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عملکرد زنجیره دراین مقاله هدف بررسی تأثیر مزایای استراتژیک کسب و کار الکترونیکی بر : چکیده

تأمین شرکتهای کوچک و متوسط تولید مواد غذایی است. بدین منظور بر اساس تحقیقات قبلی انجام 

شده و مطالعه ادبیات مرتبط با موضوع، اقدام به شناسایی مدل اولیه تأثیر کسب وکار الکترونیکی بر 

و یا  رقابت یک سازمان گیچگون به به تغییرات عملکرد زنجیره تأمین شده است. مزیت استراتژیک

می باشد روابط مشتری  همسوسازی ومزیت رقابتی، مرتبط است که شامل مؤلفه های زنجیره تأمین 

های مرتبط با هریک شناسایی و تعیین شد. در ادامه با استفاده از ابزار پرسشنامه طراحی و شاخص

کارهای کوچک و متوسط آوری نظرات صاحبان کسب وشده بر مبنای مدل مذکور نسبت به جمع

های مرتبط با هر یک از مؤلفه ها و ارتباطات آنها با متغیر زنجیره تأمین اقدام شده و انواع شاخص

مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها مدل نهایی و 

پیاده سازی کسب و کار  دهد کههای اثرگذار شناسایی شدند. نتایج حاصل نشان میشاخص

های کوچک ومتوسط تولیدی مواد غذایی منشا ارتقاء عملکرد و قابلیت های الکترونیکی در شرکت

 زنجیره تأمین است.  

 : کسب و کار الکترونیکی، مزایای استراتژیک، عملکرد زنجیره تأمین.واژگان کلیدی

 

 مقدمه

ها، تأمین کنندگان، مشتریان و اطالعات مبتنی بر وب بین شرکت، به ویژه انتقال (IT)توسعه سریع فناوری اطالعات 

(. عالوه بر این، 2002دهندگان خدمات مختلف، مدیریت اطالعات در زنجیره تأمین را بهبود داده است )جانسون و ونگ،ارائه

ات معیار مهمی برای گذاری اطالعای به فرآیندهای کسب و کار مشترک که در آن اثربخشی اشتراکشرکت به طور فزاینده

 (.2002موفقیت است، وابستگی دارد )مک الرن و همکاران، 

های های بیرونی و ارتباطبرای فراهم ساختن فعالیت(ICT)  فناوری اطالعات روی استفاده از یالکترونیک کسب و کارتمرکز 

های کوچک و داشت که تعدادی از شرکت( بیان 2008ریموند و برگرون )ها و دیگر مشاغل است. کسب و کار با افراد، گروه

تری در میان رقبایی های کسب و کار الکترونیکی هستند و آنها به نوبه خود به نتایج مثبتمتوسط در حال حاضر دارای قابلیت

 اند.یافتههایی نیستند، دستکه قادر به توسعه چنین قابلیت

های کسب و کار کاربردهای کسب و کار الکترونیکی و مرتبط با مدل و ادغام مدیریت فناوری اطالعات براین روشن است کهبنا 

 .دهدجدید یک نقش محوری را در مدیریت زنجیره تأمین به دست می
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موضوع مهم و حیاتی در تکنولوژی جهان امروز به  بنابراین، درک ارزش کسب و کار الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین

رات کسب و کار الکترونیکی مورد نیاز است تا قادر به مقایسه پتانسیل این فناوری ادغام شده و دانش زیادی از اث. رودشمار می

با این حال، ارتباط تنگاتنگ این دو مفهوم یعنی، مدیریت زنجیره (. 2004فرآیندهای کسب و کار باشیم )مک الرن و همکاران،

سخت   تأثیرکسب و کار الکترونیکی بر روی مدیریت زنجیره تأمینتأمین و کسب و کار الکترونیکی، آن را برای ارزیابی نوع 

مدیریت زنجیره تأمین  گذاری فناوری اطالعات و کاربرد کسب و کار الکترونیکی درسازد. عالوه بر این، ماهیت سرمایهمی

 .متفاوت است

ارزیابی ارزش کسب و کار  مقایسه تعامل بین فناوری و محیط کسب و کار و در نتیجه فراهم آوردن یک مبنا برای

 برانگیز خواهد بود.الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین چالش

 کند،می حرکت تجاری موانع کاهش و فناوری اطالعات پیشرفت از ناشی یکپارچگی سمت به جهانی اقتصاد که همچنان

 بازارهای در مشارکت برای متوسط و کوچک کارهای و کسب برای زیادی را هایفرصت الکترونیکی فرایندهای از برخورداری

 (. 2006آورد)استیفن و پیتر،می فراهم المللی بین و ایمنطقه

توانند می هستند، ارتباطات و اطالعات فناوری بوسیله شده عرضه هایپتانسیل از استفاده به قادر که هاییاین، سازمانبربنا

ببندند  کار به طور مؤثرتری به را دانش مدیریت مشتری، با روابط مدیریت تأمین، زنجیره مدیریت چون جدیدی هایفرآیند

 (.2013)مری کیویو،

با توجه به موضوعات ذکر شده و تأثیر کسب وکارالکترونیکی و مزایای استراتژیک آن بر عملکرد سازمانی و همچنین تأثیر 

له کوشیده ایم، ارتباط مزایای استراتژیک کسب متقابل کسب وکارالکترونیکی و زنجیره تأمین بر یکدیگر، در این مقا

پژوهش  امید کهوکارالکترونیکی  را بر عملکرد زنجیره تأمین و در کسب وکارهای کوچک و متوسط ایرانی بررسی کنیم. با این 

 حاضر بتواند به عنوان راهنمایی جهت توسعه و گسترش کسب کار الکترونیکی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.

 دبیات پژوهشا

ها و ه اطالعات به نحوی که منجر به پیشبرد برنامهئآوری، پردازش و اراای در جمعهنهاهر نوع استفاده از فناوری رایبه  

توان گفت گویند. در یک نگاه کلی میتجاری باشد، کسب و کار الکترونیکی میهای یک سازمان با اهداف تجاری و غیرفعالیت

-شود، بلکه فرایندهایی چون خدمتها مینه تنها شامل خرید و فروش کاال و خدمات از طریق شبکه الکترونیکیکسب و کار 

رسانی به مشتریان، همکاری با همکاران تجاری، آموزش الکترونیکی و انجام تعامالت الکترونیکی درون سازمانی را هم شامل 

 (. 2006و همکاران،  شود )توربانمی

الکترونیکی حاصل پیشرفت فناوری اطالعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده کسب وکار 

وری، مزیت رقابتی، توانند با استفاده از این فناوری بر پارامترهایی نظیر بهرهاست. این اعتقاد وجود دارد که کشورها می

کار، کمک به بهبود و افزایش شفافیت بازار و غیره های جدید برای نیرویتالمللی، ایجاد فرصدسترسی بهتر به بازارهای بین

 .تأثیر بگذارند

 و رشد باال، پذیریانعطاف جمله از توجهی قابل هایظرفیت و هاازمزیت برخورداری دلیل به متوسط و کوچک هایبنگاه

 برای متخصص انسانی نیروی تأمین کار، نیروی جذب باالی پتانسیل نوآوری، و خالقیت بروز بالقوه و پرورش کارآفرینی، توسعه

 جهت کوچک هایاندازهپس بزرگ و...، تجمیع هایشرکت با مقایسه در صنعت از خروج هزینه بودن کم های بزرگ،شرکت

 بومی، صنعتگران توسط آن اجرای و مناطق از بسیاری در استقرار قابلیت و خام محلی مواد و منابع از استفاده و گذاریسرمایه

 (.1394است )شعبانی، بوده کار و کسب و اشتغال توسعه اندرکاراناز دست بسیاری توجه کانون

-شامل می را هستند درگیر مشتری )سفارش( درخواست در تکمیل که غیرمستقیم و مستقیم مراحل کلیه تأمین زنجیره

سازی هماهنگ و تأمین زنجیره طول در سازمانی واحدهایسازی یکپارچه وظیفه تأمین زنجیره مدیریت اساس این شود. بر

 تأمین کامل زنجیره یک پذیریرقابت بهبود هدف با و تقاضای مشتری برآوردن به منظور را مالی و اطالعات مواد، جریان

 (.1390دارد)نورنگ و ایردیموسی، برعهده
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یافته است، تأثیر زیادی را تقریباً های اخیر، فناوری اطالعات و ارتباطات که از آن کسب و کار الکترونیکی تکامل در سال

در قالب  مدیریت زنجیره تأمینظهور کسب و کار الکترونیکی تأثیراتی بر . های جامعه به وجود آورده استروی همه بخش

-منجر شده است. بنابراین کسب و کار الکترونیکی، سازمان را به تغییر از شبکهدارد که به تولید جهانی  تولیدات الکترونیکی

سازد دارند، قادر می های متمرکز، یکپارچه عمودی و امکانات تولید تک سایت که به لحاظ جغرافیایی، شبکه منابعی پراکنده

 (.2007 کند )یین و خو،که، در مجموع  برای مشتریان ارزش ایجاد می

 روز مطالعات متعددی اقدام به ارزیابی تأثیر کسب وکار الکترونیکی بر عملکرد زنجیره تأمین نمودند. از جمله:تا به ام

های این ( در پژوهشی به بررسی نقش کسب وکار الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین اشاره دارد. داده2014هری سون )

که تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین از به دست آوردن پژوهش از طریق وب و ایمیل بدست آمد. وی تأکید کرد 

ها همچنین نشان داد که کسب و کار یافته .کندهای رقابتی در محیط کسب و کار پویا نقش بسیار مهمی ایفا میمزیت

 الکترونیکی ظرفیت تأثیر بر جریان فیزیکی، اطالعات و مالی زنجیره تأمین را دارا می باشد.

( روند کسب و کارالکترونیکی بر مدیریت زنجیره تأمین را مورد بررسی قرار دادند. مطالعه نشان 2013ارفع سالم و همکاران )

 داد که کسب و کار الکترونیکی به ادغام با مدیریت زنجیره تأمین گرایش دارد. 

بر پویایی زنجیره تأمین پرداخت. نتایج نیز اشاره  ای به ارزیابی تأثیر کسب وکار الکترونیکی(در مقاله2004دیسنی و همکاران )

 هایی پویایی زنجیره تأمین دارد. به تأثیر مثبت فناوری اطالعات و کسب وکار الکترونیکی بر جنبه

های زنجیره تأمین و عملکرد بنگاه در شرکت سایپا مورد بررسی اثر فناوری اطالعات را بر قابلیت( 1392واردی و همکاران )

تواند سازی فناوری اطالعات در شرکت مورد مطالعه میدادند. نتایح حاکی از آن است که توانمندی و برخورداری از پیاده قرار

فناوری اطالعات هم به طور مستقیم و هم به طوری  سازیهای زنجیره تأمین باشد. به عالوه پیادهمنشأ ارتقا عملکرد و قابلیت

 داری دارد.ین تأثیر مثبت و معنیغیرمستقیم بر عملکرد زنجیره تأم

توسط شورای زنجیره تأمین معرفی شد، که یک  1996در سال  این مدل :(SCOREمدل مرجع عملیات زنجیره تأمین)

رای ادغام مفاهیم باست. مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین  مدیریت زنجیره تأمینهای عالقمند به سازمان جهانی از شرکت

 زنجیره برایگیری و همچنین به عنوان بهترین تمرین تجزیه و تحلیل و اعمال آنها اندازه فرآیند فرایندها،مهندسی مجدد 

 در پیوسته هم به سازمانی درون فرآیندهای از سری یک به عنوان را تأمین های زنجیرهفعالیت مدل کند. اینمی تالشتأمین 

 تحویل و ساخت منبع، ریزی،برنامه :شامل که داندمی دخیل را عامل چهار انبه مشتری کنندگانتأمین اتصال برای و گرفته نظر

 هامدیریت دارایی و هاهزینه پذیری،انعطاف تحویل، پاسخگویی/ پایایی: معیار وسیله چهار به عامل چهار این از یک هر باشد.می

 (.1385زنجیرانی ومدرس یزدی، شوند)محمدیمی ارزیابی

( 1387( و حیدری قره بالغ)2010)و همکاران (؛  تراکمن2012)و همکاران (؛ اقمی1392سلیمانی سه دهی)این مدل توسط 

 گیری عملکرد زنجیره تأمین در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.برای اندازه

مدل مزایای استراتژیک کسب وکار الکترونیکی شامل سه بعد: مزیت رقابتی، همسوسازی، روابط مشتری می باشد. که هریک 

 از ابعاد آن مطابق جدول زیر  شامل شاخص های مختلفی می باشد؛ 
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 مزایای استراتژیک کسب و کار الکترونیکی معیارهای عملکردی -1جدول

کار  ابعاد مزایای استراتژیک کسب و

 الکترونیکی
 هاشاخص

 مزیت رقابتی

کاهش مزیت رقابتی رقبای 

 موجود

تایجاد مزیت رقابتی برای شرک  

 همسوسازی

ره همکاری بهتر با شرکای زنجی

 تأمین

-ازمانتوسعه ارتباطالت با دیگر س

 ها

 روابط مشتری

 مدیریت ارتباط با مشتری

درک بهتر مشتری از زنجیره 

 تأمین

 

 بنابراین مدل مفهومی پژوهش حاضر به صورت زیر می باشد؛ 

 
 مدل مفهومی پژوهش حاضر -1شکل

 

 روش پژوهش 

ها از افراد آوری دادهبه منظور بررسی  اثر مزایای استراتژیک کسب و کار الکترونیکی برعملکرد زنجیره تأمین و به منظور جمع

سؤال برای  8های شناسایی شده از ابزار پرسشنامه، استفاده شده است. برای این مطالعه، پرسشنامه با نمونه بر اساس شاخص

سؤال دیگر در رابطه با موضوع  6سؤال در رابطه با ویژگیهای جمعیت شناختی و  2ها استفاده شد. آوری دادهبررسی و جمع

باشد که بصورت پنج گزینه و بر اساس ساخته میش محققاصلی پژوهش می باشد. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوه

 مقیاس لیکرت طراحی شده است. 

نظرات صاحبنظران و اساتید مورد  و در این پژوهش برای تعیین روایی پرسشنامه آزمون روایی محتوا )آزمون تحلیل ماده(

گیری شد. مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اندازهنیز با استفاده از آلفای کرونباخ  استفاده قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق

 باشد.میSPSS19 ها . نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل دادهحاصل شد 943/0

تولید مواد عذایی کوچک و متوسط واقع در داخل و حومه شیراز  هایشرکت و صاحبان جامعه آماری در این پژوهش مدیران

-های کوچک و متوسط میبا اندازه یهای مواد غذایی و آشامیدنشرکت 304کارها شامل،  ژوهش کسب ودر این پ .باشدمی
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با استفاده از  باشد و حجم نمونه آماریها میبندی شرکت همان نفرات شاغل در شرکتباشد. معیار مورد نظر برای طبقه

ای و سپس از ها ابتدا به صورت تصادفی طبقهنمونه .در نظر گرفته شدنفر  169 تعداد فرمول اول کوکران محاسبه شد که

شود. جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم، از فرمول  اول کوکران برای درون هر طبقه به صورت تصادفی ساده انتخاب می

  .حاصل شدپرسشنامه به صورت کامل  147پرسشنامه توزیع شده  169از مجموع جامعه محدود استفاده گردید. 

های مختلف زنجیره تأمین آزمون فریدمن گیری سطح تأثیر مزایای استراتژیک کسب و کار الکترونیکی در جنبهر اندازهبه منظو

استفاده گردید که نتایج حاصل از آن در قالب  tهای پژوهش از آزمون مقداری همچنین برای آزمون فرضیه .استفاده شد

 جدول زیر ارائه می گردد

 

 های پژوهشیافته

 3/55گویان دارای کسب وکار با اندازه کوچک و درصد از پاسخ7/44نتایج حاصل تجزیه و تحلیل از پرسشنامه نشان داد که

سال،  5دهندگان کمتر از درصد از پاسخ 6/2درصد آنها دارای کسب و کار با اندازه متوسط بودند. همچنین نتایج نشان داد که 

سال سابقه فعالیت در صنایع غذایی را  15درصد بیشتر از  2/35سال و  15تا  10د درص 8/40سال،  10تا  5درصد بین 4/21

 باشند.دارا می

بندی هر یک از عوامل مرتبط با اجزای زنجیره تأمین و مزیت کسب و کار الکترونیکی بمنظور شناسایی نقاط قوت و جهت رتبه

 دید.ضعف کسب و کارهای کوچک و متوسط از آزمون فریدمن استفاده گر

 میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با زنجیره تأمین -2جدول

عوامل مرتبط با زنجیره 

 تأمین

میانگین 

 رتبه

 09/13 قابلیت اطمینان

گوییپاسخ  59/12 

پذیریانعطاف  50/10 

هامدیریت دارایی  80/8 

 24/7 هزینه

 

 معنی داری آزمون فریدمن زنجیره تأمین -3جدول

مقادیر محاسبه 

 شده

های شاخص

 آماری

 تعداد 147

850/1595 2 
 درجه آزادی 19

00/0 
داری عدد معنی

(sig) 

 

باشد و کمترین رتبه مربوط به گردد، باالترین رتبه مربوط به قابلیت اطمینان میمشاهده می 2همان طور که درجدول 

 باشد.هزینه زنجیره تأمین می
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 میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با مزیت استراتژیک -4جدول

عوامل مرتبط با مزیت 

 استراتژیک

میانگین 

 رتبه

 04/22 همسوسازی

 11/20 روابط مشتری

 35/13 مزیت رقابتی

 

 معنی داری آزمون فریدمن مزیت استراتژیک -5جدول

 های آماریشاخص مقادیر محاسبه شده

 تعداد 147

055/2300 2 

 درجه آزادی 35

00/0 
داری عدد معنی

(sig) 

 

باشد و کمترین رتبه مربوط به مزیت مربوط به همسوسازی می گردد، باالترین رتبهمشاهده می 5همان طور که درجدول 

برای آزمون فرضیه های پژوهش و تأیید یا رد آن ها استفاده می گردد که نتایج حاصل از  tاز آزمون مقداری  باشد.رقابتی می

 .گرددآزمون فرضیه های پژوهش در قالب جدول زیر ارائه می

 

 آزمون فرضیه های پژوهش -6جدول

ضفر

 یه
 مسیر

اعداد 

 معناداری

وضعیت 

 فرضیه در  مدل

1 
زنجیره تأمین قابلیت اطمینان  مزیت رقابتی ناشی از کسب وکار الکترونیکی بر

 گذارد.اثر می
 رد -93/1

2 
زنجیره تأمین مدیریت دارایی  مزیت رقابتی ناشی از کسب وکار الکترونیکی بر

 گذارد.اثر می
 تأیید 08/2

3 
زنجیره تأمین  پذیریانعطاف ناشی از کسب وکار الکترونیکی برمزیت رقابتی 

 گذارد.اثر می
 تأیید 43/2

4 
-زنجیره تأمین اثر می هزینه مزیت رقابتی  ناشی از کسب وکار الکترونیکی بر

 گذارد.
 رد 25/0

5 
زنجیره تأمین اثر  پاسخگویی مزیت رقابتی  ناشی از کسب وکار الکترونیکی بر

 گذارد.می
 تأیید -27/2

6 
زنجیره تأمین قابلیت اطمینان  همسوسازی ناشی از کسب و کار الکترونیکی بر

 گذارد.اثر می
 رد 06/1

 رد -99/0زنجیره تأمین مدیریت دارایی  همسوسازی ناشی از کسب و کار الکترونیکی بر 7
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 گذارد.اثر می

8 
زنجیره تأمین  پذیریانعطاف همسوسازی ناشی از کسب و کار الکترونیکی بر

 گذارد.اثر می
 رد -25/1

9 
-زنجیره تأمین اثر می هزینه همسوسازی ناشی از کسب و کار الکترونیکی بر

 گذارد.
 رد 17/0

10 
زنجیره تأمین اثر  پاسخگویی همسوسازی ناشی از کسب و کار الکترونیکی بر

 گذارد.می
 رد 21/1

11 
زنجیره قابلیت اطمینان  برروابط مشتری ناشی از کسب و کار الکترونیکی 

 گذارد.تأمین اثر می
 رد 43/1

12 
زنجیره مدیریت دارایی  روابط مشتری ناشی از کسب و کار الکترونیکی بر

 گذارد.تأمین اثر می
 رد -38/1

13 
زنجیره تأمین  پذیریانعطاف روابط مشتری ناشی از کسب و کار الکترونیکی بر

 گذارد.اثر می
 رد -61/1

14 
-زنجیره تأمین اثر می هزینه روابط مشتری ناشی از کسب و کار الکترونیکی بر

 گذارد.
 رد 09/0

15 
زنجیره تأمین اثر  پاسخگویی روابط مشتری ناشی از کسب و کار الکترونیکی بر

 گذارد.می
 رد 37/1

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه

در میان عوامل مربوط به اجزای مزیت استراتژیک در کسب وکارهای  ،نتیجه آزمون فریدمن نشان داد کهنتایج حاصل از 

کوچک و متوسط تولید مواد غذایی شهر شیراز همسوسازی دارای باالترین میانگین رتبه و پس از آن روابط مشتری و سپس 

شرکاء زنجیره تأمین و توسعه بایستی ابتدا عوامل مربوط به همسوسازی)همکاری بهتر با مزیت رقابتی قراردارد. بنابراین می

ها( تقویت شود و بعد ازآن روابط مشتری )مدیریت ارتباط با مشتری و درک بهتر مشتری از زنجیره ارتباطات با دیگر سازمان

 تأمین( و در نهایت عامل مزیت رقابتی)کاهش مزیت رقابتی موجود و ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت( تقویت شود.

کسب و کار الکترونیکی بر عملکرد زنجیره مزایای استراتژیک نتیجه کلی حاصل از پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر مثبت   

( جهت بررسی نقش کسب وکار الکترونیکی 2014های خارجی شامل، مطالعه هری سون )تأمین با نتایج حاصل از پژوهش

و کار الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین در به دست آوردن در مدیریت زنجیره تأمین اشاره کرد. وی بیان داشت کسب 

-( در مقاله2014کند، همچنین، مریناگی و همکاران )های رقابتی در محیط کسب و کار پویا نقش بسیار مهمی ایفا میمزیت

 (؛ 2013)مکارانو های به تأثیر مثبت فناوری اطالعات در توسعه مزیت رقابتی زنجیره تأمین اشاره دارد، ارفع سالم 

 ( ؛ گئو لیکک2001( و و وی نر )2002( و و مک الرن)2002(؛ فروهلیک و وست بورک )1995باورساکس و دوقتری )

های داخلی نیز با نتایج حاصل از خوانی داشت. در خصوص پژوهش( هم2004( و بارات )2004(؛ مک لز )2002)وهمکاران 

 باشد.راستا میهم (1385ناطق و یعقوبی)( و 1383)ان و همکار رزمی  و (1383های چاروسه)پژوهش

گردد، در صنایع دیگر با توجه به اینکه این پژوهش تنها در صنعت مواد غذایی مورد آزمون قرار گرفته شده است پیشنهاد می

 .نیز مورد آزمون و پژوهش قرار گیرد و نتایج آن با نتایج پژوهش حاضر مقایسه گردد 
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 :گرددارائه می ،های زیر به عنوان پیشنهادهای کاربردیها راهکاراین تحقیق به خصوص فرضیهبا در نظر داشتن 

 توسعه همه جانبه ابزارهای فناوری اطالعاتی و کسب وکار الکترونیکی توسط عوامل دولتی و سازمانی؛ .1

به اهداف بهبود عملکردی  لزوم توجهی خاص به توسعه همزمان و همه جانبه زیرساختهای الکترونیکی در جهت دستیابی .2

 زنجیره تأمین در حد باال؛

 گذاری؛های اطالعات در سطح کاربری در کسب وکارها توسط متولیان سیاستتوسعه میزان نفوذ فناوری .3

 های نوپا به اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت زنجیره تأمین؛  آشنا کردن کارکنان و صاحبان شرکت .4

گزاران در ایجاد نظام منسجم و هماهنگ مدیریت زنجیره تأمین میان مجموعه عظیمی از زان و سیاستریحمایت برنامه .5

 .ها و تأمین کنندگان(ای و ارتباطی با دیگر شرکتشرکتها ) برقراری پیوند و ائتالف استراتژیک شبکه

 :منایع و مآخذ

سازی سیستم تجارت الکترونیکی: نمونه شرکت (. افزایش یکپارچگی زنجیره تأمین با پیاده1383چاروسه، امین) .1

 .1-11بازرگانی دولتی ایران. اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، صص

های کوچک و متوسط. فصلنامه سازی مدیریت زنجیره تأمین در شرکت(. الگوی پیاده1387بالغ، هادی )حیدری قره .2

 .43-50، صص1ش تخصصی پارکها و مراکز رشد،

(. اثرات بکارگیری تجارت الکترونیک در مدیریت زنجیره تأمین 1383جعفر و توکلی مقدم، رضا و یاری، بابک)رزمی،  .3

 .1-14رو. اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین، صصهای پیشوچالش

ساسی. (. لزوم رویکرد مدیریت زنجیره تأمین بر مقوله تنظیم بازار کاالهای ا1392دهی، مجتبی )سلیمانی سه .4

 .20ش تخصصی لجستیک و زنجیره تأمین، سال دوم،-ماهنامه علمی

(. بررسی تأثیر کسب وکار الکترونیکی بر عملکرد زنجیره تأمین) مطالعه موردی شرک های 1394شعبانی، سلیمه ) .5

 .اتنامه کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطالعنور قشم، پایان ( شیراز(. دانشگاه پیامSMEکوچک ومتوسط در)

(. نقش تجارت الکترونیکی در مدیریت زنجیره تأمین. فصلنامه اقتصاد و تجارت 1385ناطق، محمد و یعقوبی، پریسا) .6

 .131-99، صص6نوین، ش 

(. توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت 1390نورنگ، احمد و ایردیموسی، مهریار حامد) .7

 .13مه مدیریت زنجیره تأمین، ش امتیازی متوازن. فصلنا

 IT اثر (. بررسی1392زانا) نوروزآباد، سامان و صمدی، سید و رحمانی نوروزآباد، مجتبی شایسته و رستمی واردی، سیده .8

سایپا. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم  شرکت مطالعه موردی  :بنگاه عملکرد و تأمین زنجیره هایقابلیت بر

 .159-170، صص24، ش8آزاد واحد سنندج، سالانسانی، دانشگاه 

9. Agami ,N. & Saleh ,M. & Rasmy ,M. (2012) Supply Chain Performance Measurement 

Approaches:Review and Classification. Journal of Organizational Management 

Studies(www.ibimapublishing.com). 

10. Arifusalam, Sh. & Muhammad ,R .& Raja ,K. I.( 2013) Exploring E-Business Trends with 

Supply Chain Management Perspective. Manuscript received November 4. 
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