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چکیده

این مطالعه تأثیر یكپارچگی داخلی و خارجی را بر توانمندی های 
رقابتي بررسـي مـي کنـد. میزان یكپارچگی، درجه ای است که 
تولیدکننده به طور اسـتراتژیک بـا شـرکاي زنجیـره تأمین خـود 
را  سازماني  خارج  و  داخل  فرایندهاي  و  کرده  مساعي  تشریک 
و  محصوالت  از  کارا  و  مـؤثر  جریانـات  به  دستیابي  به منظور 

کـردن  فراهم  جهت  تصمیمات  و  پول  اطالعات،  خدمات، 
مدیریت  مشارکتي  به صورت  مشتري،  بـراي  ارزش  بیشـترین 
که  را  سازمان  در  یكپارچگی  بین  رابطه  مطالعه  این  می کند. 
توانمندی های  با  می شود،  یكپارچه  تأمین  زنجیره  ابعاد  شامل 
رقابتي بررسي می کند. بـراي دستیابي به این هدف، رابطه بین 
ابعاد زنجیـره تأمین یكپارچـه )یكپـارچگي داخلـي و یكپـارچگي 
خارجي( و توانمندی های رقابتي )هزینه، کیفیت، تحویل، نوآوري 
بررسي  مورد  مفهومي  مـدل  یـک  از  اسـتفاده  بـا  محصـول(، 
توانمندی های  ابعاد  نیز  و  یكپارچگی  ابعاد  است.  گرفته  قرار 
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رقابتی با استفاده از نظرات مدیران این حوزه )به عنوان خبره( و با 
بهره گیری از روش دلفی احصاء گردیده است. ابزار گردآوری این 
تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد و نمونه آماری 
شامل 44 نفر از مدیران بنگاه های صنعتی و معدنی است که از 
بوده اند.   )%5( زن  نفر   2 و   )%95( مرد  نفر   42 پاسخگویان  بین 
به طورکلی  که  می دهد  نشان  فرضیات  آزمون  از  حاصل  نتایج 
به  معناداری  و  غیرمستقیم  اثر  خارجی  و  داخلی  یكپارچگی 
دارند. رقابتی  توانمندی های  بر   0/19 و   0/71 میزان  به  ترتیب 

داخلی  یكپارچگی  که  می دهد  نشان  نتایج  به عبارت دیگر، 
همچنین  مطالعه  می باشد.  خارجی  یكپارچگی  برای  پیش نیازی 
تأثیر  یكپارچگی خارجی  و  داخلی  یكپارچگی  نشان می دهد که 
مثبتی روی بهبود توانمندی های رقابتی شرکت دارند. قابل ذکر 
طریق  از  را  رقابتی  توانمندی های  داخلی  یكپارچگی  که  است 

یكپارچگی خارجی نیز، بهبود می دهد. 

مقدمه

صورت  کندی  به  جدید  محصول  توسعه  گذشته،  سال های  در 
متكی  توانمندی های خود شرکت  و  فناوری ها  بر  تنها  و  گرفته 
بوده است. سازمان ها برای حفظ تعادل در جریان تولید، موجودی 
فناوری ها  گذاشتن  اشتراك  به  همچنین  و  می کردند  نگهداری 
و  غیرقابل قبول  تأمین کنندگان  یا  و  مشتریان  با  تخصص ها  و 
دارای ریسک باال به شمار می آمد و تأکید بسیار کمی بر شراکت 
راهبردی و تعامل مابین خریدار و تأمین کننده صورت می گرفت. 
بعد از معرفی برنامه ریزی منابع تولید، مدیران به تأثیر نامطلوب 
کیفیت،  تولید،  هزینه  روی  بر  ساخت  جریان  در  کاال  موجودی 
توسعه محصول جدید و زمان تحویل پی بردند و بدین سان به 
خود  سازمان  عملكرد  بهبود  برای  مواد،  مدیریت  جدید  مفاهیم 
پناه آوردند. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین )SCM(، هنگامی که 
مستقیم  تأمین کنندگان  با  راهبردی  شراکت  تولیدکنندگان 
تدارکات  متخصصان  بر  عالوه  آمد.  وجود  به  کردند  تجربه  را 
و  داده  جای  آن  در  نیز  را  حمل ونقل  و  پشتیبانی  متخصصان 
که  شدند.  یكپارچه  پشتیبانی  مفهوم  ایجاد  به  منجر  نهایت  در 
)جعفرنژاد،  می شود  شناخته  تأمین  زنجیره  مدیریت  عنوان  به 

1385(.  این پژوهش، در پی پاسخ به این پرسش بوده که آیا 
استراتژی های یكپاچگی زنجیره تأمین، قادر به ارتقای توانمندی 
بودن  مثبت  صورت  در  آنكه  دیگر  و  خیر  یا  می شود  رقابتی 
و  داخلی  یكپارچگی  استراتژهای  از  هریک  تأثیر  میزان  پاسخ، 
یكپارچگی خارجی بر مولفه های توانمندی رقابتی )شامل هزینه، 
به چه میزان است. همچنین میزان  نوآوری(  کیفیت، تحویل و 
تأثیرپذیری استراتژی های یكپارچگی داخلی و خارجی از یكدیگر 

مورد بررسی قرار گرفته است.

1. مبانی نظری 

مفهوم زنجیره تأمین، ابتدا در سال 1985 به وسیله هولي هان 
پیشنهاد شد. وی بیان میكند زنجیره تامین مفهومی است شامل 
همه فرایندها و فعالیت هایی که براي مشتري نهایي ارزش ایجاد 
هماهنگ  تأمین،  زنجیره  مدیریت  مهم  هدف  یک  می کند]1[. 
است  زنجیره  مختلف  محدودیت های  یا  فعالیت ها  همه  کردن 
و  کم  شده  نگهداري  موجودي  هنگامی که  را  کاالها  بتوان  که 
نیاز در اختیار مشتریان قرار  هزینه ها پائین است در زمان مورد 
داد. متأسفانه شرکاي مختلف در زنجیره تأمین، براي تولید یک 
محصول یا خدمت همیشه با یكدیگر مشارکت نمی کنند و این 
وضعیت دشواري را براي مدیریت زنجیره تأمین به وجود می آورد. 
در مدیریت زنجیره تأمین مؤثر، تأمین کننده ها و مشتریان با هم 
در یک شیوه هماهنگ، با سهیم شدن در جریان آزاِد اطالعات، 
جریان  می کنند.  فعالیت  یكدیگر  با  کردن  صحبت  وسیله  به 
و  عرضه  مراکز  تأمین کنندگان،  مشتریان،  بین  اطالعات  سریع 
دستگاه های حمل  و نقل، شرکت ها را براي توسعه زنجیره تأمین 
و  تأمین کننده ها  توانمند،  تأمین  زنجیره  یک  در  می سازد.  توانا 
مشتریان با اهداف مشابه در کنار هم حضور داشته و همكاري 
می کنند ]2[. اگرچه تحقیقات زیادي روي روابط زنجیره تأمین 
یک بعدي انجام شده و روابط مشترك بین تولید کننده و مشتریان 
و یا تأمین کنندگان بررسي شده است، اما مفهوم زنجیره تأمین 
می باشد.  تحقیق  براي  جدیدي  نسبتًا  موضوع   1)SIC( یكپارچه 
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با  قوي  استراتژیكي  شراکت  یكپارچه،  تأمین  زنجیره  یک  در 
تأمین کنندگان، درك و پیش بینی آن ها از نیازهاي تولیدکننده را 
به منظور بهتر برآوردن نیازهاي متغیر آن تسهیل خواهد کرد. این 
اشتراك اطالعات در مورد محصوالت، فرایندها، زمان بندی ها و 
توانمندی ها به تولید کنندگان کمک می کند تا برنامه تولیدي خود 
را توسعه داده و کاالها را به موقع تولید کنند و عملكرد تحویل 
را بهبود بخشند ]3[. بیشتر ادبیات اخیر در مورد مدیریت تأمین 
نیز روی تالش های تولیدکننده برای فرایندهای یكپارچه سازی 
به طور  تأمین کنندگان تمرکز می کند که  با  ائتالف  و شكل های 
و  می نماید  مدیریت  را  عرضه  بخش  و  خرید  کاراتر  و  مؤثرتر 
تأکید می کند که تعهد تأمین کننده در طراحی فرایند محصول و 

فعالیت های بهبود مستمر، باید به کار گرفته شود ]4[.

2. یکپارچگی

ادبیات  در  اصلي  موضوعات  از  یكي  گذشته  دهه  خالل  در 
عامل  یک  به عنوان  یكپارچگي  نقش  تأمین،  زنجیره  مدیریت 
یكپارچه  تأمین  زنجیره  می باشد.  موفقیت  به  رسیدن  در  مهم 
متفاوت از زنجیره تأمین سنتي است. یک زنجیره تأمین سنتي 
به علت این که بر جریان اطالعات گسسته یا مجزا تأکید دارد، 
زنجیره  یک  که  داشت  بیان   ،)2004( سابث  نیست.  یكپارچه 
تأمین سنتي )غیریكپارچه( حداقل دو اشكال دارد. ابتدا، در نتیجه 
به  پیش بینی  دقت  تأمین،  زنجیره  در  پلكاني  عقب افتادگی های 
از  نتیجه  یک  عنوان  به  تقاضا  اطمینان  عدم  در  افزایش  علت 
)اثر شالق  یافت  خواهد  کاهش  منفصل،  اطالعات  جریان های 
براي  را  اضافي  موجودي  معمواًل  نادرست  پیش بینی  چرمي(. 
به  معمواًل  دوم،  دارد.  همراه  به  تولیدکنندگان  و  تأمین کنندگان 
علت این که فرایندهاي کسب وکار در سرتاسر بخش های زنجیره 
تأمین  زنجیره  یک  نیستند،  مرتبط  یكپارچه  صورت  به  تأمین 
سنتي به آهستگي به تغییرات تقاضا واکنش نشان می دهد. در 
نتیجه چنین رویكردي، اغلب با سطوح باالتری از عدم اطمینان 
نیاز  از  تأمین  زنجیره  ادبیات  بنابراین  می شود.  روبرو  محیطي 
براي یكپارچگي بیشتر جهت روبرویي با عدم اطمینان محیطي 
حمایت می کند ]5[. می توان بیان داشت که توافق زیاد در مورد 

و  تولیدکنندگان  تأمین کنندگان،  یكپارچگي  استراتژیک  اهمیت 
مشتریان تاریخچه ای بیش از یک دهه دارد ]6[.

که  است  درجه ای  یكپارچه،  تأمین  زنجیره  تحقیق،  این  در 
تولیدکننده به طور استراتژیكي با شرکاي زنجیره تأمین تشریک 
خارج  و  داخل  فرایندهاي  گروهي  صورت  به  و  کرده  مساعي 
یكپارچه،  تأمین  زنجیره  هدف  می کند.  مدیریت  را  سازمان 
خدمات،  و  محصوالت  از  کارا  و  مؤثر  جریان های  به  دستیابي 
اطالعات، پول و تصمیمات جهت فراهم کردن بیشترین ارزش 
هماهنگي  می باشد.  باال  سرعت  و  کم  هزینه  با  مشتري  براي 
اما  شود  عملیاتي  سودهاي  به  منجر  می تواند  تنها  عملیاتي 
را  عملیاتي  و  استراتژیكي  سودهاي  استراتژیكي،  هماهنگي 
فراهم می کند ]3[. با توجه به تحقیقات گذشته، در این تحقیق 
دو بعد یكپارچگي داخلي و نیز یكپارچگي خارجي و یكپارچگي 
عنوان  به  می شود،  تأمین کننده  یكپارچگي  شامل  که  مشتري 
یكپارچگي  گرفته  شده اند.  نظر  در  یكپارچه  تأمین  زنجیره  ابعاد 
لجستیک  یكپارچگي  و  مساعي  تشریک  هماهنگي،  به  داخلي، 
یكپارچگي  که  حالي  در  برمی گردد،  دیگر  وظیفه ای  مناطق  با 
خارجي به یكپارچگي فعالیت های لجستیک شرکت با مشتریان 

و تأمین کنندگان شرکت مربوط می شود ]7[.

2-1. یکپارچگی داخلی

یكپارچگي داخلي به مجموعه ای از فعالیت های تولیدي سازگار 
را  تولیدي  اهداف  متقابل  ارتباط  در  که  دارد  اشاره  یكدیگر  با 
از  فرایندي  عنوان  به  داخلي  یكپارچگي   .]8[ می کنند  حمایت 
تعامل بین بخشي و تشریک مساعي بین بخشي تعریف شده است 
که موجب می شود تا بخش ها در یک سازمان منسجم با هم کار 
کنند ]9[. در این تحقیق، یكپارچگي داخلي، درجه ای است که 
فرایندهاي  و  عملیات  سازماني،  استراتژی های  تولیدکننده،  یک 
به منظور  را  هم زمان  فرایندهاي  و  مساعي  تشریک  به  مربوط 

برطرف کردن نیازهاي مشتریان ساختاردهي می کند ]3[.
هم  با  را  بخش ها  تمام  اطالعات  سیستم  سازمان،  یک  در 
مرتبط می کند. بنابراین همه بخش ها قادرند تا اطالعات به موقع 
از بخش های دیگر به دست آورند و در این صورت  و دقیق را 
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سطح باالیی از یكپارچگي را کسب خواهند کرد. به عالوه باید 
ارتباطات یكپارچه بین بخش ها برحسب فرایندهاي کسب وکار و 
نیز روابط قوي که تعامالت و تشریک مساعي را در کل بخش ها 

حمایت می کند، وجود داشته باشد]7[.

2-2. یکپارچگی خارجی

با  تولیدي  سیاست های  و  اهداف  تطبیق  خارجي  یكپارچگي 
نیازهاي بازار و نیازهاي رقابتي شرکت با توجه به محدودیت های 
محیطي می باشد ]8[. یكپارچگي خارجي بین شرکت و شرکاي 
 / خریدار  هماهنگي  اهمیت  این  که  می افتد،  اتفاق  آن  خارجي 
فروشنده را براي ایجاد مطلوبیت مشخص می نماید ]10[ . بارات 
اتفاق  وقتي  یكپارچگي  که  می کنند  پیشنهاد   ،]11[ اولیویرا  و 
مشترك  برنامه ریزی  مسئولیت  شرکت  چند  یا  دو  که  می افتد 
مبادله ای، مدیریت، اجرا و اطالعات اندازه گیری عملكرد را با هم 
و   ]12[ عقب  به  رو  و  روبه جلو  یكپارچگي  بگذارند.  اشتراك  به 
یكپارچگي مشتري و تأمین کننده ]13[ همگي در این طبقه قرار 
می گیرند. در این تحقیق، یكپارچگي خارجي )یكپارچگي مشتري 
و تأمین کننده(، درجه ای است که تولیدکننده با شرکاي خارجي 
خود، براي ساختاردهي استراتژی های برون سازمانی، فرایندها و 

عملیات در فرایندهاي گروهي و هماهنگ شرکت می کند.

3. توانمندی های رقابتی

در مطالعات مدیریت عملیات، اصطالحات توانمندی های رقابتي 
]14[، اولویت های رقابتي ]15[، توانمندی های متراکم و شایستگي 
]16[ معمواًل به جای یكدیگر استفاده می شوند. در ادبیات موجود، 
نوآوری های  است:  گرفته شده  نظر  در  رقابتي  توانمندي  شش 
 ،]17[ نوآوري  براي  شرکت  توانایي  ارزیابي  نماینده  محصول، 
هزینه پائین؛ کیفیت محصول؛ تحویل؛ انعطاف پذیری و خدمت 
به مشتري ]18[ و ]19[. البته به طور سنتي در محیط های تولیدي 
اولویت مورد قبول، وجود دارد: هزینه، زمان )تحویل(، نوآوري، 
کیفیت و انعطاف پذیری ]20[. تعیین اولویت های رقابتي در یک 
 شرکت می تواند به شایستگی های اصلي شرکت مربوط باشد ]21[.

می تواند  شرکت  یک  که  هستند  فعالیت هایی  توانمندی ها، 

آنچه  توانمندي  یک  عالوه  به  دهد.  انجام  خود  رقباي  از  بهتر 
هر  خاص  توانمندی ها،  نیست.  بخرد  می تواند  شرکت  یک  که 
سازمان هستند؛ آن ها باید به طور داخلي توسعه داده شوند. این 
حقیقت که آن ها براي تقلید کردن و انتقال مشكل هستند، آن 
چیزي است که آن ها را ارزشمند می سازد. بنابراین، توانمندی ها 
از  بیشتر  و  تولیدي  تسهالت  یا  خاص  تكنولوژی های  از  کمتر 
و  اطالعاتی  دستگاه های  کارکنان،  مثل  تولیدي  زیرساختارهاي 
 .]22[ می شود  ناشي  سازماني  تمرکزات  و  یادگیري  مدیریتي، 
نوآوري  و  هزینه  تحویل،  محصول،  کیفیت  حاضر،  مقاله  در 
گرفته  شده  نظر  در  رقابتي  توانمندی های  عنوان  به  محصول 
)پژوهش های  حوزه  این  در  مرتبط  مقاله های  بررسی  با  است. 
 ،)1395( همكاران  و  دانایی   ،)1395( همكاران  و  همتی فر 
سیفی شجاعی )1395(، انصاری و صادقی مقدم )1393(، نیلی 
بیان  می توان   ))1386( پناهی  و  حسینی   ،)1392( همكاران  و 
کرد که، استفاده از معیار توانمندی رقابتی، جامعه و نمونه مورد 
تحلیل و در نهایت روش دلفی به عنوان روش تحلیل فرضیه                      ها 

نوآوری های پژوهش می باشد. 

4. پیشینه تحقیق

4-1. پیشینه داخلی

تأثیر  بررسی  به   1395 سال  در  همكاران  و  همتی فر  محمد 
مالی  عملكرد  و  مشتری  رضایت  بر  تأمین  زنجیره  یكپارچگی 
آذربایجان شرقی پرداختند. برای  در شرکت های تولیدی استان 
این منظور 7 فرضیه طراحی گردید؛ جامعه آماری این پژوهش 
شرقی  آذربایجان  استان  تولیدی  شرکت های  عامل  مدیران  را 
داخلی  یكپارچه سازی  داد  نشان  نتایج  که  می دهد  تشكیل 
تأمین کنندگان؛  یكپارچه سازی  و  مشتری  یكپارچه سازی  بر 
یكپارچه سازی مشتری و یكپارچه سازی تأمین کنندگان بر رضایت 
مشتری؛ یكپارچه سازی مشتری و یكپارچه سازی تأمین کنندگان 
بر عملكرد مالی و رضایت مشتری بر عملكرد مالی تأثیر مثبت 

و معناداری دارد. 
منابع  »تأثیر   1395 سال  در  همكاران  و  دانایی  حبیب اله 
درون سازمانی با یكپارچگی زنجیره تأمین و عملكرد کسب وکار«. 
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لحاظ  به  و  کاربردی  مطالعه  یک  هدف  دیدگاه  از  تحقیق  این 
انجام  مقطعی  پیمایشی  شیوه  به  و  می باشد  توصیفی  روش 
پرسشنامه  بر  تأکید  و  تكیه  با  مطالعه  این  پرسشنامه  می پذیرد. 
لحاظ  به  که   )2014( همكاران  و  چو  پژوهش  در  شده  استفاده 
و هم سویی  هم خوانی  حاضر  پژوهش  با  متغیرها  نوع  و  ماهیت 
تمامی  شامل  پژوهش  آماری  جامعه  است.  شده  طراحی  داشت 
مدیران و )اعم از مدیران و کارشناسان ارشد مشغول به خدمت 
در  و...(  انسانی  نیروی  خارجی،  داخلی،  بازرگانی  بخش های  در 
بررسی های  از  ایران خودرو می باشد. پس  شرکت قطعات پرسی 
از  نفر می باشد. پس   180 افراد حدوداً  این  تعداد  آمده  به عمل 
نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوران تعداد این 
افراد به 130 نفر کاهش یافت. نتایج این تحقیق نشان داد که 
بر  فناوری اطالعات موجود در سازمان  ارشد و  حمایت مدیران 
ایران خودرو  پرسی  تأمین در شرکت قطعات  زنجیره  یكپارچگی 
این شرکت  بر عملكرد کسب وکار  این یكپارچگی  مؤثر است و 

تأثیر داشته است. 
حمیده سیفی شجاعی در سال 1395 »ارزیابی عوامل مؤثر 
بر بهبود عملكرد مدیریت زنجیره تأمین« بهبود عملكرد مدیریت 
زنجیره تأمین یكی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیت های 
رقابتی برای شرکت ها می باشد. این مقاله با هدف ارزیابی عوامل 
مؤثر بر بهبود عملكرد مدیریت زنجیره تأمین در صنایع غذایی 
انجام شده است. معیارهای اصلی عوامل به دست آمده )مدیریت 
با  و  شناسایی  روابط(  مدیریت  و  لجستیک  مدیریت  اطالعات، 
اولویت بندی  از تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی  استفاده 
شد که بر همین اساس مشخص گردید که معیار اصلی مدیریت 
اطالعات به میزان 478 % با بیشترین درجه اهمیت رتبه اول را 
به خود اختصاص داده است و پس ازآن معیار مدیریت لجستیک 
به میزان 513 % در رتبه دوم مدیریت و مدیریت روابط در رتبه 

سوم قرار گرفته است.
 1393 سال  در  مقدم  صادقی  رضا  محمد  انصاری؛  ایمان 
مدیریت  محرك های  سطح بندی  و  روابط  تعیین  »شناسایی، 
و  زیست محیطی  آلودگی  روزافزون  افزایش  با  تأمین«  زنجیره 
افزایش تقاضای مشتریان  به دنبال آن  پیامدهای مخرب آن و 

با  سازگار  خدمات  و  محصوالت  برای  زیست محیطی  جوامع  و 
محیط زیست می بایست کوشید تا آلودگی های ناشی از گسترش 
تأمین  زنجیره  مدیریت  اجرای  برای  تالش  قالب  در  را  صنایع 
سبز کاهش داد. ازاین رو در پژوهش حاضر جهت ترغیب صنایع 
فوالدسازی به اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز، به شناسایی 
و تعیین محرك های اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز و سپس 
است.  شده  پرداخته  آن ها  سطح بندی  و  مابین  روابط  تعیین  به 
مدل پیشنهادی با استفاده از روش مدل سازی تفسیری ساختاری 
به دست آمده است. نتایج مدل روابط محرك ها نشان می دهد که 
در بین محرك ها»دولت، قوانین و مقررات« به عنوان مؤثرترین 
مجتمع  در  سبز  تأمین  زنجیره  مدیریت  اجرای  منشاء  محرك، 

فوالد مبارکه می باشد.
کاربرد  بهینه سازی   ،)1392( همكاران  و  ورطباطبایي  نیلی 
فناوري اطالعات در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابي محصوالت 
زنجیره  اصلي  معیارهاي  مقاله  این  در   AHP روش  به  هوایي 
و  شرکت ها  این گونه  در  اطالعات  فناوري  گزینه های  و  تأمین 
تأثیر  اولویت های  و  شده  شناخته  یكدیگر  بر  آن ها  مؤثر  تعامل 
فناوري اطالعات بر مدیریت زنجیره تأمین تعیین و در راستاي 
مقاله  این  منظور  بدین  شده اند.  بهینه  پژوهش،  اهداف  تحقق 
و   90 سال  دوم  نیمه  زماني  بازه  در  هوایي،  شرکت  یک  در 
و  کارشناسان  نفر   115 از  بهره گیری  با   1391 سال  اول  نیمه 
مدیران بخش های آماد و بازرگاني، برنامه ریزی و کنترل تولید، 
رایانه و برون سپاری و با استفاده از پرسشنامه و روش مقایسات 
زوجي تهیه شده و در نهایت مشخص گردید که کلیه معیارهاي 
بر  اطالعات  فناوري  و  تأمین  زنجیره  شده  شناسایي  اصلي 
یكدیگر تاثیر داشته و مدل مفهومي را تأیید می نمایند، لذا منابع 
وجود  ارشد،  مدیر  حمایت   ،IT زمینه  در  دیده  آموزش  انساني 
زیرساخت های سخت افزاري و نرم افزاری، تجارت الكترونیک و 
مبادله الكترونیكي داده ها با شرکاي تجاري، باید به ترتیب و به 
مدیریت  در  اطالعات  فناوري  کاربرد  بهینه سازی  الگوي  عنوان 

زنجیره تأمین، مد نظر قرار گیرد.
مقاله ای تحت عنوان »ایجاد  در  پناهی )1386(،  و  حسینی 
مزیت رقابتی در صنعت با رویكرد عوامل کلیدی موفقیت )مطالعه 
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منابع  هزینه  معیار  از  استفاده  با  ایران(«  کاشی  صنعت  موردی 
داخلی به بررسی مزیت نسبی ایران در صنعت کاشی پرداختند 
و سپس عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی شرکت های این صنعت را 
شناسایی و اولویت بندی کردند و به این نتیجه دست یافتند که 
توجه به کیفیت تولید، ارائه خدمات به مشتریان، پاسخ سریع به 
تولید محصوالت  و  بازار  ارزیابی سریع و صحیح  بازار،  تغییرات 
متنوع به ترتیب از اولویت باالیی در رقابت پذیری این شرکت ها 

برخوردار می باشند.

4-2. پیشینه خارجی

زنجیره تأمین یكپارچه به عنوان یكي از مزیت های رقابتي امروز 
تا  است  ضروري  بنابراین  است؛  شده  شناخته  جهاني  بازار  در 
فاکتورهایي که در یكپارچگي نقش دارند، بررسي شوند. مدیریت 
مؤثر زنجیره های تأمین نیازمند یكپارچگي فرایندهاي کسب وکار 
داخلي در یک سازمان و کل تأمین کنندگان و مشتریان خارجي 
توانمندی های  با  ارتباط  در  تنها  داخل کشور  در   .]23[ می باشد 
رقابتی از جمله کیفیت و... به طور مجزا تحقیقاتی صورت گرفته 
اما در ارتباط با موضوع زنجیره تأمین یكپارچه تحقیقی صورت 

نپذیرفته است.
یكپارچگی  مكانیزم های  که  کرد  بیان   ،)1997( گریفین 
محصوالت  تحویل  زمان  وظیفه ای(  چند  تیم های  )مثل  داخلی 

جدید را کاهش می دهد ]24[.
مالونی و بنتون )2000(، دریافتند که یكپارچگی تأمین کننده، 
زیر  جنبه های  از  هزینه  در صرفه جویی  موفقیت  می تواند جهت 
و  تولید  سفارش،  )در  مقیاس  اقتصاد  نماید  کمک  شرکت ها  به 
حمل ونقل( کاهش هزینه های اجرایی و هزینه های تغییر و بهبود 

استفاده از دارایی ها ]25[. 
به درستی  که  تأمینی  زنجیره  که  کرد  بحث   ،)2000( لی 
این  می دهد.  کاهش  بیشتر  را  هزینه ها  است  شده  یكپارچه 
و  تأمین  زنجیره  شرکای  شرکت،  برای  همچنین  یكپارچگی 

ذی نفعان ارزش ایجاد می کند.
پارتاسری و هاموند )2002(، در مقاله خود با عنوان ورودی 
و خروجی نوآوری محصول: تأثیر تعدیل کنندگی فرایند نوآوری، 

فراوانی  روی  مثبتی  تأثیر  وظیفه ای  یكپارچگی  که  دریافتند 
نوآوری محصول دارد.

)2001(؛  همكاران  و  تید  )2001(؛  همكاران  و  بارگلمن 
اسمیت و ریمزتسن )1998(، نشان دادند که یكپارچگی داخلی 

به طور معناداری نوآوری های محصول را بهبود می دهد ]24[.
نوآورانه  ایده های  که  دریافتند  نیز   ،)2003( هنل  و  بالدوین 

بخش های داخلی مختلف منابع اصلی نوآوری هستند.
کافروس و مارکولیدس )2006(، همچنین پیشنهاد می کنند 
جمله  از  را  دیگر  رقابتی  توانمندی های  داخلی  یكپارچگی  که 
و  انعطاف پذیری  تحویل،  محصول،  کیفیت  پایین/  قیمت 
گروه های  داخلی،  یكپارچگی  می دهد  بهبود  را  مشتری  خدمات 
باالدستی و پایین دستی را به هم مربوط می کند و همه گروه ها 
را توانمند می سازد تا هم زمان در محصول، فرایند و برنامه ریزی 
تولیدکنندگان محصوالت مصرفی، ثابت کردند که شدت باالی 
یكپارچگی روی کیفیت محصول، تحویل، انعطاف پذیری فرایند 

و رهبری هزینه، تأثیر مستقیمی دارد.
عنوان  تحت  مقاله ای  در   ،)2004( همكاران  و  یوسف 
تعیین کننده  عوامل  چابک:  تأمین  زنجیره  توانمندی های 
با  مثبتی  ارتباط  داخلی  یكپارچگی  که  دریافتند  رقابتی،  اهداف 

انعطاف پذیری دارد.
کیم )2006(، در مقاله ای با عنوان تأثیر اعمال مدیریت زنجیره 
تأمین یكپارچه سازی و توانمندی رقابتی روی عملكرد، به بررسی 
تأثیر سطح یكپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندی رقابتی پرداخت 
و به این نتیجه رسید که این فرضیه در شرکت های کوچک رد و 

در شرکت های بزرگ پذیرفته شده است.
دو )2007(، در تحقیقی با عنوان دست یابی به مزیت رقابتی 
از طریق زنجیره تأمین یكپارچه به بررسی یک مطالعه موردی 
از گروه شرکت های موفق صنایع یی ین؛ پرداخت و دریافت که 
موفقیت های شرکت ها به علت سرمایه گذاری باال در تكنولوژی 
در  کلی  استراتژی  یک  که  دریافتند  نیز  و  می باشد  اطالعات 
تأثیرات  ایجاد  محصول  تهیه  و  توسعه  در  باید  تأمین  زنجیره 

بهینه بر حسب هزینه و کیفیت بهبودهایی را ایجاد کند 
متفاوت  بعد  چهار  بررسی  به   ،)2007( همكاران  و  استونیک 
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استراتژیک  یكپارچگی  و  مشتری  استراتژیک  یكپارچگی  از 
نقش  بررسی  به  نیز  و  تولیدی  شرکت  سطح  در  تأمین کننده( 
بین  روابط  طرح ریزی  در  تولید  رقابتی  توانمندی های  واسطه ای 
در  پرداخته اند.  کسب وکار  عملكرد  و  استراتژیک  یكپارچگی  ابعاد 
این تحقیق به این نتیجه دست یافته اند که ابعاد یكپارچگی به جز 
یكپارچگی استراتژیک مشتری و یكپارچگی استراتژیک تأمین کننده، 
تأثیر مثبتی بر توانمندی های رقابتی تولید دارند و نیز نشان دادند 
که ابعاد یكپارچگی به جز یكپارچگی استراتژیک مشتری بر عملكرد 
کسب وکار از طریق توانمندی های رقابتی تولید تأثیر مثبتی دارند. در 
این تحقیق روابط همبستگی باالیی رابین فعالیت های یكپارچگی و 

توانمندی های رقابتی تولیدی نشان می دهد.
اکتشاف  هدف  با  مقاله ای  در   ،)2009( همكاران  و  آنتونی 
تجربی  تأثیرات متقابل مدوالریتی محصول و یكپارچگی داخلی 
توانمندی های  کردند.  بررسی  را  رقابتی  توانمندی های  روی 
رقابتی در این مطالعه شامل نوآوری های محصول، قیمت پایین، 
مشتری  خدمات  و  انعطاف پذیری  تحویل،  محصول،  کیفیت 
بهتر  داخلی  یكپارچگی  که  دریافتند  مطالعه  این  در  می باشند. 
پایین،  قیمت  محصول،  نوآوری های  معناداری  به طور  می تواند 
را  مشتری  خدمات  و  انعطاف پذیری  تحویل،  محصول،  کیفیت 
محصول،  مدوالریتی  از  باال  سطح  یک  درحالی که  دهد،  بهبود 
تحویل،  محصول،  کیفیت  پایین،  قیمت  محصول،  نوآوری 

انعطاف پذیری و خدمات مشتری را ارتقاء می دهد.
کیم )2009(، در مقاله ای با عنوان بررسی تأثیرات مستقیم 
شرکت  عملكرد  روی  یكپارچه  تأمین  زنجیره  غیرمستقیم  و 
تأمین،  زنجیره  مدیریت  اعمال  بین  ارتباطات  بررسی  به 
توانمندی های رقابتی، سطح یكپارچگی زنجیره تأمین و عملكرد 
زنجیره  کره ای  شرکت های  در  که  دریافت  و  پرداخت  شرکت 
بیشتری  حیاتی  نقش  که  است  ممكن  کارا  یكپارچه  تأمین 
در  درحالی که  کنند  یاری  تأمین  زنجیره  مدیریت  رقابت  برای 
مدیریت  اعمال  سطح  نزدیک  متقابل  روابط  ژاپنی  شرکت های 
تأثیر  است  ممكن  رقابتی  توانمندی های  و  تأمین  زنجیره 

معنادارتری روی رقابت زنجیره تأمین داشته باشد.
لین )2009(، در مطالعه ای روابط بین چند فعالیت یكپارچگی 

کرده  بررسی  را  زمان  بر  مبتنی  توانمندی های  و  تأمین کننده 
با سرعت  زمان  بر  مبتنی  توانمندی های  تحقیق،  این  در  است. 
تحویل، زمان توسعه محصول جدید، قابلیت اطمینان تحویل و 
فعالیت های یكپارچگی  از  برخی  دارد  ارتباط  تولید(  زمان چرخه 

نسبت به بقیه مؤثرتر است.
ساح و همكاران در سال 2014، به بررسی ارتباط ساختاری 
خودرو  صنعت  در  سازمانی  عملكرد  و  تأمین  زنجیره  مدیریت 
مالزی پرداختند، یافته های حاصل از این تحقیق نشان می دهد 
عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملكرد سازمان تأثیر مستقیم 

دارد.
عنوان  با  تحقیقی   ،2014 سال  در  همكاران  و  برندنبورگ   
مدل های کمی برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار انجام داده اند. 
شناسایی  دقت  با  مقاله   134 محتوایی  تحلیل  یک  مطالعه  این 
را  تأمین  زنجیره  در  پایداری  جنبه  که  با مدل های رسمی  شده 
دارند را فراهم می کند. نتایج نشان داد که فرصت ها و بینش های 
ابزارها و عوامل مطرح شده در  انواع  توسعه  از  متعدد می توانند 

مدل های رسمی، سود ببرند.

5. روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش انجام، 
تحقیق توصیفي از نوع توصیفی- همبستگی است. زیرا سعي در 
بررسي، تحلیل و توضیح ویژگي هاي جامعه مورد مطالعه داشته 
و تالش می کند روابط و میزان تأثیر متغیرهای مستقل و وابسته 

را تعیین نماید.

6. اهداف و فرضیه های تحقیق 

با توجه به پیشینه و ادبیات تحقیق، خواسته ها و نیازهای طراحی 
شده، مدل تحقیق و اهداف و فرضیات این تحقیق به شرح ذیل 

است:

الف( هدف کلی )اصلی( طرح:

هدف اصلی در این تحقیق، تعیین میزان تأثیر ابعاد یكپارچگی 
زنجیره تأمین روی توانمندی های رقابتی می باشد.
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ب( اهداف فرعی:

روی  داخلی  یكپارچگی  مستقیم  تأثیر  میزان  تعیین   -1
توانمندی های رقابتی 

تعیین میزان تأثیر یكپارچگی خارجی روی توانمندی های   -2
رقابتی.

یكپارچگی  روی  داخلی  یكپارچگی  تأثیر  میزان  تعیین   -3
خارجی.

تعیین میزان تأثیر یكپارچگی داخلی از طریق یكپارچگی   -4
خارجی روی توانمندی های رقابتی.

ج( فرضیات تحقیق:

فرضیه اصلی: ابعاد زنجیره تأمین یكپارچه بر توانمندی های 
رقابتی تأثیر دارند.

فرضیه 1: یكپارچگی داخلی تأثیر مستقیمی  بر توانمندی های 
رقابتی دارد.

فرضیه 2: یكپارچگی خارجی بر توانمندی های رقابتی تأثیر 
دارد.

فرضیه 1-2:یكپارچگی تأمین کننده بر توانمندی های رقابتی 
تأثیر دارد.

رقابتی  توانمندی های  بر  مشتری  یكپارچگی  فرضیه2-2: 
تأثیر دارد.

فرضیه 3: یكپارچگی داخلی بر یكپارچگی خارجی تأثیر دارد.
تأمین کننده  یكپارچگی  بر  داخلی  1-3:یكپارچگی  فرضیه 

تأثیر دارد.
تأثیر  مشتری  یكپارچگی  بر  داخلی  یكپارچگی  فرضیه3-2: 

دارد.
فرضیه 4: یكپارچگی داخلی از طریق یكپارچگی خارجی بر 

توانمندی های رقابتی تأثیر دارد.

7. جامعه آماری، روش تعیین حجم نمونه و روش 
انتخاب نمونه ها

به طورکلی تعاریف در رابطه با صنایع کوچک و بزرگ اعتباری 
و قراردادی است و شرکت ها را با توجه به حجم فروش، تعداد 

نیروی انسانی، صادرات، نوآوری و... با یكدیگر مقایسه می کند. 
ولی بیشترین اهمیت را عامل نیروی انسانی در بردارد. به هرحال 
صرف نظر از این پیچیدگی، به طور کل اندازه بنگاه ها را می توان 
تعیین  دارایی،  یا  یا حجم سرمایه  تعداد شاغالن،  پایه  بر  عمدتًا 
اهمیت  نیز  و  کار  نیروی  نقش  دلیل  به  میان  این  در  و  کرد 
مقوالت  دیگر  از  بیش  شاغالن  تعداد  بر  بنگاه ها،  اشتغال زایی 
کلی  وضعیت  بنابر  می توان  نیز  اساس  براین  و  می شود  تأکید 
جامعه، عددی مفروض را در نظر گرفت و بر آن پایه بنگاه های 
صنعتی را طبقه بندی کرد. در این تحقیق با توجه به این نكات و 
ضمن تأکید بر قراردادی بودن هرگونه تعریفی از اندازه بنگاه های 
می توان   )1376( الحسینی  شریف  تعریف  بر  تكیه  با  و  صنعتی 
استخدام  در  نفر   9 تا  که  دانست  بنگاه هایی  را  خرد  بنگاه های 
و  نفر   49 تا   10 بین  که  بنگاه هایی  کوچک،  بنگاه های  دارند. 
بنگاه های متوسط بنگاه هایی که بین 50 تا 99 نفر و بنگاه های 
بزرگ، بنگاه هایی که 100 نفر و بیشتر نیرو دارند در نظر گرفت. 
فرمول  مطابق  تحقیق  این  در  شده  استفاده  کكران  فرمول 

ذیل است:

2

22

0
).(

d
qpzn =

 

 

اطمینان  درصد  معناي  به  نرمال  توزیع  چندك   z آن  در  که   
و  است.  گرفته شده  نظر  در   %  95 اطمینان  اینجا  در  که  است 
که  می باشد  نمونه  در  جامعه  افراد  از  یكی  حضور  احتمال   p
اگر p برابر 0/5 باشد حجم نمونه در ماکزیمم خود قرار خواهد 
 44 برابر  حداقل  نمونه  حجم  کكران  فرمول  طبق  گرفت. 
محاسبه گردیده است که در این تحقیق با توجه به اینكه تعداد 
حذف  با  نمونه  نهایی  حجم  گردید،  ارسال  پرسشنامه  بیشتری 
نهایت  در  و  گردید   44 برابر  ناقص  و  مخدوش  پرسشنامه های 
طبق روش نمونه گیری طبقه ای با طبقات متناسب حجم جامعه 

و نمونه به صورت جدول )1( محاسبه شده است.
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جدول 1ـ جامعه و نمونه تعداد سازمان ها به تفکیک 
صنایع

جامعهتعداد کارکنانردیف

5055 الی 90 نفر اشتغال1.

36بیشتر از 100 نفر اشتغال2.

نمونهتعداد کارکنانردیف

5029 الی 90 نفر اشتغال4.

15بیشتر از 100 نفر اشتغال5.

ابزار سنجش متغیرها

ابزار گردآوری این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته است 
استفاده شده  لیكرت  نقطه ای  از طیف هفت  پرسشنامه  این  که 
 38 شامل  ابتدا  تحقیق  این  برای  شده  تنظیم  پرسشنامه  است. 
آن حذف  از سؤاالت  روایی یكی  از سنجش  بعد  بود که  سؤال 
گردید. این پرسشنامه شامل 37 سؤال می باشد، 8 سؤال مربوط 

به یكپارچگی تأمین کننده، 7 سؤال مربوط به یكپارچگی داخلی، 
8 سؤال مربوط به یكپارچگی مشتری، 2 سؤال مربوط به هزینه، 
4 سؤال مربوط به کیفیت، 4 سؤال مربوط به تحویل و 2 سؤال 
مربوط به نوآوری محصول در این پرسشنامه مطرح شده است.

در تدوین این پرسشنامه روایي محتوایی، صوری و سازه ای 
مورد  پرسشنامه  سؤال های  اساس  این  بر  است.  رفته  کار  به 
مطالعه متخصصان، صاحب نظران و استادان مربوط قرار گرفت. 
پس از بررسي سؤال هایي که داراي اشكال مفهومي و ظاهري 
از  بودند  پایین تري  روایي  داراي  که  سؤاالتی  و  اصالح  بودند 
پرسشنامه حذف شدند و در نهایت پرسشنامه ای تدوین شد که 
با  مذکور  پرسشنامه  اعتبار  برآورد  براي  گرفت.  قرار  تأیید  مورد 
استفاده از روش آلفاي کرونباخ اجرا شد و ضریب آلفاي کرونباخ 
برای  همچنین  است  شده  درج   )2( جدول  در  به دست آمده 
سنجش روایی سازه ای از تحلیل عاملی استفاده گردید که همه 
بارهای عاملی بیشتر از 0/5 بود )جدول 3( و پرسشنامه روا و پایا 

تشخیص داده شده است.

جدول 2ـ آزمون کرونباخ پرسشنامه های تحقیق

پرسشنامه
توانمندی رقابتیزنجیره تأمین

آلفای کرونباخبُعدآلفای کرونباخبُعد

0/79روایی درونی بُعد هزینه0/86روایی درونی بُعد یكپارچگی تأمین کننده

0/7روایی درونی بُعد کیفیت0/83روایی درونی بُعد یكپارچگی داخلی

0/73روایی درونی بُعد تحویل0/87روایی درونی بُعد یكپارچگی مشتری

0/71روایی درونی بین بُعد نوآوری محصول

0/75روایی درونی بین بُعدها0/93روایی درونی بین بُعدها

0/81پایایی کل پرسشنامه

جدول 3. بارهای عاملی پرسشنامه های تحقیق

پرسشنامه
توانمندی رقابتیزنجیره تأمین

متوسط بار عاملیبُعدمتوسط بار عاملیبُعد

0/65روایی درونی بُعد هزینه0/66روایی درونی بُعد یكپارچگی تأمین کننده

0/69روایی درونی بُعد کیفیت0/68روایی درونی بُعد یكپارچگی داخلی

0/68روایی درونی بُعد تحویل0/61روایی درونی بُعد یكپارچگی مشتری

0/7روایی درونی بین بُعد نوآوری محصول
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9. یافته های تحقیق

آمار توصیفی

نظیر  مدیران  از  نفر   44 شامل  آماری  نمونه  تحقیق  این  در 
پاسخگویان  بین  از  که  بوده اند  معدنی  و  صنعتی  بنگاه های 
مدیریت  سابقه  بوده اند.   )%5( زن  نفر   2 و   )%95( مرد  نفر   42
پاسخگویان به این صورت بوده است که 29 نفر از پاسخگویان 
دارای  نفر )%34/1(  سابقه مدیریت زیر 10 سال داشته اند و 15 

سابقه مدیریت باالی 10 سال داشته اند.
از نظر توزیع سنی 5 نفر از پاسخگویان 30 و کمتر از 30 سال، 
19 نفر بین رده سنی 30 تا 40 سال، 11 نفر در رده سنی 40 تا 50 

سال و 9 نفر در رده سنی بیش از 50 سال قرار داشته اند.
مدیران در سطح مدیریت عالی )28/03%(، 40 نفر )%30/30( 
مدیر میانی و 55 نفر )41/67%( در سطح مدیریت عملیاتی قرار 
داشتند. بیشتر مدیران تحقیق حاضر یعنی 50% پاسخگویان در 
رده سنی 30 تا 40 قرار دارند و سطح تحصیالت اکثر مدیران 
در رده کارشناسی و کارشناسی ارشد قرار می باشد. همچنین از 
لحاظ توزیع تحصیالت از 44 نفر پاسخ دهنده، 4 نفر تحصیالت 
در سطح دیپلم و کمتر از آن، 5 نفر تحصیالت فوق دیپلم، 25 
کارشناسی  نیز  نفر   10 تحصیالت  و  کارشناسی  تحصیالت  نفر 

ارشد و باالتر بودند.

10. آزمون فرضیه ها

به منظور بررسی و تجزیه وتحلیل و بررسی تأثیر متغیرهای مستقل 
بر متغیرهای وابسته از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. اثر 
مستقیم رابطه و یا تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است و اثر 
متغیر  بر  متغیرها  از طریق سایر  متغیر مستقل  تأثیر  غیرمستقیم 
وابسته است یا به عبارت دیگر تأثیر متغیر مستقل بر سایر متغیرها و 

در نهایت اثر این متغیرها بر متغیر وابسته می باشد. 
بر  تأمین  زنجیره  ابعاد  تأثیر  پیرامون  تحقیق  اصلی  فرضیه 
توانمندی های رقابتی است که اثر غیرمستقیم زنجیره تأمین بر 
توانمندی های رقابتی طبق جدول )4( برابر 0/96 است و از لحاظ 
تی  آماره  مقدار  از  بزرگ تر  آزمون  این  تی  آماره  مقدار  آماری 

جدول تی استیودنت است و می توان گفت اثر زنجیره تأمین بر 
توانمندی های رقابتی معنادار و مثبت است.

مستقیمی   تأثیر  داخلی  یكپارچگی  تأثیر  پژوهش   .1 فرضیه 
بر توانمندی های رقابتی است که جدول )4( نشان می دهد این 
دو متغیر یک اثر مستقیم و مثبت و معنادار به میزان 0/69 دارند 

یعنی فرضیه اول تحقیق را نمی توان رد کرد.
فرضیه 2. تأثیر یكپارچگی خارجی بر توانمندی های رقابتی 
مثبت   ،)4( جدول  نتایج  طبق  رابطه  این  که  می دهد  نشان  را 
به عبارت دیگر  است   0/24 میزان  به  بی معنا  ولی  صعودی  و 
و  است  بی تأثیر  رقابتی  توانمندی های  بر  خارجی  یكپارچگی 

فرضیه دوم تحقیق پذیرفته نیست.
بر  تأمین کننده  یكپارچگی  مستقیم  اثر   .2-1 فرعی  فرضیه 
مقدار  به  توجه  با  که  است  سنجیده  را  رقابتی  توانمندی های 
احتمال معناداری این ضریب، اثر این دو متغیر معنادار نیست و 
فرضیه فرعی 1-2 با توجه به شواهد و داده های موجود پذیرفته 

نمی شود.
بر  مشتری  یكپارچگی  مستقیم  اثر   .2-2 فرعی  فرضیه 
مقدار  به  توجه  با  که  است  سنجیده  را  رقابتی  توانمندی های 
احتمال معناداری این ضریب، اثر این دو متغیر معنادار نیست و 
فرضیه فرعی 2-2 با توجه به شواهد و داده های موجود پذیرفته 

نمی شود.
را  خارجی  یكپارچگی  بر  داخلی  یكپارچگی  تأثیر   .3 فرضیه 
و  مثبت   ،)4( جدول  نتایج  طبق  رابطه  این  که  می دهد  نشان 
صعودی و معنادار به میزان 0/84 است به عبارت دیگر یكپارچگی 
سوم  فرضیه  و  است  تأثیرگذار  خارجی  یكپارچگی  بر  داخلی 

تحقیق پذیرفته است.
بر  داخلی  یكپارچگی  اثر  موضوع  با   .3-1 فرعی  فرضیه 
یكپارچگی تأمین کننده است که نتایج جدول )4( نشان می دهد این 
اثر به میزان 0/79 است و با توجه به کوچک تر بودن مقدار احتمال 
این آزمون از 5% می توان گفت اثر یكپارچگی داخلی بر یكپارچگی 

تأمین کننده معنادار است و این فرضیه قابل پذیرفتن است.
یكپارچگی  بر  داخلی  یكپارچگی  اثر   .3-2 فرعی  فرضیه 
مشتری است که نتایج جدول )4( نشان می دهد این اثر به میزان 
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از  بودن  )کوچک تر  آزمون  این  احتمال  مقدار  توجه  با  0/81 که 
سطح آزمون( می توان گفت اثر یكپارچگی داخلی بر یكپارچگی 

مشتری معنادار است و این فرضیه قابل پذیرفتن است.
طریق  از  داخلی  یكپارچگی  اثر  بررسی  به   .4 فرضیه 
است  پرداخته شده  رقابتی  توانمندی های  بر  یكپارچگی خارجی 
یكپارچگی  برابر 0/2 است که نشان می دهد  اثر  این  میزان  که 

یكپارچگی های  افزایش  طریق  از  رقابتی  توانمند های  بر  داخلی 
مورد  چهارم  فرضیه  به عبارت دیگر  دارد  معنادار  تأثیر  خارجی 

پذیریش است.
و  غیرمستقیم  اثر  خارجی  و  داخلی  یكپارچگی  به طورکلی 
معنادار به ترتیب به میزان 0/71 و 0/19 بر توانمندی های رقابتی 

دارند.

جدول شماره 4ـ بررسی فرضیه های تحقیق

برآورد ضرایبنوع اثربر متغیراثر متغیرشماره فرضیه
مقدار آماره 

تی
مقدار احتمال

0/000**0/9613/27اثر غیرمستقیمتوانمندی های رقابتیابعاد زنجیره تأمینفرضیه اصلی

0/000**0/695/74اثر مستقیمتوانمندی های رقابتییكپارچگی داخلی1

0/04**0/242/05اثر مستقیمتوانمندی های رقابتییكپارچگی خارجی2

0/211/790/08اثر مستقیمتوانمندی های رقابتییكپارچگی تأمین کننده1-2

0/050/390/69اثر مستقیمتوانمندی های رقابتییكپارچگی مشتری2-2

0/000**0/8410/26اثر مستقیمیكپارچگی خارجییكپارچگی داخلی3

0/000**0/798/4اثر مستقیمیكپارچگی تأمین کنندهیكپارچگی داخلی1-3

0/000**0/819/18اثر مستقیمیكپارچگی مشترییكپارچگی داخلی2-3

0/000**0/23/21اثر غیرمستقیمیكپارچگی داخلی  یكپارچگی خارجی  توانمندی های رقابتی4

0/000**0/714/49اثر غیرمستقیمتوانمندی های رقابتییكپارچگی داخلی-

0/191/230/22اثر غیرمستقیمتوانمندی های رقابتییكپارچگی خارجی-

*- معناداری ضریب را در سطح 5% نشان می دهد.

گویه های  مناسبت  میزان  بیرونی،  مدل  شاخص  از  منظور 
هر متغیر برای خود آن متغیر می باشد و منظور از شاخص مدل 
درونی، میزان مناسبت متغیرهای مطرح شده در مدل برای خود 
این مدل می باشد. شاخص نسبی هم نسبت میزان مشاهده شده 
متغیر وابسته را بر میزان برآورد شده آن نشان می دهد. با توجه 
نسبی  و  بیرونی  و  درونی  مدل  در  به دست آمده  باالی  مقدار  به 
برازش مدل نسبتًا خیلی خوب است و می توان بیان داشت مدل 
دقت  معیار  است.  شده  ارزیابی  مناسب  تحقیق،  این  مفهومی 
الگوی معادالت ساختاری برازش شده به داده ها در جدول )7( 
درج شده است آماره های موجود در جدول )5( همگی باید تقریبًا 
نتایج جدول می توان  به  با توجه  باشد، که  از عدد 0/8  بزرگ تر 

کافی  صحت  و  دقت  از  شده  برازش  ساختاری  معادالت  گفت 
برخوردار است.

جدول 5ـ معیارهای دقت و صحت الگوی تحقیق

مدل درونیمدل بیرونینسبیمطلقمعیار

0/810/880/990/89مقدار

درصد   71/5 حدود  که  می شود  استنباط   )6( جدول  مقادیر  از 
از تغییرات یكپارچگی خارجی و نیز حدود 62/7 درصد از تغییرات 
یكپارچگی تأمین کننده و حدود 66/8 درصد از تغییرات یكپارچگی 
یكپارچگی  )یعنی  آن ها  به  شونده  وارد  متغیر  وسیله  به  مشتری 



 34  شماره 88 و 89ـ  فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر 1397

داخلی( تبیین می شود. به همین ترتیب 83 درصد از تغییرات متغیر 
توانمندی های رقابتی توسط متغیرهای یكپارچگی داخلی و خارجی 

که متغییرهای وارد شونده به آن هستند بیان می شود.

جدول 6ـ معیارهای دقت و صحت الگوی تحقیق

R )ضریب تعیین(متغیرها

71/5%یكپارچگی خارجی

62/7%یكپارچگی تأمین کننده

66/8%یكپارچگی مشتری

0/83توانمندی های رقابتی

جمع بندی و مالحظات

یكپارچه  تأمین  زنجیره  ابعاد  حاضر،  تحقیق  یافته های  براساس 
می باشد،  خارجي  یكپارچگي  و  داخلي  یكپارچگي  شامل  که 
می توان  بنابراین  دارد،  رقابتي  توانمندی های  بر  زیادي  تأثیر 
افزایش  باعث  تأمین  زنجیره  بیشتر  یكپارچگي  داشت  بیان 
توانمندی های رقابتي می گردد. این نتیجه با مطالعات لي )200( 
و راسنزویک و همكاران )2003( مطابقت دارد. در این تحقیق، 
بیان شد که یكپارچگي داخلي به صورت مستقیم و بدون واسطه 
نتایج  با  نیز  نتیجه  این  می دهد.  بهبود  را  رقابتي  توانمندی های 
گذشته )از جمله گرفین، 1997؛ اسمیت و رینرسن، 1998؛ تید 
پارتاسري  2001؛  همكاران،  و  بارگلمن  2001؛  همكاران،  و 
و  اسوینک  2006؛  مارکولید،  و  کافتروس  2002؛  هاموند،  و 
می باشد.  2009(سازگار  همكاران،  و  آنتوني  2007؛  همكاران، 
رقابتي  توانمندی های  بر  خارجي  یكپارچگي  تأثیر  تحقیق،  این 
تحقیق،  این  در  شد،  بیان  که  همان گونه  می نماید.  تأیید  را 
یكپارچگي  و  تأمین کننده  یكپارچگي  شامل  خارجي  یكپارچگي 
مشتري می شود. درحالی که، در تحقیقات گذشته نیز تأثیرگذاري 
هرکدام از این ابعاد یكپارچگي به صورت مجزا بر توانمندی های 
رقابتي بررسي شده است، تأثیر توأمان یكپارچگي تأمین کننده و 
یكپارچگي مشتري به عنوان یكپارچگي خارجي بر توانمندی های 
بنابراین  و  است  گرفته  قرار  آزمون  مورد  بار  اولین  براي  رقابتي 

نمی توان مقایسه ای در این زمینه، انجام داد.

پیشنهادات کاربردی

نتایج این تحقیق به تولیدکنندگان در زمینه اهمیت یكپارچگي 
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