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ایجاد قابلیت های مشترک بین زنجیره تأمین و شرکت به دلیل به دست آوردن مزایایی چون صرفه
جویی در هزینه و وقت برای شرکت های تولیدی بسیار حائز اهمیت بوده است. تحقیق حاضر درصدد

به این سؤال پاسخ می دهد آیا سهولت سیستمهای اطالعات درونسازمانی بر قابلیت مشترک خریدار
و تأمین کننده با نقش میانجیگری ادغام های بیرونی بر شرکتهای تولیدی استان گیالن تأثیر دارد؟ و

هم چنین فرضیه های مطرح شده در این تحقیق عبارتند از سهولت سیستمهای اطالعات
درونسازمانی بر قابلیتهای مشترک خریدار و تأمینکننده در شرکتهای تولیدی استان گیالن، تأثیر

معناداری دارد. سهولت سیستمهای اطالعات درونسازمانی بر ادغام بیرونی شرکتهای تولیدی استان
گیالن، تأثیر معناداری دارد. ادغام بیرونی بر قابلیتهای مشترک خریدار و تأمینکننده در شرکتهای

تولیدی استان گیالن تأثیر معناداری دارد. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی و روش گردآوری
دادهها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطالعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه
آماری تحقیق حاضر 300 شرکت تولیدی دراستان گیالن هستند. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر،

نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس است. 142 شرکت به عنوان نمونه از طریق فرمول کوکران برای
جامعه محدود به دست آمد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای

همهی متغیرها باالتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از معادالت ساختاری از نرم
افزارهای SPSS و PLS2 SMART استفاده شد تمامی فرضیهها تحقیق حاضر مورد تأیید قرار گرفتند.

کم ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیرسهولت سیستمهای اطالعات درونسازمانی بر قابلیتهای مشترک
خریدار و تأمینکننده در شرکتهای تولیدی استان گیالن و بیش ترین شدت تأثیر مربوط به تأثیر

سهولت سیستمهای اطالعات درونسازمانی بر ادغام بیرونی شرکتهای تولیدی استان گیالن است.
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