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چکیده
در دهه های اخير پی برده شد که مسير دستيابی به مزیت رقابتی از زنجيرة تـأمين مـی گـذرد و حفظ و توسعة مزیت رقابتی
خود منجر به عملكرد مطلوبتر می شود چرا که مزیت های مبتنـی بـر منابع(رویكرد منبع محور() RBVو قابليت های درونی
سازمانها (تئوری قابليت پویا ) بهتر از فرصتهای محيطی می توانند موقعيت رقابتی سازمانها را تعيين و در بهبود عملكرد به
مدیران کمک می کند .در این ميان استفاده از استراتژی منبع یابی و خرید الكترونيک (تدارکات الكترونيک) ،از رویكردها و
ابزارهای جدید می باشند که برای واکنش در مقابل محيط های کسب و کار پویا در نظر گرفته میشود  .دراین پژوهش هدف
اصلی تعيين وجود تاثير منبع یابی راهبردی و استفاده ازسيستم تدارکات الكترونيكی بر عملكرد سازمان با نقش تعدیلگری
عوامل محيطی.تحقيق حاضر از حيث هدف ،کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری اطالعات؛ توصيفی –پيمایشی و از نوع
همبستگی می باشد.جامعه آماری؛ مدیران ارشد شرکت های توليدی ،شهرک های صنعتی شهرستان بندر عباس شامل 252
شرکت می باشد و برای جمع آوری اطالعات و داده های از پرسشنامه استفاده شد.یافته ها حاکی از آن است که  - 1منبع یابی
راهبردی بر عملكرد شرکت تاثير مثبت و معناداری دارد  - 2تدارکات الكترونيكی بر عملكرد شرکت تاثير مثبت و معناداری دارد،

- 3سيستم تدارکات الكترونيكی بر منبع یابی راهبردی تاثير مثبت و معناداری دارد"- 4 ،درجه آشفتگی بازار" بعنوان عامل
محيطی ت اثير منبع یابی راهبردی و تدارکات الكترونيكی بر عملكرد شرکت را تعدیل می کند.
واژههای کلیدی :منبع یابی استراتژیک ،خرید الكترونيكی ،عملكرد سازمان ،تدارکات الكترونيكی
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- 9مقدمه:
در سالهای اخير ،اهميت راهبردی کارکرد خرید به طور فزایندهای در چارچوب کلی مدیریت زنجيره تامين مورد تاکيد
قرار گرفته است .]3 [,]2 [,]1 [ .امروزه شرکت ها دریافته اند که بخش خرید می تواند در افزایش کارآیی و اثربخشی شرکت ها
بطور فزاینده ای موثر باشد .به همين دليل شيوه های خرید کاالهایشان تغيير کرده است و سازمان های خرید سعی نموده اند
تا برای کاالهای خود شيوه خرید مناسب را بيایند .سازمانهای عصر حاضر بجای تمرکز بر توليدات بيشتر ،روی جذب روزانه
مشتریان جدید متمرکز گشته اند.آنها به این آگاهی رسيدند که جهت دسترسی به این هدف ،نيازمند دستيابی به ماکزیمم
اثربخشی و کارآیی سازمان خود هستند بنابر این سازمانها دریافته اند که نيازمند دریافت مزیت های ویژه از تامين کنندگان
خاص و ممتاز ( در فعاليتهایی که در آنها دارای شایستگی های خاص /ممتاز نيستند ) می باشند ،که به واسطه اضافه نمودن
مزایای خاص به مجموعه خود ،ارزش کل فرآیند آنها افزایش می یابد .این گونه فعاليت ها در تجارت امروز به عنوان منبع یابی
بيرونی  /درونی یا تصميم ساخت  /خرید ( )1 MOBنامگذاری شده اند که بطور ساده فرآیند انتخاب استراتژیک تامين
کنندگان سازمان گویند [  .]4خرید و مدیریت تامين یک جنبه از مدیریت زنجيره تامين است که نوید کنترل هزینه و بهره
برداری از منابع را میدهد .در این زمينه ،منبع یابی راهبردی به عنوان یكی از مهمترین شيوههای خرید برای آینده
شناخته میشود [ . ]5اسملزر وهمكاران (  ،) 2003منبع یابی راهبردی را به عنوان یک فرآیند جامع برای بدست آوردن

ورودی ها و همچنين مدیریت روابط تامينکننده ها به منظور دستيابی به اهداف بلند مدت سازمان تعریف نمود] . [٦ناراسيم
هان و داس (  ،) 1111منبع یابی راهبردی را جهت استفاده از قابليتهای تامين کننده ها در فرآیند طراحی و توليد
برای رسيدن به اهداف راهبردی می داند[  ،]7سيسيليان و ساتير (  ) 2000آن را به عنوان چارچوبی تعریف کردند که با
در نظر گرفتن مزیت رقابتی به عنوان یک عامل اوليه میتواند به مدیران در فرآیند تصميم گيری خرید ،کمک کند[ .]2
اندرسون و کاتز (  ،) 1112منبع یابی راهبردی را به عنوان یک چارچوب تدارکاتی با هزینه کلی شرکتهای صاحب کسب و
کار در ایجاد ارزش افزوده و بهبود موقعيت رقابتی آنها تعریف کردند[  .]1یكپارچه سازی خرید از طریق منبع یابی
راهبردی ،روابط خریدار فروشنده و توسعه تامين کننده ها را ارتقا میدهد[  .]7برای دستيابی به منبع یابی راهبردی موفق،
شرکت ها بایدروابط خوبی با هم داشته باشند .چرا که تامين کنندگان به دنبال رسيدن به اهداف بلند مدت خود هستند[ .]1
در تحقيقات هامفریز و همكارانش در سال (  ) 2000نيز اهميت انتخاب تامين کنندگان و توسعه آنها را بيان می کند[ .]10

این تعاریف و یافتهها چهار بعد اساسی از منبع یابی راهبردی را نشان دادهاند- 1 :نقش راهبردی خرید - 2هماهنگی درونی موثر
بين کارکرد خرید با سایر وظایف - 3اشتراک گذاری موثر اطالعات با تامين کنندگان - 4توسعه تامينکننده و مدیریت پایگاه
تامين [  .]11از این رو ،می توان این چهار بعد را به عنوان عناصر کليدی منبع یابی راهبردی در نظر گرفت .الهی و خسروان
جم (  ،) 1321معتقدند رویكرد مبتنی بر منابع شرکت ،ابزار مفيدی برای محققان است مبنی بر اینكه چگونه بخش های مختلف
سازمانی بر عملكرد تأثير می گذارند [ .]12و همچنين در تحقيقاتی نشان داده شده است که منبع یابی راهبردی تاثير قابل
توجهی بر روی چندین جنبه از عملكرد شرکت دارد برای مثال،کار و پيرسون (  ) 2002به طور تجربی نشان دادند
که خرید راهبردی تاثير مثبتی بر عملكرد مالی شرکت دارد[  .]13خرید راهبردی به ایجاد ارتباط موثر و بلند
مدت بين فروشندگان و خریداران کمک میکند و آنها سوابق عملكرد مالی هستند[ . ]14

از طرفی در کنار خرید راهبردی ،توسعه سریع تجارت الكترونيک و فنآوری اطالعات ،به ویژه تدارکات الكترونيكی ،میتواند به
فرآیندهای خرید موثر در زمينه زنجيره تامين کمک نماید [  . ]15تدارکات الكترونيک به استفاده ازفنآوری های تجارت
الكترونيک در خرید اشاره دارد [ .]11مطالعات زیادی مزایای بالقوه حاصل از تدارکات الكترونيكی را نشان دادهاند.کروم
(  ،) 2000چهار مزیت اصلی زیر را شناسایی کرد- 1 :کاهش هزینه فرآیند توليد - 2دید بيشتر در کنترل هزینه ها - 3افزایش
1- M ake or Buy
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در کنترل تدارکات - 4منافع حاصل از مدیریت تامين کنندگان [  .]17تدارکات الكترونيكی ،مدیریت بهتر اطالعات و دانش
تامين کنندگان را بهبود می بخشد و کنترل بهتر عمليات تامين کنندگان را افزایش می دهد[  ]12و ممكن
است منجر به شفافيت بيشتر در توليد شود [ ]11و نيز افزایش سرعت ،کميت و کيفيت پردازش اطالعات[  ،]20عالوه بر این
ت دارکات الكترونيكی فرصت های بيشتری را در خصوص تهيه و خرید با هزینه کمتر به خریداران میدهد[  .]21از نقطه نظر
دیدگاه مبتنی بر منابع ( ،) RBVایجاد ارزش مبتنی بر فناوری اطالعات ،نقش کليدی در رابطه بين فناوری و عملكرد ایفا می
کند .فناوری اطالعات بر فرای ند های سازمانی متمرکز بر منابع،تاثير گذار است و به مزیت رقابتی منجر می شود .انسجام و ادغام
زنجيره تامين مبتنی بر فناوری اطالعات  ،بر درآمدزایی و کاهش هزینه به عنوان دو بعد ارزیابی عملكرد تاثير گذار است [ .]22
بنا بر این ،تحول تكنولوژیكی بزرگی در خر ید و در ارتباط با منابع راهبردی ،بوجود آمده است ،بطوریكه به وسيله تكنولوژی
های تجارت الكتروني ک ،میتوان سازمانها را با طيف وسيعی از منافع ازقبيل صرفه جو یی در هزینه های معامله،کاهش
شبكههای ارتباطی بين خری داران و تامين کنندگان فراهم کرد[  .،]15این مطالعه
موجودی و ایجاد
تاثير مرکب منبع یابی راهبردی و تدارکات ا لكترونيک را به عنوان توانایی یک شرکت برعملكرد با توجه به نظریه توانمندی
های پویا مورد بررسی قرار میدهد[  . ]23بنابر این ،هدف اصلی این مطالعه ،بررسی تجربی تاثير هر دوی این ابتكارات بر
عملكرد شرکت در زمينه زنجيره تامين پویا میباشد  .و با توجه به ضعف تحقيقات پيشين که شرایط کسب و کار و همچنين
عوامل محيطی تجاری و چگونگی تاثير آن بر بر عملكرد زنجيره تامين را نسبتا نادیده گرفته است[ . ]24ما در این پژوهش
به برسی نقش تعدیلگری آشفتگی بازار در عملكرد زنجيره تامي ن( عملكرد سازمان) می پردازیم .و سوال اصلی این است که آیا
اتخاذ ترکيبی از منبع یابی راهبردی و تدارکات الكترونيكی برای شرکت های توليدی  ،ایجاد مزیت رقابتی پایدار می کند و
عملكرد شرکت را بهبود خواهد بخشيد و آیا عوامل محيطی اثرات استفاده از منبع یابی راهبردی و تدارکات الكترونيک به
عنوان رویكرد های جدید خرید را تعدیل می کند.

- 2بیان مسئله:
در دنيـای کنـونی رسـيدن بـه حداکثر بهره وری یک ضرورت است و سازمانها ناگزیرند عملكرد سازمانی خود را برای رسيدن
به آن بهبود بخشند.با جمع بندی نتایج تحقيقات گذشته می توان چنين ا ستنباط نمود که عمليات مدیریت زنجيره تأمين
دارای اثری مستقيم و مثبت بر سطح عملكرد شرکت است .نظریه پردازان علم مدیریت استراتژیک دو رویكرد عمده بـرای
کـسب مزیـت رقابتی مطرح نموده اند؛رویكردی که مبتنی بر فرصتهای محيطی و رویكردی که مبتنـی بـر منابع و قابليت های
داخلی سازمان است( .) RBVپژوهشهای دو دهه اخير نشان داده اند مزیت های مبتنـی بـر قابليت های درونی سازمانها بهتر
می توانند موقعيت رقابتی سازمانها را تعيين کنند[  .]25اخيرا  ،نظریه توانمندی های پویا براساس مبانی
دیدگاه مبتنی بر منابع معرفی شد[ .]21بر اساس نظر پژوهشگران ترکيب قابليتهای پویا و مدیریت زنجيره تامين،
سازمان را انعطاف پذیرتر و پویا میسازد ،این امر باعث ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت میشود[  .]27توابع یک زنجيره تامين
از فعاليتهایی نظير توسعه محصول ،بازاریابی ،توزیع ،تدارکات ،و منبع یابی تشكيل شده اس ت.منبع یابی بر بهبود کيفيت،
کاهش قيمت ،و افزایش بهره وری در چارچوب مبادالت منطقه ای و بين المللی متمرکز است .از طرفی تدارکات الكترونيكی،
مدیریت بهتر اطالعات و دانش تامين کنندگان را بهبود می بخشد و کنترل بهتر عمليات تامين کنندگان را افزایش می دهد
و به شرکت ها فرصت موفقيت سریع و نوآوری را میدهد [  ،]22لذا براساس استدالل فوق ،این مطالعه قابليت های پویا را به
دو دليل اصلی اتخاذ کرده است؛ - 1این مطالعه تاثير محيط کسب و کار پویا و ویژگیهای رابطه بين منبع یابی راهبردی
و تدارکات الكترونيكی برعملكرد شرکت را مورد بررسی قرار میدهد - 2 .یک رویكرد مدیریت راهبردی برای منبع یابی و
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تدارکات الكترونيكی به عنوان قابليت هایی برای به دست آوردن مزیت رقابتی در نظر گرفته می شوند و سوال اصلی این است
که آیا اتخاذ ترکيبی از منبع یابی راهبردی و تدارکات الكترونيک برای شرکت های توليدی  ،ایجاد مزیت رقابتی پایدار می کند
و عملكرد شرکت را بهبود خواهد بخشيد .ضرورت ایجاد مزیت رقابتی پایدار در شرکت ها از طریق همگام سازی توانمندی های
سازمان با تغييرات محيطی و یكپارچه سازی فرایند های سازمان ،هرچه بيشتر لزوم برسی تاثير منبع یابی راهبردی بهمراه
تدارکات الكترونيكی بر عملكرد شرکت را مشخص می کند .از دیگر مواردی که لزوم انجام این پژوهش را بخصوص در کشور
های در حال توسعه را تایيد می کند ،نياز به شفافيت اقتصادی و جلوگيری از فساد است.

 - 2- 2هدف اصلی تحقیق
تعيين وجود تاثير مثبت منبع یابی راهبردی و استفاده از سيستم تدارکات الكترونيكی بر عملكرد سازمان با نقش تعدیلگری
عوامل محيطی .

- 3مبانی نظری تحقیق
- 9- 3زنجیره تامین و مفاهیم خرید و تدارکات
خرید و مدیریت تامين یک جنبه از مدیریت زنجيره تامين است که نوید کنترل هزینه و بهره برداری از منابع را میدهد[ .]5
انجمن خبرگان مدیریت زنجيره تأمين امریكا مفهوم 2 SCMرا بدین گونه تعریف کرده است که" :مدیریت زنجيره تأمين
دربرگيرنده برنامه ریزی و مدیریت تمامی فعاليتهای درگير در منبع یابی ،تدارکات ،توليد ،و همه فعاليتهای مدیریت لجستيک
است از اینرو تعاریف تدارکات و منبع یابی و تفاوت آنها را با خرید بيان می کنيم[  . ]21تامين وتدارکات عمومی ،یک واژه بكار
رفته درخصوص فرایندهای تامين کاال ،خدمات و فعاليتهای مربوط به سازمانها ،بویژه ارگانهای دولتی می باشد و در خصوص
اهميت آن همين بس که دولتها مبالغ باالیی از بودجه را صرف تامين ک االها و خدمات مورد نياز خود می کنند ،این مبلغ
تقریبا  10تا  15درصد از 3 GDPکشورهای توسعه یافته[  ]30و  20تا  70درصد از  GDPکشورهای در حال توسعه ( 2001
 )4 UNPDرا به خود اختصاص می دهد [  ]31خرید و تدارکات اگر چه واژه هایی هستند که غالبا ً به جای یكدیگر بكار برده
می شوند ولی معموال واژه تدارکات  ،مفهوم کلی تری از واژه خرید دارد .خرید،عمل ساده ی متغيير مالكيت و تصرف چيزی در
برابر پرداخت وجه آن چيز ،می گویند که وظيفه قسمت خرید را به طور کلی می توان ،خرید مواد اوليه  ،قطعات یدکی ،ماشين
آالت و ابزار آالت به ميزان معين در زمان مشخص و قيمت مناسب و تحویل به موقع ،تعریف نمود .در حالی که تدارکات یعنی
تامين نيازمندی های شرکت  ،از مواد و لوازم تا خدمات  ،با کمترین بهای ممكن  ،برای کيفيت مورد نظر و مناسب  ،به گونه
ای که از هرنظر  ،در راستای منافع موسسه باشد[  . ]32و واحد تدارک ات یا حوزه مدیریت تدارکات در صنایع بزرگ  ،افزون بر
وظایف اصلی یاد شده  ،فعاليت های جنبی دیگری نيز انجام می دهد که در این باره می توان پژوهش های خرید را نام برد .
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پژوهش های خرید  ،معموال در برگيرنده فعاليت های :گرد آوری  ،نگهداری و کاربرد سيستماتيک پيشينه ها و آمار های
گوناگونی است که برای تصميم گيری های خرید  ،الزم هستند[ .]33
- 2- 3منبع یابی چیست؟
منبع یابی محصول ،فرآیند یافتن تامين کنندگان کاال یا خدمات برای یک نياز خاص است[  ]34واژه کليدی در این تعریف
فرآیند است ،منبع یابی یک عمل تنها نيست بلكه یک زنجيره از وظایف است که در نهایت با تدارک (خرید )  ،از محصول و یا
خدمات انجام میشود.منبع یابی در اصل بخشی از زنجيره تامين هر شرکت است .همچنين منبع یابی باید هزینههای زنجيره
تامين را تا حد امكان پایين نگه دارد ،چرا که حدود  20درصد از هزینههای آن  ،در قيمت محصول برای مصرف کننده نهایی
وجود دارد[  ..]35به عقيده نودین (  ) 1312منبع یابی به فرایند ارزیابی دقيق منابع عرضه مورد نياز در بازار داخلی و خارجی،
تجزیه و تحليل توانایی منبع عرضه (نقاط قوت و ضعف) بررسی شاخص های اعتبارسنجی منبع عرضه ،انتخاب و گزینش
صحيح منبع عرضه از ميان منابع موجود ،ارزیابی و کنترل مستمر بازخور های دریافتی از منابع گزینش شده و بروز رسانی
وضعيت اعتباری آنها به صورت دوره ای و منظم گفته می شود[ .]31در منبع یابی بعد از تشخيص نياز به محصول یا خدمات،
کار واقعی شروع میشود .شخص منبع یاب باید مایل به تحقيق به عنوان منبعيابی در ابتداییترین فرمهای پژوهش و
اقدامات بعدی مبتنی بر پژوهش باشد.

- 3- 3رویکردهای عمده در مدیریت راهبردی
دیدگاههای مختلف استراتژی به طور متنوع در ادبيات مدیریت راهبردی یافت می شود .شاید به تعداد استراتژیست ها ،رویكرد
استراتژی معرفی شده است .سه رویكرد عمده و غالب در استراتژی عبارت از :رویكرد سازمان صنعتی 5و رویكرد فرایندی 1و
رویكرد مبتنی بر منابع ،است .رویكرد سازمان صنعتی در اواخر دهة  70و اوایل دهة  20توسط پورتر در استراتژی کسب وکار
معرفی شد.این دیدگاه مطرح می کند که عوامل کليدی موفقيت محيط کسب وکار ،تعيين کننده عملكرد شرکت می باشد و
سازمان باید خود را با شرایط محيط تطبيق دهد .در حال حاضر دیدگاه مبتنی بر منابع ،این تئوری را مورد انتقاد قرارداده و با
تأکيد بر اینكه عوامل خارج سازمان هرگز نمی توانند منبع مزیت رقابتی پایدار باشند و این مز یت باید از طریق منابع داخلی
سازمان بدست آید در مقابل این تئوری قرار گرفته اند .در رویكرد فرآیندی اگرچه استراتژی و زمينه های مرتبط با آن بر آنچه
که شرکتها انجام می دهند تأکيد دارد ،ليكن جهت فكری جدیدی در اواسط دهة  1170بوجود آمد که بر چگونگی انجام آنها
تمرکز داشت .تمایز اصلی در این رویكرد ،بين فرمولی کردن استراتژی و انجام آن است .طبق تحليل های «چاکراوارتيو دز»
دیدگاه فرآیندی را اینگونه توصيف می کنند « :تحقيقات فرآیندی استراتژی ،تمرکز بر آن دارد که چگونه یک مدیر میتواند
به طور مستمر بر موقعيت استراتژیک شرکت از طریق تصميمهای مناسب و بكارگيری سيستمهای اداری تاثير گذارد .منظور از
سيستمهای اداری ،ساختار سازمانی ،برنامه ریزی ،کنترل ،انگيزش ،مدیریت منابع انسانی و سيستم ارزشی شرکت است .رویكرد
فرآیندی استراتژی ،چگونگی شكل یافتن یک استراتژی اثربخش در سازمان و ارزش گذاشتن به آن و اجرای موثر آن را مورد
توجه قرار می دهد» .دو پيش فرض موجود در تحقيقات فرآیندی ،این رویكرد را از بقية دیدگاه ها جدا می سازد که عبارت از
پذیرش عقالنيت محدود و دیدگاه چندگانه در واحدهای سازمانی و تعامالت بين این واحدها ،است .با گذشت زمان دیدگاه
مبتنی بر فرآیند با تمرکز بيشتر بر وظایف مدیریتی و تصميم گيری توسعه پيدا کرد و با توسعة مطالعات فرآیندهای شناختی
مدیران رونق یافت .دیدگاه مبتنی بر منابع بر ویژگيهای مهم عوامل مستقلی که منجر به تنوع محصوالت یا کاهش قيمت شده
5- T h e p r o c e s s a p p r o a c h
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اند ،تأکيد می کند .این رویكرد تأکي د بر منابع استراتژیک شرکت دارد .منابع استراتژیک ،خود منشأ مزیت رقابتی هستند و
چالش مدیران در شناسایی و مدیریت این منابع است .این رویكرد تحليل می کند که شرکتهای موفق منابعی دارند که ارزش
مجموعة آنها بيشتر از رقبا است [  ، ] 37باتوجه به مطالعات صاحبنظران این ح وزه ،منابع ،شایستگی محوری ،و قابليتهای پویا،
همگی واژه هایی هستند که در مطالعات مدیریت راهبردی ،منشأ مزیت رقابتی می باشند و در مباحث مدیریت راهبردی در
حوزه رویكرد مبتنی بر منابع مطرح می شوند[  .] 32اصل اساسی در رویكرد مبتنی بر منابع آن است که شرکتها مجموعه ای از
منابع متمایز را در اختيار دارند که بدليل دارا بودن ویژگيهای ،کميابی ،باارزش بودن ،غيرقابل جایگزین بودن و غيرقابل تقليد
بودن منجر به ایجاد مزیت رقابتی برایشان خواهد شد [ .]31

- 4- 3تئوری قابلیتهای پویا
در دوره جدید ،مدارک و شواهد نشان می دهد که بنگاه ها مزیت های پایدار خود را فقط از طریق اثربخشی و کارآیی و
همچنين مطالعه تغييرات سازمانی و فناوری و اعمال آنها در راهبرد خود به دست می آورند .یكی از رویكردهایی که به نحوه
مناسبی به این موضوعات جدید می پردازد ،به عنوان تئوری قابليتهای پویا مطرح شده است .رویكرد ق ابليتهای پویا به نقد
آخرین رویكرد (رویكرد منبع محور) پرداخته و بيان می کند که با تغييرات محيطی ،سازمان باید آن قدر پویا باشد که منابع
خود را به سرعت تبدیل به قابليتهای مناسب برای پاسخگویی به محيط نماید[  ، ]23البته باید توجه داشت که رویكرد
قابليتهای پویا ،ه مان رویكرد قبلی منبع محور را توسعه می دهد و تاکيد می کند که منابع مورد نظر در این رویكرد باید پویا
باشند .همانگونه که قبالً ذکر شد ،طبق رویكرد منبع محور ،منابعی که یک بنگاه بر اساس آنها مزیت رقابتی کسب می کند
دارای چهار ویژگی ارزشمندی ،کميابی ،تقليد نشدنی و جایگزین ناپذیری می باشند[ ]40

- 5- 3منبع یابی راهبردی
سازمانهای پيشتاز در حال استفاده از فرصتهای متعددی برای بهره برداری از خرید شرکتها ،بهينه سازی مبنای تامين ،به
حداقل رساندن هزینههای مرتبط با زنجيره تامين ،و به حداکثر رساندن ارزش کاالها و خدمات برای کاربران هستند.
این فرصتها را می توان در یک چارچوب سيستماتيک از منبع یابی راهبردی توصيف کرد[  ]41خرید و مدیریت تامين یک
جنبه از مدیریت زنجيره تامين است که نوید کنترل هزینه و بهره برداری از منابع را میدهد.در این زمينه ،منبع یابی
راهبردی به عنوان یكی از مهمترین شيوههای خرید برای آینده شناخته میشود[ . ]5مينا هان ( ) 2001منبع یابی راهبردی را
فرایند شناخت ،ارزیابی ،مذاکره و شكل دهی آميخته محصوالت و تامين کنندگان بهينه برای تقویت زنجيره ارزش و سایر
اهداف کسب و کار با حداقل هزینه کلی می داند[ .]42بحث توجه به منبع یابی در جهان امروز به قدمی راهبردی در سازمان
مبدل گشته است به طوری که مدیران سطوح عالی سازمان و رهبران بنگاه های اقتصادی را به این سو کشانده است که هم
اکنون شاهد شكل گيری واحدهایی در سازمان ،تحت نام های واحد ارزیابی منابع ،واحد روابط بين الملل ،واحد ارزیابی طرح
های اقتصادی ،واحد امور قرار دادها ،واحد امور پيمانكاری ،واحد تضمين کيفيت ،واحد توسعه منابع و طرحها می باشيم [.]31
با ترکيب ابعاد استراتژیک و قابليتهای تامين کنندگان از قبيل تاکيد بر عملكرد مدیریت کيفيت ،قابليت های فرآیند،
طراحی و توسعه وقابليتهای کاهش هزینه در فرآیند تصميم گيری این امكان وجود دارد که شرکتها بتوانند به
اطالعات دقيق و بهترین نتایج در بازار دست یابند [  .]43شرکتها جهت رسيدن به مزیتهای رقابتی در تجارت براساس نگرش
یكپارچه ،نيازمند تمرکز بر روی استراتژیهای منبع یابی شان هستن د،اگر منبع یابی در طرح استراتژیک شرکت دیده شده
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باشد ،می تواند مزایای مهمی برای شرکت بدنبال داشته باشد ،سازمانی که دید واضحی از مزیتهای رقابتی و دانش سازمانی
خود ندارد ،در شرایط رقابتی ممكن است منبع یابی را به شكل نامناسبی انجام داده و مزایای رقابتی کمی را بدست آورد[ . ]4

 - 7- 3مراحل یک فرآیند منبع یابی راهبردی
فرآیند مدیریت استراتژیک نيازمند یک رویكرد یا روشی سازمان یافته است که به یک زنجيره تامين اجازه میدهد تا به طور
سيستماتيک بر روی حوزههای یا فرایندهایی که میتواند منجر به مزایای صرفهجویی در هزینه شود کار کند 2 .مرحله ضروری
در شروع فرآینده با شناسایی یک منطقه هزینه و اوج گرفتن با انتخاب و مدیریت ارتباط باعرضه کننده وجود دارد .تمامی مدل
های منبع یابی بدون در نظر گرفتن منشا ،شامل هشت عنصر اصلی زیرهستند:

- 1شناسایی منطقه هزینه هدف - 2ایجاد تيم منبع یابی - 3توسعه یک استراتژی تيمی و برنامه ارتباطی - 4جمع آوری اطالعات
بازار - 5توسعه یک پورتفوليوی تامينکننده - 1ایجاد یک دولت آینده - 7مذاکره ،ارزیابی ،تعهد ،و توافق - 2مدیریت ارتباط
عرضه کننده[ . ]44
پای و دورن 7در سال  2012فرآیند منبع یابی راهبردی را به صورت زیر عنوان کرد:
- 1جمعآوری داده و تحليل هزینه  - 2تحقيقات بازار  - 3فرآیند .]45 [ RFx
 ( RFxدرخواست برای  ) xشامل کل فرآیند درخواست رسمی است و میتواند شامل هر یک از موارد زیر باشد:
درخواست برای مزایده ) - (RFB 2درخواست برای اطالعات) - (RFI 1درخواست برای پيشنهاد )- (RFP 10
درخواست برای مظنه  - (RFQدرخواست برای مناقصه)( RFT 11

 - 4مذاکرات  - 5قرارداد  - 1پيادهسازی و بهبود مستمر [.]41
 - 8- 3تدارکات الکترونیکی
تدارکات الكترونيكی که به شيوه های مختلفی تعریف شده است .هاوکينگ و استين( ) 2004تدارکات الكترونيكی را استفاده از
تكنولوژ های الكترونيكی برای تسهيل نمودن فعاليت های تدارکاتی سازمانها که شامل ،منبع یابی اینترنتی ،سفارش دهی
الكترونيكی ،مراوادات الكترونيكی مابين خریدار و فروشنده ،ادغام و یكپارچگی تدارکات با سيستم های موجود در سازمان (
مالی و موجودی کاال ) می باشد ،تعریف کردند[  .]47پس با توجه به تعریف باال ،تدارکات الكترونيكی به تفكيک شامل فعاليتهای
زیر است:

- 1دادن اطالعيه مناقصات و مزایده ها به صورت الكترونيكی  - 2دریافت و تائيد الكترونيكی مناقصات و مزایده ها
12

- 3سفارش دهی الكترونيكی  - 4منبع یابی اینترنتی - 5تبادالت بين خریداران و فروشندگان از طریق نامه الكترونيكی

- 1تبادالت جهت مدیریت قراردادها از طریق نامه الكترونيكی  - 7بررسی بازار تأمين کنندگان و ارزیابی عملكرد ها آن
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- 2یكپارچه سازی تدارکات با سيستم های مالی و موجودی  - 1آرشيو و نگهداری سوابق قراردادها و سوابق عملياتی [ .]42
به طور خاص ،تدارکات الكترونيكی میتواند سه فرآیند کليدی در تدارک را تسهيل کند:
- 1بازیابی اطالعات ؛ که به موجب آن خریداران احتمالی نيازهای خود را شناسایی میکنند وتوانایی منابع بالقوه برای رفع این
نيازها را ارزیابی می کنند .آنها اطالعاتی درباره شرایط بازار ،محصوالت و فروشند گان جمعآوری میکنند.
- 2مذاکره ؛ که به موجب آن شرکای کسبوکار فردی شروع به تعامل با یكدیگر میکنند وقيمتها و در دسترس بودن کاالها
و خدمات و نيز شرایط تحویل را تعيين میکنند ،مذاکرات موفق معموال با یک قرارداد نهایی میشوند.

- 3سازش؛به موجب آن شرایط قرارداد از بين میرود و کاالها و خدمات در ازای پول یا سایراشكال غرامت منتقل میشوند[ .]41

- 1- 3فرآیند تدارک ات الکترونیکی
فرآیند تدارک الكترونيكی شامل دو مرحله است :فرآیند تدارکات استراتژیک ،و فرآیند تدارکات عملی .برای فرا یند تدارکات
استراتژیک ،بازار الكترونيک یا درخواست الكترونيكی برای قيمت ( ) e-RFQوحراج هایی مانند حراج الكترونيكی یا حراج
الكترونيكی معكوس و اقسام تدارکات الكترونيكی ،مورد استفاده قرار می گيرند [  .]11سيستم های کاتالوگ اینترنتی و برنامه
ریزی منابع سازمانی (  ،) ERPراه حلهای تدارکات الكترونيكی مناسبی برای فرا یندهای تدارک عملياتی هستند ،مانند؛ پرداخت
های مربوط به خرید کاالها و خدمات .تدارکات الكترونيكی فرآ یندی است که به تسر یع فرا یند تهيه و تامين کاالها و خدمات
کمک می کند .ابزارهای تدارکات الكترونيكی می تواند برای کمک به سازمان تامين کننده برای تسر یع فرآیند تدارکات با
استفاده از تدارکات الكترونيكی مورد استفاده قرار گيرد [ .]11

- 91- 3اشکال مختلف تدارکات الکترونیکی
تدارکات الكترونيكی یک کاربرد واحد را تعریف نمیکند .بلكه تدارکات الكترونيكی شامل بسياری از ابزارهای مختلف است
[  ،]50شش شكل از تدارکات الكترونيكی را شناسایی کردند ،یعنی :منبع یابی ،مزایده الكترونيكی معكوس ،استعالم
الكترونيكی ،اطالع رسانی الكترونيكی و یستمهای  ERPمبتنی بر وب و همكاری الكترونيكی.
به عالوه اشكال دیگر تدارکات الكترونيكی شناسایی شدهاند .اینها شامل :کاتالوگهای الكترونيكی [  ، ]51خرید الكترونيكی
[  ،]52و مذاکره الكترونيكی [  ، ]53هستند .همه این اشكال توسط سازمانها،هم در بخشهای عمومی و هم بخش
خصوصی بكار میرود و اغلب شرکتها راهحلهای الكترونيكی چندگانه را اجرا میکنند.هرشكل از تدارکات الكترونيكی را می
توان به اشكال زیر توصيف کرد [ . ]54
- 1منبع یابی الكترونيكی ( :) e-sourcingبه فرآیند شناسایی تامينکننده جدید بالقوه برای یک مقوله خاص از الزامات خرید
اشاره دارد.
- 2حراج الكترونيكی معكوس ( :) e-reverse auctioningیک تكنولوژی اینترنتی است که شرکتهای خریدار را قادر می سازد
که کاالها وخدمات خود با پایين ترین قيمت و یا ترکيبی از قيمت پایين با شرایط دیگر را تهيه نمایند.
- 3استعالم الكترونيک ( :) e-tenderingمربوط به فرآیند ارسال درخواست اطالعات  ) RFI( ،و درخواست قيمت ( ،) RFQبه
تامين کنندگان و ودریافت پاسخ فروشندگان با استفاده از تكنولوژیهای اینترنت است .
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- 4اطالع رسانی الكترونيكی (:) e-informingعبارتست از جمع آوری و توزیع اطالعات خرید کاال و خدمات از بخش های
داخلی و همچنين از بخش های بيرونی با استفاده از تكنولوژی اینترنت.
- 5عمليات تعمير ونگهداری الكترونيكی ()13 e-MROو برنامه ریزی منابع س ازمان به صورت الكترونيكی (  : ) e-ERPبه تهيه و
تائيد درخواستهای خرید ،سفارش دهی و دریافت کاال و خدمات با استفاده از سيستم نرم افزاری مبتنی بر اینترنت گفته می
شود e-MRO(.مربوط به اقالم غيرتوليدی و  e-ERPمربوط به اقالم توليدی می باشد MRO ).نماد عمليات نگهداری و
تعمير است که در شرایط تدارکات ،به محصوالت و ابزار خریداری شده توسط یک سازمان اشاره دارد .همچنين به " تدارکات

غير مستقيم" نيز اشاره میشود زیرا این محصوالت فعاليتهای کسب وکار را فعال میسازند اما به طور مستقيم در
هرمحصول نهایی که ایجاد میکنيد ،شرکت نمیکنند [ .]55
- 1همكاری الكترونيكی ( :) collaborationبه ائتالف و اتحاد خریدار وتأمين کنندگان در جهت تبادل اطالعات گفته می شوند
.

- 7کاتالوگ یا فهرست الكترونيكی ( :) e-cataloguingبه ارائه الكترونيكی اطالعات در مورد محصوالت و خدمات یک سازمان
اشاره دارد.
- 2خرید الكترونيكی ( :) e-purchasingبه مجموعهای از ابزارهای مورد استفاده برای کمک متخصصين تدارکات و کاربران نهایی
به عهده گرفتن فرآیندهای کارآمدتر ،و دریافت اطالعات دقيقتر اشاره دارد .این ابزارها شامل سيستمهای خرید و پرداخت ،14
کارتهای خرید وصورتحساب نویسی هستند.
- 1مذاکره الكترونيكی ( :) e-negotiationبه مكانيزمی اشاره دارد که اجازه تعامل بازگشتی بين خریدار فروشنده را داده و در
نتيجه اجازه انجام یک معامله خوب را میدهد .تمام ابزارهای تدارکات الكترونيک که در باال توضيح داده شدند ،با تدارک
سازمانها برای فرآ یندهای تدارکاتی مورد استفاده قرار میگيرند.

- 99- 3عملکرد شرکت
عملكرد در لغت یعنی حالت یا کيفيت کارکرد .بنابراین ،عملكرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عمليات
سازمانی اشاره دارد .معروفترین تعریف عملكرد توسط ارائه شده است« :فرایند تبيين کيفيت اثربخشی و کارایی اقدامات
گذشته» [.] 51به تعبيری دیگر ،حدی که یک شرکت نسبت به رقيب خود دارای دستاورد برتری است [  . ]22شاخص جامع
سنجش عملكرد یا ارزیابی متوازن ( :)15 BSCبرخی محققان اعتقاد دارند که استفاده از معيارهای مالی برای سنجش عملكــرد
و ارزیابــی مدیران ،به تنهایــی کافی نيســت و معيار ضعيفی به شــمار می آیــد؛ زیرا عملكــرد مدیران را بعــد از دوره
مالــی ارزیابی می کنــد و همچنين هيــچ رهنمودی برای عملكرد آتــی ندارد  .متــوازن ،ابزاری مدیریتی برای تبدیــل
دیدگاهها و راهبرد به اهداف قابل اندازه گيری و ارتباط دهنده تصميمهای راهبردی و معيارهای عملكرد در ســطوح کليدی
موسســه می باشد .این سيســتم از آن جهت ارزیابی متوازن ناميده شــده اســت که تــوازن را در ارزیابی وجوه مختلف نظير
معيارهای مالی و غيرمالی ،عوامل درون سازمانی و برون سازمانی ،برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت و نظایر آن برقرار می کند
ارزیابی متوازن عملكرد موسسه را از چهار جنبه و چشمانداز اساسی مورد بررسی قرار می دهد:

۱۳- M aint enance Rep air O p erat ion
٤٥- p urchas e-t o-p ay
۱٥ -Balance Score Card
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جنب ه مشتریان :این جنبه ،نوع نگاه مشــتریان را به شــرکت توضيح می دهــد و موفقيــت آن را در بــازار هدف می
ســنجد .ایــن موفقيت با شاخص هایی نظير تكرار سفارش مشتری ،حفظ مشتریان موجود ،سهم از بازار هدف ،حجم سفارشات
ميزان شكایات و  ...سنجيده می شود.
جنب ه فرایند داخلی :فرایندهایی کــه باعث ایجاد مزیت نســبی در انجام عمليات ،و موجب تامين انتظارات مشــتریان می
شود .شناسایی می شــوند .این فرایندها شامل نوآوری ،فرایندهای عملياتی و خدمات پس از فروش هستند .این جنبه شامل
معيارهای اساسی مانند طراحی ،گســترش توليــدات ،کارایی ،بهــره وری و کيفيت می باشــد .مدیریت کيفيت جامع،
سيستم توليد بهنگام و مدیریت برمبنای فعاليت از جمله روشهایی است که در این مرحله مورد استفاده قرار می گيرد.
جنبه نوآوری و آموزش و یادگيری :این جنبه شامل معيارهای توانایی کارکنــان ،سيســتمهای اطالعاتی و رویه های
ســازمانی بــرای ایجاد تغييرات ،ساعات آموزش ،رضایت و وفاداری کارکنان است .این جنبه را در سه طبقه توانایی کارکنان،
فناوری اطال عات و انگيزش و تنظيم ها عنوان کرده اند
جنبه مالی :معيارهایی که عملكرد را از دیدگاه مالی اندازه گيری می کنند و شــامل ســود عملياتی ،بازده ســرمایه ،رشــد
فــروش ،ارزش افزوده اقتصــادی و غيره می باشــد .جنبه مالــی ،مهمترین جنبــه در ارزیابی عملكرد سازمان شناخته می
شود [ .]57

- 92- 3پیشینه تجربی پژوهش:
اهميت زیادی که عملكرد سازمان در مطالعات دانشگاهی و حوزه های کاربردی ،نظير پاداش های مدیریتی و بقای سازمان دارد
 ،باعث شده است بدست آوردن شناخت کافی از این سازه و چگونگی اندازه گيری آن و درک عواملی که می تواند آن را تحت
تاثير قرار دهد از اهميت خاصی برخوردار شود [  ، ]52مينا لقمانی در سال  1327در تحقيقی با عنوان «ارائه مدلی از عوامل
مؤثر بر آمادگی الكترونيكی جهت پياده سازی ،تأمين و خرید الكترونيكی در صنعت ترانسفورماتورسازی ایران ،ضمن ارزیابی
الزامات اجرایی سيستم خرید و تأمين الكترونيک در شرکت «ایران ترانسفور» بررسی کرده که آیا شرکت مزبور از آمادگی الزم
برای پياده سازی سيستم برخوردار است یا نه؟ و همچنين مطالعه و تحليل پيشنيازها و الزامات اجرایی سيستم موجب می شود
تا در صورت تمایل و تصميم برای به کارگيری سيستم خرید و تأمين الكترونيک در این شرکت ،در هزینه های اضافی شرکت
صرفه جویی متناسب پدید آمده و سيستم در راستای هدف اصلی زنجيره تأمين اجرا گردد [ .]51در پژوهشی حاجی حيدری و
اسحاقی (  ،) 1312ابعاد تأثيرگذار تدارکات الكترونيكـی را استخراج و تأثير همزمـان آنهـا بر عملكرد سازمان مورد بررسی قرار
داد که نتـایج پژوهش به خوبی تأثير ابعاد حجم ،تنوع ،وسعت و عمق تدارکات الكترونيكی بر عملكرد سازمانی را از طریق تأثير
بر کاهش هزینه ،کارایی داخلی ،کارایی مدیریتی و بهبود هماهنگی بيان نمود [  .]10کوکا باسوگلو و سورش ( ،) 2001در
تحقيقات خود به شناسایی عوامل کليدی و توصيف عناصر منبع یابی راهبردی پرداختند .نتایج نشان میدهد که منبعيابی
راهبردی شامل این عوامل اصلی است :ارتقا عملكرد خرید از روش پردازش سنتی به نقش راهبردی بيشتر؛ هماهنگی موثر
درونی خرید با سایر توابع شرکت؛ و اشتراک گذاری اطالعات و توسعه تامين کنندگان کليدی[  .]11کارتر و نرایسم
هان (  ) 1111شش عامل استراتژیک را یافتند که عملكرد راتحت تاثير قرار داده است [  ]2از طرفی کار و پيرسون
(  ) 1111ثابت کردند که خرید استراتژیک به طور مثبتی با عملكرد مالی شرکت وروابط خریدار  -تامينکننده و سيستم
های ارزیا بی تامين کننده ها همراه است  .کار و اسملزر ( ،) 1111در مطالعات خود نشان دادند که خرید راهبردی نه
تنها بر عملكرد شرکت تاثير میگذارد بلكه رابطه با تامين کنندگان را نيز بهبود میبخشد [ .]11در تحقيقات دیگری چن و
همكاران (  ) 2004بررسی کردند که خرید استراتژیک بر سه عامل که عبارتند از ارتباط با تامين کنندگان ،تعداد محدود تامين
کنندگان و رابطه بلند مدت با تامين کنندگان،

را تحت تاثير قرار میدهد [  .]14مطالعه گونزالز -بنيتو (  ) 2007نيز
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نشان داد که هم اثربخشی خرید و هم خرید استراتژیک ،رابطه مثبتی با دو بعد عملكرد کسب و کار ( تجاری و مالی ) دارند.

اینسئه و همكاران (  ،) 2013در پژوهشی به بررسی تأثير سيستمهای  ERPو راهكارهای مدیریت زنجيره تأمين بر عملكرد
شرکت در شرکتهای ترکيه ای پرداخته اند .نتایج این پژوهش نشان داده است که شيوه های  SCMو سيستم  ERPاثر مثبتی
برعملكرد شرکت دارد و همچنين یک مزیت رقابتی برای شرکتهایی که از آنها استفاده می کنند ،ایجاد می کند [  .]12در
خصوص تاثيرا عوامل محيطی نيز پژوهش هایی صورت گرفت که از آنجمله؛ وو و همكاران (  ) 2003تاثير ویژگی های شرکت
،محيط رقابتی و شدت اجرای تجارت الكترونيک بر عملكرد را ارزیابی کردند [  .]13وو و همكاران (  ) 2007همچنين دریافتند
که استفاده از برنامه های تدارکاتی هماهنگ ،اثرات مستقيم و غير مستقيمی بر نتيجه بهره وری در سازمان دارد [  .]14کيم و
همكاران در سال  2015تاثيرات ویژگیهای کسب وکار و عوامل محيطی ( رقابت ،آشفتگی بازار ،اندازه شرکت و نوع صنعت
و )..را بر روابط منبع یابی استراتژیک و تدارکات الكترونيک بر عملكرد سازمان مورد برسی قرار دادند،که به این نتيجه رسيدند؛
اندازه شرکت و درجه آشفتگی بازار تاثير منبع یابی راهبردی و تدارکات الكترونيک را بر عملكرد شرکت را تعد یل کرده و نوع
صنعت بر منبع یابی استراتژیک اثری ضعيف دارد و بر تدارکات الكترونيكی هيچ اثری ندارد [  .]15پتراتون و محمود ( ) 2014
تاثير تعدیل کننده عوامل محيطی (آشفتگی بازار) را در رابطه بين مدیریت کارآفرینی و عملكرد شرکت مورد برسی قرار داد و
به این نتيجه رسيد که رقابت مالیم و آشفتگی بازار فرصت های بيشتری را برای  SMEها فراهم می کند تا به بهترین عملكرد
برسند [.]11

- 13- 3مدل مفهومی تحقیق:
این پژوهش با هدف برسی تاثيرات استفاده از منبع یابی راهبردی و تدارکات الكترونيكی بر عملكرد شرکت  ،با در نظر گرفتن
نقش تعدیلگری عوامل محيطی (درجه آشفتگی بازار) شكل گرفته است .با مطالعه و بررسی پيشينه نظری و تجربی موضوع
پژوهش ،فرضيه های زیر تبيين گردیدند تا از طریق جمع آوری داده های اوليه بوسيله ابزار گردآوری داده ها ،این فرضيه ها
سنجيده و آزموده شوند؛
 - 1منبع یابی راهبردی بر عملكرد شرکت تاثير مثبت و معناداری دارد.
 - 2سيستم تدارکات الكترونيكی بر عملكرد شرکت تاثير مثبت و معناداری دارد.
 - 3سيستم تدارکات الكترونيكی بر منبع یابی راهبردی تاثير مثبت و معناداری دارد.
- 4ميزان درجه آشفتگی در بازار تاثير منبع یابی راهبردی بر عملكرد شرکت را تعدیل می کند.
- 5ميزان درجه آشفتگی در بازار تاثير سيستم تدارکات الكترونيكی بر عملكرد شرکت را تعدیل می کند.

شكل- 5 - 2مدل مفهومی تحقيق
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- 14- 3روش تحقیق
تحقيق حاضر از حي ث هدف ،کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری اطالعات؛ توصيفی –پيمایشی و از نوع همبستگی می
باشد؛ زیرا به تحليل رابطة ميان متغيرها بـر اسـاس هدف پژوهش می پردازد و به طور مشخص مبتنی بر معادالت ساختاری
است .برای گردآوری اطالعات در زمينه مبانی نظری و ادبيات موضوع ،از منابع کتابخانه ای ،مقاله ها ،کتابها ،پایگاههای
اطالعات علمی و مجله های الكترونيكی بهره برده شده است .داده های پژوهش نيز به روش ميدانی و به کمک ابزار پرسشنامه
به دست آمده است .همچنين با بهره مندی از مدل معادالت ساختاری و نسخة سوم نرم افزار اسمارت پی .ال .اس 3 .رابطة
ميان متغيرها مدلسازی سنجيده شده است .نمونه آماری را مدیران ارشد شرکت های (صنایع) مستقر در شهرک های صنعتی
شهرستان بندر عباس تشكيل داده اند .در این تحقيق برای تعيين حجم نمونه با توجه به آنكه حجم جامعه  252شرکت می
باشد،با استفاده از فرمول کوکران  2 02شده است ،و روش انتخاب عناصر نمونه؛ تصادفی ساده و با استفاده از قرعه کشی
صورت گرفته است .
برای تعيين روایی پرسشنامه پژوهش از روش روایی محتوا استفاده شده است و در این راستا پرسشنامه طراحی شده در اختيار
 2نفر از اساتيد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد بندر ع باس قرار گرفته و بعد از کسب نظرات آنها و انجام اصالحات الزم ،روائی
پرسشنامه تایيد گردید .برای سنجش پایایی پرسشنامه پژوهش از رایج ترین روش ارزیابی پایایی پرسشنامه یعنی ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است ضریب آلفای کرونباخ برای تمامی متغيرها از  0 /7باالتر و برای کل پرسشنامه نيز برابر با 0 /11
بوده که ضریب مناسبی می باشد و حاکی از آن است که پایایی ابزار پژوهش در سطح مناسبی قرار دارد (جدول .) 1- 3
تجزیه و تحليل داده ها به دوصورت؛ آمار توصيفی (نمایش اطالعات جمعيت شناختی و توزیع فراوانی داده های تحقيق) و آمار
استنبا طی شامل ؛مدل معادالت ساختاری (تكنيک حداقل مربعات جزئی یا  ) PLSکه شامل مدل درونی (هم ارز تحليل مسير)
و مدل بيرونی (هم ارز تحليل عاملی) می باشد استفاده شده است.
جدول- 1 - 3ضرایب هر یک از سازه ها با کل آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه

سازه

بهره وری

عملکرد فروش

رضایتمندی مشتری

گرایش به یادگیری

عملکرد گرایی

ریزی

گرایی
گرایش به برنامه

الکترونیکی
فرآیند ارتباطات

خرید الکترونیکی
استفاده از تدارکات

تاثیر استفاده از

آشفتگی بازار
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کل پرسشنامه

کرونباخ

01111

0. 214

01207

01214

01207

01212

01235

01207

01212

0113

0111
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- 4تجزیه تحلیل داده های پژوهش
- 9- 4ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان

برای تحليل داده های پژوهش از آمار توصيفی جهت تحليل متغير های جمعيت شناختی استفاده شده است که در جدول های
 1- 4و  2- 4نمایش داده شده است.

جدول  - 1- 4توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسيت
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

111

2113

2113

زن

31

1212

10010

کل

202

10010

جدول  - 2- 4فراوانی پاسخ دهندگان براساس تحصيالت و قدمت سازمانی
میزان تحصیالت

فراوانی

درصد

قدمت سازمان

فراوانی

درصد

زیر دیپلم

12

512

کمتر از یک سال

5

214

دیپلم

17

4111

 1تا  5سال

32

1514

لیسانس

11

3312

 1تا  10سال

42

2311

فوق لیسانس

11

717

 11تا  15سال

21

4212

دکترا

2

312

 11تا  20سال

21

1011

سایر مدارک

1

211

بيش از  20سال

13

113

کل

202

10010

کل

202

10010

- 2- 4آزمون مدل مفهومی پژوهش
فرضيه های پژوهش به کمک مدل معادالت ساختاری بـا رویكـرد حداقل مربعات جزئی و نسخة سوم نرم افزارSmart PLS

برازش و آزمون شدند .این روش برای تحليل تحقيقاتی با حجم نمونة کم ،توزیع داده هـای غيرنرمـال و روابـط پيچيـده بـين
متغيرهـا ،بهترین ابزار است [  . ]17از آنجا که اثر تعـاملی دو متغيـر بـا توزیـع نرم ال اغلب دچار چولگی می شود ،بهتر اسـت
از روش  PLSبـرای بررسـی تحليـل اثـر تعـاملی استفاده شود؛ زیرا نسبت به توزیع نرمال حساسيت ندارد [  ]12برای تحليـل
مدلها در روش معادالت ساختاری با رویكرد حداقل مربعات جزئی ( ) PLS-SEMابتدا بایـد بـه بررسی برازش مدل و آزمایش
فرضيه های پژوهش پرداخت [  ،]12برسی برازش مدل طی سه مرحلة برازش مدلهای اندازه گيری ،برازش مدل ساختاری و
بـرازش مـدل کلی انجام می شود.
- 9- 2- 4مدل بیرونی ( برازش مدل اندازه گیری)

برای بررسی برازش مدل اندازه گيری باید از سه معيار پایایی ،روایی همگـرا و روایی واگرا استفاده کرد .برای سنجش پایایی
مدل ،به بررسی سنجش بارهای عـاملی سـازه هـا ،پایایی ترکيبی و آلفای کرونباخ پرداخته شده است .بار عاملی مقداری بين
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صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  013باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بارعاملی بين 013
تا  011قابل قبول است و اگر بزرگتر از  011باشد خيلی مطلوب است [  .]11براساس نتایج مدل اندازهگيری مندرج در شكل( - 4
 ) 1بارهای بيرونی (عاملی) مشاهده شده در تمامی موارد مقداری بزرگتر از  0 /1دارد که نشان میدهد همبستگی مناسبی بين
متغيرهای قابل مشاهده با متغيرها ی پنهان مربوط به خود وجود دارد و سازه خوب تعریف شده است .در مورد متغيرهای با
تعداد سؤالهای کم ،مقدار ضریب آلفای  011به عنوان سرحد ضریب معرفی و باالتر از  017نشانگر پایایی قابل قبول است [ . ]12
مقدار پایایی ترکيبی باالی  017برای هر سازه ،نشان از پایداری درونی مناسب برای مدلهای اندازه گيری داشته و مقدار کمتر از
 011عدم وجود پایایی را نشان می دهد [  ، ]12نتایج آنچه گفته شـد در جـدول  3- 4درج شده است که بيانگر وجود پایایی
در مدل است.

شكل  - 1- 4مدل نهایی حداقل مربعات جزئی (مدل اندازهگيری)
معيار ميانگين واریانس استخراج شده ( ) AVEرا برای سنجش روایی همگرا معرفی کرده اند که توسط آن ،ميزان همبستگی
هر سازه با سؤالهای یا شاخص های خود بررسی می شود .معيار  AVEنشانگر ميانگين واریانس به اشتراک گذاشته شده بين
هرسازه با شاخص های خود است و مقدار  014به باالی آن ،کافی محسوب می شود [  ،]12برای سنجش روایی همگرا  ،ميانگين
واریانس استخراج شده ) (AVEو روایی مرکب ) (CRمحاسبه میشود و باید روابط زیر بر قرار باشد:
AVE>014

CR>AVE

Cronbach's Alpha >011

آلفای کرونباخ تمامی متغيرها بزرگتر از  0 /1بوده بنابراین از نظر پایایی تمامی متغيرها در حد قابل قبولی هستند (باتوجه به
اینكه سازه را بطور قطع و یقين نمی شود بهينه نمود و از طرفی مقادریر در مجموع دارای برازش بسيار باالیی هستند ،لذا در
مقادیر متوسط می توان اغماض نمود) .مقدار ميانگين واریانس استخراج شده ) (AVEتمامی موارد بزرگتر از  0 /4است؛
بنابراین روایی همگرا نيز تایيد میشود .مقدار روا یی مرکب ( ) CRنيز بزرگتر از  AVEاست .
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جدول  - 3- 4روایی همگرا و پایایی متغيرهای تحقيق
متغير های مكنون

AVE

CR

آلفای کرونباخ

۰٫٦٥۹

۰٫۸۸٤

۰٫۸۲۳

۰٫٥۱۲

۰٫۹۱۲

۰٫۸۹۳

۰٫٦۷۱

۰٫۸٥۹

۰٫۷٥۳

۰٫٦٥٥

۰٫۸٥

۰٫۷۳٦

 -CusSatرضایتمندی

۰٫٦٤۳

۰٫۹

۰٫۸٦۱

۰٫٦۰۹

۰٫۸٦۲

۰٫۷۸٦

 -EFMTدرجه آشفتگی
 -ESSEتاثير استفاده از تدارکات الكترونيكی

۱

۱

۱

۰٫۷۳

۰٫۸٤٤

۰٫٦۳

02700

028.0

0.00

1

1

1

 -PlanORگرایش به برنامه ریزی

02411

02077

02.0

02570

02871

02810

 -PreElec-->CO.Perتعدیلگر (عملكرد >  --تدارکات)
 -PrepElecتدارکات الكترونيكی

020.1

02801

020.5

02400

02.71

02.71

02545

02.15

028.5

 -Benfبهره وری
 -Co.Perعملكرد شرکت
 -CommORPفرایند ارتباط گرایی

 -ESSUاستفاده از تدارکات الكترونيكی
 -LearORگرایش به یادگيری
 -OperORعملكرد گرایی

 -SalPerعملكرد فروش
 -StrRes->CO.perتعدیلگر (عملكرد >  --منبعيابی)
 -StrResمنبع یابی راهبردی

به نظر فورنل و الکر  ) 1121 ( 11زمانی روایی واگرا به تأیيد می رسد که ميزان  AVEهر سـازه بيشتر از واریانس اشتراکی بين
آن سازه و سازه های دیگر (مربع مقـدار ضـرایب همبسـتگی بـين سازه ها ) در مدل باشد [  .]70بررسی این امر بهوسيله یک
ماتریس صورت می پذیرد که خانههای این ماتریس حاوی مقادیر ضرایب همبستگی بين سازهها و جذر مقادیر  AVEمربوط به
هر سازه است این مدل در صورتی روایی واگرای قابل قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین خود بيشتر
باشند [  .]12از این رو می توان گفت سـازه هـای این پژوهش در مدل تعامل بيشتری با شاخص های خود دارند؛ به بيان دیگر،
روایی واگرای مـدل در حد مناسبی است.

۱٦-F ornell and Larcker

15

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال دوم ،شماره  ،3تابستان9311

جدول  :4- 4ميزان همبستگی بين متغيرهای پنهان و جذر متوسط واریانس استخراج شده

- 2- 2- 4برازش مدل ساختاری:

برخالف مدلهای اندازه گيری که در آن روابط بين متغير مكنون با متغيرهای آشكار مورد توجه است ،در بررسی مدل ساختاری
روابط بين متغيرهای مكنون با همدیگر تجزیه و تحليل شده و معيارهای ضرایب معناداری ،t- values ،معيار  R Squaresیا
 ،R2 ،و (  ، ) Q2برای برازش مدل ساختاری بررسی شد.
الف) در صورتی که مقادیر  tاز  1111بيشتر باشد ،بي انگر صحت رابطه بين سازه ها و در نتيجه تأیيد فرضيه های پژوهش در
سطح اطمينان  %15درصد است ،در جدول (  ) 1- 4مقادیر  tبرای ارزیابی بخش ساختاری مدل نشان داده شده است [  .]71با
توجه به اینكه تمام اعداد واقع بر مسيرها باالتر از  1111هستند ،این مطلب حاکی از معنادار بودن مسيرها ،مناسب بودن مدل
ساختاری و تأیيد فرضيه های پژوهش است.
ب) معيار  R squaresیا  : R2این معيار برای متصل کردن بخش اندازه گيری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت
ساختاری به کار رفته و بيانگر تأثير یک متغير برونزا بر یک متغير درونزا است .چين (  ،) 1112سه مقدار  0133 ، 0111و 0117
را به عنوان مالکی برای ضعيف ،متوسط و قوی  R2و زیاد بودن مقدار آن را نشان از برازش بهتر مدل معرفی می کنند [ ]72
(جدول .) 5- 4
( : ) Q2این شاخص نشان می دهد که متغيرهای مستقل یک متغير وابسته مفروض تا چه حد توانسته اند به خوبی آن را
پيشبينی کنند .داوری و رضازاده به نقل از هنسلر و همكاران  ،درباره شدت قدرت پيشبينی مدل درمورد سازه های درونزا ،سه
مقدار  0135 - 0115 - 0102 ،را به ترتيب قدرت پيشبينی ضعيف ،متوسط و قوی تعيين نموده اند [  ( .]12جدول .) 5- 4باتوجه به
موارد باال و جدول  1- 4لذا سازه دازای برازش بسيار خوبی می باشد.
- 3- 2- 4برازش کلی مدل (معیار نیکویی برازش : ) GOF

بـرازش کلـی مـدل از طریق معيار پيشنهاد شدة تننهاوس و همكارانش (  ،) 2004یعنی معيار  17 GOFبررسی می شود [ .]73
این معيار از رابطة  1محاسبه می شود و مربوط به بخش کلی مدل های معادالت ساختاری است .بدین معنی که توسط این
۱۷- G oodnes s O f F it
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معيار ،محقق می تواند پس از بررسی برازش بخش انداز ه گيری و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش خود برازش کلی را نيز
کنترل نماید.
رابطه ()1

وتزِلس و همكاران (  ) 2001سه مقدار  0131- 01025- 0101را به عنوان مقادیر ضعيف  ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی
نموده اند [  .]74با توجه به مالک پيش گفته و مقدار به دست آمده از رابطة  1بـرای  ) 01113 ( GOFمی توان برازش کلی و
قوی مدل پژوهش را تأیيد کرد.
جدول  :5- 4ضرایب تعیین ( )Q2و R Square
ﺳﺎﺯﻩ

Co.Per

CommORP

CusSat

Benf

R

۰٫۸۰۱

۰٫۷٤۷

۰٫۷۹۳

۰٫۸۰۱

۰٫۹٤۱

Q²

۰٫٥۲٤

۰٫۳۷۷

۰٫٥۲۸

۰٫٥۱۹

۰٫٥۷۰

۲

LearOR

OperOR

PlanOR

SalPer

StrRes

ESSE

ESSU

۰٫۷٦۲

۰٫٥۳۳

۰٫۷۷۷

۰٫٤٥٤

۰٫٥۹۱

۰٫۷٤۹

۰٫٥۳٤

۰٫٥۲۹

۰٫٤۷۷

۰٫۲٤٦

۰٫٥۸٤

۰٫٥٤٥

 - 3- 4آزمون فرضیههای پژوهش
بر طبق نتایج به دست آمده از ضرایب مسير استاندارد و ضرایب معناداری یا آماره ( tجدول  ) 1- 4می توان گفت که متغيرهای

"منبع یابی راهبردی و تدارکات الكترونيكی" در سطح اطمينان  % 15بر عملكرد شرکت تاثير مثبت و معنا داری دارند.
همچنين با توجه به ضرایب مسير و مقدار آماره  " tتدارکات الكترونيكی" بر" منبع یابی راهبردی" در سطح اطمينان %15
تاثير مثبت و معنی داری دارد ،در ضمن با توجه به ضرایب معناداری یا آماره " tدرجه آشفتگی در بازا" در سطح اطمينان

، %15تاثير " متغير های منبع یابی راهبردی و تدارکات الكترونيكی را بر عملكرد شرکت" تعدیل می کند.

جدول  : 1- 4نتایج آزمون فرضيه ها
ضریب
مسير

t-value

نتيجه

۱

منبع یابی راهبردی بر عملكرد شرکت تاثير م ثبت و معنا داری دارد

۰٫٦۲

۱۰٫۲٦۱

تایيد

۲

تدارکات الكترونيكی بر عملكرد شرکت تاثير مثبت و معنا داری دارد

۰٫۱٦۱

۳٫۸٦۱

 ۳تدارکات الكترونيكی بر منبع یابی راهبردی تاثير مثبت و معنا داری دارد

۰٫٦۷٤

۲۳٫۳٤٤

تایيد
تایيد

 ٤درجه آشفتگی در بازار تاثير منبع یابی راهبردی بر عملكرد شرکت را تعدیل ميكند.

-۰٫٤۸٤

٥٫٥۷۷

تایيد

 ٥درجه آشفتگی در بازار تاثير تدارکات الكترونيكی بر عملكرد شرکت را تعدیل ميكند.

-۰٫۳۰۹

٤٫٦٦۱

تایيد

فرضيه

- 5نتیجه گیری:
در این پژوهش سعی شده است تا تاثير منبع یابی راهبردی و استفاده از سيستم تدارکات الكترونيكی بر عملكرد سازمان با
نقش تعدیل گری عوامل محيطی بررسی شود و پس از مطالعه ادبيات نظری و مرور پيشينه تحقيقات انجام شده در این زمينه،
فرضيه ها و مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید و سپس از طریق مدلسازی معادالت ساختاری بوسيله نرم افزار اسمارت پی
ال اس ،آزمون و سنجيده شدند و برازش مدل تایيد گردید ،همانگونه که جدول  1- 4نشان می هد ،یافته های این پژوهش
بيانگر ؛

17

فصلنامه پژوهشنامه مدیریت و مهندسی صنایع
سال دوم ،شماره  ،3تابستان9311

- 1تأثير مثبت و معنادار منبع یابی راهبردی بر عملكرد شرکت است ،این بدین معنی است که؛ شرکت ها با اتخاذ رویكردهای
گرایش به یادگيری،گرایش به عملكرد،گرایش به برنامه ریزی و ارت باطات گرایی بر عملكرد شرکت بصورت مثبت و معناداری اثر
می گذارند ،این نتایج با یافته های ا ینسئه و همكاران (  ،) 2013که در پژوهشی به بررسی تأثير سيستمهای  ERPو راهكارهای
مد یریت زنجيره تأمين بر عملكرد شرکت در شرکتهای ترکيه ای پرداخته اند [  ،]12مطابقت دارد ،چرا که نتایج ا ین پژوهش
نشان داده است که شيوه های  SCMو سيستم  ERPاثر مثبتی بر عملكرد شرکت دارد و همچنين یک مز یت رقابتی برای
شرکت ها یی که از آنها استفاده می کنند ،ا یجاد می کند،
- 2همچنين نتایج پژوهش حاکی از این است که سيستم تدارکات الكترونيكی بر عملكرد شرکت تاثير مثبت و معناداری دارد
یعنی؛ در صورتی که تهيه و خرید شرکت بصورت الكترونيكی صورت پذیرد و نيز از ابزار های تجارت الكترونيک بهره برده شود
شاهد بهبود عملكرد در شرکت خواهيم بود ،بطوریكه این نتایج با یافته های مينا لقمانی در سال  1327در تحقيقی با عنوان
«ارائه م دلی از عوامل مؤثر بر آمادگی الكترونيكی جهت پياده سازی ،تأمين و خرید الكترونيكی در صنعت ترانسفورماتورسازی
ایران» ،مطابقت دارد [  .]51چرا که نتایج ا ین پژوهش نشان داده است با به کارگيری سيستم خرید و تأمين الكترونيک در این
شرکت ،در هزینه های اضافی شرکت صرفه جوی ی متناسب پدید آمده و سيستم در راستای هدف اصلی زنجيره تأمين اجرا
گردیده است.
 - 3سيستم تدارکات الكترونيكی بر منبع یابی راهبردی تاثير مثبت و معناداری دارد ،این بدین معنی است که؛ شرکت با
استفاده از ابزار های تدارکات الكترونيكی مثل :مناقصه و مزایده الكترونيكی ،شفارش دهی ،یكپارچه سازی تأمين و خریدهای
الكترونيكی بصورت مثبت و معناداری بر مدیریت تامين کنندگان و انجام خرید های راهبردی تاثير گذار می باشد ،بطوریكه
این نتایج با یافته های پژوهش حاجی حيدری و اسحاقی(  ) 1312که ،ابعاد تأثيرگذار تدارکات الكترونيكـی را استخراج و تأثير
همزمـان آنهـا بر عملكرد سازمان مورد بررسی قرار داد ند مطابقت دارد [  ،]10چرا که نتایج این پژوهش به خوبی تأثير ابعاد
حجم ،تنوع ،وسعت و عمق تدارکات الكترونيكی بر عملكرد سازمانی را از طریق تأثير بر کاهش هزینه ،کارایی داخلی ،کارایی
مدیریتی و بهبود هماهنگی ،نشان داده است .
 - 4ميزان درجه آشفتگی در بازار تاثير منبع یابی راهبردی را بر عملكرد شرکت تعدیل می کند.به طوری که این نتایج با یافته
های وارد و همكاران (  ) 1115مطابقت دارد چرا که نتایج این پژوهش نشان داد که سه بعد محيط کسب و کار (ماندگاری،
پویایی و پيچيدگی ) تاثيرات قابل توجهی بر عملكرد دارند  .در ضمن ميزان درجه آشفتگی در بازار "تاثير کاربرد تدارکات
الكترونيكی بر عملكرد شرکت" را تعدیل می کند به طوری که این نتایج با یافته های فينز وهمكاران (  ) 2005مطابقت
دارد [  ]75چرا که نتایج این پژوهش نشان داد شدت رقابتی ،تغيير فناوری و نوع مشتری بين کيفيت زنجيره تامين و عملكرد
زنجيره تامين را تعدیل می کند.

 - 9- 6پیشنهادات کاربردی
 - 1یافته های این پژوهش نشان می دهد منبع یابی راهبردی بر عملكرد شرکت تاثير مثبت و معنا داری دارد .لذا ایجاد ائتالف
و گرد هم آوری تامين کننده ه ا در یک مكان برای برنامه ریزی و زمانبندی توليد محصوالت با توجه به عملكرد مشتری در
اجرای راهبردهای منبع یابی بسيار مفيد است.
- 2تدارکات الكترونيكی بر عملكرد شرکت تاثير مثبت و معنا داری دارد ،لذا ادغام وایجاد یكپارچگی در امور تدارکات با سيستم
های موجود در شرکت مثل( :سيستم مالی و موجودی کاال) از طریق فناوری های الكترونيكی پيشنهاد می شود.
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- 3تدارکات الكترونيكی بر منبع یابی راهبردی تاثير مثبت و معنا داری دارد ،لذا مدیریت تامين کنندگان با استفاده از ابزار های
تدارکات الكترونيكی و وب سایت ها بمنظور بهبود تعامالت و روابط بين تأمين کننده و شرکت و نيز بهبود در فرآیندهای
زنجيره تأمين بسيار موثر است.

 - 2- 6پیشنهادهایی برای پژوهشگران دیگر
 - 1در این مطالعه بررسی تعيين وجود روابط ميان منبع یابی راهبردی و استفاده از سيستم تدارکات الكترونيكی بر عملكرد
سازمان با نقش تعدیل گری عوامل محيطی با رویكردی کاربردی مورد بررسی قرار گرفت .پژوهشگران آتی میتوانند این روابط
را با دیدگاهی بنيادی و در یک صنعت خاص مانند دارویی ،غذایی و . . .مورد مطالعه قرار دهند تا مدل ارائه شده در این تحقيق
را در کل صنعت کشور ارزیابی کرده و به عنوان ابزاری برای مطالعات آینده ارتقا دهند.
 - 2رتبه بندی ميزان اهميت شاخصها با استفاده از رویكردهای تحقيق درعمليات مانند  ANPو  AHPنيز پيشنهاد میشود.
همچنين میتوان چندین سازمان را به مدد تكنيک هایی همچون تاپسيس ،ویكور ،الكتره یا پرومته ارزیابی کرد.
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