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 چکیده
 ت ممی   رهی  زنج یش رکا  انی  م آن گذاری اشتراک به و اطالعات تیریمد نقش تیاهم مطالعه به حاضر پژوهش

گ ذاری آن می ان ش رکای زنجی ره ت ممی ،       وجود اطالعات م ثرر و ب ه اش تراک   . پردازد یم خدمت ای کاال کی

ای   پ ژوهش    در کن د. آید م ی می به وجودها را قادر به هماهنگی با تغییراتی که در تقاضاهای مشتریان سازمان

گ ذاری آن در زنجی ره ت ممی  م ورد مطالع ه ق رار گرفت ه اس ت. نت ای            نقش مدیریت اطالع ات و ب ه اش تراک   

گذاری اطالعات موجب اف اایش هم اهنگی و همر اری     دهنده ای  مطلب بود که به اشتراکنشان آمده دست به

ان با یردیگر را مدیریت کنن د، از ط ر    توانند روابطششرکا بهتر می جهیدرنتکه  شودشرکای زنجیره تممی  می

یی و تنه ا  ب ه  هرک دا  آورند که  به دستها منافعی را شود سازمانگذاری اطالعات موجب می دیگر به اشتراک

 یمل شرکت پژوهش یآمار جامعهنیستند.  ها آنآوردن  دست  بهها قادر بدون استفاده از اطالعات دیگر سازمان

کارکن ان   و رانیم د  انی  م یتص ادف  یرگی  نمون ه  ازبا استفاده  کهاست  کرمانشاه ناستا ینفت هایفرآورده پخش

 ب ا  و SMART-PLS اف اار  ن ر   توس    فرض یات  آزم ون  از حاص    نت ای  . است شده عیتوز پرسشنامهها  آن

 قرار گرفتند. دیتائفرضیات تحقیق مورد  که داد ، نشان(β) مسیر ضرایب و t آزمون آماره از استفاده
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 مقدمه

اند که ارائه باالتری  ارزش به مشتریان با ها در محی  رقابتی باال تشخیص دادهامروزه سازمان

شود بلره مربوط به ی نمیسازمان درونهای ها و فرآیندکمتری  هاینه فق  مربوط به فعالیت

اند تر شدهمشتریان در مورد تقاضاهایشان آگاه ازآنجاکهشود. سراسر زنجیره تممی  میعملیات 

تر، کاهش زمان چرخه اند، پاسخگویی سریعهایشان هوشیارتر شدهو نسبت به بهبود انتخاب

 افاوده ارزشدستیابی به  منظور بهحیات محصوالت و سفارشی شدن محصوالت یا خدمات 

(. به 0،0222بارلو و لیاند )های ارزش پاسخگو قرار گرفتهزنجیره برای مشتریان در درون

ای  موارد باشد: چه اطالعاتی به اشتراک گذاشته  دهنده نشانگذاری اطالعات باید  اشتراک

شود؟ چه کسی اطالعات را به اشتراک گذارد؟ اطالعات چگونه به اشتراک گذاشته شوند؟ و 

ها صحیح نشان داده شوند هاینه طور بهه اگر موارد باال چه زمانی به اشتراک گذاشته شوند؟ ک

سان و ) ابدیاطالعاتی و عملررد زنجیره تممی  بهبود می بار اضافهیابند و کمبود یا کاهش می

برای ایجاد هماهنگی و همراری در زنجیره تممی  شرکت باید قادر باشد  عالوه به(. 0،0222ی 

روش بهنگا  با شرکای کلیدی زنجیره تممی  به اشتراک یک  لهیوس بهکه اطالعات مناسب را 

شود به توسعه و گذارد. انجا  ای  امر به اطالعات دقیق نیاز دارد که ای  اطالعات منجر می

هستند ی و انتقال مقادیر زیادی از اطالعات گوناگون آور جمعیی که قادر به ها یفنّاورپذیرش 

گذاری  (. بسیاری از پژوهشگران درباره ماایای چشمگیر به اشتراک1،0220افک و سروری)

باورساکس و دارند ) نظر اتفاقاطالعات میان شرکای زنجیره تممی  با یردیگر 

یو و  ;7،0227لی  ;9،0222لمبرت ;2،0221هوآنگ و همراران ;1،0222همراران

گذاری اطالعات در زنجیره  تراکماایای به اش ازجمله(. 6،0222ژاو و بنتون ;2،0202همراران
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ها در (، افاایش قابلیت سازمان0،0229لی و لی ) یمشترتممی  به موارد افاایش رضایتمندی 

ها به ماایای (، تسهی  دستیابی سازمان0222ژاو و بنتون،) انیمشترتر کاالها به تحوی  سریع

توان ( می1،0222ارانلی و همرمواد )(، افاایش گردش 0،0227چندرا و همراران) یرقابت

شدن عملررد زنجیره تممی   تر عیسرگذاری اطالعات موجب  اشاره کرد. همچنی  به اشتراک

 (.1،0202اری  و همراراندارد )شود و بنابرای  تمریر مثبتی بر ربات زنجیره تممی  می

را نسبت به ی اطالعاتی طبیعت تجارت و عملرردهای زنجیره تممی  ها یفنّاوربا توجه به اینره  

تواند نقش مهمی گذاری اطالعات می گذشته متفاوت کرده است، مدیریت مثرر و به اشتراک

 موقع بهها داشته باشد. همچنی  وجود اطالعات صحیح و در خلق ماایای رقابتی برای سازمان

تواند به تقویت ارتباطات میان اعضای زنجیره تممی  کمک کند و موجب کارایی و می

بنابرای  ای  پژوهش جایگاه مدیریت و به ؛ عملرردهای زنجیره تممی  شودارربخشی 

ای مدیریت رابطه گذاری اطالعات در زنجیره تممی  را از طریق متغیرهای واسطه اشتراک

آماری ای   جامعه تجاری و عملررد زنجیره تممی  مورد مطالعه قرار داده است. و منافعشرکا 

ارائه کاال یا خدمت به مشتریان است و  نشانیتممهد  زنجیره پژوهش کلیه صنایعی هستند که 

های نفتی استان کرمانشاه است. نمونه مورد مطالعه در ای  پژوهش شرکت ملی پخش فراورده

گذاری اطالعات، مدیریت رابطه شرکا، منافع تجاری و  در ابتدا مطالبی درباره به اشتراک

های فرضیه ها آنارائه شده است، سپس با توجه به عملررد زنجیره تممی  و رضایتمندی مشتری 

گذاری اطالعات با مدیریت رابطه شرکا و منافع تجاری و رابطه  مربوط به رابطه به اشتراک

مدیریت رابطه شرکا و منافع تجاری با عملررد زنجیره تممی  و همچنی  رابطه عملررد زنجیره 

ها ارائه مفهومی پژوهش با توجه به فرضیه اند و مدلتممی  با رضایتمندی مشتری ارائه شده

و روش تحلی   شده یآور جمعهای مورد آزمون قرار گرفتند. داده هاشده است. سپس فرضیه

 اند.های تحقیق ارائه شدهنیا یافته تیدرنهااند. های بعدی بیان شدهبا جائیات در قسمت ها آن
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

است گذاری آن عاملی حیاتی برای موفقیت زنجیره تممی   به اشتراکوجود اطالعات مثرر و 

 (.0226، 0مادلبرگ)

یک مثلفه مرکای در مدیریت  عنوان بهگذاری اطالعات میان شرکای زنجیره تممی   به اشتراک

های اطالعات و مواد در مثرر زنجیره تممی  تشخیص داده شده است. جهت هماهنگی جریان

های خارجی ایجاد کنند که شرکای ها باید رابطههای تجاری، سازمانتسراسر مجموعه فعالی

های سطوح باال و پایی  ها و عملرردکند که با در نظر گرفت  فعالیتزنجیره تممی  را قادر می

ماایایی که با به  ازجمله(. 0،0222فیاالآورند ) به دستزنجیره تممی  اطالعاتی را 

از: دستیابی مدیران به  اند عبارتآیند می به دستیره تممی  گذاری اطالعات در زنج اشتراک

گیری (، ح  بهتر تضادها و تصمیم1،0226مسمر و دیچرچ) یریگاطالعات مفید جهت تصمیم

( 1،0222آرشیندر و دشموخ) یریایفهای (، افاایش هماهنگی در حرکت0229لی و لی ،بهتر )

نتای  بسیاری از مطالعات انجا  شده  .(0222همراران،یو و ) یایرو بهبود پاسخگویی و برنامه

گذاری اطالعات میان شرکای زنجیره تممی  و  دهنده ای  مطلب هستند که به اشتراکنشان

لی و  ;0229لی و لی ،دارد )های تممی  ها ارر چشمگیری بر ارربخشی زنجیرهداخ  سازمان

 (.0226مادلبرگ، ;2،0229همراران

های تممی  را برای افاایش گذاری اطالعات در زنجیره گی و به اشتراکافاایش سطح یرپارچ

بیان کرد که ای  امر موجب ارائه  گونه  یاهای مشتری بسیار ضروری دانست و حساسیت به نیاز

ارزش بیشتر و دسترسی به اطالعات داخلی و خارجی در زمان واقعی و رقابت از طریق 

گذاری اطالعات یک محرک کلیدی  . به اشتراک(9،0222سانشود )پاسخگویی سریع می

مثرر و کارای زنجیره تممی  است که موجب سرعت بخشیدن به جریان اطالعات، کاهش زمان 
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ها و منافع ها در ریسکپاسخگویی به نیازهای مشتریان و افاایش هماهنگی و مشارکت شرکت

اه متداول برای مدیریت (. تبادل اطالعات یک ر0،0202فالی  و همرارانشود )یردیگر می

های تممینی است که به دنبال بهبود عملرردشان از طریق استفاده مثرر از منابع و مثرر زنجیره

(. برای عملررد هماهنگ و تشریک مساعی 0،0222دینگ و همرارانهستند )هایشان توانایی

گذاری  ی و به اشتراکسازمان درونتوانند از طریق یرپارچگی داخلی و ها میها، شرکتواحد

(. منافع 0202یو و همراران،آورند ) به دستاطالعات در سراسر زنجیره تممی  ماایایی را 

و در دسترس بودن زیاد منابع  دیتجد قاب ریای مثرر و برنامهمثرر )ای از استفاده تجاری درجه

هایی دیگر مایتهای موجودی( و های زنجیره تممی  و هاینهکاهش هاینه) یمالمواد خا (، 

های تجاری هم در گذاری اطالعات و ایجاد سیستم ها توس  بهبود به اشتراکاست که شرکت

اند. ماایای مثرر و مالی های چندگانه به آن دست یافتهسر شرکتتاداخ  شرکت و هم در سر

 های تجاری هم دری سیستمریکارگ بهگذاری اطالعات و  از توانایی شرکت در به اشتراک

هایی که اطالعات آیند. شرکتمی به دستگانه های چندداخ  شرکت و هم در میان شرکت

یابد و بنابرای  قادر به هماهنگ هایشان افاایش میگذارند، میدان دید فعالیترا به اشتراک می

 (.0221، 1هلت و همرارانخدمات )ساخت  مثرر و ساده کردن جریان کاالها و 
 

 بیان مسئله

انجا  شد تمریر استفاده از  1( توس  راج آگنیتوری و همراران0201پژوهشی که در سال )در 

ی اطالعاتی بر رضایتمندی مشتری مورد مطالعه قرار گرفت. نتای  ای  پژوهش بیانگر ها رسانه

گذاری مثرر اطالعات تمریر  ها جهت انتقال و به اشتراکای  مطلب بود که استفاده از رسانه

ی اباارهای مثرر جهت ریکارگ بهرضایتمندی مشتری دارد. ای  امر مدیران را به مثبتی بر 

کند. در پژوهش استفاده مثرر از اطالعات برای افاایش رضایتمندی مشتریان تشویق می
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گذاری  انجا  شد به اشتراک 0( توس  تیان لی و هونتائو ژانگ0201دیگری که در سال )

ها مورد مطالعه قرار گرفت نتای  کنندهفروشان و تولیدردهاطالعات در زنجیره تممی  میان خ

فروشان درباره بازار و ای  پژوهش نشانگر ای  موضوع بودند که بر مبنای اطالعاتی که خرده

توانستند درباره قیمت بهتر می ها آندادند، ها قرار میکنندهمشتریان در اختیار تولید

-کنندگان و خردهبنابرای  وابستگی تولید؛ ی کنندریگ میتصمی و سطح تولیدشان فروش عمده

گذاری اطالعات با یردیگر تمریر مثبتی بر عملررد زنجیره  فروشان در تبادل و به اشتراک

ی ریکارگ بهگذاری اطالعات و  ( به اشتراک0200) 0تممینشان دارد. ایندوشوبها و همراران

قرار دادند. نتای  مطالعه آنان حاکی از ای   های تجاری در زنجیره تممی  را مورد مطالعهسیستم

های تجاری در زنجیره تممی  منافع ی سیستمریکارگ بهگذاری اطالعات و  بود که به اشتراک

کند. انتقال اطالعات میان اعضای زنجیره تممی  ها ایجاد میتجاری مهمی را برای شرکت

با یردیگر همراری و مشارکت شود مگر اینره اعضای زنجیره تممی  ی انجا  نمیخوب به

اعتماد و ارتباط میان اعضای زنجیره تممی  در سطح  که یدرصورتنادیری داشته باشند. حتی 

 (.0200، 1هال و سایگی شود )ی انجا  نمیدرست بهگذاری اطالعات  پایینی باشد نیا به اشتراک

ی ریکارگ بهی امروزی و افاایش تنوع در نیازهای مشتریان نیازمند وکارها کسبمحی  متغیر 

جهت ارائه بهتر کاالها و خدمات به مشتریان است. هد  از انجا  ای   های جدیدیروش

یری از  عنوان بهتواند های اطالعاتی زنجیره تممی  میپژوهش ای  است که آیا توسعه قابلیت

رضایتمندی مشتری مورد استفاده  جهیدرنتیره تممی  و های مثرر در ارتقاء عملررد زنجروش

تا چه حدی اعضای زنجیره تممی  را قادر به موقع  بهقرار گیرد؟ همچنی  وجود اطالعات مثرر و 

 کند؟های بهتر و مثررتر جهت جلب هر چه بیشتر رضایتمندی مشتریان میایجاد هماهنگی
 

 های پژوهشمدل مفهومی و فرضیه

دهنده مدل مفهومی پژوهش است که توس  پژوهشگر و بر مبنای مطالب ( نشان0شر  )

رابطه میان به  دهنده نشانهای قبلی ساخته شده است. ای  مدل در قسمت شده انیب
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ای مدیریت رابطه رضایتمندی مشتری از طریق متغیرهای واسطه گذاری اطالعات و اشتراک

 .شرکا و منافع تجاری و عملررد زنجیره تممی  است

 متغیرهای میانجی 

 

 متغیر مستق  متغیر وابسته

                H1 
                                                                               

 
( و 4112هونگتائو )(، تیان و 4112همکاران )(: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مطالعات راج آگنیتری و 1شکل )

 (.4111همکاران )ایندوشوبها و 

 

 از: اند عبارتهای ای  پژوهش فرضیه

گذاری اطالعات و مدیریت رابطه شرکا همبستگی مثبت وجود  فرضیه اول: بی  به اشتراک

 دارد.

 گذاری اطالعات و منافع تجاری همبستگی مثبت دارد. به اشتراک فرضیه دو : بی 

 مدیریت رابطه شرکا و عملررد زنجیره تممی  همبستگی مثبت دارد.  یب فرضیه سو :

 فرضیه چهار : بی  منافع تجاری و عملررد زنجیره تممی  همبستگی مثبت دارد.

 همبستگی مثبت دارد.فرضیه پنجم: بی  عملررد زنجیره تممی  و رضایتمندی مشتری 

 

 یشناس روش

ها، از  نحوه گردآوری داده ازنظراست و  "تحقیقات کاربردی"هد  از نوع  ازنظرای  تحقیق 

تعیی  رابطه بی   به دنبالمحققی   ازآنجاکهاست.  "پیمایشی -تحقیقات توصیفی"نوع 

است. جامعه آماری در ای   "تحقیقات همبستگی"متغیرهای تحقیق است، ای  تحقیق از نوع 

 شرکتکارکنان نفر  022 ومدیر  00 واحدها رانیمدتحقیق با توجه به متغیرهای تحقیق، تما  

نفر  002 نفر بود. حجم نمونه 122 ها آنکه تعداد  کرمانشاه استان ینفت یها فرآورده پخش یمل

به اشتراک گذاری 

 اطالعات

 شرکامدیریت رابطه 

 منافع تجاری

 رضایتمندی مشتری عملررد زنجیره تممی 
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و انتخاب افراد به روش تصادفی ساده بوده است.  آمده دست بهبود که از طریق جدول مورگان 

گذاری اطالعات، منافع تجاری، اشتراکبه  بعد 2محقق ساخته که دارای  از پرسشنامه

 مدیریت رابطه شرکا، عملررد زنجیره تممی  و رضایتمندی مشتری است. استفاده شدند. مقیاس

 و شروع "مخالفم کامالً"بوده که از ای لیررت پن  گاینه طیف بر اساس گیری نظریات هانداز

، محاسبه شده 2تا نمره  0نیا، از نمره  سثاالتشده، نحوه نمره دهی به   ختم"موافقم کامالً" به

گیری از سه نوع روایی ارزیابی استفاده شده، روایی  اباار اندازه 0است. برای تمیید روایی

وسیله اطمینان از سازگاری بی   . روایی محتوا به1و روایی واگرا 1، روایی همگرا0محتوا

شود، ای  روایی توس  نظرسنجی از اساتید  گیری و ادبیات موجود ایجاد می های اندازه شاخص

های هر سازه با یردیگر  گردد که شاخص حاص  شد. روایی همگرا به ای  اص  بر می

(، معیار روایی همگرا بودن 0620) 2اشند. طبق گفته فورن  و الرکرای داشته ب همبستگی میانه

باشد. روایی واگرا نیا از  22/2( بیشتر از AVE) 9های خروجی ای  است که میانگی  واریانس

( سنجیده شده و برای 0جدول با همبستگی بی  متغیرهای مرنون ) AVEطریق مقایسه جذر 

ها در  باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سایر سازه AVEهای انعراسی جذر  از سازه هرکدا 

پرسشنامه از دو  2(. همچنی  در ای  تحقیق جهت تعیی  پایایی0226، 7مدل باشد )چوا و چ 

( 0620( بر طبق نظر فورن  و الکر )02و ضریب پایایی مرکب 6معیار )ضریب آلفای کرونباخ

رها در ای  تحقیق، از حداق  مقدار استفاده شده است. ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغی

کند هر  طور ضمنی فرض می آلفای کرونباخ که به برخال ( بیشتر است. پایایی مرکب 27/2)

حقیقی هر سازه است؛ و بنابرای  معیار  00شاخص وزن یرسانی دارد، متری بر بارهای عاملی

 

1. Validity 
2. Content Validity 

3. Convergent Validity 
4. Divergent Validity 
5. Fornell & Larcker 

6. Average Variance Extracted 
7. Choua & Chen 

8. Reliability 
9. Coefficient of Cronbach's alpha 

10. Coefficient of Composite Reliability 
11. Loadings factors 
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 آمده دست بهرا  27/2از دهد. پایایی مرکب باید مقداری بیش  بهتری را برای پایایی ارائه می

نتای  پایایی و  0و  0(. در جدول 0620آورد تا بیانگر ربات درونی سازه باشد )فورن  و الکر، 

 طور کام  آورده شده است. روایی اباار سنجش به

 یریگ اندازه. روایی همگرا و پایایی ابزار 1جدول 

 میانگین ضریب متغیرهای پژوهش

 شده استخراج واریانس

(AVE) 

بارهای 

 عاملی

پایایی  ضریب

 (CRمرکب )
Pc >0.7 

 پایایی ضریب

 آلفای

 کرونباخ

 گذاری اشتراک به

 اطالعات

 0سثال 

 0سثال 

 1سثال 

 1سثال 

 2سثال 

22/2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

99/2 

72/2 

71/2 

11/2 

72/2 

20/2 

- 

- 

- 

- 

- 

72/2 

- 

- 

- 

- 

- 

 شرکا رابطه تیریمد

 9سثال 

 7سثال 

 2سثال 

 6سثال 

27/2 

- 

- 

- 

- 

- 

97/2 

26/2 

20/2 

76/2 

70/2 

- 

- 

- 

- 

26/2 

- 

- 

- 

- 

 یتجار منافع

 02سثال 

 00سثال 

 00سثال 

29/2 

- 

- 

- 

- 

72/2 

21/2 

77/2 

21./ 

- 

- 

- 

22/2 

- 

- 

- 

 تأمین رهیزنج عملکرد

 01سثال 

 01سثال 

 02سثال 

 09سثال 

91/2 

- 

- 

- 

- 

- 

71/2 

71/2 

70/2 

22/2 

21./ 

- 

- 

- 

- 

22/2 

- 

- 

- 

- 
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 - - 72/2 - 07سثال 

 یمشتر یتمندیرضا

 02سثال 

 06سثال 

 02سثال 

 00 سثال

 00سثال 

 01سثال 

 01سثال 

 02سثال 

90/2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

77/2 

70/2 

72/2 

22/2 

21/2 

22/2 

72/2 

22/2 

21./ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

96/2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 . ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا4جدول 

 به متغیر

 گذاری اشتراک

 اطالعات

 تیریمد

 شرکا رابطه

 عملررد یتجار منافع

 رهیزنج

 تممی 

 یتمندیرضا

 یمشتر

 (AVE)جذر 

گذاری  به اشتراک

 اطالعات

0     70/2 

 72/2    0 99/2 مدیریت رابطه شرکا

 72/2   0 71/2 21/2 منافع تجاری

 22/2  0 71/2 70/2 99/2 عملررد زنجیره تممی 

 76/2 0 92/2 22/2 91/2 91/2 مشتری رضایتمندی

در  SMART-PLS افاار نر های  مطالب عنوان شده و نتای  حاصله از خروجی بر اساس
گیری از روایی )محتوا، همگرا، واگرا( و  اباار اندازهکه ای  است  دهنده نشان 0و  0جداول 

 مناسب برخوردار هستند.پایایی )بار عاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ(، 
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 های پژوهش یافته

 س اختاری  مع ادالت  وس یله م دل   ها ب ه  داده تحلی  از تحقیق ای  مدل سنجش و تحلی  برای

 بی  خطی رواب  بررسی برای آماری مدلی ساختاری، یابی معادالت مدل است. استفاده شده

 دیگ ر،  ع الوه  ب ه  اس ت. ( ش ده  مشاهده) آشرار متغیرهای نشده( و )مشاهده متغیرهای مرنون

 گی ری )تحلی     ان دازه  مدل که ی استقدرتمند آماری ترنیک ساختاری یابی معادالت مدل

 زمان هم آماری آزمون یک با مسیر( را تحلی  یا ساختاری )رگرسیون تمییدی( و مدل عاملی

 یا در را ها( فرضی )مدل توانند ساختارهای می پژوهشگران فنون ای  کند. از طریق می ترکیب

ای   تحلی      در ای   تحقی ق ب رای    اس تفاده  مورد افاار نر  کنند. ها تمیید داده با را ها آن انطباق

SMART-PLS ه ا  آنو تحلی     اف اار  ن ر  ه ای حاص   از    خروجی افاار نر در ادامه  .است 

 شده است. آورده

 .دهد می دار بودن ارر متغیرها را بر هم نشان ، معنیT ارزش SMART-PLS افاار در نر 

 +69/0دار است. اگر بی   باشد یعنی، ارر مثبت وجود دارد و معنی 69/0بیشتر از  Tاگر مقدار 

باشد یعنی ارر منفی دارد  - 69/0باشد اررمعناداری وجود ندارد و اگرکوچرتر از  -69/0تا 

طی باشد بدی  معناست که ارتبا 92/2همچنی  ضرایب مسیر اگر باالی  و .ولی، معنادار است

 12/2باشند ارتباط متوس  و اگر زیر  92/2تا  12/2میان دو متغیر وجود دارد، اگر بی    قوی

 دهنده نشان( که 1از جدول ) آمده دست بههای  باشند ارتباط ضعیفی وجود دارد. لذا داده

توان  می ؛ وآمده است به دست( 1( و )0مطابق نمودارهای )است  تحقیق های فرضیه تحلی 

 Tو مقدار  99/2د که: نتیجه حاص  از آزمون فرضیه اول با توجه به ضریب مسیر عنوان کر

شرکا رابطه معناداری و  رابطه تیریمد و اطالعات گذاری اشتراکدهد که  ، نشان می29/07

، ای  نتیجه T 92/02و مقدار  21/2قوی با هم دارد. در آزمون فرضیه دو  با ضریب مسیر 

رابطه معناداری و متوس  با هم دارد.  یتجار منافع و اطالعات گذاری اشتراکحاص  شد که 

، گواه بر ای  دارد T97/2 و مق    دار 10/2نتای  حاص  از آزمون فرضیه سو  با ضریب مسیر 

 دارای رابطه معناداری و متوس  با هم هستند. تممی  رهیزنج عملررد و شرکا رابطه تیریمدکه 
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  یا بر گواه ،T 17/7 مق    دار و 11/2 ریمس بیضر با  چهار هیفرض آزمون از حاص   ینتا

 و متوس  وجود دارد. یمعناداررابطه  تممی  رهیزنج عملررد و یتجار منافعبی   که دارد

  یا بر گواه ،T 02/09 مق    دار و 92/2 ریمس بیضر با پنجم هیفرض آزمون از حاص   ینتا

 و قوی وجود دارد. معناداررابطه  یمشتر یتمندیرضا و تممی  رهیزنج عملرردبی   که دارد

 

 مدل : ضرایب ساختاری4نمودار 
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 T. نتایج آزمون 3نمودار 

 

 یریگ جهینتبحث و 

های در شیوه شدن یجهانناپذیری که امروزه به دلی  پدیده تغییر و تحوالت سریع و اجتناب

های اقتصادی، های زیادی در حوزهآمده، موجب پیشرفت به وجودها رقابتی سازمان

های اطالعاتی و ارتباطی به اجتماعی، صنعتی و ... شده و همچنی  تحوالت شگرفی را در زمینه

های زنجیره تممی  از همراه داشته است. سرعت و شتاب ای  تغییرات موجب شده تا فعالیت

مرزهای سازمانی که تا حدی موجب جدایی سازمان از محی  اطرا  آن شده است، فراتر 

آوردن ماایا به سمت یرپارچگی، همراری  به دستها را برای ارضای نیازها و و سازمان رود

گذاری اطالعات در زنجیره تممی  یک عام   به اشتراک امروزه .کندو هماهنگی هدایت می
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های درگیر در زنجیره گیری مطلوب و بهینه برای توسعه و بقای سازمانحیاتی جهت تصمیم

دمت است. با توجه به نقش و اهمیت جریان اطالعات در زنجیره تممی  تممی  یک کاال یا خ

گذاری اطالعات موجب ایجاد رواب  بر مبنای همراری هم در  توان گفت که به اشتراکمی

شود. همچنی  به های عضو زنجیره تممی  میها و هم میان سازمانداخ  سازمان

توان به موارد افاایش زنجیره تممی  میگذاری اطالعات بهینه و مثرر میان اعضای  اشتراک

پذیری بیشتر، ایجاد ارتباطات مثرر با مشتریان جهت شناسایی نیازهای پاسخگویی، انعطا 

بهبود کارایی  تیدرنهاها، کاهش ضایعات و های فروش، کاهش هاینه، توسعه کانالها آن

راج توس   0201که در سال نتای  پژوهشی زنجیره و ارتقاء موقعیت رقابتی را نیا نا  برد. 

ها جهت ارائه ی رسانهریکارگ بهای  مطلب بود که  دهنده نشانآگنیتوری و همراران انجا  شد 

گذاری مثرر اطالعات تمریر مفید و مثبتی بر رضایتمندی مشتریان دارد. متغیرهای و به اشتراک

ی و رضایتمندی ، پاسخگویاطالعات یگذار به اشتراکهای اجتماعی، ای  پژوهش رسانه

به های اجتماعی تمریری مثبت بر از رسانه استفادهکه  شد یمفرض  گونه  یامشتری بودند و 

ی مفید و مثرر اطالعات موجب پاسخگویی گذار به اشتراکدارد و  اطالعات یگذار اشتراک

 0201شود. پژوهش دیگری نیا در سال نیازهای مشتریان و رضایتمندی مشتریان می بهتر به

ی اطالعات گذار اشتراکوس  تیان لی و هونتائو ژانگ انجا  شد نشان داد که از طریق به ت

توانستند درباره سطح قیمت و بهتر می ها آنفروشان، مشتریان و تولیدکنندگان، میان خرده

گیری بهینه دارای تمریر مثبتی بر عملررد زنجیره تممی  گیری کنند و ای  تصمیمتولید تصمیم

فروشان و مشتریان شد که بر مبنای اطالعاتی که خردهفرض می گونه  یاای  پژوهش  است. در

تری سطح قیمت دهند تولیدکنندگان قادر بودند به روش بهینهدر اختیار تولیدکنندگان قرار می

و تولیدشان را تعیی  کنند که ای  مورد تمریری مثبت بر عملررد زنجیره تممی  دارد. نتای  

دهنده ای  مطلب بود که به نشان 0200ایندوشوبها و همراران در سال پژوهش 

های تجاری منافع تجاری مهمی گذاری اطالعات در زنجیره تممی  و استفاده از سیستم اشتراک

را برای اعضای زنجیره تممی  در پی دارد. متغیرهای ای  پژوهش عبارت بودند از ارتباطات، 

های تجاری، منافع تجاری، اندازه شرکت و عملررد ستمگذاری اطالعات، سی به اشتراک
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گذاری  که ارتباطات موجب به اشتراک شد یمفرض  گونه  یاتجاری. در ای  پژوهش 

خود منافع  نوبه بهاز ای  موارد  هرکدا شود که میهای تجاری ی سیستمریکارگ بهاطالعات و 

ر  دیگر منافع تجاری در زنجیره تجاری مهمی را برای اعضای زنجیره تممی  دارند. از ط

 گیرند.تممی  تحت تمریر اندازه شرکت و عملررد صنعت نیا قرار می

میاان به  هرچقدردهنده ای  مطلب است که از پژوهش حاضر نشان آمده دست بهنتای  

گذاری اطالعات میان اعضای زنجیره تممی  یک کاال یا خدمت افاایش یابد میاان  اشتراک

کنندگان مواد اولیه و مشتریان و همچنی  آگاهی از راری سازمان با تممی مشارکت و هم

ی را نیا بیشتر سازمان درونو از طر  دیگر مشارکت و همراری  شود یمبیشتر  ها آننظرات 

گذاری اطالعات میان اعضای زنجیره تممی  شرکای زنجیره را قادر  . روند به اشتراککند یم

عتماد و تعهد در روابطشان بهتر بتوانند روابطشان با یردیگر را مدیریت سازد تا با باال بردن امی

وری میان اعضای زنجیره تممی  بهره شده گذاشتهکنند. از طر  دیگر اطالعات به اشتراک 

های نگهداری های هماهنگی و هاینهدهد و موجب کاهش هاینهعملیات را افاایش می

دارای تمریری مثبت بر عملررد زنجیره تممی   تینهادر ذکرشدهشود. تما  موارد موجودی می

باشند و موجب افاایش عملررد محصوالت نهایی در جلب رضایتمندی مشتری، افاایش می

شوند و پذیری زنجیره تممی  میسرعت تحوی  محصوالت نهایی به مشتریان و میاان انعطا 

 یابند.ش میهای تولیدی و ضایعات زنجیره تممی  تا حد زیادی کاههاینه
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