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 از ووآوری عملکرد و شده تمام بهای بر تامیه زوجیره یکپارچگی تاثیر بررسی

   قاوون حاکمیت و ریسک مدیریت های فعالیت میاوجی متغیر طریق
 

 2* محمدصادقیلیال  ،1 اورک ماوداوا
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 چکیده

ّبی هختلف تَلیذ جْبًی کِ ّبی بِ ٍجَد آهذُ ٍ ًیس تْذیذات حبصل از جْبًی سبزی، از طریق رٍشضرکتْب در هقببل فرصت

. بٌببرایي ّذف ایي پژٍّص ی دٌّذضِ ٍ ضکلْبی هختلف ریسک را افسایص هی دٌّذ، ٍاکٌص ًطبى هرپیچیذگی زًجیرُ ع

 سکیر تیریهذ یّب تیفعبل یبًجیه ریهتغ قیاز طر یتوبم ضذُ ٍ عولکرد ًَآٍر یبر بْب يیتبه رُیزًج یکپبرچگی ریتبثبررسی 

ٍ  حبضر، براسبس ّذف کبربردی  پژٍّصبَد.  استبى فبرس( یبَرس ریغ یذیتَل یضرکت ّب :یقبًَى )هطبلعِ هَرد تیٍ حبکو

ضْرک  عبلی هیبًی ٍ عولیبتی راىیهذ ق،یتحق ییق از ًظر رٍش اجرا، تَصیفی ٍ بر هبٌبی ّوبستگی است. جبهعِ آهبرایي تحق

ًفر برآٍرد ضذ کِ پرسطٌبهِ ّب بِ صَرت تصبدفی  144ًفر کِ بب فرهَل کَکراى تعذاد ًوًَِ  آهبری  231ببلغ بر  رازیض یصٌعت

( ٍ پرسطٌبهِ استفبدُ ضذُ در 2015ٍ ّوکبراى ) گبرتييیپرسطٌبهِ استبًذارد ٍت آٍری اطالعبسبدُ تَزیع گردیذ. ابسار جوع

ّبی تحقیق تجسیِ ٍ تحلیل ضذ. یبفتِ AMOSٍ  24ًسخِ  SPSSافسّبی ّب بب کوک ًرمبَد. دادُ (1330) یخیًبهِ ض بىیپب

یکپبرچکی زًجیرُ  .توبم ضذُ تبثیر داردًطبى داد کِ یکپبرچکی زًجیرُ تبهیي بب هیبًجیگری فعبلیت هذیریت ریسک بر بْبی 

یکپبرچکی زًجیرُ تبهیي بب هیبًجیگری حبکویت .تبهیي بب هیبًجیگری فعبلیت هذیریت ریسک بر عولکرد ًَآٍری تبثیر دارد

. قبًَى بر عولکرد ًَآٍری تبثیر دارد یکپبرچکی زًجیرُ تبهیي بب هیبًجیگری حبکویت.قبًَى بر بْبی توبم ضذُ تبثیر دارد

 ضبخص هستقین است ٍ اثر( /.46) هیساى بِ یکپبرچگی زًجیرُ تبهیي بر بْبی توبم ضذُ ضبخص ّوچٌیي اثر هستقین

حبکویت قبًَى بر هتغیرّبی بْبی توبم  ضبخص هستقین است ٍ اثر( /.53) هیساى بِ یکپبرچگی زًجیرُ تبهیي بر عولکرد ًَآٍری

 . است (/.51)ٍ  (/.43) هیساى ضذُ ٍ عولکرد ًَآٍری بِ

 

 .قبًَى حبکویت ریسک، هذیریت ّبیفعبلیت ًَآٍری، عولکرد ضذُ، توبم بْبی تبهیي، زًجیرُ یکپبرچگیهای کلیدی:  واژه
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