطالعات بر عملکرد صنعت پخش  -

 
 ابزار و روش  .3

 استفاده با تا سعی دارد و است توصیفی هدف نظر از کاربردی و نوع از جهت گیری نظر از حاضر پژوهش تحقیق

 و جاری نتایج شرایط در دخالت بدون و می آیند بدست )مورد( مشخص نمونه از که شده گردآوری داده های از
کارکنان شرکت پخش رویال  پژوهش این آماری جامعه دهد تعمیم آماری جامعه کلیت به را نمونه یافته های

نفر می باشد  تعداد نمونه آماری با توجه به فرمول نمونه گیری  400که در مجموع  است پیشگام شرق استان تهران
یشگام مدیران شرکت پخش رویال پ و کارشناسان نفر است که از کارکنان، 191برای جامعه آماری محدود 4کوکران 

شرق استان تهران می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد برای جمع آوری اطالعات همانند بسیاری از 
پژوهش ها در علوم انسانی منابع مربوطه با ادبیات موضوع مورد بررسی  قرار گرفته و با استفاده از منابع موجود در 

ترنت و مجالت معتبر اطالعات کتابخانه ایی الزم جمع آوری و مورد کتابخانه ها و استفاده از مقاالت موجود در این
استفاده قرار گرفته است. از این اطالعات در پیدا کردن معیار ها و شاخصهای الزم برای سنجش موضوع مورد 

سوال طراحی گردید. جهت بررسی پایایی  53پژوهش استفاده شد. به منظور گردآوری اطالعات، پرسشنامه ای با 
پرسشنامه در اختیار کارشناسان و متخصصان شرکت پخش رویال پیشگام شرق استان تهران قرار می  50حقیق ت

ضریب آلفای . و آلفای کرونباخ میزان پایایی تحقیق محاسبه می گردد  SPSSگیرد که با استفاده از نرم افزار 
، کیفیت اشتراک  13/0ری اطالعات  ، جهت متغیرهای سطح اشتراک گذا SPSSافزار محاسبه شده از طریق نرم

، 39/0، همکاری  استراتژیک با تامین کنند گان   36/0، انتخاب استراتژیک تامین کنند گان   33/0گذاری اطالعات  
باشد که از مقدار استاندارد می 31/0و کل پرسشنامه  95/0، عملکرد صنعت پخش  90/0مدیریت ارتباط با مشتری  

معنی که دینباشند، بتوان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار کافی برخوردار میت. بنابراین میبیشتر اس 10/0یعنی 
ه باشد که مورد آزمون قرار گرفتخاطر اثر متغیری میهای داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده، بلکه به پاسخ
 .است

 ضریب آلفای کرونباخ:  1جدول شماره 

 کرونباخآلفای  متغیرهای تحقیق

 0/78 سطح اشتراک گذاری اطالعات

 0/88 کیفیت اشتراک گذاری اطالعات

 0/86 انتخاب استراتژیک تامین کنندگان

 0/89 همکاری استراتژیک با تامین کنندگان

                                                           
4 cochran 
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 0/90 مدیریت ارتباط با مشتری

 0/93 عملکرد صنعت پخش

 0/87 کل پرسشنامه

 

 یافته های تحقیق

 های توصیفی متغیرهای تحقیق الف( آماره  
های توصیفی هر یک از متغیرهای تحقیق اعم از میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، میانه آماره 1در جدول  

 و مد قابل مالحظه است.
 

 دهندگانپاسخجمعیت شناختی  یهایژگیو: 1جدول 

 همکاری انتخاب کیفیت اشتراک اشتراک گذاری
 ارتباطمدیریت 

 با مشتری

مدیریت 
 زنجیره تأمین

عملکرد 
 صنعت پخش

 

192 192 192 192 192 192 192 
 تعداد

2.1904 2.2396 2.2135 2.4418 2.2113 2.2593 1.9732 
 میانگین

2.1429 2.0000 2.0000 2.3333 1.9286 2.1238 1.8571 
 میانه

2.14 2.00 1.50 2.33 1.71 2.08 2.00 
 مد

.62442 .64609 .94929 .66575 .74568 .47627 .59947 
انحراف 

 معیار

.390 .417 .901 .443 .556 .227 .359 
 واریانس

 
متغیر همکاری استراتژیک تأمین کنندگان های کنید، بیشترین میانگین مربوط به دادههمانطورکه مشاهده می

وافق تمتغیر همکاری استراتژیک تأمین کنندگان گویان بیش از هر چیز، در مورد باشد. به عبارت دیگر، پاسخمی
 اندداشته و آن را با باالترین میانگین گزارش نموده

نندگان متغیر انتخاب استراتژیک تأمین کها، بیشترین پراکندگی مربوط به معیار مؤلفههمچنین با توجه به انحراف
ترین شده، بیشآوریهای جمعاند و دادهی داشتهنظر بیشتر دهد پاسخگویان در این مورد، اختالفکه نشان می است

 تفاوت نسبت به میانگین را داشته است. 
 ( بررسی وضعیت توزیع متغیرها ب

ها اطالع حاصل شود تا ها، ضروری است تا از وضعیت نرمال بودن دادهفرضیه آزمون مرحلۀ وارد شدن به از پیش
ها استفاده شود. در این پژوهش های مناسب برای آزمودن فرضیهآزمون ها، ازبراساس نرمال بودن یا نرمال نبودن داده

اسمیرنف استفاده شد که نتایج این مرحله در جدول  –ها از آزمون کولموگروف برای بررسی وضعیت نرمال بودن داده
  نشان داده شده است. 2شماره 

 
 متغیرهای تحقیقداری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای : سطوح معنی 2جدول شماره 
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 وضعیت نرمالیته (Sigداری)سطح معنی متغیر

 غیر نرمال 000/0 اشتراک گذاری

 غیر نرمال 000/0 کیفیت اشتراک

 غیر نرمال 000/0 انتخاب

 غیر نرمال 000/0 همکاری

 غیر نرمال 000/0 مدیریت ارتباط با مشتری

 غیر نرمال 000/0 مدیریت زنجیره تأمین

 غیر نرمال 000/0 عملکرد صنعت پخش

است. درنتیجه، تمام متغیرهای تحقیق، دارای   03/0داری تمام متغیرها کمتر از ، سطوح معنی2با توجه به جدول 
 از باید و ندارد وجود محور کوواریانس و نمایی درست بیشینه روش به مدل سازی امکان توزیع نرمال نیستند. لذا

 .گرفت روش واریانس محور( بهره )مدل سازی به جزیی مربعات حداقل روش

 ( بررسی کفایت نمونه ج
ن های تحقیق قابل تقلیل به چندیدر انجام تحلیل عاملی ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا داده

کوچک  KMOشود. شاخص و بارتلت استفاده می KMOعامل پنهانی است یا خیر؟ بدین منظور از دو آزمون 
حقیق سازد آیا واریانس متغیرهای تکند و از این طریق مشخص میگی جزیی بین متغیرها را بررسی میبودن همبست

های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار تحت تاثیر واریانس مشترک برخی عامل
توان سه طبف را برای این نوسان ت. میهای اندازه نمونه مناسب اسدارد و مقادیر نزدیک به یک نشان می دهد داده

 تعریف کرد و برای هر مورد تصمیم به انجام یا عدم انجام تحلیل عاملی گرفت:

  شود.و کمتر: انجام تحلیل عاملی پیشنهاد نمی 49/0مقادیر 

  شود.ها پیشنهاد می: انجام تحلیل عاملی در صورت اصالحات داده69/0تا  03/0مقادیر 

  شود.باالتر: انجام تحلیل عاملی پیشنهاد میو  1/0مقادیر 

کند چه هنگام ماتریس همبستگی از نظر ریاضی شناخته شده )ماتریس همانی و واحد( آزمون بارتلت بررسی می
باشد تحلیل عاملی برای شناسایی مدل عاملی مناسب است  %3داری آزمون بارتلت کوچکتر از است. اگر سطح معنی

شف داری بین متغیرها وجود داشته و امکان کشود. یعنی ارتباط معنیاتریس همبستگی رد میزیرا فرض یکه بودن م
 ها ممکن است.ساختار از داده

 و آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه KMO: شاخص 5جدول 

 سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون بارتلت KMOمقدار 

352/0 125/5664 393 
000/0 

 
دهد. از آن جایی که آزمون بارتلت را نشان می sig، مقدار آماره بارتلت، درجه آزادی و KMOمقدار  5جدول 

( است، تعداد نمونه برای تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با مدل معادالت 1/0)باالی  35/0برابر  KMOمقدار شاخص 
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دهد ارتباط است که نشان می 03/0ر از آزمون بارتلت، کوچکت sigساختاری کافی می باشد. همچنین مقدار 
 داری بین متغیرها وجود دارد و تحلیل عاملی برای شناسایی مدل ساختاری مناسب است.معنی

 3د( آمار استنباطی 
 مشاهده قابل متغیرهای یا هامعرف یا هاشاخص آیا اینکه اول. است مطرح سوال دو همواره گیریاندازه هایمدل در
معرف روایی یا اعتبار بر ناظر سوال این است؟ محقق مدنظر که گیرندمی اندازه را چیزی همان مدل در رفته کار به
 یدقت چه با آشکار متغیرهای که است مساله این به ناظر دوم سوال. است گیریاندازه قابل و آشکار متغیرهای یا ها

 هدد می نشان را آشکار متغیرهای پایایی و اعتبار سوال این کنند؟می گیریاندازه را تحقیق در موردنظر نهفته متغیر
 . اندرفته کار به نهفته متغیرهای سنجش برای که

 دقیق تبیین به قادر متعارف آماری هایروش برخی که است گردیده باعث اقتصادی -اجتماعی هایپدیده پیچیدگی
 تا کنندمی تالش اقتصادی،محققین-اجتماعی تحقیقات در هاکاستی این به آمدن فائق برای. نباشند موضوعات این

 تحلیل وتجزیه هایروش تریناصلی از یکی که 6ساختاری معادالت سازیمدل یا واریانس ساختار تحلیل از
 مستقل متغیر K همزمان تحلیل و متغیره،تجزیه چند تحلیل و تجزیه اصلی ویژگی. نمایند است،استفاده چندمتغیره

برخالف روش های رگرسیونی، در مدل یابی معادالت ساختاری،نه تنها مدل ساختاری اندازه . است وابسته متغیر n و
گیری می شود )علیت فرض شده میان مجموعه ای از سازه های وابسته و مستقل(، بلکه مدل اندازه گیری )بارهای 

رسی قرار می گیرد. تحلیل همزمان مدل عاملی گویه های مشاهده شده بر روی متغیرهای مکنون آنها( نیز مورد بر
اندازه گیری و مدل ساختاری این امکان را فراهم می سازد تا خطاهای اندازه گیری متغیرهای مشاهده شده به عنوان 

 بخشی از مدل،همراه با آزمون فرضیه ها تحلیل شوند.

 مدل یابی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مجذورات جزئی
( دو روش ازسرگیری با استفاده از برآورد کمترین 1913به زمانی برمی گردد که هرمان والد ) PLSپیدایش رویکرد 

 PLSمجذورات برای مدل های یک مولفه ای و چند مولفه ای و همبستگی بنیادی را معرفی کرد. انگیزه رشد 
ارای مفروضه ل یابی سنتی دتوسط والد یافتن وضعیتی بود که بین تحلیل داده ها و مدل یابی سنتی باشد زیرا مد

 نابسته به توزیع بود. PLSسختگیرانه درمورد توزیع احتمالی داده ها بود ولی رویکرد 
PLS  براساس برآورد کمترین مجذورات با هدف اولیه بهینه ساحتن تبیین واریانس در سازه های وابسته مدل های

ریه قوی نیاز ندارد و به عنوان روش ساخت نظریه پیش بینی مدار بوده،به نظ PLSمعادالت ساختاری است. روش 
به دنبال کشف بهترین پیش بین متغیرهای  PLS(. درواقع مدل 2010می تواند به کار رود )وینزی و همکاران، 

 وابسته از روی متغیرهای مستقل است.
 گیری(مدل بیرونی )مدل اندازه

 شخصم تا گرفته قرار مطالعه مورد سازه روایی تا است الزم ساکن به ساختاری، ابتدا معادالت مدل شناسی روش در
 اآی یعنی. هستند برخوردار الزم دقت از خود نظر مورد های سازه گیریاندازه برای شده انتخاب نشانگرهای شود

( CFA) تائیدی عاملی تحلیل از منظور این برای خیر؟ یا اندشده انتخاب درست متغیرها گیریاندازه برای سؤاالت
 03/0 سطح خطای در دار معنی t مقدار دارای خود سازه با نشانگر هر عاملی بار که شکل این به. شودمی استفاده

                                                           
5 inferential 
6- Structural Equation Modeling  (SEM) 
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 1/0( باشد، همچنین بار عاملی هر نشانگر با سازه خود باالتر از -96/1و  96/1باشد یعنی مقدار آن خارج از بازه )
 و نانالی) است برخوردار مکنون صفت یا سازه آن گیریاندازه برای الزم دقت از نشانگر این باشد، آنگاه

 (. 1،1994برنسترین

 
 گیری ابتدایی: مدل اندازه1نمودار شماره 

 
باشند.  1/0و یا نزدیک به  1/0با توجه به مدل بارهای عاملی، سؤال هایی در مدل باقی می مانند که با عاملی آن ها 

مورد متغیر اشتراک گذاری اطالعات سؤاالت پنجم، ششم و هفتم بایستی از مدل  بنابراین می توان بیان نمود که در
خارج شوند. در مورد متغیر کیفیت اشتراک گذاری اطالعات، سؤال نهم بایستی از مدل خارج شود، در مورد همکاری 

با  مدیریت ارتباطاستراتژیک با تأمین کننده سؤاالت اول و ششم از مدل خارج می شوند، در مورد سؤاالت متغیر 
مشتریان سؤاالت اول، چهارم و هفتم از مدل خارج می شوند و در مورد متغیر عملکرد صنعت پخش سؤال های اول 
و چهارم از مدل حذف می شوند ولی در متغیر انتخاب استراتژیک تأمین کننده نیازی به حذف سؤال نمی باشد. شکل 

 نشان می دهد: 1/0املی کمتر از زیر، مسیر را پس از حذف گویه های با بار ع

                                                           
7 Nunnally & Bernstein 
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 گیری اصالح شده: مدل اندازه2نمودار شماره 

های پرسشنامه صورت گرفت. تمامی سواالت دارای بار عاملی باالی بدین منظور تحلیل عاملی تاییدی بر روی گویه
بوده اند.  96/1آمده بزرگتر از بودند و ضرایب همگی معنادار بوده اند، یعنی مقادیر به دست  1/0و یا نزدیک به  1/0

 گیری متغیرهای تحقیق را در دو حالت معناداری و ضرایب استاندارد بررسی می کنیم.در ادامه مدل اندازه

 
 اعتبار سازه    

های اعتبار درونی است به این معنا که ابزار موردنظر فاقد منابع خطا است. این نوع اعتبار اعتبار سازه یکی از روش
ها هایی که آزمون بر محور آنگیری تا چه حد با نظریهمی کند که نتایج بدست آمده از کاربرد یک ابزار اندازهبیان 

 د:انگیرد که بدین شرحتدوین شده است، تناسب دارد. این ارزیابی به کمک اعتبار واگرا و همگرا صورت می

 ت به یکدیگر است. در واقع، اگر همبستگی بین های مختلف نسبها یا معرف: بیانگر رابطه مالک3اعتبار همگرا
د. باشکند باال باشد،آزمون دارای اعتبار همگرا میگیری میی واحدی را اندازههایی که خصیصهنمرات آزمون

 از بیش هاباشد یعنی گویه 3/0 از باالترها تمام سازهبرای  9چنانچه مقادیر میانگین واریانس استخراج شده
است  رفته بکار هایآزمون در همگرا اعتبار وجود از کنند، نشان تبیین را خود به مربوط هایسازه واریانس 30%

 (.10،1931)فورنل و الرکر

 

                                                           
8 Convergent Correlation 
9   Average Variance Extracted 
10 Fornell & Larcker 
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 : پارامترهای اندازه گیری3جدول

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زا ها دارای مقادیر میانگین واریانس استخراج شده باالتربرای تمامی سازه AVEمحاسبه شده  5بر اساس جدول 
بودن مقادیر این  کنند. مطلوبمی تبیین را خود به مربوط هایسازه از واریانس %30 از بیش هاگویه هستند، لذا 3/0

 .دارد رفته بکار هایآزمون در همگرا اعتبار وجود از شاخص نشان
 

 ستگی شود دو متغیر با یکدیگر همببینی میاعتبار واگرا زمانی وجود دارد که بر اساس نظریه، پیش: 11اعتبار واگرا
آید نیز به طور تجربی آن را اثبات کند. جهت گیری آنها بدست میکامل نداشته و امتیازاتی که پس از اندازه

ار مجذور میانگین واریانس استخراج ها باید کمتر از مقدنشان دادن اعتبار واگرا، همبستگی بین تمامی سازه
 رکیبت دهد هیچ دو متغیری با یکدیگر همبستگی کامل نداشته وها باشد که نشان میشده هر یک از سازه

 و فورنل اصطالح معیار این اند. بهشده تفکیک یکدیگر از خوبی به هاسازه تمام است که ای گونه ها بهگویه
 آن هرابط مقایسه در را نشانگرهایش با سازه یک رابطه میزان شاخص این عواق شود، درمی اطالق نیز الرکر

                                                           
11 Divergent Correlation 

 AVE CR بار عاملی متغیر شماره سوال
1 

 اشتراک گذاری اطالعات

143/0 

69/0 39/0 
2 332/0 

5 333/0 

4 340/0 

3 

 کیفیت اشتراک گذاری اطالعات

321/0 

39/0 91/0 10 901/0 

11 391/0 

12 

 انتخاب استراتژیک تأمین کننده

194/0 

33/0 33/0 
15 192/0 

14 136/0 

13 639/0 

11 

 همکاری استراتژیک تأمین کننده

331/0 

10/0 90/0 
13 353/0 

19 343/0 

20 191/0 

25 

 مدیریت ارتیاط با مشتریان

332/0 

63/0 33/0 
24 322/0 

26 315/0 

21 121/0 

50 

 عملکرد صنعت پخش

131/0 

33/0 31/0 

51 114/0 

55 163/0 

54 113/0 

53 303/0 
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 تغیرم آن با متغیر یک سواالت بین همبستگی دهد. میزانمی قرار ارزیابی مورد مدل دیگر های سازه با سازه
 (.1931باشد )فورنل و الرکر، دیگر متغیرهای با متغیر سواالت آن بین همبستگی باید بیش از میزان

معیار فورنل الکر ادعا میکند که یک متغیر باید در مقایسه با معرف های سایر متغیرهای مکنون، پراکندگی بیشتری 
هر متغیر مکنون باید بیشتر از باالترین  AVE جذر را در بین معرف های خودش داشته باشد. از نظر آماری،
 همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهای های مکنون باشد. 

 AVE جذر مقادیر با آنها مقایسه و هاسازه بین همبستگی ضرایب:  4جدول 

مدیریت ارتباط با  
 مشتریان

کیفیت اشتراک  عملکرد همکاری
 گذاری

 اشتراک انتخاب
 گذاری

مدیریت ارتباط با 
 مشتریان

0.811536      

     0.842499 0.444649 همکاری

    0.764478 0.531878 0.294057 عملکرد

کیفیت اشتراک 
 گذاری

0.381065 0.529961 0.691062 0.875987   

  0.76659 0.319240 0.194563 0.418047 0.289126 انتخاب

 اشتراک گذاری
0.054108 0.082706 0.213435 0.093023 0.028950 

0.8321
97 

 
 بر را 12مقطعی بار کمترین یعنی دارند؛ خود سازه بر را عاملی بار بیشترین تمامی سازه ها نشانگرهای یا گویه ها

 باید خود هب مربوط سازه بر گویه هر عاملی بار که می کنند پیشنهاد اشتراب و باشند )گفن داشته دیگر سازه های
ها کمتر همبستگی بین سازه 9-4طبق جدول . باشد( دیگر سازه های بر گویه همان عاملی بار بیشتراز 1/0 حداقل

دهد هیچ دو متغیری با یکدیگر هاست که نشان میواریانس استخراج شده هر یک از سازهاز مقدار جذر میانگین 
اند. لذا شده کتفکی یکدیگر از خوبی به هاسازه تمام است که ای گونه ها بهگویه ترکیب همبستگی کامل نداشته و

 گیری اعتبار واگرا دارد. ابزار اندازه
 گیری دارای اعتبار سازه است.اعتبار واگرا، ابزار اندازهبا توجه به تایید شدن اعتبار همگرا و 

های مربوط به هر متغیر لذا بین شاخص .باشندمی 1/0 از ترکیبی باالتر پایایی دارای هاسازه از طرفی دیگر، تمام
 سازگاری درونی وجود دارد.

 مدل درونی )مدل ساختاری( 
زان کند که چه میپردازد و مشخص میمتغیرهای نهفته می یک مدل درونی )مدل ساختاری( به تشریح روابط بین

ای منظمی هشود. برای ارزیابی مدل از شاخصاز واریانس یک متغیر نهفته توسط سایر متغیرهای نهفته تبیین می
 مدل قالب در توانمی ضرایب مسیر و ضرایب بحرانی هستند. لذا ،R2شود که شاملجهت آزمون استفاده می

مدل درونی تحقیق را برای فرضیات در دو حالت  3و  4در نمودارهای  .نمود آزمون را تحقیق ضیاتفر رگرسیونی
 کنید.معناداری و استاندارد مشاهده می

                                                           
12 Cross-Loading 
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 : مدل ضرایب مسیر )در فرضیات فرعی( 3نمودار شماره 

 
 : مدل در حالت معناداری ضرایب )در فرضیات فرعی(4نمودار شماره 

 بررسی فرضیه اصلی

 
 : مدل ضرایب مسیر )در فرضیه اصلی(5نمودار شماره 
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 : مدل در حالت معناداری ضرایب )در فرضیه اصلی(6نمودار شماره 

 
 تائید پردازیم. برایبر اساس مدل درونی بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق، به بررسی تایید یا رد فرضیات می

( %3)در سطح خطای  96/1 از بیشتر t آماره کنیم، چنانچهمی استفاده( t آماره) داریمعنی ضریب از فرضیات رد یا
 شود. می حاصل پنهان متغیر دو بین معنادار رابطه و شده تائید فرضیه باشد

 : نتایج تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی برای فرضیات تحقیق 5جدول 

 
ها بدست آمده است. برای تایید یک فرضیه در آماری مسیر tباال مالحظه می شود مقدار  جدولهمانطور که در 

 الزم است.  52/5و  32/2، 96/1آماری معادل  tبه ترتیب حداقل % 999و % 99، % 93سطح 
 توان گفت که تمامی فرضیه ها به غیر ازهای تحقیق، میبا توجه به جدول فوق و نکات گفته شده، در مورد فرضیه

 ید قرار می گیرند:مورد تأی % 9/99فرضیه چهارم در سطح 

 است گذار تاثیر پخش صنعت عملکرد بر کنندگان تامین استراتژیک انتخاب . 

 است گذار تاثیر پخش صنعت عملکرد بر کنندگان تامین استراتژیک همکاری. 

 است گذار تاثیر پخش صنعت عملکرد بر مشتری با ارتباط مدیریت. 

 است گذار تاثیر پخش صنعت عملکرد بر اطالعات گذاری اشتراک کیفیت. 

 است گذار تاثیر پخش صنعت عملکرد بر مدیریت زنجیره تأمین. 

 مورد تأیید قرار می گیرد. % 93فرضیه چهارم تحقیق در سطح 

 است گذار تاثیر پخش صنعت عملکرد بر اطالعات گذاری اشتراک. 

شماره 
 فرضیه

 آزمون فرضیه مقدار معناداری ضرایب مسیر فرضیه

1 
انتخاب استراتژیک تامین کنندگان بر عملکرد صنعت 

 پخش
 تایید 126/6 529/0

2 
 عتصن عملکرد بر کنندگان تامین استراتژیک همکاری

 پخش
 تایید 992/4 260/0

 تایید 413/10 491/0 پخش صنعت عملکرد بر مشتری با ارتباط مدیریت 5

 تایید 535/2 140/0 پخش صنعت عملکرد بر اطالعات گذاری اشتراک 4

 تایید 309/13 393/0 خشپ صنعت عملکرد بر اطالعات گذاری اشتراک کیفیت 3

 تأیید 161/26 616/0 پخش صنعت عملکرد بر مدیریت زنجیره تأمین 6
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  بحث و نتیجه گیری  -5

به طور کلی پژوهش حاضر به بررسی مفهوم تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد صنعت پخش در میان مدیران 
 پردازد.می تهران استان شرق شگامیپ الیرو پخش شرکتو کارکنان 

داده های استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است که پایایی درونی 
است  1/0سواالت از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای همه موارد باالتر از 

. نرمال بودن داده ها، به کمک آزمون کلموگروف و این، نشاندهنده تایید شدن پایایی آیتم های مورد ارزیابی است
اسمیرنوف بررسی گردید و نتایج این آزمون نشان داد که داده های این تحقیق نرمال نبوده اند و به همین دلیل از 

برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. همچنین با توجه به کم بودن تعداد نمونه در این تحقیق،  PLSنرم افزار 
 فاده از نرم افزارهای کوواریانس محور را غیرممکن ساخت.است

پس از بررسی پایایی کلیه سؤاالت پرسشنامه ها، به کمک شاخص های پایایی مرکب و پایایی اشتراکی و تأیید 
 روایی سازه ها، به بررسی فرضیات پرداخته شد

  تاس گذار تاثیر پخش صنعت عملکرد بر کنندگان تامین استراتژیک نتایج فرضیه فرعی اول: انتخاب
باشد، نتایج به دست آمده از این پژوهش نشانگر تاثیر انتخاب استراتژیک تأمین کننده بر عملکرد صنعت پخش می

می باشد  529/0چرا که با توجه به شکل ضرایب مسیر در فصل چهارم، ضریب مسیر بین این دو متغیر برابر با عدد 

به دست آمده که عالمت مثبت ضریب مسیر، نشان دهنده تأثیر  126/6غیر برابر آماری بین این دو مت tو مقدار 

آماری نشان دهنده معنی داری رابطه  tمثبت انتخاب استراتژیک تأمین کننده بر عملکرد صنعت پخش می باشد و 
ن به درستی و بر یبین دو متغیر می باشد. نتایج این فرضیه نشان می دهد، در صورتی که تأمین کننده در زنجیره تأم

اساس معیارهای برنامه ریزی شده انتخاب شود، می تواند باعث بهبود عملکرد سازمان های توزیع و پخش گردد. 
چرا که انتخاب مناسب تأمین کننده اوالً تضمین کاالیی است که سازمان آن را توزیع می کند، در ثانی در صورتی 

خص شده، کاالی مد نظر را تحویل سازمان دهد، سازمان نیز در مقابل که تأمین کننده به موقع و در زمان های مش
مشتریان خود می تواند وقت شناس تر ظاهر شود. همچنین تأمین کننده مناسب می تواند هزینه های اضافی سازمان 

قص نرا سرشکن نماید، چرا که در صورتی که کاالیی که از تأمین کننده تحویل گرفته می شود، بی عیب و بدون 
 باشد، مشتریان راضی تر خواهند بود و مرجوعات به سازمان کمتر خواهد گردید. نتایج فرضیه فرعی دوم: همکاری

ی دهد نتایج بدست آمده از فصل چهارم نشان م .است گذار تاثیر پخش صنعت عملکرد بر کنندگان تامین استراتژیک

 پخش صنعت بر روی عملکرد 992/4آماری  tبا مقدار  260/0با ضریب  کنندگان تامین استراتژیک که همکاری
تأثیرگذار است. عالمت مثبت ضریب مسیر بین دو متغیر نشان دهنده تأثیر مثبت متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته 

و  آماری نشان دهنده معناداری این رابطه می باشد. در صورتی که انتخاب تأمین کننده مناسب tاست و عدد 
کارشناسانه انجام شد، بایستی در مورد نحوه همکاری و زمان همکاری با تأمین کننده نیز برنامه استراتژیکی طراحی 
شود، تا بتوان عملکرد بهتری داشت، چرا که داشتن تأمین کننده مناسب و استفاده از این تأمین کننده می تواند برای 

که در بررسی ها مشخص گردید که تأمین کننده مناسب کدام  سازمان یک مزیت رقابتی به حساب آید و زمانی
است، می توان با تأمین کننده انتخاب شده قرارداد زمان دار منعقد نمود تا سازمان دغدغه ای برای از دست دادن 

تواند بتأمین کننده نداشته باشد و این اطمینان را از لحاظ کیفیت و نحوه کار تأمین کننده داشته باشد و در نهایت 
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 پخش نعتص عملکرد بر مشتری با ارتباط عملکرد بهتری را در بازار داشته باشد. نتایج فرضیه فرعی سوم: مدیریت
با  مشتری اب ارتباط با توجه به نتایج به دست آمده از فصل چهارم می توان عنوان نمود که مدیریت .است گذار تاثیر

تأثیر معناداری دارد. عالمت مثبت ضریب مسیر  پخش صنعت دبر عملکر 413/10در سطح معناداری  491/0ضریب 
اشد.  در صورتی بمی پخش صنعت بر روی عملکرد مشتری با ارتباط بین این دو متغیر نشانگر اثر مستقیم مدیریت

که در سازمان به مشتری و نیازهای مشتری اهمیت داده شود و مشتری و مشتری مداری به عنوان یکی از اصول 
سازمانی به حساب آید، می توان این انتظار را از سازمان داشت که در بازار رقابتی نسبت به رقبای خود ارجح تر مهم 

شناخته شود و این باعث می شود که سازمان جایگاه بهتری در بازار داشته باشد. بعالوه در صورتی که به طور مستمر 
ند عملکرد خود را بهبود داده و همچنین نوآوری هایی نیز از مشتریان نظرسنجی و نیازسنجی شود، سازمان می توا

 تاثیر خشپ صنعت عملکرد بر اطالعات گذاری در فعالیت های خود داشته باشد. نتایج فرضیه فرعی چهارم : اشتراک

 tپخش، تأثیر معناداری دارد. چرا که مقدار  صنعت بر عملکرد 140/0با ضریب  اطالعات گذاری اشتراک .است گذار
 گذاریمی باشد. بنابراین می توان عنوان نمود که اشتراک 535/2ماری به دست آمده در رابطه این دو متغیر برابر آ

 اطالعات گذاریتأثیر مثبت و معناداری دارد. بدین معنا که با بهبود  اشتراک پخش صنعت اطالعات بر روی عملکرد
پخش بهبود یابد. در صورتی که در  صنعت ت که عملکردو اهمیت به اشتراک گذاری می توان این انتظار را داش

سازمان کانال های ارتباطی مختلفی به منظور ارتباط با اعضای زنجیره تأمین وجود داشته باشد، می توان این انتظار 
را داشت که ضعف ها و معایب کار با سرعت بیشتری شناسایی شده و سازمان در جهت رفع آن ها با سرعت باالیی 

توان اطالعات و حتی تبلیغات سازمان را بهتر اطالع رسانی م نماید. همچنین با وجود راه های ارتباطی مناسب میاقدا
 گذاری شتراکا نمود و این امر در عملکرد شرکت تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت. نتایج فرضیه فرعی پنجم : کیفیت

 اشتراک فیتکی تاثیر نشانگر پژوهش این از آمده دست به نتایج .است گذار تاثیر پخش صنعت عملکرد بر اطالعات
 ریبض چهارم، فصل در مسیر ضرایب شکل به توجه با که چرا باشد،می پخش صنعت عملکرد بر اطالعات گذاری

 آمده دست به 309/13 برابر متغیر دو این بین آماری t مقدار و باشد می 393/0 عدد با برابر متغیر دو این بین مسیر
 پخش نعتص عملکرد بر اطالعات گذاری اشتراک کیفیت مثبت تأثیر دهنده نشان مسیر، ضریب مثبت عالمت که

در صورتی که اطالعاتی که بین اعضای  .باشد می متغیر دو بین رابطه داری معنی دهنده نشان آماری t و باشد می
زنجیره تأمین تبادل می شود، با کیفیت باشد، می توان این انتظار را داشت که سازمان عملکرد بهتری در بازار داشته 
باشد و همچنین اطالعات به روز و کارآمد می تواند باعث عملکرد بهتر زنجیره تأمین گردد. نتایج فرضیه اصلی : 

 تاثیر انگرنش پژوهش این از آمده دست به نتایج .است گذار تاثیر پخش صنعت عملکرد بر تأمین هزنجیر مدیریت
 چهارم، لفص در مسیر ضرایب شکل به توجه با که چرا باشد،می پخش صنعت عملکرد بر تأمین زنجیره مدیریت

 به 464/26 برابر متغیر دو این بین آماری t مقدار و باشد می 616/0 عدد با برابر متغیر دو این بین مسیر ضریب
 پخش نعتص عملکرد بر تأمین زنجیره مدیریت مثبت تأثیر دهنده نشان مسیر، ضریب مثبت عالمت که آمده دست

مدیریت زنجیره تأمین به کمک عواملی  .باشد می متغیر دو بین رابطه داری معنی دهنده نشان آماری t و باشد می
که مؤثر بر آن هستند از جمله مدیریت ارتباط با مشتریان، انتخاب مناسب تأمین کنندگان و تعامل مناسب با آن ها، 
 اشتراک گذاری اطالعات و به وجود آوردن اطالعات با کیفیت در سازمان می تواند باعث عملکرد بهتر سازمان شود.

 فته از فرضیه اول : انتخاب تأمین کننده مناسبپیشنهادات برگر

 شود یبند تیاولو و نییتع یمختلف یها شاخص مناسب، کننده نیتام انتخاب منظور به 
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 ردیگ صورت ق،یدق یها یبررس از پس و شاخص های تعیین شده انیم از کننده، نیتام انتخاب 

 شود ینیب شیپ کننده؛ نیتام با یهمکار و انتخاب یبرا یمشخص ضوابط سازمان، در 

 شود یبررس کننده، نیتام انتخاب زمان در مدت بلند یهمکار امکان. 

 برگرفته از فرضیه دوم : همکاری استراتژیک با تأمین کننده

 دهد شیافزا ،یاصل کنندگان نیتام با را خود یها یهمکار سطح تا نماید تالش سازمان 

  ردیگ قرار یبررس مورد زین گرید یها حوزه در کنندگان نیتام با روابط بهبود یها نهیزمدر سازمان 

 یردگ صورت مذاکره و یفکر هم کنندگان نیتام با شرکت، ندهیآ و کیاستراتژ یازهاین با ارتباط در . 

 رنامهب راستا، نیا در و یبررس را روابط بهبود یها نهیزم ی وجود داشته باشد تامشترک ییاجرا یها میت 
 نمایند. یزیر

 پیشنهادات برگرفته از فرضیه سوم : مدیریت ارتباط با مشتریان

 آن، اختنس برآورده و انیمشتر یازهاین گرفتن نظر در با ن،یتام رهیزنج در شده ینیب شیپ اقدامات هیکل 
 شود. یطراح

 شود فراهم ان،یمشتر با مستمر ارتباط قیطر از انیمشتر یازهاین خصوص در یدیمف اطالعات 

 داشته باشد وجود میمستق طور به انیمشتر نظرات و انتقادات افتیدر امکان  

 داشته باشد وجود انیمشتر نظرات و انتقادات افتیدر یبرا یمشخص یارتباط یها کانال 

 شود یدگیرس یینها انیمشتر سواالت و اتیشکا به منظم طور به. 

  اقداماتی صورت گیرد. انیمشتر با یارتباط یها کانالدر جهت افزایش 
 پیشنهادات برگرفته از فرضیه فرعی چهارم : اشتراک گذاری اطالعات

 شود. ایجاد تامین، زنجیره اعضای سایر با ارتباط برقراری منظور به متنوعی ارتباطی کانال های 

 تامین زنجیره اعضای سایر اختیار در ارتباطی، های کانال طریق از سرعت به کلیدی و مهم اطالعات، 
 گیرد قرار

 شود ایجاد تامین، زنجیره و اعضای کنندگان تامین با مشترک اطالعاتی سیستم یک 

 سازمان استفاده شود در داده انتقال برای الکترونیکی و فناوری اطالعات ابزارهای از  

 عاتاطال انتقال الکترونیکی ابزارهای طریق از ها حساب صورت ارائه و دریافت و سفارش ثبت فرایند 
 پذیرد. صورت

 پیشنهادات برگرفته از فرضیه فرعی پنجم : کیفیت اشتراک گذاری اطالعات

 باشند کارامد و روز به شود؛ می تبادل تامین، زنجیره اعضای بین که اطالعاتی 

 باشند اشتباه از عاری و دقیق تامین، زنجیره اعضای میان شده تبادل اطالعات 

 مناسب انتخاب شود کننده تأمینپیشنهادات برگرفته از فرضیه اصلی : در سازمان 

 وجود داشته باشد استراتژیک با تأمین کننده مناسب همکاری 

 مشتریان در سازمان صورت پذیرد با ارتباط مدیریت 

 اطالعات در سازمان انجام گیرد گذاری اشتراک 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                    333ا ت 373، صفحه: از 1041، بهار 1، شماره3جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 398         هادی منصوری                                       پخش صنعت عملکرد بر تامین زنجیره مدیریت تاثیر بررسی

 

 .اطالعات اشتراک گذاری شده با کیفیت باشند 
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