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 نقش به توجه با تأمین زنجیره چابکی بر کنندگان تأمین نوآوری تاثیر بررسی 

 تأمین گر تعدیل نقش و استراتژیک منابع و اطالعات گذاری اشتراک میانجی

  خودرو ایران شرکت در جهانی منابع
 

 2ازغندی محسنی رضا محمد ،1آقامیری حسین محمد سید

 شمال تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه عملیات، و لیدتو گرایش صنعتی مدیریت ارشد، کارشناسی 9

 شمال تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه صنعتی، مدیریت گروه استادیار، 2

 

 چکیده

با توجه به نقش میانجی اشتراک گذاری  نیتأمکنندگان بر چابکی زنجیره  نیتأمبررسی تاثیر نوآوری پژوهش حاضر با هدف 

صورت گرفته است. پژوهش حاضر از در شرکت ایران خودرو  منابع جهانی نیتأمو نقش تعدیل گر  ژیکاطالعات و منابع استرات

پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل  -نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر روش توصیفی

یری در این تحقیق نمونه گیری تصادفی ساده است. شیوه نمونه گ شرکت ایران خودرودر  نیتأمکارشناسان و مدیران زنجیره 

سؤال تهیه و تنظیم شد و میان  99بعد اصلی و  0ای مرکب از بوده است. بعد از تنظیم اهداف و سواالت پژوهش، پرسشنامه

ده جامعه آماری توزیع گردد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش شاخص نسبت روایی محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی استفا

شده است. برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید و پایائی پرسشنامه بسیار مطلوب ارزیابی گردیده است. 

ای به حجم  ها در نمونه های طراحی شده براساس محاسبات انجام شده، پرسشنامه پس از اطمینان از روائی و پایائی مقیاس

یابی  های گردآوری شده و برای تعیین روابط بین متغیرها نیز از تکنیک مدل تحلیل داده نفر توزیع شد. برای تجزیه و 969

 SPSSهای بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری  معادالت ساختاری بهره گرفته شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده

با  تأمینبر چابکی زنجیره  کنندگان أمینتنوآوری صورت گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید  LISRELو 

است و همچنین تأمین  رگذاریخودرو تأث منابع استراتژیک در شرکت ایرانو  گذاری اطالعات توجه به نقش میانجی اشتراک

 را تعدیل تأمینچابکی زنجیره و  کنندگان تأمیننوآوری ، منابع استراتژیک ،گذاری اطالعات اشتراکمنابع جهانی رابط میان 

 .کند یم
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