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زنجيره تأمین يكپارچه  /يكپارچگي داخلي  /يكپارچگي خارجي /
توانمندیهای رقابتي

بيشـترين ارزش بـراي مشتري ،به صورت مشاركتي مديريت

چکیده

شامل ابعاد زنجيره تأمین يكپارچه میشود ،با توانمندیهای

خدمات ،اطالعات ،پول و تصميمات جهت فراهم كـردن
میکند .اين مطالعه رابطه بين یکپارچگی در سازمان را که

اين مطالعه تأثير یکپارچگی داخلی و خارجی را بر توانمندیهای

رقابتي بررسي میکند .بـراي دستيابي به اين هدف ،رابطه بين

توليدكننده بهطور اسـتراتژيك بـا شـركاي زنجيـره تأمین خـود

خارجي) و توانمندیهای رقابتي (هزينه ،كيفيت ،تحويل ،نوآوري

بهمنظور دستيابي به جريانـات مـؤثر و كارا از محصوالت و

قرار گرفته است .ابعاد یکپارچگی و نیز ابعاد توانمندیهای

رقابتي بررسـي مـيكنـد .میزان یکپارچگی ،درجهای است كه

ابعاد زنجيـره تأمین يكپارچـه (يكپـارچگي داخلـي و يكپـارچگي

تشريک مساعي كرده و فرایندهاي داخل و خارج سازماني را

محصـول) ،بـا اسـتفاده از يـك مـدل مفهومي مورد بررسي
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رقابتی با استفاده از نظرات مدیران این حوزه (بهعنوان خبره) و با

 .)1385این پژوهش ،در پی پاسخ به این پرسش بوده که آیا

تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته میباشد و نمونه آماری

رقابتی میشود یا خیر و دیگر آنکه در صورت مثبت بودن

استراتژیهای یکپاچگی زنجیره تأمین ،قادر به ارتقای توانمندی

بهرهگیری از روش دلفی احصاء گردیده است .ابزار گردآوری این

پاسخ ،میزان تأثیر هریک از استراتژهای یکپارچگی داخلی و

شامل  44نفر از مدیران بنگاههای صنعتی و معدنی است که از

یکپارچگی خارجی بر مولفههای توانمندی رقابتی (شامل هزینه،

بین پاسخگویان  42نفر مرد ( )%95و  2نفر زن ( )%5بودهاند.

نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان میدهد که بهطورکلی

کیفیت ،تحویل و نوآوری) به چه میزان است .همچنین میزان

ترتیب به میزان  0/71و  0/19بر توانمندیهای رقابتی دارند.

مورد بررسی قرار گرفته است.

تأثیرپذیری استراتژیهای یکپارچگی داخلی و خارجی از یکدیگر

یکپارچگی داخلی و خارجی اثر غیرمستقیم و معناداری به

بهعبارتدیگر ،نتایج نشان میدهد که یکپارچگی داخلی

 .1مبانی نظری

پیشنیازی برای یکپارچگی خارجی میباشد .مطالعه همچنین
نشان میدهد که یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی تأثیر

مفهوم زنجيره تأمین ،ابتدا در سال  1985به وسيله هولي هان

است که یکپارچگی داخلی توانمندیهای رقابتی را از طریق

همه فرایندها و فعالیتهایی که براي مشتري نهايي ارزش ايجاد

مثبتی روی بهبود توانمندیهای رقابتی شرکت دارند .قابل ذکر

پيشنهاد شد .وی بیان میکند زنجیره تامین مفهومی است شامل

یکپارچگی خارجی نیز ،بهبود میدهد.

میکند[ .]1يک هدف مهم مديريت زنجيره تأمین ،هماهنگ

مقدمه

که بتوان کاالها را هنگامیکه موجودي نگهداري شده کم و

کردن همه فعالیتها يا محدودیتهای مختلف زنجيره است

در سالهای گذشته ،توسعه محصول جدید به کندی صورت

هزینهها پائين است در زمان مورد نياز در اختيار مشتريان قرار

بوده است .سازمانها برای حفظ تعادل در جریان تولید ،موجودی

محصول يا خدمت هميشه با يکديگر مشارکت نمیکنند و اين

داد .متأسفانه شرکاي مختلف در زنجيره تأمین ،براي توليد يک

گرفته و تنها بر فناوریها و توانمندیهای خود شرکت متکی

وضعيت دشواري را براي مديريت زنجيره تأمین به وجود میآورد.

نگهداری میکردند و همچنین به اشتراک گذاشتن فناوریها

در مديريت زنجيره تأمین مؤثر ،تأمینکنندهها و مشتريان با هم

و تخصصها با مشتریان و یا تأمینکنندگان غیرقابلقبول و

در يک شيوه هماهنگ ،با سهيم شدن در جريان آزا ِد اطالعات،

دارای ریسک باال به شمار میآمد و تأکید بسیار کمی بر شراکت

به وسيله صحبت کردن با يکديگر فعاليت میکنند .جريان

راهبردی و تعامل مابین خریدار و تأمینکننده صورت میگرفت.

سريع اطالعات بين مشتريان ،تأمینکنندگان ،مراکز عرضه و

بعد از معرفی برنامهریزی منابع تولید ،مدیران به تأثیر نامطلوب

دستگاههای حملو نقل ،شرکتها را براي توسعه زنجيره تأمین

موجودی کاال در جریان ساخت بر روی هزینه تولید ،کیفیت،

توانا میسازد .در يک زنجيره تأمین توانمند ،تأمینکنندهها و

توسعه محصول جدید و زمان تحویل پی بردند و بدینسان به

مشتريان با اهداف مشابه در کنار هم حضور داشته و همکاري

مفاهیم جدید مدیریت مواد ،برای بهبود عملکرد سازمان خود

میکنند [ .]2اگرچه تحقيقات زيادي روي روابط زنجيره تأمین

پناه آوردند .مفهوم مدیریت زنجیره تأمین ( ،)SCMهنگامیکه

يک بعدي انجام شده و روابط مشترك بين توليدکننده و مشتريان

تولیدکنندگان شراکت راهبردی با تأمینکنندگان مستقیم

و يا تأمینکنندگان بررسي شده است ،اما مفهوم زنجيره تأمین

را تجربه کردند به وجود آمد .عالوه بر متخصصان تدارکات

يکپارچه ( 1)SICموضوع نسبت ًا جديدي براي تحقيق میباشد.

متخصصان پشتیبانی و حملونقل را نیز در آن جای داده و

در نهایت منجر به ایجاد مفهوم پشتیبانی یکپارچه شدند .که
به عنوان مدیریت زنجیره تأمین شناخته میشود (جعفرنژاد،
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در يک زنجيره تأمین يکپارچه ،شراکت استراتژيکي قوي با

اهميت استراتژيک يکپارچگي تأمینکنندگان ،توليدکنندگان و

بهمنظور بهتر برآوردن نيازهاي متغير آن تسهيل خواهد کرد .اين

در اين تحقيق ،زنجيره تأمین يکپارچه ،درجهای است که

مشتريان تاریخچهای بيش از يک دهه دارد [.]6

تأمینکنندگان ،درك و پیشبینی آنها از نيازهاي توليدکننده را

توليدکننده بهطور استراتژيکي با شرکاي زنجيره تأمین تشريک

اشتراك اطالعات در مورد محصوالت ،فرایندها ،زمانبندیها و

مساعي کرده و به صورت گروهي فرایندهاي داخل و خارج

توانمندیها به توليدکنندگان کمک میکند تا برنامه توليدي خود

سازمان را مديريت میکند .هدف زنجيره تأمین يکپارچه،

را توسعه داده و کاالها را به موقع توليد کنند و عملکرد تحويل

دستيابي به جریانهای مؤثر و کارا از محصوالت و خدمات،

را بهبود بخشند [ .]3بیشتر ادبیات اخیر در مورد مدیریت تأمین

اطالعات ،پول و تصميمات جهت فراهم کردن بيشترين ارزش

نیز روی تالشهای تولیدکننده برای فرایندهای یکپارچهسازی

براي مشتري با هزينه کم و سرعت باال میباشد .هماهنگي

و شکلهای ائتالف با تأمینکنندگان تمرکز میکند که بهطور

عملياتي تنها میتواند منجر به سودهاي عملياتي شود اما

مؤثرتر و کاراتر خرید و بخش عرضه را مدیریت مینماید و

هماهنگي استراتژيکي ،سودهاي استراتژيکي و عملياتي را

تأکید میکند که تعهد تأمینکننده در طراحی فرایند محصول و

فراهم میکند [ .]3با توجه به تحقيقات گذشته ،در اين تحقيق

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

دو بعد يکپارچگي داخلي و نيز يکپارچگي خارجي و يکپارچگي

 .2یکپارچگی

مشتري که شامل يکپارچگي تأمینکننده میشود ،به عنوان
ابعاد زنجيره تأمین يکپارچه در نظر گرفته شدهاند .يکپارچگي

در خالل دهه گذشته يکي از موضوعات اصلي در ادبيات

داخلي ،به هماهنگي ،تشريک مساعي و يکپارچگي لجستيک

مديريت زنجيره تأمین ،نقش يکپارچگي بهعنوان يک عامل

با مناطق وظیفهای ديگر برمیگردد ،در حالي که يکپارچگي

مهم در رسيدن به موفقيت میباشد .زنجيره تأمین يکپارچه

خارجي به يکپارچگي فعالیتهای لجستيک شرکت با مشتريان

متفاوت از زنجيره تأمین سنتي است .يک زنجيره تأمین سنتي

و تأمینکنندگان شرکت مربوط میشود [.]7

به علت اين که بر جريان اطالعات گسسته يا مجزا تأکيد دارد،
يکپارچه نيست .سابث ( ،)2004بيان داشت که يک زنجيره

 .1-2یكپارچگی داخلی

تأمین سنتي (غيريکپارچه) حداقل دو اشکال دارد .ابتدا ،در نتيجه

يکپارچگي داخلي به مجموعهای از فعالیتهای توليدي سازگار

عقبافتادگیهای پلکاني در زنجيره تأمین ،دقت پیشبینی به

با يکديگر اشاره دارد که در ارتباط متقابل اهداف توليدي را

علت افزايش در عدم اطمينان تقاضا به عنوان يک نتيجه از

حمايت میکنند [ .]8يکپارچگي داخلي به عنوان فرایندي از

جریانهای اطالعات منفصل ،کاهش خواهد يافت (اثر شالق

تعامل بينبخشي و تشريک مساعي بينبخشي تعريف شده است

چرمي) .پیشبینی نادرست معمو ًال موجودي اضافي را براي

که موجب میشود تا بخشها در يک سازمان منسجم با هم کار

تأمینکنندگان و توليدکنندگان به همراه دارد .دوم ،معمو ًال به

کنند [ .]9در اين تحقيق ،يکپارچگي داخلي ،درجهای است که

علت اين که فرایندهاي کسبوکار در سرتاسر بخشهای زنجيره

يک توليدکننده ،استراتژیهای سازماني ،عمليات و فرایندهاي

تأمین به صورت يکپارچه مرتبط نيستند ،يک زنجيره تأمین

مربوط به تشريک مساعي و فرایندهاي همزمان را بهمنظور

سنتي به آهستگي به تغييرات تقاضا واکنش نشان میدهد .در

برطرف کردن نيازهاي مشتريان ساختاردهي میکند [.]3

نتيجه چنين رويکردي ،اغلب با سطوح باالتری از عدم اطمينان

در يک سازمان ،سيستم اطالعات تمام بخشها را با هم

محيطي روبرو میشود .بنابراين ادبيات زنجيره تأمین از نياز

مرتبط میکند .بنابراين همه بخشها قادرند تا اطالعات به موقع

براي يکپارچگي بيشتر جهت روبرويي با عدم اطمينان محيطي

و دقيق را از بخشهای ديگر به دست آورند و در اين صورت

حمايت میکند [ .]5میتوان بيان داشت که توافق زياد در مورد
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سطح باالیی از يکپارچگي را کسب خواهند کرد .به عالوه بايد

بهتر از رقباي خود انجام دهد .به عالوه يک توانمندي آنچه

نيز روابط قوي که تعامالت و تشريک مساعي را در کل بخشها

سازمان هستند؛ آنها بايد بهطور داخلي توسعه داده شوند .اين

که يک شرکت میتواند بخرد نيست .توانمندیها ،خاص هر

ارتباطات يکپارچه بين بخشها برحسب فرایندهاي کسبوکار و

حقيقت که آنها براي تقليد کردن و انتقال مشکل هستند ،آن

حمايت میکند ،وجود داشته باشد[.]7

چيزي است که آنها را ارزشمند میسازد .بنابراين ،توانمندیها

 .2-2یكپارچگی خارجی

کمتر از تکنولوژیهای خاص يا تسهالت توليدي و بيشتر از

يکپارچگي خارجي تطبيق اهداف و سیاستهای توليدي با

زيرساختارهاي توليدي مثل کارکنان ،دستگاههای اطالعاتی و

محيطي میباشد [ .]8يکپارچگي خارجي بين شرکت و شرکاي

در مقاله حاضر ،کيفيت محصول ،تحويل ،هزينه و نوآوري

فروشنده را براي ايجاد مطلوبيت مشخص مینماید [ . ]10بارات

است .با بررسی مقالههای مرتبط در این حوزه (پژوهشهای

میافتد که دو يا چند شرکت مسئوليت برنامهریزی مشترك

سیفی شجاعی ( ،)1395انصاری و صادقی مقدم ( ،)1393نیلی

به اشتراك بگذارند .يکپارچگي روبهجلو و رو به عقب [ ]12و

کرد که ،استفاده از معیار توانمندی رقابتی ،جامعه و نمونه مورد

میگیرند .در اين تحقيق ،يکپارچگي خارجي (يکپارچگي مشتري

نوآوریهای پژوهش میباشد.

خود ،براي ساختاردهي استراتژیهای برونسازمانی ،فرایندها و

 .4پیشینه تحقیق

نيازهاي بازار و نيازهاي رقابتي شرکت با توجه به محدودیتهای

مديريتي ،يادگيري و تمرکزات سازماني ناشي میشود [.]22

خارجي آن اتفاق میافتد ،که اين اهميت هماهنگي خريدار /

محصول به عنوان توانمندیهای رقابتي در نظر گرفته شده

و اوليويرا [ ،]11پيشنهاد میکنند که يکپارچگي وقتي اتفاق

همتیفر و همکاران ( ،)1395دانایی و همکاران (،)1395

مبادلهای ،مديريت ،اجرا و اطالعات اندازهگیری عملکرد را با هم

و همکاران ( ،)1392حسینی و پناهی ( ))1386میتوان بیان

يکپارچگي مشتري و تأمینکننده [ ]13همگي در اين طبقه قرار

تحلیل و در نهایت روش دلفی به عنوان روش تحلیل فرضیهها

و تأمینکننده) ،درجهای است که توليدکننده با شرکاي خارجي
عمليات در فرایندهاي گروهي و هماهنگ شرکت میکند.

 .1-4پیشینه داخلی

محمد همتیفر و همکاران در سال  1395به بررسی تأثیر

 .3توانمندیهای رقابتی

یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری و عملکرد مالی

در مطالعات مديريت عمليات ،اصطالحات توانمندیهای رقابتي

در شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی پرداختند .برای

[ ،]14اولویتهای رقابتي [ ،]15توانمندیهای متراکم و شايستگي

این منظور  7فرضیه طراحی گردید؛ جامعه آماری این پژوهش

[ ]16معمو ًال بهجای يکديگر استفاده میشوند .در ادبيات موجود،

را مدیران عامل شرکتهای تولیدی استان آذربایجان شرقی

شش توانمندي رقابتي در نظر گرفتهشده است :نوآوریهای

تشکیل میدهد که نتایج نشان داد یکپارچهسازی داخلی

محصول ،نماينده ارزيابي توانايي شرکت براي نوآوري [،]17

بر یکپارچهسازی مشتری و یکپارچهسازی تأمینکنندگان؛

هزينه پائين؛ کيفيت محصول؛ تحويل؛ انعطافپذیری و خدمت

یکپارچهسازی مشتری و یکپارچهسازی تأمینکنندگان بر رضایت

به مشتري [ ]18و [ .]19البته بهطور سنتي در محیطهای توليدي

مشتری؛ یکپارچهسازی مشتری و یکپارچهسازی تأمینکنندگان

اولويت مورد قبول ،وجود دارد :هزينه ،زمان (تحويل) ،نوآوري،

بر عملکرد مالی و رضایت مشتری بر عملکرد مالی تأثیر مثبت

کيفيت و انعطافپذیری [ .]20تعيين اولویتهای رقابتي در يک

و معناداری دارد.

شرکت میتواند به شایستگیهای اصلي شرکت مربوط باشد [.]21

حبیباله دانایی و همکاران در سال « 1395تأثیر منابع

توانمندیها ،فعالیتهایی هستند که يک شرکت میتواند
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این تحقیق از دیدگاه هدف یک مطالعه کاربردی و به لحاظ

و جوامع زیستمحیطی برای محصوالت و خدمات سازگار با

میپذیرد .پرسشنامه این مطالعه با تکیه و تأکید بر پرسشنامه

صنایع را در قالب تالش برای اجرای مدیریت زنجیره تأمین

محیط زیست میبایست کوشید تا آلودگیهای ناشی از گسترش

روش توصیفی میباشد و به شیوه پیمایشی مقطعی انجام

سبز کاهش داد .ازاینرو در پژوهش حاضر جهت ترغیب صنایع

استفاده شده در پژوهش چو و همکاران ( )2014که به لحاظ

فوالدسازی به اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز ،به شناسایی

ماهیت و نوع متغیرها با پژوهش حاضر همخوانی و همسویی

و تعیین محرکهای اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز و سپس

داشت طراحی شده است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی

به تعیین روابط مابین و سطحبندی آنها پرداخته شده است.

مدیران و (اعم از مدیران و کارشناسان ارشد مشغول به خدمت

مدل پیشنهادی با استفاده از روش مدلسازی تفسیری ساختاری

در بخشهای بازرگانی داخلی ،خارجی ،نیروی انسانی و )...در

بهدستآمده است .نتایج مدل روابط محرکها نشان میدهد که

شرکت قطعات پرسی ایرانخودرو میباشد .پس از بررسیهای
به عمل آمده تعداد این افراد حدوداً  180نفر میباشد .پس از

در بین محرکها«دولت ،قوانین و مقررات» به عنوان مؤثرترین
محرک ،منشاء اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز در مجتمع

نمونهگیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوران تعداد این

فوالد مبارکه میباشد.

افراد به  130نفر کاهش یافت .نتایج این تحقیق نشان داد که

نیلی ورطباطبايي و همکاران ( ،)1392بهینهسازی كاربرد

حمایت مدیران ارشد و فناوری اطالعات موجود در سازمان بر

فناوري اطالعات در مديريت زنجيره تأمین و بازاريابي محصوالت

یکپارچگی زنجیره تأمین در شرکت قطعات پرسی ایرانخودرو

هوايي به روش  AHPدر اين مقاله معيارهاي اصلي زنجيره

مؤثر است و این یکپارچگی بر عملکرد کسبوکار این شرکت

تأمین و گزینههای فناوري اطالعات در اینگونه شرکتها و

تأثیر داشته است.

حمیده سیفی شجاعی در سال « 1395ارزیابی عوامل مؤثر

تعامل مؤثر آنها بر يكديگر شناخته شده و اولویتهای تأثير

زنجیره تأمین یکی از موضوعات حیاتی برای كسب مزیتهای

تحقق اهداف پژوهش ،بهينه شدهاند .بدين منظور اين مقاله

فناوري اطالعات بر مديريت زنجيره تأمین تعيين و در راستاي

بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین» بهبود عملکرد مدیریت

در يك شركت هوايي ،در بازه زماني نيمه دوم سال  90و

رقابتی برای شرکتها میباشد .این مقاله با هدف ارزیابی عوامل

نيمه اول سال  1391با بهرهگیری از  115نفر كارشناسان و

مؤثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در صنایع غذایی

مديران بخشهای آماد و بازرگاني ،برنامهریزی و كنترل توليد،

انجام شده است .معیارهای اصلی عوامل بهدستآمده (مدیریت

رايانه و برونسپاری و با استفاده از پرسشنامه و روش مقايسات

اطالعات ،مدیریت لجستیک و مدیریت روابط) شناسایی و با

زوجي تهيه شده و در نهايت مشخص گرديد كه كليه معيارهاي

استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی اولویتبندی

اصلي شناسايي شده زنجيره تأمین و فناوري اطالعات بر

شد كه بر همین اساس مشخص گردید كه معیار اصلی مدیریت

يكديگر تاثير داشته و مدل مفهومي را تأیید مینمایند ،لذا منابع

اطالعات به میزان  % 478با بیشترین درجه اهمیت رتبه اول را

انساني آموزش ديده در زمينه  ،ITحمايت مدير ارشد ،وجود

به خود اختصاص داده است و پسازآن معیار مدیریت لجستیک

زیرساختهای سخت افزاري و نرمافزاری ،تجارت الكترونيك و

به میزان  % 513در رتبه دوم مدیریت و مدیریت روابط در رتبه

مبادله الكترونيكي دادهها با شركاي تجاري ،بايد به ترتيب و به

سوم قرار گرفته است.

عنوان الگوي بهینهسازی كاربرد فناوري اطالعات در مديريت

ایمان انصاری؛ محمد رضا صادقی مقدم در سال 1393

«شناسایی ،تعیین روابط و سطحبندی محرکهای مدیریت

زنجيره تأمین ،مد نظر قرار گيرد.

پیامدهای مخرب آن و به دنبال آن افزایش تقاضای مشتریان

مزیت رقابتی در صنعت با رویکرد عوامل کلیدی موفقیت (مطالعه

حسینی و پناهی ( ،)1386در مقالهای تحت عنوان «ایجاد

زنجیره تأمین» با افزایش روزافزون آلودگی زیستمحیطی و
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موردی صنعت کاشی ایران)» با استفاده از معیار هزینه منابع

دریافتند که یکپارچگی وظیفهای تأثیر مثبتی روی فراوانی

و سپس عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی شرکتهای این صنعت را

بارگلمن و همکاران ()2001؛ تید و همکاران ()2001؛

نوآوری محصول دارد.

داخلی به بررسی مزیت نسبی ایران در صنعت کاشی پرداختند

اسمیت و ریمزتسن ( ،)1998نشان دادند که یکپارچگی داخلی

شناسایی و اولویتبندی کردند و به این نتیجه دست یافتند که

بهطور معناداری نوآوریهای محصول را بهبود میدهد [.]24

توجه به کیفیت تولید ،ارائه خدمات به مشتریان ،پاسخ سریع به

بالدوین و هنل ( ،)2003نیز دریافتند که ایدههای نوآورانه

تغییرات بازار ،ارزیابی سریع و صحیح بازار و تولید محصوالت

بخشهای داخلی مختلف منابع اصلی نوآوری هستند.

متنوع به ترتیب از اولویت باالیی در رقابتپذیری این شرکتها

کافروس و مارکولیدس ( ،)2006همچنین پیشنهاد میکنند

برخوردار میباشند.

که یکپارچگی داخلی توانمندیهای رقابتی دیگر را از جمله

 .2-4پیشینه خارجی

قیمت پایین /کیفیت محصول ،تحویل ،انعطافپذیری و
خدمات مشتری را بهبود میدهد یکپارچگی داخلی ،گروههای

زنجيره تأمین يکپارچه به عنوان يکي از مزیتهای رقابتي امروز

باالدستی و پاییندستی را به هم مربوط میکند و همه گروهها

در بازار جهاني شناخته شده است؛ بنابراين ضروري است تا

را توانمند میسازد تا همزمان در محصول ،فرایند و برنامهریزی

فاکتورهايي که در يکپارچگي نقش دارند ،بررسي شوند .مديريت

تولیدکنندگان محصوالت مصرفی ،ثابت کردند که شدت باالی

مؤثر زنجیرههای تأمین نيازمند يکپارچگي فرایندهاي کسبوکار

یکپارچگی روی کیفیت محصول ،تحویل ،انعطافپذیری فرایند

داخلي در يک سازمان و کل تأمینکنندگان و مشتريان خارجي

و رهبری هزینه ،تأثیر مستقیمی دارد.

میباشد [ .]23در داخل کشور تنها در ارتباط با توانمندیهای

یوسف و همکاران ( ،)2004در مقالهای تحت عنوان

رقابتی از جمله کیفیت و ...بهطور مجزا تحقیقاتی صورت گرفته

توانمندیهای زنجیره تأمین چابک :عوامل تعیینکننده

اما در ارتباط با موضوع زنجیره تأمین یکپارچه تحقیقی صورت

اهداف رقابتی ،دریافتند که یکپارچگی داخلی ارتباط مثبتی با

نپذیرفته است.

انعطافپذیری دارد.

گریفین ( ،)1997بیان کرد که مکانیزمهای یکپارچگی

کیم ( ،)2006در مقالهای با عنوان تأثیر اعمال مدیریت زنجیره

داخلی (مثل تیمهای چند وظیفهای) زمان تحویل محصوالت

تأمین یکپارچهسازی و توانمندی رقابتی روی عملکرد ،به بررسی

جدید را کاهش میدهد [.]24

تأثیر سطح یکپارچگی زنجیره تأمین روی توانمندی رقابتی پرداخت

مالونی و بنتون ( ،)2000دریافتند که یکپارچگی تأمینکننده،

و به این نتیجه رسید که این فرضیه در شرکتهای کوچک رد و

میتواند جهت موفقیت در صرفهجویی هزینه از جنبههای زیر

در شرکتهای بزرگ پذیرفتهشده است.

به شرکتها کمک نماید اقتصاد مقیاس (در سفارش ،تولید و

دو ( ،)2007در تحقیقی با عنوان دستیابی به مزیت رقابتی

حملونقل) کاهش هزینههای اجرایی و هزینههای تغییر و بهبود

از طریق زنجیره تأمین یکپارچه به بررسی یک مطالعه موردی

استفاده از داراییها [.]25

از گروه شرکتهای موفق صنایع یی ین؛ پرداخت و دریافت که

لی ( ،)2000بحث کرد که زنجیره تأمینی که بهدرستی

موفقیتهای شرکتها به علت سرمایهگذاری باال در تکنولوژی

یکپارچه شده است هزینهها را بیشتر کاهش میدهد .این

اطالعات میباشد و نیز دریافتند که یک استراتژی کلی در

یکپارچگی همچنین برای شرکت ،شرکای زنجیره تأمین و

زنجیره تأمین باید در توسعه و تهیه محصول ایجاد تأثیرات

ذینفعان ارزش ایجاد میکند.

بهینه بر حسب هزینه و کیفیت بهبودهایی را ایجاد کند

پارتاسری و هاموند ( ،)2002در مقاله خود با عنوان ورودی

استونیک و همکاران ( ،)2007به بررسی چهار بعد متفاوت

و خروجی نوآوری محصول :تأثیر تعدیلکنندگی فرایند نوآوری،
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از یکپارچگی استراتژیک مشتری و یکپارچگی استراتژیک

تأمینکننده و توانمندیهای مبتنی بر زمان را بررسی کرده

واسطهای توانمندیهای رقابتی تولید در طرحریزی روابط بین

تحویل ،زمان توسعه محصول جدید ،قابلیت اطمینان تحویل و

است .در این تحقیق ،توانمندیهای مبتنی بر زمان با سرعت

تأمینکننده) در سطح شرکت تولیدی و نیز به بررسی نقش

زمان چرخه تولید) ارتباط دارد برخی از فعالیتهای یکپارچگی

ابعاد یکپارچگی استراتژیک و عملکرد کسبوکار پرداختهاند .در

نسبت به بقیه مؤثرتر است.

این تحقیق به این نتیجه دستیافتهاند که ابعاد یکپارچگی بهجز

ساح و همکاران در سال  ،2014به بررسی ارتباط ساختاری

یکپارچگی استراتژیک مشتری و یکپارچگی استراتژیک تأمینکننده،

مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در صنعت خودرو

تأثیر مثبتی بر توانمندیهای رقابتی تولید دارند و نیز نشان دادند

مالزی پرداختند ،یافتههای حاصل از این تحقیق نشان میدهد

که ابعاد یکپارچگی بهجز یکپارچگی استراتژیک مشتری بر عملکرد

عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد سازمان تأثیر مستقیم

کسبوکار از طریق توانمندیهای رقابتی تولید تأثیر مثبتی دارند .در

دارد.

این تحقیق روابط همبستگی باالیی رابین فعالیتهای یکپارچگی و

توانمندیهای رقابتی تولیدی نشان میدهد.

برندنبورگ و همکاران در سال  ،2014تحقیقی با عنوان

آنتونی و همکاران ( ،)2009در مقالهای با هدف اکتشاف

مدلهای کمی برای مدیریت زنجیره تأمین پایدار انجام دادهاند.

روی توانمندیهای رقابتی را بررسی کردند .توانمندیهای

شده با مدلهای رسمی که جنبه پایداری در زنجیره تأمین را

این مطالعه یک تحلیل محتوایی  134مقاله با دقت شناسایی

تجربی تأثیرات متقابل مدوالریتی محصول و یکپارچگی داخلی

دارند را فراهم میکند .نتایج نشان داد که فرصتها و بینشهای

رقابتی در این مطالعه شامل نوآوریهای محصول ،قیمت پایین،

متعدد میتوانند از توسعه انواع ابزارها و عوامل مطرح شده در

کیفیت محصول ،تحویل ،انعطافپذیری و خدمات مشتری

مدلهای رسمی ،سود ببرند.

میباشند .در این مطالعه دریافتند که یکپارچگی داخلی بهتر
میتواند بهطور معناداری نوآوریهای محصول ،قیمت پایین،

 .5روششناسی تحقیق

کیفیت محصول ،تحویل ،انعطافپذیری و خدمات مشتری را

بهبود دهد ،درحالیکه یک سطح باال از مدوالریتی محصول،

تحقيق حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ روش انجام،

انعطافپذیری و خدمات مشتری را ارتقاء میدهد.

بررسي ،تحليل و توضيح ويژگيهاي جامعه مورد مطالعه داشته

نوآوری محصول ،قیمت پایین ،کیفیت محصول ،تحویل،

تحقيق توصيفي از نوع توصیفی -همبستگی است .زيرا سعي در

کیم ( ،)2009در مقالهای با عنوان بررسی تأثیرات مستقیم

و تالش میکند روابط و ميزان تأثير متغیرهای مستقل و وابسته

و غیرمستقیم زنجیره تأمین یکپارچه روی عملکرد شرکت

را تعيين نمايد.

توانمندیهای رقابتی ،سطح یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد

 .6اهداف و فرضیههای تحقیق

به بررسی ارتباطات بین اعمال مدیریت زنجیره تأمین،

شرکت پرداخت و دریافت که در شرکتهای کرهای زنجیره

با توجه به پیشینه و ادبیات تحقیق ،خواستهها و نیازهای طراحی

برای رقابت مدیریت زنجیره تأمین یاری کنند درحالیکه در

است:

تأمین یکپارچه کارا ممکن است که نقش حیاتی بیشتری

شده ،مدل تحقیق و اهداف و فرضیات این تحقیق به شرح ذیل

شرکتهای ژاپنی روابط متقابل نزدیک سطح اعمال مدیریت

الف) هدف کلی (اصلی) طرح:

زنجیره تأمین و توانمندیهای رقابتی ممکن است تأثیر

هدف اصلی در این تحقیق ،تعیین میزان تأثیر ابعاد یکپارچگی

معنادارتری روی رقابت زنجیره تأمین داشته باشد.

زنجیره تأمین روی توانمندیهای رقابتی میباشد.

لین ( ،)2009در مطالعهای روابط بین چند فعالیت یکپارچگی
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نیروی انسانی ،صادرات ،نوآوری و ...با یکدیگر مقایسه میکند.

ب) اهداف فرعی:

ولی بیشترین اهمیت را عامل نیروی انسانی در بردارد .بههرحال

 -1تعیین میزان تأثیر مستقیم یکپارچگی داخلی روی

صرفنظر از این پیچیدگی ،بهطور کل اندازه بنگاهها را میتوان

توانمندیهای رقابتی

عمدت ًا بر پایه تعداد شاغالن ،یا حجم سرمایه یا دارایی ،تعیین

 -2تعیین میزان تأثیر یکپارچگی خارجی روی توانمندیهای

کرد و در این میان به دلیل نقش نیروی کار و نیز اهمیت

رقابتی.

اشتغالزایی بنگاهها ،بر تعداد شاغالن بیش از دیگر مقوالت

 -3تعیین میزان تأثیر یکپارچگی داخلی روی یکپارچگی

تأکید میشود و براین اساس نیز میتوان بنابر وضعیت کلی

خارجی.

جامعه ،عددی مفروض را در نظر گرفت و بر آن پایه بنگاههای

 -4تعیین میزان تأثیر یکپارچگی داخلی از طریق یکپارچگی

صنعتی را طبقهبندی کرد .در این تحقیق با توجه به این نکات و

خارجی روی توانمندیهای رقابتی.

ضمن تأکید بر قراردادی بودن هرگونه تعریفی از اندازه بنگاههای

ج) فرضیات تحقیق:

صنعتی و با تکیه بر تعریف شریف الحسینی ( )1376میتوان

فرضیه اصلی :ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندیهای

بنگاههای خرد را بنگاههایی دانست که تا  9نفر در استخدام

ی بر توانمندیهای
فرضیه  :1یکپارچگی داخلی تأثیر مستقیم 

بنگاههای متوسط بنگاههایی که بین  50تا  99نفر و بنگاههای

فرضیه  :2یکپارچگی خارجی بر توانمندیهای رقابتی تأثیر

فرمول ککران استفاده شده در این تحقیق مطابق فرمول

رقابتی تأثیر دارند.

دارند .بنگاههای کوچک ،بنگاههایی که بین  10تا  49نفر و

رقابتی دارد.

بزرگ ،بنگاههایی که  100نفر و بیشتر نیرو دارند در نظر گرفت.

دارد.

ذیل است:

فرضیه :2-1یکپارچگی تأمینکننده بر توانمندیهای رقابتی
تأثیر دارد.

2

فرضیه :2-2یکپارچگی مشتری بر توانمندیهای رقابتی

2

)z ( p.q
d2

= n0

تأثیر دارد.

فرضیه  :3یکپارچگی داخلی بر یکپارچگی خارجی تأثیر دارد.

فرضیه :3-1یکپارچگی داخلی بر یکپارچگی تأمینکننده

که در آن  zچندك توزيع نرمال به معناي درصد اطمينان

تأثیر دارد.

است كه در اينجا اطمينان 95

%

در نظر گرفتهشده است .و

فرضیه :3-2یکپارچگی داخلی بر یکپارچگی مشتری تأثیر

 pاحتمال حضور یکی از افراد جامعه در نمونه میباشد که

فرضیه  :4یکپارچگی داخلی از طریق یکپارچگی خارجی بر

گرفت .طبق فرمول ککران حجم نمونه حداقل برابر 44

دارد.

اگر  pبرابر  0/5باشد حجم نمونه در ماکزیمم خود قرار خواهد

توانمندیهای رقابتی تأثیر دارد.

محاسبه گردیده است که در این تحقیق با توجه به اینکه تعداد

بیشتری پرسشنامه ارسال گردید ،حجم نهایی نمونه با حذف

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

پرسشنامههای مخدوش و ناقص برابر  44گردید و در نهایت

بهطورکلی تعاریف در رابطه با صنایع کوچک و بزرگ اعتباری

و نمونه به صورت جدول ( )1محاسبه شده است.

طبق روش نمونهگیری طبقهای با طبقات متناسب حجم جامعه

و قراردادی است و شرکتها را با توجه به حجم فروش ،تعداد
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به یکپارچگی تأمینکننده 7 ،سؤال مربوط به یکپارچگی داخلی،

جدول 1ـ جامعه و نمونه تعداد سازمانها به تفکیک
صنایع
ردیف

تعداد کارکنان

جامعه

.1

 50الی  90نفر اشتغال

55

.2

بیشتر از  100نفر اشتغال

36

ردیف

تعداد کارکنان

نمونه

.4

 50الی  90نفر اشتغال

29

.5

بیشتر از  100نفر اشتغال

15

 8سؤال مربوط به یکپارچگی مشتری 2 ،سؤال مربوط به هزینه،
 4سؤال مربوط به کیفیت 4 ،سؤال مربوط به تحویل و  2سؤال

مربوط به نوآوری محصول در این پرسشنامه مطرح شده است.

در تدوين این پرسشنامه روايي محتوايی ،صوری و سازهای

به كار رفته است .بر اين اساس سؤالهای پرسشنامه مورد

مطالعه متخصصان ،صاحبنظران و استادان مربوط قرار گرفت.

پس از بررسي سؤالهايي كه داراي اشكال مفهومي و ظاهري

بودند اصالح و سؤاالتی كه داراي روايي پايينتري بودند از

ابزار سنجش متغیرها

پرسشنامه حذف شدند و در نهايت پرسشنامهای تدوين شد كه

مورد تأیید قرار گرفت .براي برآورد اعتبار پرسشنامه مذكور با

ابزار گردآوری این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته است

استفاده از روش آلفاي كرونباخ اجرا شد و ضريب آلفاي کرونباخ

كه این پرسشنامه از طیف هفت نقطهای لیکرت استفاده شده

بهدستآمده در جدول ( )2درج شده است همچنین برای

است .پرسشنامه تنظیم شده برای این تحقیق ابتدا شامل 38

سنجش روایی سازهای از تحلیل عاملی استفاده گردید که همه

سؤال بود که بعد از سنجش روایی یکی از سؤاالت آن حذف

بارهای عاملی بیشتر از  0/5بود (جدول  )3و پرسشنامه روا و پایا

گردید .این پرسشنامه شامل  37سؤال میباشد 8 ،سؤال مربوط

تشخیص داده شده است.

جدول 2ـ آزمون کرونباخ پرسشنامههای تحقیق
پرسشنامه

زنجیره تأمین
بُعد

روایی درونی بُعد یکپارچگی تأمینکننده

توانمندی رقابتی
آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ

بُعد

0/83

روایی درونی بُعد کیفیت

0/86

روایی درونی بُعد هزینه

روایی درونی بُعد یکپارچگی مشتری

0/87

روایی درونی بُعد تحویل

روایی درونی بین بُعدها

0/93

روایی درونی بین بُعدها

روایی درونی بُعد یکپارچگی داخلی

پایایی کل پرسشنامه

روایی درونی بین بُعد نوآوری محصول

0/81

0/79
0/7
0/73
0/71
0/75

جدول  .3بارهای عاملی پرسشنامههای تحقیق
پرسشنامه

زنجیره تأمین
بُعد

روایی درونی بُعد یکپارچگی تأمینکننده
روایی درونی بُعد یکپارچگی داخلی

روایی درونی بُعد یکپارچگی مشتری

توانمندی رقابتی
متوسط بار عاملی

بُعد

0/68

روایی درونی بُعد کیفیت

0/66

روایی درونی بُعد هزینه

0/61

روایی درونی بُعد تحویل

متوسط بار عاملی

روایی درونی بین بُعد نوآوری محصول
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0/65
0/69
0/68
0/7

جدول تی استیودنت است و میتوان گفت اثر زنجیره تأمین بر

 .9یافتههای تحقیق

توانمندیهای رقابتی معنادار و مثبت است.

آمار توصیفی

فرضیه  .1پژوهش تأثیر یکپارچگی داخلی تأثیر مستقیمی

در این تحقیق نمونه آماری شامل  44نفر از مدیران نظیر

بر توانمندیهای رقابتی است که جدول ( )4نشان میدهد این

بنگاههای صنعتی و معدنی بودهاند که از بین پاسخگویان

دو متغیر یک اثر مستقیم و مثبت و معنادار به میزان  0/69دارند

 42نفر مرد ( )%95و  2نفر زن ( )%5بودهاند .سابقه مدیریت

یعنی فرضیه اول تحقیق را نمیتوان رد کرد.

پاسخگویان به این صورت بوده است که  29نفر از پاسخگویان

فرضیه  .2تأثیر یکپارچگی خارجی بر توانمندیهای رقابتی

سابقه مدیریت زیر  10سال داشتهاند و  15نفر ( )%34/1دارای

را نشان میدهد که این رابطه طبق نتایج جدول ( ،)4مثبت

سابقه مدیریت باالی  10سال داشتهاند.

و صعودی ولی بیمعنا به میزان  0/24است بهعبارتدیگر

از نظر توزیع سنی  5نفر از پاسخگویان  30و کمتر از  30سال،

یکپارچگی خارجی بر توانمندیهای رقابتی بیتأثیر است و

 19نفر بین رده سنی  30تا  40سال 11 ،نفر در رده سنی  40تا 50

فرضیه دوم تحقیق پذیرفته نیست.

سال و  9نفر در رده سنی بیش از  50سال قرار داشتهاند.

فرضیه فرعی  .2-1اثر مستقیم یکپارچگی تأمینکننده بر

مدیران در سطح مدیریت عالی ( 40 ،)%28/03نفر ()%30/30

توانمندیهای رقابتی را سنجیده است که با توجه به مقدار

مدیر میانی و  55نفر ( )%41/67در سطح مدیریت عملیاتی قرار

احتمال معناداری این ضریب ،اثر این دو متغیر معنادار نیست و

داشتند .بیشتر مدیران تحقیق حاضر یعنی  %50پاسخگویان در

فرضیه فرعی  2-1با توجه به شواهد و دادههای موجود پذیرفته

رده سنی  30تا  40قرار دارند و سطح تحصیالت اکثر مدیران

نمیشود.

در رده کارشناسی و کارشناسی ارشد قرار میباشد .همچنین از

فرضیه فرعی  .2-2اثر مستقیم یکپارچگی مشتری بر

لحاظ توزیع تحصیالت از  44نفر پاسخدهنده 4 ،نفر تحصیالت

توانمندیهای رقابتی را سنجیده است که با توجه به مقدار

در سطح دیپلم و کمتر از آن 5 ،نفر تحصیالت فوقدیپلم25 ،

احتمال معناداری این ضریب ،اثر این دو متغیر معنادار نیست و

نفر تحصیالت کارشناسی و تحصیالت  10نفر نیز کارشناسی

فرضیه فرعی  2-2با توجه به شواهد و دادههای موجود پذیرفته

ارشد و باالتر بودند.

نمیشود.

فرضیه  .3تأثیر یکپارچگی داخلی بر یکپارچگی خارجی را

 .10آزمون فرضیهها

نشان میدهد که این رابطه طبق نتایج جدول ( ،)4مثبت و

بهمنظور بررسی و تجزیهوتحلیل و بررسی تأثیر متغیرهای مستقل

صعودی و معنادار به میزان  0/84است بهعبارتدیگر یکپارچگی

بر متغیرهای وابسته از روش تحلیل مسیر استفاده شده است .اثر

داخلی بر یکپارچگی خارجی تأثیرگذار است و فرضیه سوم

مستقیم رابطه و یا تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است و اثر

تحقیق پذیرفته است.

غیرمستقیم تأثیر متغیر مستقل از طریق سایر متغیرها بر متغیر

فرضیه فرعی  .3-1با موضوع اثر یکپارچگی داخلی بر

وابسته است یا بهعبارتدیگر تأثیر متغیر مستقل بر سایر متغیرها و

یکپارچگی تأمینکننده است که نتایج جدول ( )4نشان میدهد این

در نهایت اثر این متغیرها بر متغیر وابسته میباشد.

اثر به میزان  0/79است و با توجه به کوچکتر بودن مقدار احتمال

فرضیه اصلی تحقیق پیرامون تأثیر ابعاد زنجیره تأمین بر

این آزمون از  %5میتوان گفت اثر یکپارچگی داخلی بر یکپارچگی

توانمندیهای رقابتی است که اثر غیرمستقیم زنجیره تأمین بر

تأمینکننده معنادار است و این فرضیه قابل پذیرفتن است.

توانمندیهای رقابتی طبق جدول ( )4برابر  0/96است و از لحاظ

فرضیه فرعی  .3-2اثر یکپارچگی داخلی بر یکپارچگی

آماری مقدار آماره تی این آزمون بزرگتر از مقدار آماره تی
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مشتری است که نتایج جدول ( )4نشان میدهد این اثر به میزان
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 0/81که با توجه مقدار احتمال این آزمون (کوچکتر بودن از

داخلی بر توانمندهای رقابتی از طریق افزایش یکپارچگیهای

مشتری معنادار است و این فرضیه قابل پذیرفتن است.

پذیریش است.

خارجی تأثیر معنادار دارد بهعبارتدیگر فرضیه چهارم مورد

سطح آزمون) میتوان گفت اثر یکپارچگی داخلی بر یکپارچگی

بهطورکلی یکپارچگی داخلی و خارجی اثر غیرمستقیم و

فرضیه  .4به بررسی اثر یکپارچگی داخلی از طریق

معنادار به ترتیب به میزان  0/71و  0/19بر توانمندیهای رقابتی

یکپارچگی خارجی بر توانمندیهای رقابتی پرداخته شده است

دارند.

که میزان این اثر برابر  0/2است که نشان میدهد یکپارچگی

جدول شماره 4ـ بررسی فرضیههای تحقیق
شماره فرضیه

اثر متغیر



بر متغیر

نوع اثر

برآورد ضرایب

مقدار آماره
تی

مقدار احتمال

فرضیه اصلی

ابعاد زنجیره تأمین



توانمندیهای رقابتی

اثر غیرمستقیم

0/96

13/27

**0/000

1

یکپارچگی داخلی



توانمندیهای رقابتی

اثر مستقیم

0/69

5/74

**0/000

2

یکپارچگی خارجی



توانمندیهای رقابتی

اثر مستقیم

0/24

2/05

**0/04

1-2

یکپارچگی تأمینکننده



توانمندیهای رقابتی

اثر مستقیم

0/21

1/79

0/08

2-2

یکپارچگی مشتری



توانمندیهای رقابتی

اثر مستقیم

0/05

0/39

0/69

3

یکپارچگی داخلی



یکپارچگی خارجی

اثر مستقیم

0/84

10/26

**0/000

1-3

یکپارچگی داخلی



یکپارچگی تأمینکننده

اثر مستقیم

0/79

8/4

**0/000

2-3

یکپارچگی داخلی



یکپارچگی مشتری

اثر مستقیم

0/81

9/18

**0/000

اثر غیرمستقیم

0/2

3/21

**0/000

-

یکپارچگی داخلی



توانمندیهای رقابتی

اثر غیرمستقیم

0/71

4/49

**0/000

-

یکپارچگی خارجی



توانمندیهای رقابتی

اثر غیرمستقیم

0/19

1/23

0/22

4

یکپارچگی داخلی  یکپارچگی خارجی  توانمندیهای رقابتی

* -معناداری ضریب را در سطح  %5نشان میدهد.

گفت معادالت ساختاری برازش شده از دقت و صحت کافی

منظور از شاخص مدل بیرونی ،میزان مناسبت گویههای

برخوردار است.

هر متغیر برای خود آن متغیر میباشد و منظور از شاخص مدل

درونی ،میزان مناسبت متغیرهای مطرح شده در مدل برای خود

جدول 5ـ معیارهای دقت و صحت الگوی تحقیق

این مدل میباشد .شاخص نسبی هم نسبت میزان مشاهده شده
متغیر وابسته را بر میزان برآورد شده آن نشان میدهد .با توجه
به مقدار باالی بهدستآمده در مدل درونی و بیرونی و نسبی

برازش مدل نسبت ًا خیلی خوب است و میتوان بیان داشت مدل

مفهومی این تحقیق ،مناسب ارزیابی شده است .معیار دقت

معیار

مطلق

نسبی

مدل بیرونی

مدل درونی

مقدار

0/81

0/88

0/99

0/89

از مقادیر جدول ( )6استنباط میشود که حدود  71/5درصد

الگوی معادالت ساختاری برازش شده به دادهها در جدول ()7

از تغییرات یکپارچگی خارجی و نیز حدود  62/7درصد از تغییرات

درج شده است آمارههای موجود در جدول ( )5همگی باید تقریب ًا

یکپارچگی تأمینکننده و حدود  66/8درصد از تغییرات یکپارچگی

بزرگتر از عدد  0/8باشد ،که با توجه به نتایج جدول میتوان

مشتری به وسیله متغیر وارد شونده به آنها (یعنی یکپارچگی
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داخلی) تبیین میشود .به همین ترتیب  83درصد از تغییرات متغیر

نمیتوان مقایسهای در اين زمينه ،انجام داد.

که متغییرهای وارد شونده به آن هستند بیان میشود.

پیشنهادات کاربردی

توانمندیهای رقابتی توسط متغیرهای یکپارچگی داخلی و خارجی

نتايج اين تحقيق به توليدكنندگان در زمينه اهميت يكپارچگي

جدول 6ـ معیارهای دقت و صحت الگوی تحقیق
متغیرها

( Rضریب تعیین)

یکپارچگی خارجی

%71/5

یکپارچگی تأمینکننده

%62/7

یکپارچگی مشتری

%66/8

توانمندیهای رقابتی

0/83

باال در دستيابي به كيفيت باالتر محصول ،كسب اعتبار تحويل،

رهبري هزينه و كسب نوآوري كه در نهايت به موفقيت تجاري
منجر میشود ،كمك مینماید .بنابراين زنجيره تأمین يكپارچه

براي شرکتهای درگير در زنجيره ،توانمندي رقابتي ايجاد كرده
و باعث تصاحب سهم بيشتري از بازار خواهد شد .در بازار رقابتي
امروز كيفيت باالتر ،تحويل به موقع ،نوآوري محصول و كاهش
هزینهها به رقابتیتر شدن شرکتها كمك شاياني كرده و

سودآوري باالتري را براي آنها به دنبال خواهد داشت.
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