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 چکیده

 یریتمد یستگیشا یآن بر رو یرو تأث یمنابع سازمان ییزربرنامه یستمس یانمطالعه ارتباط م همقاله ب ینا در     

 ینا یانجامع در رابطه با ارتباط م یاتمنظور پس از مرور ادب ینبد است. پرداختهصنعت گاز کشور  ینتأم یرهزنج

 یرهزنج یریتمد هاییستگیبر شا یمنابع سازمان ریزینامهبر یایمزا یردهنده تأثنشان یمفهوم یاز مدل ها،یستمس

است.  شدهاستفادهدر صنعت گاز  یستمس ینموفق ا سازییادهپ ینهزم در( 2010و همکار ) 4فن سو ییتوسط  ینتأم

 یستگیبر سه ساختار مربوط به شا یمنابع سازمان یزیربرنامه یایمثبت سه ساختار مزا یراز تأث یهفرض نه ینهمچن

 19پرسشنامه  160ساختارها،  ینا ینرابطه ب یفو توص یبررس یاست. در ادامه برا شدهارائه ینتأم یرهزنج یریتمد

شد و با استفاده از  یآورو جمع یعصنعت گاز کشور توز ینتأم یرهو زنج یزیربرنامه یخبرگان واحدها یانم یسؤال

که  دهدینشان م یجشد. نتا یلها تحلداده Warp-PLSافزار به کمک نرم یرمس یلو تحل یمدل معادله ساختار

صنعت گاز  ینتأم یرهزنج یریتمد یستگیو شا یمنابع سازمان یزیربرنامه هاییستمس یاجرا یایمزا ینب یقورابطه 

بهتر  یکل یستگیصنعت گاز منجر به شا ینتأم یرهزنج یبر رو یمنابع سازمان یزیروجود دارد و اثرات مؤثر برنامه

بر بهبود  یمنابع سازمان یزیربرنامه یهاساختار یتمام یرشواهد، تأث ین. اشودیم ینتأم یرهزنج یریتمد

 یندفرآ یکپارچگیبر  یتجار یندو فرآ یریتمد یایمزا یرصنعت گاز )به جزء تأث ینتأم یرهزنج یریتمد هاییستگیشا

 .کنندیم ییدو کنترل( را تأ یزیربرنامه

 .یرمس لیتحل یستگی،شا ین،تأم یرهزنج یریتمد ی،منابع سازمان یزیربرنامه :یدیکل واژگان
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 مقدمه

اند شدهدر مقایسه با قبل، مواجهه  ترتر و رقابتیبا محیط پیچیده وکاریکسبهای امروزه سازمان     

زنجیره  تحلیلموضوع تحلیل شرکت نبوده بلکه  تنها وکاریکسبموفقیت (. 2009و همکاران،  1چن)

باشد. می تأمینشی از زنجیره باشد. یک شرکت فقط بخکننده میدهنده و عرضههای تحویلسازمان

وری داخلی، تقویت بهره یاتعملکردن برای ساده تأمینهای زنجیره راهبردها بر روی بنابراین شرکت

های تولید توجه دارند. یک دلیل برای این اقدامات، کاهش تجهیزات، بهبود کیفیت کاال و کاهش هزینه

باشد. دلیل می صنعت تأمینمدیریت زنجیره  شایستگیبود با به آمدهدستبه صورتبهتوجه هزینه قابل

سنتی را وارد چالش کرده  تأمینباشد. اینترنت ساختارهای زنجیره دیگر، ظهور اقتصاد اینترنت می

کنند استفاده میو خدمات بازارها  هاکاالبه دستیابی  ابزاری برای عنوانبهاز آن ها شرکت کهیطوربه

شوند. تقاضای مشتریان به شیوه انطباق یافته برآورده تر میبازارها، شفاف ورزمانمربه (.2003رحمان، )

ها دارای همه این پیشرفت (.2009، 2الرام) یابد، افزایش میوکاریکسبشده و نرخ تغییر در دنیای 

شرکت در  شایستگیباشد. بنابراین چگونگی بهبود می تأمینزنجیره  یهاتأثیر عمیق بر روی شرکت

جدید برای عصر  وکاریکسبهای باشد. مطالعات بر روی مدلتر میمهم تأمیندیریت زنجیره م

 باشد.در حال رشد می سرعتبهاینترنت، 

، یک تأمین، طراحی زنجیره وکاریکسبکه با تغییر محیط  کردهاشاره (1998) 3فاین یژهوبه      

ریزی منابع دیگر، یعنی اتخاذ برنامه وکاریکسب، پدیده حالیندرعشود. اصلی محسوب می شایستگی

تواند با می سازمانیریزی منابع های برنامهاتخاذ سیستم (.1998فاین، ) یابددر صنعت، نوسان می سازمانی

برای رابطه یا ارتقای سیستم یا با نیاز  تأمیندر زنجیره  شرکایا با درخواست مشتریان یا  رقبافشار از سوی 

 طوربه سازمانیریزی منابع های برنامه، القاء شود. زمانی که سیستم4های موروثییستمی سنبرای جایگزی

تراکنش  ،کاهش زمان چرخه نظیرها مزایای بسیاری یابد، آنتحقق می وکاریکسبکامل در سازمان 

منی را ای برای تجارت الکترونیکی و آشکار ساختن دانش ضمدیریت مالی بهتر، قرار دادن زمینه ،ترسریع

ها مایل به انجام فرآیند بسیاری از سازمان، باشدزیاد می مزایای بالقوه، کهییازآنجادهند. نتیجه می
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 ایننصب اما باشند. کنند میاستفاده می سازمانیریزی منابع برای سیستم برنامه ازآنچهتبدیل  پیچیده

 .(2000و همکاران،  2؛ مارکوس0920، 1چن و همکاران) باشدسیستم یک اقدام پرهزینه و پرخطر می

در گذاری زیادی تجاری مستلزم صرف بودجه و سرمایه هایفعالیت هرچندبیان کرد که  3روچ     

به عقیده  .نشده استمشاهده  در اقتصاد آمریکا و مؤثری نتایج مثبتاما  باشد،فناوری اطالعات می

طی در  فناوری اطالعاتهای طالعه هزینهگذاری در مبازدهی مثبت از سرمایه (1990، 4استراسمن)

محققان دیگر در طی این دوره زمانی پیامدهای از طرفی . یافته نشده است 1990تا  1980 هایسال

فناوری گذاری مزایای زیاد سرمایهحاکی از شواهد اخیر (. 1990استراسمن، ) مشابهی را مشاهده کردند

 (.1996و همکاران،  5هیته است )نشان داد فناوری اطالعاتتوجه را از وری قابلبوده و بهره اطالعات

هایی های خارجی و مشارکتمحیطتر شدن که با پیچیده ( بیان کردند2008 ان،و همکار 6نگاچ)     

را بهبود  تأمینو عملکرد مدیریت زنجیره  ییکاراشود، مدیر باید که یک شرکت با آن مواجه می

بسیاری از محققان  هرچند (.2008چانگ و همکاران، ) لقوه دست یابدبه مزایای رقابتی با و بخشیده

و عملکرد شرکت یا با تأیید رابطه بین مزایای  تأمینهای زنجیره شایستگیعلمی با تأیید رابطه بین 

ریزی تعیین چگونگی کار سیستم برنامه ،گیرندو عملکرد شرکت، کمک می سازمانیریزی منابع برنامه

درک  یخوببهکمتر مطالعه شده و  تأمینمؤلفه یکپارچه در مدیریت زنجیره  عنوانبه سازمانیمنابع 

های مدیریت شایستگیبر  سازمانیریزی منابع بر روی تأثیر مزایای برنامه این پژوهش لذا . نشده است

عملکرد و  تأمینیا مدیریت زنجیره  سازمانیریزی منابع رابطه بین برنامه یجابهشرکت  تأمینزنجیره 

ریزی بر روی برنامه شدهانتخاباز دیدگاه تاریخی باال و پس از بررسی مطالعات  داشته وتوجه  صنعت

به به دو دلیل پژوهش این  .استفاده نموده است متخصصان تأمین، از نظراتو زنجیره  سازمانیمنابع 

 کهینا. اول پردازدت گاز میریزی منابع سازمانی، فناوری اطالعات و زنجیره تأمین صنعبرنامهمطالعه 

بسیاری از محققان های مختلفی توسط پژوهشاست.  یافتهدست های اخیرسالآن به نتایج بارز در 

. این است شدهانجام، یافتهتوسعهدر برخی از کشورهای  صنایع تأمینمدیریت زنجیره  ینهدرزم

و غیره را پوشش  خودرومهندسی،  ، بیومطالعات بسیاری از انواع صنایع مانند صنعت شیمیایی، دارویی

جامع بررسی نشده  طوربه ایرانمانند  توسعهدرحالدر کشورهای  فناوری اطالعاتدهد. صنعت می
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ها بسیار کوتاه است. شرکت خدمات/، چرخه عمر تولیداتفناوری اطالعاتدر صنعت  کهینااست. دوم 

شرکت  فناوری اطالعات، تحویل دهند. در صنعت باید تولیدات جدید را قبل از داشتن ارزش بازاری

. برای مقابله باشد، ارائه خدمات به مشترکین مسکونی، تجاری و تولیدی مینوع اصلی فعالیت ملی گاز،

، همکاری بین کارکردی تولیدات یا خدماتبا تغییرات سریع در نیازهای مشتریان و چرخه عمر کوتاه 

تر از صنایعی با چرخه عمر طوالنی تواند مهممی اطالعات فناوریهای اطالعات در صنعت سیستم

را به بهبود عملکرد و  فناوری اطالعات، صنعت گازصنعت  فردمنحصربهباشد. این دو ویژگی  خدمات

مطالعات تجربی بسیاری و علمی  اتکند. تحقیق، تشویق میتأمینمدیریت زنجیره  هایشایستگی

دارای عملکرد بهتر  تأمینبرتر مدیریت زنجیره  شایستگیبا  یعیصنادهد که وجود دارد که نشان می

ریزی منابع ولی چگونه برنامه(. 2004و همکاران،  2؛ گاناسکاران2004و همکاران،  1کالس) باشندمی

آیا  کند؟پشتیبانی کرده یا آن را ایجاد می صنعت تأمینمدیریت زنجیره  هایشایستگیاز  سازمانی

 جدی و تأثیر ضعیف یهامحدودیتبا د نباشمی سازمانیریزی منابع ی برنامهتحت اجرا صنایعی که

 ؟اندمواجه شده تأمینمدیریت زنجیره 

دهنده نشان تأمینو مدیریت زنجیره  سازمانیریزی منابع گذشته بر روی برنامه اتبررسی تحقیق     

و  3ییفن) دنباشمی تأمینجیره زن هایشایستگی سازمانی برریزی منابع مزایای برنامهتأثیر مثبت 

( 2010ان، یی فن سو و همکار)شده توسط ی مفهومی ارائهمدل(. در این پژوهش از 2010همکاران، 

 است. یشنهاد شدهپتأمین و مدیریت زنجیره  سازمانیریزی منابع برنامهبرای بررسی ارتباط میان 

هبود عملکرد خدمات صنعت گاز با های ارتباطی بین دو سیستم در جهت بسپس روابط میان شاخص

 استفاده از نظرات خبرگان و رویکرد تحلیل مسیر بررسی شده است.

 ادبیاتمرور 

 صنعت هایشایستگیو  تأمینمدیریت زنجیره 

باشد و بر روی میفناوری اطالعات زیرساختار از  21قرن  پارادایمیک  تأمینمدیریت زنجیره       

را از مواد خام تا  لجستیکیت اطالعات توجه دارد که تهیه، عملیات و سازی و ابزارهای مدیرجهانی

 باعث افزایشعالوه بر این (. 2003و همکاران،  4کوواکسکند )ادغام میرضایت مشتری 

. شودیاطالعات و همچنین پیچیدگی مدیریت م به دسترسی ،ترابریپذیری تولید، سرعت انعطاف
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یک مؤلفه اصلی  SCMان علمی و مدیران نشان داده که ها، اقدام محققدر شناخت این چالش

 (.2010فن سو و همکاران،  یی) باشدوری سازمانی میرقابتی برای بهبود سودآوری و بهره راهبردی

 سه، منظور یکسانی ندارد. معموالً آن دارای «تأمینزنجیره » واژه کس ازهیچ ینا وجود با      

ای بین خریدار و فروشنده های رابطهبه کاربرد برای فعالیتباشد. برخی معنای آن را سطح می

، یک نمای گسترده را با تأمینکاربرد دوم زنجیره  (.1991الرام و همکاران، ) اندمحدود کرده

و همکاران،  1دوبلر) گیردکنندگان باالدست به یک شرکت به کار میتأمینکردن همه شامل

 یازموردنهای فعالیت همهآنگیرد که در رزش را به کار میزنجیره ا رویکرددیدگاه سوم (. 1996

و همکاران،  2یل) شوند، تلقی میتأمینیک محصول به بازار بخشی از زنجیره  واردکردنبرای 

 محسوببخشی از جریان کاال و خدمات در زنجیره  عنوانبهعملکرد تولید و توزیع (. 1993

مفهوم زنجیره ارزش را به  جوهر، شودمیحقیق استفاده که در این ت تأمینتعریف زنجیره  شود.می

 توسعهباشد که عملکرد هایی میو فعالیت تسهیالتای از شبکه تأمینگیرد. زنجیره کار می

، توزیع کاالهای تسهیالت تولید محصول میانجایی مواد ، تهیه مواد از فروشندگان، جابهمحصول

نگر روش کل چنیندهد. بازار برای پایداری را انجام می تولید شده به مشتریان و پشتیبانی پس از

، جریان کاال و خدمات به بازار را وکارکسبای است که امروزه مدیران مطابق با روش یکپارچه

 کنند.ریزی و کنترل میبرنامه

برای مدیریت  فناوریو  راهبردیکه مرتبط با  تأمینبر روی مدیریت زنجیره بسیاری مطالعه       

و عملکرد مدیریت  هاشایستگیهای اخیر، در سال ، انجام شده است.باشدمی تأمینمؤثر زنجیره 

های شایستگیرابطه بین  است. قرار گرفته زیادیتوجه محققان و کارشناسان مورد  تأمینزنجیره 

 باشد. طبقتوجه قوی میطور قابلبه تأمینهای شرکت و تأثیر بر روی عملکرد شرکت و زنجیره

در نقطه خاص در طول  فناوریبر مهارت تولید و  هاشایستگی، (1992 ،و همکاران 3استالک) نظر

(، 1990و همکاران،  4الدپراها)(. 1992استالک و همکاران، ) زنجیره ارزش تأکید دارند

سازی دانش چگونگی هماهنگ یژهوبهیادگیری جمعی سازمان  عنوانبهاساسی را های شایستگی

بر این اساس در کنند. ، توصیف میفناوری یسازی چند جریانتولید مختلف و یکپارچه هایمهارت

 بامالحظهرا  تأمینقوی مدیریت زنجیره  یتقابل باشرکتی  عنوانبهاین پژوهش، صنعت گاز 
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 پراهاالد و همکاران،خواهیم کرد )، بررسی تأمینمهم در عملکرد مدیریت زنجیره  یهاعامل

 1999و در سال  یافتهتوسعه میشیگاندر دانشگاه دولتی  21قرن  ستیکلجچارچوب (. 1990

 (.1999و همکاران،  1بینگی) شد معرفی

 لجستیکو  تأمینمهم شرکت برای مدیریت زنجیره  شایستگی ششکننده چارچوب تعییناین    

های یتباشد که فلسفه و فرآیند تکمیل فعالشامل چند قابلیت اساسی می شایستگیباشد. هر می

هایی که منجر به عملکرد باالی شایستگیکند. را راهنمایی می لجستیکو  تأمینویژه زنجیره 

بندی شود. یک ریزی و رفتاری گروهعملیاتی، برنامه هایتواند به فرآیندمی ،شودمی تأمینزنجیره 

ت موفقیت شرک و سنجش چالش عمده برای اثبات تجربی رابطه مرتبط با چگونگی ارزیابی

نیز  ی راترباید شامل معیارهای مالی بلکه باید معیارهای گسترده تنهانهباشد. عملکرد شرکت می

که به عملکرد  یافتهتوسعهبا استفاده از یک مدل ارزیابی  21قرن  لجستیک. چارچوب در برگیرد

دهنده شانن وتوجه دارد  لجستیکو  تأمینمتغیر زنجیره  13و شرکت با استفاده از  تأمینزنجیره 

مدیریت هزینه، کیفیت،  ،خدمات مشتریان :ها عبارتند ازباشد. اینحوزه کلیدی عملکرد می پنج

ی از زمانی که این چارچوب وارد شد، بسیاری از محققان این چارچوب را یوری و مدیریت دارابهره

برای  یاز چارچوب (،2002 ،و همکاران 2کارانزا) . برای مثالاندکاربردهبهالمللی های بینبرای محیط

 ،کارانزا و همکاران) های آرژانتینی استفاده کردندشرکت لجستیک راهبردیبحث و مقایسه 

و  تأمینهای زنجیره رابطه بین سیاست عمومی و قابلیت(، 2002 ان،و همکار 3موراش)(. 2002

منطقه ، اروپا و از آمریکای شمالی اندعبارتمنطقه جهانی بررسی کردند که  سهعملکرد را در 

و عملکرد شرکت  تأمین. این تحقیق با تأیید رابطه بین بهترین اقدام مدیریت زنجیره اقیانوسیه

شرکت  شایستگی ششدهد که است و نتایج تحقیق نشان می پشتیبانی شدهبرای نمونه آمریکا، 

به بهبود های شرکت منجر شایستگیکند که ها دقیق بوده و تأیید میمحیططول ، در مذکور

 (.2002 ان،موراش و همکار) شودمی تأمینعملکرد زنجیره 

 
 

 

 

                                                           

1- Bingi 

2- Carranza 

3- Morash 



  

  یرمس یلصنعت گاز  با تحل ینتأم یرهزنج یریتو مد یمنابع سازمان یزیربرنامه یانارتباط م یبررس                         

7

  

 

 و مزایا سازمانیریزی منابع برنامه

توجه در منجر به توسعه قابل تأمینمدیریت زنجیره  به اجرای موفق سیستمنیاز ضرورت      

 عنوانبه نیسازماریزی منابع سیستم برنامههای اخیر، در سال. ه استهای اطالعات شدمسیست

یک سیستم محاسبه  این سیستم. است شدهمطرحی قوی در صنایع اطالعات هایسیستم یکی از

باشد که برای خودکارسازی جریان مواد، اطالعات و منابع مالی بین همه می سازمانیکپارچه 

قبلی  اتاست. تحقیق شدهیطراحشرکت در پایگاه داده مشترک  درونعملکردها در 

، وکارکسبیعنی از دیدگاه  سازمانیریزی منابع های مختلف تعریف برنامهی راهدهندهنشان

 عنوانبه سازمانیریزی منابع د. یک روش بررسی برنامهنباشدیدگاه فنی یا دیدگاه عملکردی می

پیشنهاد کرد که ( 1998 ،1داونپورت) باشد.اطالعات می فناوریو  وکاریکسبترکیب فرآیندهای 

کاهش  ازجملهسازمان  برایمزایای بسیاری دارای  سازمانیریزی منابع برنامه هاییستمساجرای 

 وکارو ارتقاء کسبزمان چرخه، بهبود جریان اطالعات، ایجاد سریع اطالعات مالی، ترویج 

کوه و )(. 1998 ،داونپورتباشد )میهای سازمانی جدید، راهبرد توسعهالکترونیکی و کمک به 

 شایستگی رنی بتباشد که مبآینده شاهد شرکتی میدهند که (، پیشنهاد می7200 ،2همکاران

با چند  تأمینزنجیره  تأکیدباشد. این منجر به های غیراساسی میفعالیت تنوعاساسی با افزایش 

 ،کوه و همکارانگردد )یمبور زمها برای ارائه کاال و خدمات کننده شرکتتکمیل شایستگی

مزایا،  عنوانبه (،2003 ،چاتوپادیای و همکاران)، تریراهبردن از دیدگاه الوه بر ایع(. 2007

با کمک  3وکارکسبکامل را در پروژه مهندسی مجدد فرآیند  وکارکسبدستیابی به محیط 

شود که عملکرد کل شرکت را سیستمی پشتیبانی می توسطکنند که اطالعات توصیه می فناوری

 (.2003همکاران،  و 4چیپالنکار) بخشدبهبود می

ریزی منطقی سیستم برنامه توسعه عنوانبهتواند می سازمانیریزی منابع برنامه ،از دیدگاه فنی     

تصور شود.  1980 از دهه 6ریزی منابع تولیدو سیستم برنامه 1970از دهه  5مواد هاینیازمندی

های ها با سیستمکه شرکت شدهیطراحبرای غلبه بر مسائل عملیاتی  سازمانیریزی منابع برنامه

                                                           

1- Davenport 

2- Koh 

3 -Business process reengineering BPR( 

4- Chiplunkar 

5 -Material Requirement Planning (MRP) 

6-  Manufacturing Resource Planning (MRP II) 
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ابزارهایی  عنوانبهنباید  سازمانیریزی منابع های برنامهکنند، سیستماطالعات قبلی تجربه می

 شدهیطراح فناوری ساختار یرزباشد و شامل تصور شود که دارای خروجی ثابت و قابل ارزیابی می

عملکردی،  ازنظرشود. با شرکت می شدهاستفادهبرای پشتیبانی قابلیت همه ابزارها و فرآیندهای 

اصوالً مدیریت و گسترش منابع در یک سازمان را مورد پشتیبانی  سازمانیریزی منابع سیستم برنامه

های این است که فعالیت سازمانیریزی منابع سیستم برنامه توجهقابلدهد. یک ویژگی قرار می

 طوربه، خودکار بوده و تأمینالی و مدیریت زنجیره اساسی شرکت مانند تولید، منابع انسانی، امور م

گیری سریع و کاهش تصمیم ،تسهیل کنترل مدیریتی بیشتربهترین اقدامات برای  با انجامتوجه قابل

بیشتر محققان توافق (. 1999و همکاران،  1هالند) یابد، بهبود میوکارکسبتوجه هزینه عملیاتی قابل

و دیپلماسی شرکت در سطح  یکارکرد یانم راهبردیریزی رکیب برنامهکنند که وظیفه نیاز به تمی

 (.1999بینگی و همکاران، ) ، داردسازمان

اصوالً مرتبط با یکپارچگی، استانداردسازی، گسترش و تضمین  سازمانیریزی منابع برنامه      

ریزی مطالعات برنامه تمامدر دهه گذشته تقریباً  باشد.پذیری آینده برای فرآیندهای شرکت، میانعطاف

اخیراً چند روند (. 1998داونپورت، ) پروژه توجه دارند یهای اجراو چالش اجرادالیل بر  سازمانیمنابع 

است. برخی محققان توجه  شدهمشاهدهدر مطالعات  سازمانیریزی منابع تحقیقی متمایز بر روی برنامه

اند. ، معطوف کردهتأمینبه هماهنگی زنجیره  زمانیساریزی منابع های برنامهخود را به کمک سیستم

المللی بین مفهوممجازی یا  هایسازمانشامل چند نهاد قانونی مانند  تأمینزمانی که زنجیره  یژهوبه

بر روی  سازمانیریزی منابع های برنامهتأثیر آینده سیستم(، 2006ان، و همکار 2ویجی) شود.می

 (.2006ویجی و همکاران، ) عه کردندرا مطال تأمینمدیریت زنجیره 

شاهد نقش نسبتاً کم برای  تنها متخصصان صنعتها این است که های اصلی آنیکی از یافته     

ریزی برنامه مخاطراتآشکارسازی آینده و  تأمینزنجیره  اثربخشیدر بهبود  سازمانیریزی منابع برنامه

ریزی منابع برنامه :کندرا محدود می تأمینره باشد که پیشرفت مدیریت زنجیمی سازمانیمنابع 

آینده  تأمینمسائل اصلی زنجیره  دوازدهاز  زمینه چهارمثبت به  پشتیبان قوی و عنوانبه سازمانی

 سازمانیریزی منابع های فعلی برنامههای کلیدی سیستمها محدودیتشود. عالوه بر این آنتصور می

را تعیین کردند. مسأله موجود این است که اولین نسل  تأمیننجیره در ارائه پشتیبانی مؤثر مدیریت ز

، شدهیطراحمختلف یک شرکت  یاتعملسازی برای یکپارچه سازمانیریزی منابع تولیدات برنامه

شود که این ها محسوب میای از سازمانواحد تحلیل، شبکه نوین تأمیندر مدیریت زنجیره  کهیدرحال

                                                           

1- Holland 

2-Vijay 



  

  یرمس یلصنعت گاز  با تحل ینتأم یرهزنج یریتو مد یمنابع سازمان یزیربرنامه یانارتباط م یبررس                         

9

  

(، 2005 ان،آکبولوت و همکار) سازد.جدید ناکافی می اقتصادرا در  سازمانیمنابع ریزی تولیدات برنامه

ابزارهای مختلفی را ارائه کند که بتواند از  سازمانیریزی منابع افزار برنامهبیان کردند که حتی اگر نرم

گی با آن دارای چند ویژگی است که از یکپارچ حالیندرعپشتیبانی کند،  تأمینیکپارچگی زنجیره 

های مدیریت موجودی ها تحلیل خود را بر مبنای جنبهکند. آنجلوگیری می یوکارکسبشرکای 

ولی پبرای ارزیابی ارزش  سازمانافزار تواند در نرمها میقرار داده و نتایج آن تأمینهماهنگی زنجیره 

سیستم زنجیره کل ه همکاری و به حداقل رساندن هزین و ارتقاء بالقوه هماهنگی سیاسی برای ترویج

بندی دسته را یسازمانریزی منابع استفاده شود. عالوه بر این چند محقق انواع مزایای برنامه تأمین

های های مناسب برای ارزیابی عملکرد سیستمتواند روشها میاند که برخی روشکرده و نشان داده

به چارچوب (، 2005 ،همکارانو  2چاند) (.2006و همکاران،  1کله) باشد سازمانیریزی منابع برنامه

 سازمانیریزی منابع های برنامهسیستم راهبردیارزیابی اثرات  یبرا یسازمانریزی منابع جدید برنامه

شرکت  وکارکسبحقیقت بر اهداف  ی درسازمانریزی منابع و نشان دادند که سیستم برنامه یافتهدست

سازمانی، ریزی منابع برای ارزیابی عملکرد مزایای برنامه (.2005همکاران، و  چاند) گذاردتأثیر می

 و عملیات سازمانیریزی منابع دهد که موفقیت اجرای برنامهنشان می (،2005 ،3زوبوف) تصورات

برای خودکارسازی،  سازمانیریزی منابع وابسته به تصمیم شرکت برای استفاده از سیستم برنامه

 .باشدن میسازی یا تغییر شکل سازماآگاه

 ،اطالعات فناوریار مزایای زیر ساخت :کنندبندی میگروه زیر دسته پنجانواع مختلف مزایا را به        

 (.2000ان، شانگ و همکار) و مزایای سازمانی راهبردیمزایای عملیاتی، مزایای مدیریتی، مزایای 

 اهداف تحقیق

ریزی منابع سازمانی و های برنامههدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط میان سیستم     

باشد. بدین منظور با مرور ادبیات، مدلی مفهومی از مدیریت زنجیره تأمین صنعت گاز کشور می

-Warpافزار ارتباط میان ابعاد دو سیستم ارائه شده و سپس با استفاده از تحلیل مسیر و نرم

PLS.چگونگی ارتباط ابعاد تعیین شده است ، 

 

 

 

 

                                                           

1- Kelle 

2- Chand 

3- Zuboff 
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 تحقیقپیشنهادی ا و مدل هفرضیه 

ریزی مهر روی برنامطالعات انتخابی ب و مرور نی بر بازبینیتمبمفهومی مدل در این پژوهش از      

 (2010 ان،یی فن سو و همکار)توسط  شدهارائهتأمین و و مدیریت زنجیره  سازمانیمنابع 

 اندعبارتشود که حوزه میگونه که قبالً بحث شد، مدل تحقیق شامل دو همان است. شدهاستفاده

سط که تو 21قرن  لجستیکبر مبنای چارچوب  تأمیندر مدیریت زنجیره  صنعت شایستگیاز 

 صورتبه سازمانیریزی منابع و مزایای برنامهاست  یافتهتوسعه (1999 ،استانک و همکاران)

(. 2000 ان،همکار گ وانچ) در مطالعه سازمانیریزی منابع بندی مزایای برنامهدر دسته شدهاشاره

کرد و عمل لجستیک ات، با تأیید رابطه بین بهترین اقدام21قرن  لجستیکچارچوب  هرچند

طالعات اتحقیق بر تأثیر سیستم توجه در این کند، کانون برای نمونه آمریکا کمک می صنعت

مدیریت  شایستگیباشد. بنابراین ما می تأمینهای مدیریت زنجیره شایستگیسازمانی بر روی 

از  ازمانیهای اطالعات ستواند مرتبط با سیستمکنیم که میرا انتخاب می تأمین صنعتزنجیره 

زایای متحقیق باشد. همچنین برای پیشنهادی این برای ایجاد مدل  21قرن  لجستیکچارچوب 

امل شل گنجانیم. مدگروه بر مبنای مطالعات باال میسه ها را در آنسازمانی، ریزی منابع برنامه

یعنی  (.2000 ان،انگ و همکارچ) .شودمی سازمانیریزی منابع ساختار برای مزایای برنامه سه

 سهو  اتفناوری اطالع راهبردیریزی و مزایای برنامه وکار کسبعملیاتی، مدیریت و فرآیند 

، یعنی یکپارچگی فرآیند عملیاتی تأمین صنعتمدیریت زنجیره  شایستگیساختار برای 

ریزی مهی برناریزی. همچنین مزایاو مشتری و یکپارچگی فرآیند کنترل و برنامه روابطچگی یکپار

فرض  صنعت تأمینمدیریت زنجیره  شایستگیپیشایند برای بهبود  عنوانبه سازمانیمنابع 

 (.2010 ان،یی فن سو و همکارشود )می

و و یی فن س)نهادی مفهومی پیش مدلادبیات انجام شده، در این پژوهش از  مروربهبا عنایت      

در مدل نیز تلف . تعاریف ساختارهای مخشوداستفاده می یک شکل صورتبه(  2010 ان،همکار

و  یسازمانریزی منابع برنامه یاست. این مدل رابطه بین مزایای اجرای شدهارائه یکدر جدول 

 :کندسی میرا بررگاز  تأمین صنعتهای مدیریت زنجیره شایستگیتأثیر بر روی 
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 (2010یی فن سو و همکاران، پژوهش )مدل مفهومی : یکشکل 
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یکپارچگی فرآیند 

 ریزی و کنترلبرنامه

H

1 

H

2 H

3 

H

4 
H

5 

H

6 

H

7 
H

8 

H

9 



   

  هفدهمهفدهم/ سال / سال   6666ترویجی اندیشه آماد / شماره ترویجی اندیشه آماد / شماره   --فصلنامه علمیفصلنامه علمی  

12 

 

 

 
 (2010یی فن سو و همکاران، ) تعاریف و ساختار در مدل: یکجدول 

 منابع کلیدی تعاریف ابعاد

 عملیاتی مزایای

که ناشی از  ERP هایمزایای سیستم

 ،باشندیخودکارسازی فرآیندهای میان کارکردی م

، ریزی و مدیریت بهتر تولیدکاربرد داده برای برنامه

نیروی انسانی، موجودی و منابع فیزیکی و نظارت و 

کنترل عملکرد مالی تولیدات، مشتریان، خطوط 

 و نواحی جغرافیایی وکارکسب

؛ وی 1990)استراسمن، 

انگ و چجی وموری؛ 

 (2000همکاران، 
 

 مدیریت و مزایای

 کاروکسب فرآیند 

وکار کسب ، فرآیندوکاریکسب مزایای فرآیند

کننده مزایای روزمره را بهبود بخشیده و منعکس

مشتری، بهبود  به بلندمدت مانند بهبود پاسخگویی

گیری و بهبود تصمیم موقعبهرضایت مشتری، تحویل 

 باشدمی

؛ وی 1990)استراسمن، 

؛ 2000جی وموری، 

کینگ و همکاران، 

1996) 
 

 ریزیرنامهب مزایای

فناوری  راهبردی

 اطالعات

 جهتها بر روی مزایای حاصل از توانایی سیستم

 دارینگهدارد و هزینه  تمرکز وکارکسب پشتیبانی رشد

 حاصلهای موروثی را کاهش داده و به مزایای سیستم

ل و ، توانمندسازی پرسنوکارکسب از تسهیل یادگیری

 یابدروحیه باالی کارمندان و رضایت دست می

)شانگ و همکاران، 

؛ کینگ و 2000

؛ فیدلر 1996همکاران، 

؛ 1996و همکاران، 

(1998سگار و همکاران،   

 

 یکپارچگی فرآیند

 عملیاتی

 نیازهایبرای پشتیبانی از  شایستگیدارای  صنعت

ا کننده کار انجام شده رمشتری بوده و یکپارچگی عرضه

 ازدسدر همکاری با فرآیند کار داخلی، مرتبط می

ساکس و همکاران، باور )

1999) 

 فرآیند یکپارچگی

 کنترل

 ریزیو برنامه

ریزی اشاره به یکپارچگی فرآیند کنترل و برنامه

بندی ههای اطالعات برای پشتیبانی از پیکرسیستم

های مختلف عملیاتی موردنیاز برای خدمت به بخش

که  های ارزیابی داردسیستم توسعهبازار و قابلیت برای 

 کندرا تسهیل می یبخش هاییاستراتژفرآیند و 

ساکس و همکاران، باور)

1999) 

و ارتباط  یکپارچگی

 مشتریان

 با بادوامبرای ایجاد تمایز  شایستگیدارای  صنعت

 رایبمشتریان انتخابی بوده و همچنین اشاره به توانایی 

چارچوب ذهنی مشترک با مشتریان  نگهداریو  توسعه

و  صنعتر رابطه با وابستگی بین کنندگان دو عرضه

 .اصول همکاری دارد

ساکس و همکاران، باور)

1999) 
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 شود:میدرنظر گرفته های زیر فرضیه بنابراین

مدیریت  تگیشایسمثبت بر  طوربه سازمانیریزی منابع مزایای عملیاتی برنامه: یکفرضیه 

 .گذارددر یکپارچگی فرآیند عملیاتی تأثیر می تأمینزنجیره 

مدیریت  تگیشایسمثبت بر  طوربه سازمانیریزی منابع مزایای عملیاتی برنامه: دوفرضیه 

 گذارد.و مشتری تأثیر می ارتباطدر یکپارچگی  تأمینزنجیره 

مدیریت  تگیشایسمثبت بر  طوربه سازمانیریزی منابع مزایای عملیاتی برنامه :سهفرضیه 

 گذارد.ریزی تأثیر میدر یکپارچگی فرآیند کنترل و برنامه تأمینزنجیره 

مثبت بر  طوربه سازمانیریزی منابع و مزایای مدیریت برنامه یوکارکسبفرآیند  :چهارفرضیه 

 گذارد.در یکپارچگی فرآیند عملیاتی تأثیر می تأمینهای مدیریت زنجیره شایستگی

مثبت بر  طورهب سازمانیریزی منابع ریت برنامهو مزایای مدی یوکارکسبفرآیند  :پنجفرضیه 

 گذارد.و مشتری تأثیر می ارتباطدر یکپارچگی  تأمینهای مدیریت زنجیره شایستگی

مثبت بر  طوربه سازمانیریزی منابع و مزایای مدیریت برنامه یوکارکسبفرآیند  :ششفرضیه 

 .گذاردریزی تأثیر مینترل و برنامهدر یکپارچگی فرآیند ک تأمینهای مدیریت زنجیره شایستگی

 طورهب سازمانیریزی منابع برنامه فناوری اطالعات سیستم راهبردیریزی مزایای برنامه :هفتفرضیه 

 گذارد.در یکپارچگی فرآیند عملیاتی تأثیر می تأمینهای مدیریت زنجیره شایستگیمثبت بر 

 طورهب سازمانیریزی منابع برنامه طالعات سیستمفناوری ا راهبردیریزی مزایای برنامه :هشتفرضیه 

 گذارد.و مشتری تأثیر می ارتباطدر یکپارچگی  تأمینهای مدیریت زنجیره شایستگیمثبت بر 

مثبت بر  طوربه مانیسازریزی منابع برنامه فناوری اطالعات سیستم راهبردیریزی مزایای برنامه :نهفرضیه 

 گذارد.ریزی تأثیر میدر یکپارچگی فرآیند کنترل و برنامه مینتأهای مدیریت زنجیره شایستگی

 تأمین گاز طبیعی یزنجیره

ترین منابع انرژی برای بسیاری از کاربران صنعتی و خانگی یکی از مهم عنوانبهگاز طبیعی      

ای دارد. حجم عظیمی از پول برای اکتشاف، استخراج، ی تأمین بزرگ و پیچیدهجهان، زنجیره

شود. به دلیل سازی و توزیع گاز طبیعی در مراحل مختلف صرف میونقل، ذخیرهتولید، حمل

، دریچه و رگالتورمسافت زیاد بین تأسیسات و لزوم استفاده از ابزارهای متنوع شامل لوله، 

ها در قیمت کنندگان، سهم این هزینهشده به مصرفکمپرسور، انتقال و توزیع گاز فرآوری

که  یاگونهبهریزی مناسب جهت انتقال و توزیع رسد. بنابراین برنامهمی درصد 30از به شده گتمام

های نیازهای خدماتی متغیر مشتریان داخلی و خارجی برآورده شود، بسیار مهم بوده و در هزینه
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منابع گاز طبیعی، بهبودهای  ازنظرمربوطه تأثیرگذار خواهد بود. بخصوص در کشورهای غنی 

(. با عنایت به 1391حامدی و همکاران، باشد )تواند بسیار سودمند ها میاین حوزه کوچک در

سازمانی در صنعت گاز و نظر به اهمیت مدیریت زنجیره  منابعریزی سازی سیستم برنامهپیاده

ها و بهبود عملکرد زنجیره گاز، این پژوهش به و امکان کاهش هزینه تأمین و لجستیک صنعت

سازمانی بر ابعاد مدیریت زنجیره تأمین  منابعریزی قیق تأثیر ابعاد سیستم برنامهدنبال بررسی د

 باشد.در این صنعت می

 شناسی تحقیقروش

ود در های علمی موجنظریه ییکاراپژوهش حاضر، اوالً به دلیل آنکه به بررسی و آزمون      

تأمین در  مدیریت زنجیره سازمانی و منابعریزی های برنامهارتباط میان سیستم»ی زمینه

پردازد و دانش کاربردی را در این زمینه توسعه ی خاص میدر یک حوزه« صنعت گاز

اجرایی در یک  صورتبه( مورداستفاده)مدل  ابزار پیشنهادی کهنیادهد، و ثانیاً به دلیل می

ی گردآوری شیوه رازنظ وهدف، تحقیقی کاربردی  ازنظرگیرد، قرار می مورداستفادهسازمان 

 باشد.، از نوع توصیفی تحلیلی میو تحلیل اطالعات پرسشنامه

 و اتمطالع پرسشنامه بود که با استفاده از ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این بخش 

 19شامل بعد ) ششدقیق پیشینه و مرور ادبیات مبسوط تحقیق،  و گسترده هایارزیابی

سازمانی  منابعریزی های برنامهی ارتباط میان سیستمابعاد کلیدی در بررس عنوانبهسنجه( 

عاد حتوا برای ابمایجاد روایی  منظوربهو مدیریت زنجیره تأمین صنعت گاز شناخته شدند. 

مانی و ریزی منابع سازمذکور در پرسشنامه، از نظرات تعدادی از خبرگان و مدیران برنامه

آوری برای جمعگردید.  اعمال الزم و اصالحات زنجیره تأمین صنعت گاز استفاده شد

سازمانی و زنجیره  منابعریزی بره سیستم برنامهخ 155ها از نظرات های پرسشنامهداده

ها یهو آزمون فرض تحلیل نظرات خبرگان منظوربهتأمین صنعت گاز استفاده گردید. نهایتاً 

 .استفاده گردید Warp-Plsافزار از تحلیل مسیر و نرم

 ی آماریونهجامعه و نم

ی آماری این بخش از تحقیق را خبرگان و مدیران ستاد شرکت ملی گاز ایران، جامعه     

مسائل مرتبط و  یینهدرزمشرکت گاز تهران بزرگ و شرکت مهندسی و توزیع گاز ایران 

دهند. بدین منظور با استفاده تشکیل میریزی و زنجیره تأمین صنعت گاز برنامهدرگیر در 

به سه  ی آماری این تحقیقجامعه تقسیم از گروهی( پسای )گیری طبقهنمونه از روش

تعداد خبرگان هر شرکت در صنعت گاز  نسبت نمونه به گفته، تعدادی پیشمجموعه

از خبرگان موردنظر  تصادفی، گیرینمونه روش از استفاده با سپس و مشخص گردید
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زیع پرسشنامه در میان کارشناسان و آمد. بدین ترتیب پس از تو به عملگیری نمونه

استفاده، از این و قابل شدهیلتکمی پرسشنامه 155تعداد  یتدرنهاخبرگان موردنظر، 

سازی و پردازش در تحلیل نتایج به کار گرفته ی آماری به دست آمد که پس از آمادهجامعه

ای بوده و قیاس فاصلهبا م یچند ارزشکه متغیرها )سؤاالت( از نوع شدند. با عنایت به این

ی اندازه دودر جدول  شدهیانبی توان با استفاده از رابطهحجم جامعه محدود است، لذا می

ی زیر انحراف معیار را تخمین زد که توان با رابطهنمونه کل را تعیین کرد. همچنین می

شنامه را لیکرت پرس گزینه اییپنجمقادیر مینیمم و ماکزیمم طیف لیکرت  پنجو  یکعدد 

 .(1387، اندهد )مومنی و همکارنشان می

67.0667.0
6

15

6

)min()max(
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 دهد.نشان می موردمطالعههای یک شرکتی بدست آمده را به تفکعداد نمونهت دوشکل 

 

ستاد شرکت 

 ملی گاز

 ایران

شرکت گاز 

تهران 

 بزرگ

شرکت مهندسی 

 و توزیع گاز ایران
 مجموع

تعداد تقریبی 

 خبرگان
60 50 90 200 

 درصد100 درصد45 درصد25 درصد30 در جامعه درصد

 155 70 39 46 تعداد نمونه

 ی آماری تحقیق: جامعه و نمونهدول شک

 هاتحلیل داده

ونی و برای بررسی روایی از روایی برای ارزیابی پایایی پرسشنامه از بررسی سازگاری در        

های پرکاربرد گیری یکی از روشهای اندازههمگرا و واگرا استفاده شد. جهت بررسی پایایی مدل

دهد.های سازگاری درونی را نشان میضرایب شاخص سهبررسی سازگاری درونی است. جدول   

 
 شده: نتایج مربوط به پایایی مرکب، آلفای کرونباخ و میانگین واریانس استخراجسهجدول 

 نام متغیر
 تعداد 

 سؤاالت

 آلفای 

 کرونباخ

 پایایی 

 (CRترکیبی)

 میانگین واریانس 

 (AVEشده)استخراج

 3 790/0 811/0 567/0 (ERP1) مزایای عملیاتی

 7 742/0 723/0 508/0 (ERP2) وکارکسبمدیریت و فرآیند  مزایای

فناوری  ریزی راهبردیمزایای برنامه

 6 887/0 916/0 650/0 (ERP3اطالعات )

 6 843/0 889/0 618/0 (SCM1) یاتیعملیکپارچگی فرآیند 

یکپارچگی فرآیند کنترل و 

 8 834/0 876/0 513/0 (SCM2) یزیربرنامه

 یانمشترو  ارتباطارچگی یکپ

(SCM3) 3 752/0 837/0 510/0 

 - - - 19 مجموع سؤاالت
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ر از شود تمامی ضرایب پایایی مرکب و آلفای کرونباخ بیشتمشاهده می سهگونه که در جدول همان 

-می 5/0شده تمامی ابعاد بیشتر از حد های استخراجو میانگین واریانس هستند 700/0حد بحرانی 

گیری در حد قابل قبولی قرار دارند. گام بعدی بررسی های اندازهتوان گفت مدلمی یجهدرنتشند، با

 گیری در سنجشهای اندازهروایی و پرداختن به سنجش توانایی مدل ازنظرگیری های اندازهمدل

را ایی واگوابی رپدیده موردنظر است. یک روش قدرتمند جهت این کار بررسی روایی سازه از طریق ارزی

کند که برای هایی را بررسی میرا نمرات شاخصگیری است. روایی همگهای اندازهو همگرای مدل

ا ها، سازه اصلی رف. روایی همگرا بدین معناست که مجموعه معراندشدهیفتعرسنجش یک سازه 

روایی  یجهدرنتند، دها نتایج یکسانی را نشان دا(. اگر شاخص1391کنند )قنواتی و همکاران، تبیین می

سبت به نهای درون هر سازه د که بارهای عاملی شاخصافزار نشان داهمگرا وجود دارد. خروجی نرم

 یی همگرانده روادهتواند نشاندهند که این میسازه بیرونی آن مقدار بیشتری را به خود اختصاص می

 های پژوهش باشد. های هر یک از سازهدر بین شاخص

است.  شدهاستفادهیا تشخیصی  2متغیرها، از روایی واگرا 1یهم خطبرای بررسی تأثیر  همچنین     

شده ( استفاده از میانگین واریانس استخراج1981، 3نل و الرکرورف)برای ارزیابی روایی تشخیصی، 

AVE فورنل و کنند )یعنی، میانگین واریانس مشترک بین سازه و نشانگرهایش را پیشنهاد می

کنند و این امر به معنای آن و بیشتر را توصیه می 5/0مقادیر  AVEها برای (. آن1998، همکاران

کند. و یا بیشتر واریانس نشانگرهای خود را تبیین می درصد 50است که سازه موردنظر حدود 

 5/0برای تمامی متغیرها بیشتر از  AVEمقادیر  شودمی مشاهده سه جدول در که گونههمان

 باشد.این به معنای روایی تشخیصی مناسب در متغیرهای مکنون مدل پژوهش می و باشدیم

صورت معناداری باید از عناصر غیر قطری برای مناسب بودن روایی تشخیصی، عناصر قطری به     

 (.1391زاده و همکاران، ؛ سیدعباس1393، انها و سطرها بیشتر باشد )داوری و همکاردر ستون

 در که حاضر پژوهش در مکنون متغیرهای AVEر جذ مقدار نشان داد کهافزار خروجی نرم

-خانه در کهها آن میان همبستگی مقدار از اندقرارگرفته ماتریس اصلی قطر در موجود هایخانه

 که داشت اظهار توانمی روینازا. است بیشتر ،اندشده داده ترتیب اصلی قطر راست و زیرین های

 تا خوددارند هایشاخص با بیشتری تعامل مدل درن( مکنو های)متغیر هاسازه حاضر، پژوهش در

                                                           

1- Collinearity 

2-  Discriminant Validity 

3- Fornell and Larcker  
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 .است مناسبی حد در مدل واگرای روایی لذا ها؛سازه سایر با

دی ب در بخش بعبا توجه به برخوردار بودن پرسشنامه تحقیق حاضر از پایایی و روایی مناس      

 بررسی فرضیه منظوربهاست.  شدهتهپرداخ از طریق مدل ساختاری به بررسی فرضیات پژوهش

خالصه  چهارشده است. جدول  استفاده WarpPLSافزار پژوهش از تکنیک تحلیل مسیر و نرم

 دهد:نتایج مربوط به فرضیات پیشنهادی پژوهش را نشان می
 های پژوهش: نتایج تحلیل مسیر فرضیهچهارجدول 

 رابطه فرضیه
ضریب تأثیر 

 (β) یرمس
p-value نتیجه 

1 
ERP1← 
SCM1 

32/0 01/0> P تأیید 

2 ERP1← 
SCM2 

37/0 01/0> P تأیید 

3 ERP1← 
SCM3 

33/0 01/0> P تأیید 

4 ERP2← 
SCM1 

37/0 01/0> P تأیید 

5 ERP2← 
SCM2 

23/0 01/0> P تأیید 

6 
ERP2← 
SCM3 

01/0 01/0 
عدم 

 تأیید

7 
ERP3← 
SCM1 

37/0 01/0> P تأیید 

8 
ERP3← 
SCM2 

33/0 01/0> P تأیید 

9 
ERP3← 
SCM3 

64/0 01/0> P تأیید 

ها به می فرضیه، تماP <01/0شود، به دلیل اینکه مشاهده می پنجدر جدول  طور کههمان 

مدیریت و فرآیند  ها، تأثیر مزایایشوند. به عبارتی دادهتأیید می( 6Hششم )جزء فرضیه 

کنند. ید نمیصنعت گاز کشور را تأی یزی و کنترلریکپارچگی فرآیند برنامه بر وکارکسب

 دهد:نتایج مربوط فرضیات پژوهش را نشان می سهشکل 
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 (WarpPLSافزار : مدل معادالت ساختاری )خروجی نهایی نرمسهشکل 

 

 تفسیر مدل

( و Betaهای پژوهش از طریق بررسی ضرایب مسیر )و فرضیه PLSبررسی الگوی ساختاری      

بین در پذیر است. ضرایب مسیر برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای پیشامکان 2Rمقادیر 

شده  نشانگر واریانس تبیین 2Rگیرند و مقادیر تبیین واریانس متغیر مالک مورداستفاده قرار می

را  67/0و  33/0، 19/0( سه مقدار 1998 ،چن)بین است. متغیر مالک توسط متغیرهای پیش

معرفی کرده است. همچنین شاخص  2Rک برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی عنوان مقدار مالبه

توان برای بررسی اعتبار یا کیفیت باشد و از آن میمی GOF1شاخص  PLSبرازش کلی الگو در 

یک قرار دارد و مقادیر نزدیک به  صفرتاکلی استفاده کرد، این شاخص بین  صورتبه PLSالگوی 

و  25/0، 01/0( سه مقدار 2009 ،وتزلس و همکاران)ل هستند. یک نشانگر کیفیت مناسب مد

، اناند )داوری و همکارمعرفی نموده GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای را به 36/0

 کند.های برازش مدل را ارائه میشاخص پنج(. جدول 1393

                                                           

1- Goodness of Fit index 
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 های برازش مدل: شاخصپنججدول  

 P-Value نتیجه قبولقابلمقدار  شاخص برازش

 1 Good if P< 0.05 341/0 010/0> P(APCمیانگین ضریب مسیر )

 2 Good if P< 0.05 458/0 010/0> P(ARSمیانگین ضریب تعیین )

شده یلتعدمیانگین ضریب تعیین 

(AARS)3 
Good if P< 0.05 460/0 010/0> P 

 (GoFشاخص نیکویی برازش )
small >= 0.1, 

medium >= 0.25, large 

>= 0.36 
532/0 - 

واریانس  تورم عواملمیانگین 

(AVIF)4 
acceptable if <= 5, 

ideally <= 3.3 
876/1 - 

-اسبی برخوردار میهای برازش از مقدار مندهد، شاخصنشان می ششطور که جدول همان

برازش یکویی یعنی شاخص ن PLSافزار ترین شاخص برازش در کار با نرمباشند. در این میان مهم

(GoF) ( برخوردار است که نشان از برازش خوب مدل مفهوم532/0از مقدار مناسبی ) ی پژوهش

ین ضریب شاخص میانگ مثالعنوانبهها نیز از وضعیت مناسبی برخوردارند. باشد. سایر شاخصمی

باشد می 001/0از  کمتر P دارای مقدار  (ARS) یینتعو شاخص میانگین ضریب  (APC) یرمس

 باشد.از برازش خوب مدل میکه نشان 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

ار کلیدی ساخت سه کنندهکند که تعییناین مقاله توجیه تجربی برای مدلی را ارائه می     

أمین در تمدیریت زنجیره  شایستگیساختار کلیدی  سهو  سازمانیریزی منابع مزایای برنامه

ریزی منابع مه ساختارهای مزایای برنامهکند که هباشد و تأیید میمیصنعت گاز کشور 

ریزی و امهتجاری بر یکپارچگی فرآیند برنمدیریت و فرآیند سازمانی به جزء تأثیر مزایای 

 بخشد.را بهبود می تأمین صنعت گازمدیریت زنجیره  شایستگی، کنترل

صمیم اولیه ت زیرمجموعه،های نشان داد که در اکثر شرکت متخصصان صنعت گازبا  مصاحبه     

با رقابت  تواندیم سازمانیریزی منابع های موروثی با سیستم برنامهبرای جایگزینی همه سیستم

                                                           

1- Average path coefficient (APC) 

2-Average R-squared (ARS) 

3-Average adjusted R-squared (AARS) 

4- Average block VIF (AVIF) 
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های موروثی یا نیاز برای جایگزینی سیستم تأمیندر بازارها یا درخواست از مشتریان در زنجیره 

باشد. سازی میبرای خودکار منفعت -ایجاد شود. یکی از دالیل اولیه بر مبنای تحلیل هزینه

، خودکارسازی فعالیت تجاری سازمانیریزی منابع هدف اجرای سیستم برنامه یگردعبارتبه

و  خطاکارکنان، کاهش نرخ  ییکارا، افزایش فناوری اطالعاتباشد که منجر به کاهش بودجه می

 اکثراطالعات  و بهبود شود. پس از یادگیریاطالعات صحیح و مطمئن میبه  موقعبهدسترسی 

ها آنسازمانی، ریزی منابع های سیستم جدید برنامهمدیران و کاربران دیگر درباره قابلیت

امکان انجام  صنعت،تشخیص دادند که بهبود قابلیت دسترسی اطالعات و قابلیت مشاهده در 

ر ریزی بهتکند. این منجر به برنامهرا فراهم می ثر عملیاتی، تاکتیکی و راهبردیگیری مؤتصمیم

 یتدرنهاشود. می خدمات موقعبهنیروی انسانی، بهبود کنترل موجودی و بهبود اساسی تحویل 

 صنعتشود که سهام بازار تجاری می راهبردافزایش رضایت مشتری منجر به تغییر غیرمنتظره در 

ع ریزی منابکمک بالقوه مزایای برنامه دهندهنشاندهد. بحث باال در بازار بعدی را افزایش می

 باشد. می تأمین صنعت گازمدیریت زنجیره  شایستگی سازمانی به بهبود

های شرکتای از پیچیده بوده و شامل شبکه تأمینکه مفهوم مدیریت زنجیره  ییازآنجا

 قلمروی کلی آن ،شودنهایی می محصوالت/خدماتدر تالش برای تحویل  صنعت گاز کشور

یت مدیر تواند قلمروی عملآینده می اتود. تحقیقتواند فقط در یک مطالعه پوشش داده شنمی

یت جامع و قابل هایمتریکرا با توجه به ساختارهای دیگر مانند تأثیر مالی،  تأمینزنجیره 

 نشده است. بررسیگسترش دهد که در این مطالعه ی/بهنگام ناب

 منابع

یک . 1391رضا، حامدی مریم، زنجیرانی فراهانی رضا، معطر حسینی محمد، اسماعیلیان غالم

 علمی : مطالعه موردی، ماهنامهریزی توزیع برای زنجیره تأمین گاز طبیعیمدل برنامه

 .11تأمین، سال نخست، شماره  زنجیره و لجستیک تخصصی

، چاپ PLSافزار سازی معادالت ساختاری با نرممدل. 1393داوری علی و آرش رضازاده، 

 دوم، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

یابی ای بر مدلمقدمه. 1391 ،هیمن خضری آذرو زاده میر محمد با همکاری جواد امانی د عباسسی

 .، پاشوی، انتشارات دانشگاه ارومیهو کاربرد آن در علوم رفتاری PLS معادالت ساختاری به روش

 :ساختاری در مدیریت -مدلسازی مسیری. 1391قنواتی مهدی، آذر عادل و رسول غالمزاده، 

 ، تهران: نگاه دانش.SmartPLS افزاررد نرمکارب
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