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 عملکرد سازمان   با کارآفرینانه  مدیریت زنجیرۀ تامین تحلیل رابطۀ

 با توجه به نقش اخالق 
 

 2حسین دیده خانیدکتر ،  *2حمد مهرابیانادکتر ، 1نرجس ابراهیمی
 .گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسالمی، علی آبادکتول، ایران .1

 .گاه آزاد اسالمی، علی آبادکتول، ایراننشگروه صنایع، واحد علی آباد کتول، دا .2
 ( 99/ 04/ 25، تاریخ پذیرش: 99/ 02/ 14تاریخ دریافت: )

 

 

 سرآغاز

کیرآفرینای  رم در طام مما     ،تغییر و تحوالت موجود در دنیای  ممارو 
توسعه فن آور  و مقتصید  قرمر دمده مست. تجربه موفمیت آمیا  ملبا  

  در حای  توساعه در ما یریت کشورهی  پیشرفته و نی  برطی کشورهی
و   1بحرم  هی  مقتصید ، به یمن توجه و ملتفیت باه توساعه کایرآفرینی

  نوآورمنااه بااوده مساات و بااه همااین اباات باارم  کاایرآفرینی و کیرهاای
 (. 1کیرآفرینی  مهمیت طیصی قیئل می گردد )

 
 
 

 
جهت رش   هی بی هر من م هم  مهمیت حییتی برم  شرکت  2رفتیر کیرآفرینینه

 های  مطیارپژوهش (.2)هی  رقیبتی برطوردمر مستی در محیمو شکوفیی
تیمین و   نجیره آفرینینه به م یریتنیی  رفتیرهی  کیر  به تی گی به بررسی

 ، ابایرت مسات م 3 نجیاره تایمین(.  5-  3)  من پردمطته  هی  ارضهشبکه
کاه ها ن نهاییی آنهای تایمین کیالهای و طوریشبکه م  م  فرمین هی، به  

 ، تولی  کنن گی ،4یمین کنن گی   تمیت مشتریی  بوده و در بر گیرن هط 
 
 

 چکیده

های و ی شگرفی در بهبود مقتصید ، مجتمیای سی م  کیر، نتییجهی  کس  و کیرآفرینی سی مینی بی نوآور  در سیطتیر سی مینی و روشزمینه:  
بای نیی های  مطالق به انوم  چیرچوبی مست که طی ابور م  آ ، کیرآفرینی به طبق مر ش هی  مرتبم در مین میی  بی شک   کل جیمعه دمرد.

 بای م یریت  نجیار  تایمین کیرآفرینیناه رمبطۀبررسی  ه ن مین ممیله ومقعی جیمعه می پردم د و رش  و توسعه ببن م ت رم به دنبی  می آورد.
  .  مبکرد سی می  بی توجه به نمش مطالق مستا

های  تولیا   شارکت پاژوهش شایمل همبستگی بود. جیمعاه آمایر  –: پژوهش حیضر کیربرد  و در  مره پژوهش هی  توصیفی روش
مبا مر   .بی روش تصایدفی سایده منتباید شا تولی    شرکت 198 لشیم م نمونه بود که م  میی  آنهی  صنعتی شهرستی  گرگی   هی شهرک
-Smart مفا مر در نار  بی رویکرد ح مقل مربعیت ج یی پرسشنیمه مستین مرد بود و دمده هی بی مستفیده م  آ مو  معیدالت سیطتیر  6پژوهش 

Pls  .مورد تج یه و تحبیل قرمر گرفت 
یکرایرچگی  نجیاره  و ی سای می هوش تجیر   نجیره تیمین بی مفا میش ساطی یکرایرچگبین  نتییج تحبیل دمده هی نشی  دمد کهیافته ها:  
یکریرچگی  نجیره تایمین رمبطاه و  بین م یریت  نجیره تیمین بی مف میش سطی یکریرچگی سی می د.  دمر  وجود دمرمعنیمثبت  تیمین رمبطه  

مثبات ینی  رمبطاه امبکرد مطالق م مر منیبع سی مو  رچگی  نجیره تیمینبین مف میش سطی یکریرچگی سی می  بی یکری  دمر  وجود دمرد.معنی
دمر  وجاود دمرد و معنایبات مثبین یکریرچگی  نجیره تیمین بی امبکرد مطالق م مر منیبع سی مینی  رمبطه در کنیر آ     دمر  وجود دمرد.معنی

 دمر  وجود دمرد.معنیمثبت بین امبکرد مطالق م مر منیبع سی مینی  بی امبکرد میلی طری مر رمبطه 
ییج به دست آم ه م  پژوهش حیضر می توم  گفت م یریت تیمین کیرآفرینیناه م  کاه امبکارد مطاالق م مرمناه بر مسیس نت  نتیجه گیری:

ومها  می دهن  منجر به مف میش سطی یکریرچگی سی می  و به طبع موفمیت آمی  بود  مه من ما یریت تایمین ط  سی می  رم مورد توجه قرمر
به م یرم  تیمین  کمک می کن  تی  مبکرد مطالق م مر منیبع سی مینی مست. .نتییج مین مطیلعهبود.  چرم که یکریرچگی  نجیره تیمین در گرو ا

 . گرمیش کیرآفرینینه و مطالق م مر امبکرد طود رم بهبود ببشن  به سمت تیمین تببش م یری بی تغییر فرهنگ و فرآین 
 

 ، مطالق کیرآفرینینهیامبکرد میل ،تیمین ینه، م یریت  نجیرهآفرینکیر شمیگر :کلید واژگان

 

 mehrabianahmad98@gmail.comنویسن   مسئو : نشینی ملکترونیکی:  
 

mailto:mehrabianahmad98@gmail.com
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رده فروشینی مست که بی هم به طور ، ام ه فروشی  و ط5تو یع کنن گی  
 کننا همیهنگ و منسجم در جهت رمضی کرد  مشتریی ، همکایر  می

 نجیر  تیمین شبکه م  م  سی می  هییی مست که بای (. به بیینی دیگر،  6)
طا میتی رم باه مر گرفتن در برطی فرآین هی و فعیلیت هی محصوالت و قر

  . در حیلیکاه نی شاو  و موجا  تولیا  مر ش مانامشتر  مرمیه می ده
بار ه یناه ، کیفیات و تحویال باه  سنتیم یریت  نجیر  تیمین به طور 

موقع متمرک  مست ، م یریت  نجیر  تیمین کیرآفرینی، رش  و نوآور  رم 
 .  (7)فیت و تحویل مضیفه می کن به ه ینه، کی
تیمین و به م یریت    هیبسییر  م  شرکت  رقیبت جهینی کنونی،  در محیم
رمهبارد  محاور  کاه موجا  میجاید   شییستگی  ه انوم  یکارضه ب

(. در میاان رمسااتی نااوآور  در 8مناا  )شااود رو  آوردهم یاات رقاایبتی می
منا  کبیا   وتهی  کس  و کیر میمحصوالت، سیطتیر سی مینی و روش

. (9) باارم  دسااتییبی بااه نتااییج مقتصااید ، مجتماایای و محیطاای بیشاا 
کنشگرمیینه   مین در کالس جهینی وهی  م یریت تیهی  بی برنیمهشرکت

و بار کایرآفرینی   شون متمیی  می  م  طریق سیطتیرهی  حیکمیت چن گینه
 هییی م یرم  تیمین، همکایر  ن دیکای بای. در چنین شرکتتیکی  دمرن 

آور  مطالاایت ذینفعی  کس  و کیر بارم  پاویش بای مر تایمین، جماع
کننا گی  بای تایمین  ی  سمدلی  و یکریرچه  هی بی مر ، شنیسییی فرصت
آفرینای و هی  مر ش مف وده بارم  مر شمحرک  نیی هی  دمطبی، بررسی

 (. 11و  10) همکیر  م مو  بی شرکی  تیمین کبی  ، دمرن  مطمینی  م 
کایرآفرینی   هی برم  بساییر  م  پژوهشاگرم ویژگی  رس  مینبه نظر می

هی  مشبصه هی، م مین ویژگی شرکتی، آشنی هستن  و در ومقع بسییر  م 
 تیمین  نجیره 6یکریرچگی ومقع، در  شون .مصبی کیرآفرینی  محسود می

 ساطی تای سای دفرمهم می شرکت برم  فوق ملعیده م  رم  هی فرصت

 رلم مین بهبودهای،(. ابی12ده  ) مرتمی رم طود ر مبی موقعیت و امبکرد
در گذشاته  »طری « کاه یی)هی م یریت تیمین  شرکت  هنو  در بسییر  م 

بیقی  ببش پشتیبینی به صورت یک به مین نی  بوده مست( به طور ام ه
تر  م  آنچه بیی  بیشا  )میننا  کایرمیی رمهبرد  کم مین ه و دمرم  مر ش
ه، بهبود کیفیت و توسعه محصوالت نوآورمناه و ینه   معیمالتی و کیهش

  . (11و  13)...( مست
یریت  نجیره تیمین چه باه شاکل برم  پیشبرد مه من م ،  در مین رمستی  

 7کالسیک و چه در حو ه کیرآفرینی راییت مصو  مطالق کسا  و کایر
رم ماای تااوم  معییرهاای و ملگوهاای  8مطااالق  (.14مهمیاات فاارموم  دمرد )

ه موجبایت سن ی ه حیکم بر رفتایر منساینی تعریار کارد کاسنجی ه و پ
ق کس  و . مطالهمکیر ، صبی و ت مو  حییت جمعی رم فرآهم می سی د 

کیر به معنی  شنیطت درسات م  نیدرسات در محایم تجایر  و آ  گایه 
به انوم  شیطه م  مطالق کیر   حو همنجی  درست و ترک نیدرست مست.  
در    9ش   نهضت مسائولیت مجتمایای  م  دمنش م یریت م   می  پ ی مر

. بر مسیس پژوهش هییی که در میان حاو ه (15پ ی مر ش . )  1960دهه  
و مسائولیت   11، تعها 10مر ش هییی چو  مطالق، وج م   ه،صورت گرفت

پذیر  سب  می شون  تی فرآین  کیرآفرینی تحات تایریر میان اوممال در 
جیمعاه کایرآفرین  م ت کوتیه تر  به نتیجه برس  و موج  جب  ماتمید

در رمستی  آین ه نگر  و امبییتی کارد  میا ه های  ج یا  شاود. میان 

، ساب  13و فرهناگ کایرآفرینی 12مقتصید  مر ش هی در تعیمل بی اوممل
ماتمید بیشتر گروه هی  درگیر در فضیهی  مذکور و نی  جیمعه می شاود 

م و باه یک ضرورت و ال مه جیمعه سیلبه انوم   مطالق  بنیبرمین،  (.  16)
کاه دمرد،    هی  مثبت فرد ، سی مینی و مجتمیای  ابت کیرکردهی و پییم 

کیرآفرین نیا  م یرم  ن توجه در  میی   . می  بوده مستتوجه    همومره مورد
سی می  طود مطاالق رم برم  حفظ و مرتمی   و آنهی می بییست  وجود دمرد

نی ما یریت در کنیر م یریت  نجیر  تیمین مورد توجه قرمر دهن  و به بیی
 (. 18و  17)  نجیر  تیمین مطالق م مرمنه رم مورد مستفیده قرمر دهن .

م یریت  نجیره تیمین کیرآفرینینه پاژوهش ر  مطالق دبی توجه به مهمیت  
 نجیار   موفق ما یریت هی ببش آیی کهحیضر سعی دمرد به مین سوم  

 های وهگر  در ما یریت  م مرمناه  مطاالق  دمرم  رفتایرکیرآفرینیناه    تیمین
پیسخ ده . باه  یی طیر؟ بیشن میدمطبی  ذینفعی     طیرجی وگی   کنن تیمین

کیرآفرینینه تی چه ح  می تومنا  بای لحای  ابیرتی م یریت  نجیرآ تیمین  
کرد  مطالق در پیشبرد مه من طود موفق بیش ؟ بار میان مسایس ما   

 بع  م  بررسی مبینی نظر  و  پیشینه تجربای پاژوهش مفهومی پژوهش
 .(1 نگیرهحی و شکل گرفت. )رمط

هی  پژوهش به صورت  یار غیرهی، فرضیهبی توجه به نمش هر یک م  مت
 بیشن :می

بی مف میش سطی یکریرچگی هوش تجیر   نجیره تیمین فرضیه مو : بین 
 دمر  وجود دمرد.سی می  رمبطه معنی

 بی یکریرچگی  نجیره تیمینبین هوش تجیر   نجیره تیمین فرضیه دو :  
 دمر  وجود دمرد.رمبطه معنی

ره تیمین بای مفا میش ساطی یکرایرچگی بین م یریت  نجیفرضیه سو :  
 دمر  وجود دمرد.سی می  رمبطه معنی

بین م یریت  نجیره تیمین بی یکرایرچگی  نجیاره تایمین فرضیه چهیر :  
 دمر  وجود دمرد.رمبطه معنی

کرایرچگی بین مفا میش ساطی یکرایرچگی سای می  بای یفرضیه پنجم:  
 دمر  وجود دمرد. نجیره تیمین رمبطه معنی

امبکارد مطاالق مف میش سطی یکریرچگی سی می  بی  بین  ششم:  فرضیه  
 دمر  وجود دمرد.رمبطه معنی م مر منیبع سی مینی 

امبکرد مطالق م مر منیبع یکریرچگی  نجیره تیمین بی  بین  فرضیه هفتم:  
 دمر  وجود دمرد.رمبطه معنی سی مینی 

رد مایلی بی امبک  امبکرد مطالق م مر منیبع سی مینی  بین    ه هشتم:ضیفر
 .دمر  وجود دمردطری مر رمبطه معنی

 

 وشر

م  نظار همبستگی مست. مین پاژوهش   –  یفیپژوهش حیضر توص   روش
منجی  شا ه مسات.  یشیمییکه به روش پ رودیبه شمیر م    ه ن کیربرد

 های کیا   شاهرهای  تولشرکت  شیمل  پژوهش حیضر  آمیر   جیمعه
 430تعا مد  باه 96ی  س درحجم مین جیمعه   وصنعتی شهرستی  گرگی   

-جا و  کرجسای  برم  تعیین تع مد نمونه بر مسیس.  مست  شرکت بوده
 منتبید گردی .  به صورت تصیدفی سیده نمونه 198تع مد   مورگی 
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هاوش بای مر گیار   برم  منا م همب مر جمع آور  دمده هی پرسشنیمه بود.  
مسااتفیده شاا ه  برطاای محمماای توسااعه ییفتااه هاای  م  ممییس ارضااه
بارم  سانجش میان متغیار باه کایر   تایمینم یریت  ممییس  .  (19)مست
م  بی مستفیده م  یک ممییس سه گویه یکریرچگی بین شرکتیو  (20رفت)
بای  تایمینبباش  میا م  یکرایرچگی  باه بررسای  مر ییبی ش  کاه(  21)

ج ی ، بهبود فرمین    حی محصو جمبه طرم  هی  دیگر در شرکت م ببش
بای مساتفیده م    نجیره تیمین نی  یکریرچگی .ه مستپردمطت رمهبردسی    و

های شایمل گویاه گیر  شا .من م ه (22م  مصالح ش ه )ممییس سه گویه

سطی تبید  مطالاایت م  طریاق فنایور  مطالاایت، ساطی مشایرکت 
امبکارد  .طریا  و تولیا  مسات کنن ه در طرمحی محصاو  و نیا ارضه

مطالق سی مینی هینت و پرسشنیمه  مطالق م مر منیبع سی مینی بی مستفیده  
سانجی ه بکایر مای رود  مطاالق در سای می که برم  سنجش    همکیرم 

گذمر ، نارخ بای ده سرمییه نرخ بی ده بر مسیس امبکرد میلی و  (23)ش 
 در.  ه مساترش  سود در ممییسه بی رقبی  مصبی مر ییبی گردی  فروش و
 کرونبیخ آلفی  روش م  هیپرسشنیمه ییییسنجش پی   حیضر، برم  پژوهش
 .مستفیده ش ه مست بیش ،یم  یدرون یهمسین یکه نوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش  : 1نگاره 

 
 7/0  بایال  آلفی  م یمست، م  ه، نشی  دمده ش 1که در ج و    همینطور

مستفیده ش ه  هی رسشنیمهمنیس  پ ییییهر پرسشنیمه، داللت بر پی   برم
  دمرد.  پژوهش نیدر م

 جزئیات پرسشنامه :1 جدول
عالمتتتتت  متغیرهای مکنون

 ختصاریا 

کرونبتا   آلفای 

(Alpha>0.7) 
 SMARI 931/0 هوش تجیر   نجیره تیمین

 SMANI 897/0 تیمین م یریت  نجیره تیمین

 CEI 906/0 مف میش سطی یکریرچگی سی می 

 SI 836/0 مینیکریرچگی  نجیره تی

 CEP 76/0 امبکرد مطالق م مر منیبع سی مینی 

 BEP 866/0 امبکرد میلی طری مر

 
هی  تهیه ش ه برم  هر شرکت، توسم یکی م  ما یرم  مرشا  شنیمهپرس

ناوی  پرسشانیمه مبتا م باه چنا  مساتید و پایشآنهی تکمیل ش ه مست. 
ص محتاو ، کیرشنیس طبره در  مینه مورد نظر مرسی  ش  تای در طصاو

هی نظر ب هن . بی توجه به بی طورد میان بن   پرسشنیمهشفیفیت و ممییس
 مت من کی در پرسشنیمه مامی  ش .ییرکیرشنیسی ، تغ

بای   معیدالت سیطتیر سی  م  روش م    وهشژپ  هی دمده  لیتحب   برم
 مستفیده ش . Smart-Pls  نر  مف مرو   یح مقل مربعیت ج ئ کردیرو

 هاافتهی

 پژوهش هایهیو فرض  یمدل مفهوم ونآزم

 3و 2کل پاژوهش در شا ینر  مف مر، بع  م  آ مو  م   مفهاوم  یطروج
-دو ببش آ مو  م   منا م ه یبررس جینتی ر ی در. ش ه مست دمده  نشی 
 .مرمئه ش ه مست لیبه تفض سیطتیر  و آ مو  م     رگی
-منا م ه هی م  م   یبترکی معمو  طور به  معیدالت سیطتیر  هی م  
 های مکناو ( و ما    های ریمتغ  های مولفاه  ری)نشی  دهن ه     رگی

 مستمل و ومبسته( هستن .  رهییمتغ نی)نشی  دهن ه رومبم ب  سیطتیر

 

 یر گیآزمون مدل اندازه یبررس

 و  همگرم  رومیی  شیطص،  پییییی  م   گیر هسنجش برم ش م   من م   برم 
 و  )فرنال  های،ماتبایر سای ه  یبررس  برم .  ه مستش   مستفیده  ومگرم  رومیی
م   کیاکردنا  کاه شایمل ماتبایر هار  معرفی مالک سه(  1981الرکر،  
 ین ومریا  متوسام  و  هایم  سای ه  کی( هر  CR)  یبیترک  ییییپی  هی،هیگو

 .بیشن ی( م AVEمستبرمج ش ه )
 
 
 
 

افزایش سطح یکپارچگی  

 سازمان 

(CEI) 
منابع  اخالق مدار عملکرد 

 سازمانی 

(CEP ) 

 

 (SI) یکپارچگی زنجیره تأمین 

 
 

 عملکرد مالی خریدار 

 (BEP ) 

نجیره زهوش تجاری 

 تأمین 

(SMARI ) 

تاثیر و نفوذ مدیریت  

 ( SMANI)  زنجیره تأمین
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 در حالت استاندارد  قی تحق یمدل مفهوم : 2نگاره 

 
 (T-values) یمعنادار  بیضراه با همرا قی تحقی مدل مفهوم : 3نگاره 

 
  بارم 5/0م   شاتریب ،یاایمب  بیرهای  یضرم  برم 4/0م     شتریب  ریممید

 ییییاپی   بارم  7/0م     شاتری( و بAVEمستبرمج ش ه )  ین یمتوسم ومر
م   نکاهیو م منا  رگیمن م ه هی برم ش منیس  م    ینگری( بCRمرک  )

 آم ه 2 ج و  در هیشیطص نیم جیهمگرم هستن . نتی ییو روم  یییینظر پی
 .مست
 

 (CFA)یدییتأ یعامل لیحاصل از تحل جیو نتا یفیآمار توص  :2 جدول

 انحراف معیار میانگین متغیرهای آشکار متغیر مکنون
بارعتتتتتاملی 

(FL) 
AVE C.R 

 نجیاره   14تجیر   هوش
 تیمین

SMARI1 

577/3 946/0 

947/0 

879/0 956/0 SMARI2 917/0 

SMARI3 949/0 

تیمین ما یریت  نجیاره 
 تیمین

SMANI1 

402/2 917/0 

910/0 

830/0 936/0 SMANI2 898/0 

SMANI3 925/0 

مف میش سطی یکریرچگی 
 سی می 

CEI1 

619/3 882/0 

902/0 

842/0 941/0 CEI2 934/0 

CEI3 916/0 

 یکریرچگی  نجیره تیمین
SI1 

382/3 935/0 

795/0 

856/0 902/0 SI2 899/0 

SI3 909/0 

 CEP1 247/4 914/0 957/0 852/0 945/0امبکاارد مطااالق ماا مر 
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 CEP2 854/0 منیبع سی مینی 

CEP3 954/0 

 امبکرد میلی طری مر
BEP1 

639/3 918/0 

962/0 

937/0 878/0 BEP2 972/0 

BEP3 971/0 

 
حیصال م  آ  در  جیکاه نتای   ییاتی یاایمب لیابم  منجی  دمد  تح  پ 

 هایهیاگو یکاه تمایم  گردیا مشبص  ،،  نشی  دمده ش 2ج و  شمیره  
مساتبرمج شا ه   ین یا، متوسم ومر4/0بیالتر م  مالک    یایمب  بیر   دمرم
بیشان  کاه نشای  م  منیسا  یما 5/0  مرک  بیال ییییو پی  7/0   بیال

 دمرد.  رگیمن م ه هی منیس  م   ییییو پی یریمع نیبود  م

ومگرم  قیبل قبو  یک م   بیینگر آ  مسات کاه یاک سای ه در   رومیی
. دمرد  هاییشتعیمل بیشتر  بای شایطص  دیگر  هی  هم  ، نسبت به سی

 قیبال ساطی در وقتای ومگرم رومیی کنن می  بیی (  1981)  الرکر  و  فورنل

ی م  برم  هر سی ه بیشتر م  ومریین  مشترمکی م    AVE  که  مست  قبولی
(. 1392 رضای مده، بیشا  )دمور ، م   در دیگر هی سی ه  وبین آ  سی ه  

 میان های کاه طیناه گیاردییسی صاورت ماممر توسم میتر  نیم  بررسی
 ممایدیر جاذر و هایسای ه باین  همبستگی  ضرمی   ممیدیر  حیو   میتری 
AVE   جاذر  و  هایمربوط به هر سی ه مست. برمسیس نتییج همبساتگی 
AVE  رومیی ومگرم  م    توم یم  ش ،قرمر دمده  3 و  که رو  قطر ج

 .گرفتالرکر نتیجه  -رم در سطی سی ه م  نظر معییر فورنل

 

 AVEمیان متغیرهای مکنون و مقادیر  ی هایهمبستگ: 3جدول

 BEP CEI SEP SI SMANI SMARI 

BEP 968/0      

CEI 605/0 918/0     

CEP 645/0 637/0 923/0    

SI 573/0 545/0 563/0 925/0   

SMANI 557/0 636/0 591/0 628/0 911/0  

SMARI 627/0 549/0 583/0 626/0 616/0 938/0 

 

 :ساختاری مدل یابیارز
م    یطتیرسا  ما    ، رگیاما   منا م ه  ییییو پی  ییم  سنجش روم  پ  
ش . در پژوهش حیضار م  دو  ییبیمکنو  مر    رهییمتغ  نیرومبم ب  قیطر
، مستفیده ش ه (2Q) ینبی شیق رت پ  ی( و ضر2R) نییتع  یضر یریمع

 مست. 
 2R  ریامتغ کیا بار  مبارو  ریامتغ کی ریمست که نشی  م  تیر   یریمع 

 ماالک مما مر اناوم  باه 67/0 و  33/0  ،19/0  مم مر  سه  و  دمرد   مدرو 

. مطیبق بی شودیدر نظر گرفته م  2R   متوسم و قو  ر،یضع  ریممید  برم 
پاژوهش محیسابه شا ه    مدرو  های سی ه   برم  2R،  مم مر  2شکل  

ود  برم ش م   منیس  ب  توم یسه مم مر مالک، م   بهمست که بی توجه  
م    ینبیشیق رت پ یضمن، به منظور بررس نمود. در   ییرم تی   سیطتیر
در  یریامع نیام جیمستفیده ش . بای توجاه باه نتای  2Qبی انوم      یریم  مع
 دمرد. «قو »  ینبیشی، ق رت پکه م  گرفت   جهینت توم یم  4ج و 

 

 ( 2Q) ینیب شیقدرت پ بی( و ضر 2R)نییتع بیضر  ر یمقاد  :4جدول

 ( CEP) عملکرد اخالق مدار منابع سازمانی   (SI)تأمین  یکپارچگی زنجیره   (CEI)افزایش سطح یکپارچگی سازمان   
 عملکرد مالی خریدار  

(BEP) 
2R 444/0 500/0 472/0 416/0 
2Q 365/0 363/0 394/0 166/0 

 
م   پاژوهش حیضار، باه    و سیطتیر   رگیم  برم ش ببش من م ه  پ 

 مساتفیده شا   GOFبی انوم    یریم   م  مع  یم ش کبمنظور کنتر  بر
متوسام و  ر،یضاع ریبه انوم  مماید 36/0و   25/0،  01/0که سه مم مر  

محیسابه  1فرماو   قیم  طر  یریمع  نیش ه مست. م  یمعرف  آ    برم   قو
 :گرددیم 

2RiescommunalitGOF =  (1                                                   

مکناو     رهاییمتغ  یمشاترمک  ریممید  نیینگیم   م    
 . آییپژوهش به دست م 
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 ق یتحق های ر یمتغ یبرازش مدل کل جینتا :5جدول

 Communality 2R   GOF االمت مطتصیر   متغیرهی  مکنو 

    SMARI 879/0 000 /0 ره تیمینر   نجیهوش تجی

 SMANI 830/0 000 /0 تیمین م یریت  نجیره تیمین

 CEI 842/0 444 /0 866/0  458 /0 630/0 سطی یکریرچگی سی می مف میش 

    SI 856/0 500 /0 یکریرچگی  نجیره تیمین

    CEP 852/0 472 /0  امبکرد مطالق م مر منیبع سی مینی

    BEP 937/0 416 /0 مرامبکرد میلی طری 

 
م ش به دست آم ه مست، بر 630/0مم مر   GOF  یریمع  نکهیتوجه به م  بی
 شود.یم    ییتی « قو» م   در ح  یکب

 و ما     رگیامنا م ه  های برم ش م    یم  بررس  پ   :هیهیفرض   آ مو 
 یپژوهش، بررسا   هیهفرضی  هی،و دمشتن برم ش منیس  م    سیطتیر 

 هی،هیم  فرض  کیهر   برم  معنیدمر  یضرم جیمدممه، نتیو آ مو  ش . در  
 جیو نتای  هایهیم  فرض   کیبه هر    مربوط    رهییمستین مر ش ه مس   یضرم

مرمئاه  6درص  در جا و    95  نی یمطم  سطیدر    هیفرض   یحیصل م  بررس
 .ش ه مست

 پژوهش هایهیآزمون فرض  :6 جدول

 (β)رضریب مسی روابط علی بین متغیرهای پژوهش فرضیه
 معناداریضریب  

(T-Value) 
 نتیجه آزمون

H1 تییی  812/3 253/0 کریرچگی سی می مف میش سطی ی ----هوش تجیر   نجیره تیمین 

H2 تییی  873/4 346/0 یکریرچگی  نجیره تیمین ----هوش تجیر   نجیره تیمین 

H3 تییی  874/7 481/0 مف میش سطی یکریرچگی سی می  ----تیمین م یریت  نجیره تیمین 

H4 تییی  400/4 318/0 یکریرچگی  نجیره تیمین ----تیمین م یریت  نجیره تیمین 

H5   تییی  038/2 153/0 یکریرچگی  نجیره تیمین ----مف میش سطی یکریرچگی سی می 

H6    تییی  488/6 471/0 امبکرد مطالق م مر منیبع سی مینی    ----مف میش سطی یکریرچگی سی می 

H7 تییی  661/13 645/0 امبکرد میلی طری مر ----طالق م مر منیبع سی مینی رد مامبک 

 
شا ه مسات. بای   ی یب  6و ج و      3نگیره  در    هیریمتغ   مرمعنید   یضرم  

 96/1م  قا ر مطباق بیشاتر    هایریمتغ  دمر معنی   یضرم  که  نیتوجه به م
   .شون یم    ییتی هیهیفرض  بیش یم 

 

 بحث  
هوش   رمبطه بین  به طور قو  تییی کنن ه  و  و دو آ مو  فرضیه م  نتییج
 یکرایرچگی  و مفا میش  یناه(آفرینویژگی کبی   گارمیش کیر)  تیمینبی مر  

تجیر  وش ه نی  نشی  دهن ه نمش فرضیه دو  شرکتی مست. به االوه،
مبتنی بار تایم و  کنن ه در تولی تیمین  یکریرچگی  می م   در   نجیره تیمین
که نمش   کن می  تییی مین نتییج    ج ی  مست.توسعه محصو     فرمین هی 
 پاذیر ویساکورمناه، رآنو  رفتیرهای   معرفای و تمویات  ،تایمینم یریت  

و به مین ترتی  نگارش ج یا   رم در طصاوص  (24) مستکنشگرمیینه 
قایدر باه   آفرینکایر  هی شارکت.  کنا می  مرمئه  تیمی دمطبی  فرمین هی 

 شارکی  و بیشان می نریآفامر ش  هی فرصتگیر  م  رهشنیسییی و به 
 یکرایرچگی باه ااالوه (.25) ببرن م  مین رمبطه سود   تومنن مینی     تیمین
رون  بای مر  مطالایت فنی، مرمئه برم  بی سییر مرکی  سی می   هیکنن هتیمین
منجار باه  گاذمر ظرفیات و قیمات به مسیئل مطالایت مربوط   و  تیمین
 (.13)  گرددمی توسعه فرمین  و محصو   هی تصمیم بهبود

یت رمهبرد  در آینا ه طومها  باود. م   یکی م  مشکی   تیمینبی مر    هوش
ه و ور  کردآرم جمع تیمینمربوط به شرمیم بی مر  طالایتم هی بیی شرکت

کس  و کایر دمطبای  هی ببش ماتمیدماتبیر و   مف میش  بیاث  م  مین رمه
 . رم فرمهم آورنامبییتی، بی مرییبی و میلی  هی ببشنظیر 
 مررببشای  بر  ینهآفرینرفتیر کیر  تیریربه بررسی  هی  سو  و چهیر   فرضیه
و  15ریا  یناه برنیماهآفرینکیر های ویژگیکه بی    پردمطت  تیمینم یریت  

ما یریت   رومبم مبتبرهمسو بود. مین سیطتیر به صورت    تحمل ریسک
کاه   دها مینشای     پاژوهش. نتییج  گرددمیدر سی می  امبییتی    تیمین
می م   برم  نشی  دمد  یبین طوبپیش  شیطص  تیمینم یریت    شیمرربب

مست.  کس  و کیر ری  برنیمه هی فعیلیت سییر دستییبی به مه من برم 
 تایمینبارم  تومناییی   ماثررباین  شایطص پایش  مین انصر یک  بعالوه
 بود. گیر  شرکتتصمیم فرمین هی  بی یکریرچگیجهت در  هیکنن ه
مبنای  مهام  یک کیرآفرینیینه آفرینبع  کیر که  یج حیکی م  آ  مستینت 

ر  شرکت بستگی مست. کنشگ  تیمینم یریت    هی قیببیتمف میش    برم 
محایم رم بای معرفای   کنشاگر   آیای  کاه  دمرد  ساثم به پیسخ باه میان  

آ   هدمده و با تحات تایریر قارمر  فنو  م یریتی  و  هیفنیور محصوالت،  
نشای    ؟ مین رویکردده می   نشیتنهی به آ  ومکنش    و یی  ده شکل می

 بییستی به محایم م  طریاق  تیمیندهن ه مین محتمی  مست که م یریت  
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م  طریاق   ها ن شکل ده  و بییستی باه میان    ینه طودآفرین ممیت کیرمق
برسان . ما یریت   سی   بای ما یریت مرشا رمبطه  فرهنگ  فرمین  تمویت

ساو  باه وم  ط میتی امال کارده و م  دیربی  به انوم  یک ببش  تیمین
وجاود یاک  مین مدرمک و تصور مستب    تغییر  .مستببش تیکتیکی بوده  

لببه بار ممیومات در برمبار  مست که قیدر به  قو   تیمینم یریت    و  رهبر
ریا   رمهبارد  شارکت ومرد کارد  ناوآور  در فرمینا  برنیماه  تغییر و
صبور و مشتیق بارم   کیرکنینیهم چنین نیی من   مسئبه مین  (.26)بیش 

و رمهبارم  کایرکرد   مصبیومح  کس  و کیر   توسعه یک رمبطه قو  بی
بباش  ی  ومح  کس  و کیر یی ریای طود رم به ریکیرکنینی که  مست.  

 کاه چگوناه آنهای بررسان منیبع منسینی بی معرفی طود ن دیک کرده و م   
تجربییت  کس   می   یید  رم صرن آنهی  .  ن کمک کن  هیآ به    ن تومنمی

، شایوه طرن میچه چی   رم هی شرکتدر مورد مین که آگیهی    و  دیگرم 
در مرحبااه بعاا   .ناا کنمی مطالااایت کساا  ،فرمیناا  تاایمین طریاا  و

پ  من م  پاو   برم   شرکتشیوه کمک به    رم در طصوص  پیشنهیدهییی
 مرمئاه م  طریق توساعه رمهبارد منیسا   گی کنن   تیمینو بهبود امبکرد  

طود در سای می  رم بهباود  ماتبیر ،تیمینم یریت  ه مین ترتی ،ب  .دهن می
و  هایتیم در مینتیمنجر به پذیرش نهییی م یرم    فرمین   و مین  ببش می

 .شودمیری   ومح  کس  و کیر برنیمه فرمین هی 
مشایرکت   شارکتی م  حیاث  بر مسیس فرضیه پنجم یکریرچگی فرمین هی

 و نیا  طرمحای فرمینا  و محصاو تایم های   هدر جبسا  کننا گی تیمین
مرار  . مین اومملگرددمینتییج رمهبرد  مر ییبی  پذیر  در قبی مسئولیت
طیرجی م    هی کنن هتیمین  مشیرکتو    یکریرچگی  می م   دمر  رو معنی

میان  نتیجه .دمرد مطالایتی و فرمین  تیمی هی سیستممیی  طریق رومبم  
وضعیت ما یریت به مین معنی که ؛ نتییج قببی همبومنی دمرد  بیپژوهش  
 های  بهتارگیار بارم  تصامیم  هی  کیر  درو  شرکتیتیم  به  تیمین
گنجینا    بارم  بیشاتر های  هنو  تاالش  ، بی مین حی کن میکمک  
 کایرکرد  ال   مسات.  های گیر در تصمیم  گی کنن تیمین  هی دی گیه

-مینا  برنیماهدر فر تیمینم یرم   به مشیرکت فعی   ،تیمیننفوذ م یریت  
طود  هی می ه پنهی  مین   گیر  م مشروایت ببشی ه و به پیش  ری  
 .من ن مشتهری   نمشی فرمین  برنیمهدر در گذشته آنهی  یرم    ؛کن میکمک  

کاه بار مسایس آ    شاودمیمین سطی م  مشیرکت موج  میجید مبنییی  
کن . بی منجای  کنن ه مستفیده ارضه هی دی گیهم     تومن می  تیمینم یریت  

م  جمبه دیا گیه )  نظرمت  تنوع  سی  بیشینه  ینه بیآفرینکیر  مین کیر، فرمین 
 های تیمهمگنای    سای  کمیناه  ( وطایرجی   هیکننا هتیمینو نظرمت  
 تومن می تیم م یریت  ص مییو تک  همگنی(.  27)  ییب میتوسعه    م یریت

 ه منفای رم باینمح ود کن . مطیلعیت دیگار رمبطا  ینه رمآفرینفعیلیت کیر
 ترکیا (. 28نا  )مییفتاه ور  و تغییارآپذیرش نو  همگنی تیم م یریت و

 طایرجی هساتن  هی کنن هشیمل ارضهمفرمد تیم که   ترمتنوعو    ترامیق
ش ه   فرمین هیور   آتوسعه محصوالت ج ی  و نو  موج  مف میش  تومن می

یج حیصل م  نتی (.29)دمشته بیشن همرمه و سرمنجی  موفمیت شرکت رم به 
 مثلفاههر دو  ده  که  می  هی  ششم، هفتم و هشتم نشی آ مو  فرضیه

-ارضاه یکریرچگی بین شارکتی و) ش ن  ذکر  قبالًکه    ینهآفرینکیر  رفتیر
دمشاتن .  تایریرمیلی  و مطالق م مر منیبع سی مینیامبکرد  کنن ه( بر رو 

 مطاالق و  نیروهای  فرمسای مینی  رقیبت مبتنی بر ظرفیت، کاه در آ   در
 کاه قایدر باه میجاید  هی شرکت  هی هستن ،شرکت  رمهبرد   هی دمرمیی
ساود   ،بیشان   تایمینبای اوممال کبیا      مرتبایطیمطالقی و    هی شبکه

باردمر  کرای  به سابتی قیبال  هیشبکه   یرم مین  .(30)برن میسرشیر   
پییا مر و بایالتر م  حا    هستن  و به مین ترتی  منجر به امبکرد بای مر 

هی  م یریتی بر تارویج مساتفیده م  یکریرچکی سیستم  .شودمیگین  میین
مجا م   ماثرر سی  یکریرچه(. 2) هی  تولی  م ر  تیریرگذمر مستآور فن

و دمناش،   هایمهیرتباه تساهیل توساعه    تومن می  تیمین  مبتبر  نجیره
 آفارینور  دمنش که در نهییت مر شآجمع  شرکت و  هی گ ینه  مف میش
 هی مهیرتم  طریق ییدگیر   توم رم می  مر ش    (25)  کن کمک    هستن 
 ننا هکتایمینمکمال شارکی   منایبع و مستفیده م ، مطالق م مر   ج ی   
امبکرد طریا مر م  جمباه کایهش  مای    هی شیطص  (.31)  نمودمیجید  

موجا  میجاید  کیفیات محصاو  حی محصو  و بهبودممنتظیر، بهبود طر
 نرخ بی ده بای مر   و  مف میش مر ش سهی   و در نهییت  ش ه  اوممل رقیبتی

 بیشا میقببای    هی پژوهشمین نتیجه موی  نتییج    بیال رم به دنبی  دمرد.
موجا  بهباود امبکارد  یایدگیر  یناه وآفرینگرمیش کیر ی  دمدن نش  که

(. 32)  شاودمیکیفیات     مای  چرطاه و  م یریت ارضه م  حیث رومبام،
م یریت ارضاه  هی ظرفیت  کننمیمبم رم درک وکه مین ر  هیییشرکت

-تیمین سی  یکریرچه م  سطوح بیال  در کالس جهینی رم توسعه دمده و
قیبل توجهی رم نسابت باه ساییر   ود امبکرد میلیبهببرده و  کنن ه بهره  
 .من دمدهرقبی نشی  
  مذمکره و رمهبر  ،ام  قرمردمد  هی مهیرت  ،تیمینبی مر    هوشبی  کیرکنی   
 های مهیرتسی  ، تیم  هی مهیرتمهمیت  .(  33و    13)  ی رم دمرن م یریت

 مساتبررسای شا ه نیا   دیگر هی پژوهشمبم در وم یریت ر  رهبر  و
طصاوص میان رشاته   آینا ه در  های پژوهشمبنییی قو  برم     و  (33)

 .رودمینوظهور به شمیر  پژوهشی
باه   بییستی  تیمینم یریت    هی سی می که    کن میپیشنهید    پژوهشمین  

مومفق مین موضاوع   نی   برطی م  م یرم   ینه فعیلیت کنن .آفرینیرشکبی ک
آ مدمنه فعیلیت    و لمستم ییبیمنبع رمهبردهی  متبیذ بییستی در هستن  که

در قبای   ورمناه مساتفیده کارده وآکنن ه ج ی  و نوتیمینکنن  و م  رومبم  
د  ممکی  دم  برم   پذیر بیشن . تغییر یک فرهنگ سی مینینتییج مسئولیت

 نیی منا   یناه، میا ه ج یا   مسات کاهآفرینفعیلیات کیر  جهت  هیتیمبه  
 .بیش میبهتر  یوهش آ  به انوم  یک مرمئهبیشتر قبل م   هی پژوهش
نبست نشای  دمده شا  چن ین مح ودیت دمرن .    مین پژوهش  هی ییفته

رینینه به امبکارد شارکت نیی منا  آفکیر  ی م  رفتیربّکه حبمه و  نجیره اِ
ینا ه بییا  باه بررسای مرارمت آ های پاژوهش.  عیت بیشتر  مساتمطیل
-ارضه نظیر امبکرد میینجی یی تع یبگر  متغیرهی   مستمیم م  طریقلیر

برردم ن . میان  تیمی و مررمت صنعت  فرمین هی کنن ه، پیچی گی فنیور ،  
های  پژوهشممکن مست متغیر بیشن  و بر نتییج مرر بگذمرن   یرم   اوممل
ریا   ما یریت ارضاه برنیماهو  کننا هتیمین یکریرچگی  بر رو   من کی

ر مینن  من م ه شرکت، سایطتی امومی متغیرهی مست. سییر   صورت گرفته
نیا    من شا همطارح    یناهآفرینکه در منیبع کیر  گرمیش م یریت  شرکت و

  گذمر بیشن . مررممکن مست بر نتییج مین پژوهش 
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 تایمینی برم  مطیلعه م یریت  مبنیی  به انوم   ینهآفرینمفیهیم کیر  کیربرد
مکمال و  میان پاژوهش کاهنتییج  هنو  در مرمحل مولیه طود قرمر دمرد و

 نظار  مبیحثمین  موج  مف میش ماتبیر ،طیر مستسییر مطیلعیت م  موی 
میان دیا گیه مرمئاه   قاو  بارم   ینتییج مبنیی  شود. به االوه،می  موجود
یک  توسعه هی برم شرکتکیرآفرینینه، یک ویژگی مهم   کن  که رفتیرمی
 رود.به شمیر می تیمینرهبر  م یریت    تیم
 

 نتیجه گیری
هی  موفاق ببش مینکه که آییمبنی بر در پیسخ به سوم  مصبی پژوهش 

 دمرم  رفتیر مطالق م مرمنه در م یریت  ،کیرآفرینینه   نجیر  تیمین  م یریت
یی طیر؟ یی به  بیشن کنن گی  طیرجی و ذینفعی  دمطبی میتیمین  هی گروه

ابیرتی م یریت  نجیره تیمین کیرآفرینینه تی چه ح  می تومنا  بای لحای  
ود موفق بیش ؟ بیی  گفت نتییج تحمیق کرد  مطالق در پیشبرد مه من ط
هوش بی مر تیمین و نفاوذ ما یریت )  نشی  دمد م یریت تیمین کیرآفرینینه

منظور بهبود امبکرد هی به  کنن هتیمین( به یکریرچگی در شرکت بی تیمین
کنن . بر مسیس نتییج به دست آم ه م  پژوهش حیضر می میلی کمک می

ینیناه م  کاه امبکارد مطاالق م مرمناه توم  گفت م یریت تیمین کیرآفر
سی می  رم مورد توجه قرمر می دهن  منجر به مف میش ساطی یکرایرچگی 

  باود.  مهای  بود  مه من م یریت تیمین طوسی می  و به طبع موفمیت آم 
چرم که یکریرچگی  نجیره تیمین در گارو امبکارد مطاالق ما مر منایبع 

بای کمک می کن  تی    م  تیمین  به م یر  نتییج مین مطیلعهسی مینی مست. .
گاارمیش  بااه ساامت تاایمین ببااش ماا یریت فرهنااگ و فرآیناا تغییاار 

های  و پاژوهش  امبکرد طود رم بهبود ببشن و مطالق م مر  کیرآفرینینه  
-پذیر رم بارم  بهارهتومن  بستر و مبنییی منعطین می   مینه  ر مینبیشتر د

تایمین و    یریتمصاو  ما  برم  توضیی  گیر  م  سیطتیرهی  کیرآفرینینه
 در مطتییر بگذمرد. برآین هی  سی مینی بی مبنی  مطالقی

 

 مالحظه های اخالقی

 تمینم دهتفیاسام ردواما  یبعامن  معرفی  بی  ،یاطالقم  لاص م  حیضر  ممیلۀ  در
 هش  دهشمر  رامحتا ریارآ ثلفینام   وامعن قاحو  تااییر  ابمیدمر   

 .ستم
 

 هنام واژه
1. Development of  entrepreneurship  توسعه کیر آفرینی 

2. Entreprential behavior  رفتیر کیرآفرینینه 

3. Supply chain  نجیره تیمین  

4. Supplier   تیمین کنن گی 

5. Distributers   تو یع کنن گی 

6. Integrity  یکریرچگی 

7. Business ethics  مطالق کس  و کیر 

8. Ethics مطالق 

9. Social responsibility  مسولیت مجتمیای 

10. Conciousness  وج م 

11. Commitment  تعه 

12. Economical factors   اوممل مقتصید 

13. Culture of entrepreneurship  فرهنگ کیرآفرینی 

14. Commercial intelligence   هوش تجیر 

15. Planning    برنیمه ری 
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