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تاریخ دریافت1331/22/11 :
تاریخ پذیرش1331/23/22 :
چکیده
زنجیره تأمین شبکهای از سازمانها را در برمیگیرد که از طریق ارتباطات باالدستی و پائیندستی با
یکدیگر در ارتباط هستند .این زنجیره مجموعهای از فعالیتها و فرایندهایی را بهمنظور ایجاد ارزش در یک
کاال یا خدمت از ابتدا تا زمانی که به دست مشتریان برسد ،شامل میگردد .درنتیجه شرکتها بهتنهایی
نمیتوانند از عهده تمامی کارها برآیند .امروزه مدیریت زنجیره تأمین پدیدهای است که این کار را به طریقی
انجام میدهد که مشتریان بتوانند خدمت قابلاطمینان و سریع را با محصوالتِ باکیفیت و حداقل هزینه
دریافت کنند .این پژوهش باهدف بررسی تاثیریکپارچگی و مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکتهای
کوچک و متوسط شهر ایالم انجام شد و بدین منظور از  132نفر از جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران
شرکتهای کوچک و متوسط خواسته شد پرسشنامههای مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی را پاسخ
دهند .نتایج تحلیل آماری رگرسیون مشخص کرد که یکپارچگی و مدیریت زنجیره تأمین دارای تأثیر مثبت
و معناداری بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط است .و ابعاد مدیریت زنجیره تأمین شامل مدیریت
اطالعات و مدیریت لجستیک نیز بر عملکرد شرکتها تأثیرگذارند ،اما بین بعد مدیریت روابط و عملکرد
شرکتهای کوچک و متوسط رابطهای یافت نشد.
واژگان کلیدی :مدیریت زنجیره تأمین ،لجستیک ،عملکرد سازمان ،تولید.

 -1مربی دانشگاه پیام نور مرکز ایالم
-2دانشجوی دکترای مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
 -3دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز ایالم
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مقدمه و بیان مسئله

امروزه سازمانهایی موفقاند و میتوانند به مزیت رقابتی دست یابند که زنجیره تأمین خود را به
شیوهای اثربخش مدیریت کنند .ازاینرو باید در مدیریت زنجیره تأمین ،فعالیتهای درست و مناسبی
انجام گیرد .فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین به مجموعهای از فعالیتها اطالق میشود که سازمان
را برای مدیریت اثربخش زنجیره تأمین خود به کار میگیرند( .لی1و همکاران.)2222:444،
شاید بتوان چنین عنوان نمود که بزرگترین مشکل سازمانهای تولیدی و خدماتی ،پس از
مدیریت روابط با مشتریان ،مدیریت مناسب زنجیره تأمین و تدارک نیازمندیهای تولیدی و
خدماتی است .این باور که مدیریت زنجیره تأمین میتواند شرکتها را در مقابل مشتریان
پاسخگوتر و درنتیجه سودآورتر سازد ،باعث شده است که مدیران بر ارتقای فرآیند زنجیره تأمین
تأکید بیشتری داشته باشند .یکی از الگوهای نوین اقتصاد شبکهای ،مدیریت زنجیره تأمین است
که بهعنوان مجموعهای از روشها در جهت مدیریت و هماهنگی تمامی زنجیره ،از مدیریت
تأمینکنندگان تا مشتری تداوم مییابد (گون و همکارن .)2223:33،مدیریت زنجیره تأمین
همچون هر نظام و رهیافت مدیریتی بهنظام سنجش عملکردی در جهت شناسایی موفقیت،
تعیین میزان تحقق نیازهای مشتریان ،کمک به سازمان در درک فرایندها ،کشف دانستههایی که
پیشازاین سازمان به آن واقف نبوده است و درنهایت تحقق بهبودهای برنامهریزیشده نیاز دارد.
سنجش عملکردتاثیر بسزایی در بقا و رشد سازمانها داشته است .بهطوریکه طی دو دهه اخیر
توجه بسیاری از محققین و سازمانها را به خود معطوف ساخته است .بهموازات طی روند تکاملی
سازمانها از رویکرد منفرد به رویکرد شبکهای و زنجیره تأمین ،نظامهای سنجش عملکرد نیز
دستخوش تحول گردیده و به سمتوسوی سنجش عملکرد شبکهای و زنجیره تأمین گام
نهادهاند (مورگان .)211 :2222 ،2در این تحقیق به بررسی مدیریت یکپارچه مدیریت زنجیره
تأمین بر عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط استان ایالم پرداخته میشود.

1 - Le e
2 -M o r g a n
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ادبیات تحقیق

نوالن )1333( 1پنج مشخصه را که مزایای زنجیره تأمین را نمایان میساختند معرفی نمود .این
مشخصهها عبارت بودند از :مراحل پیادهسازی ،مشارکت مدیران ارشد ،هماهنگی ،فرایند
کسبوکار و طراح سازمانی و معیارهای عملکرد مؤثر .او اظهار میکند که این پنج قدم جهت
پیادهسازی یک سیستم زنجیره تأمین بسیار مؤثر میباشد و این بهنوبه خود یک طبقهبندی کلی
از سیستمهای زنجیره تأمین بوده و جهت موفقیت سازمانها میبایست راهبردهای آنها را با
این سیستم تطبیق نمود .شریفی و ژانگ )1333( 2بر روی توسعه یک مدل مفهومی جهت
رسیدن بهچابکی فعالیتها جهت رسیدن بهچابکی فعالیتهای خود آغاز نمودند .پیشفرض
آنها ،این بود که یک زنجیره تأمین ناب زیرمجموعهای از یک زنجیره تأمین چابک می باشد.
ازنظر آنان رابطه این دوزنجیره و مزایای ناشی از این ترکیب آنها بسیار مهمتر جلوه مینمود.
تاکیش )2221( 3یک رویکرد متمایزتر راجع به پیکربندی زنجیره تأمین پاسخگو به بازار ارائه
میکنند .آنها پیکربندی زنجیره تأمین پاسخگو به بازار را به دو نوع تقسیم میکنند.
یک پیکربندی نوع محصول قابل سفارشیسازی و پیکربندی نوع محصول نوآورانه ،تفاوتهای
جزیی بین این دو نوع در الگوهای غیرقابلپیشبینی تقاضا ،دورههای عمر کوتاه محصول و
راهبرد ساخت بر اساس سفارش .مطالعه تن 4و همکاران ( )2222نشان داد فعالیتهای مدیریت
زنجیره تأمین با عملکرد شرکت رابطه مثبت دارد .لوکامی و مک کور مک )2224( 1ارتباط
فعالیتهای مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین را بر عملکرد مدیریت زنجیره تأمین بررسی
کردند ،نتایج تحقیق نشان داد برنامهریزی و همیاری در تمام حیطههای مدل مرجع عملیات
زنجیره تأمین ،بر عملکرد زنجیره تأمین مؤثر است .کو 6و همکارانش ( )2222در پژوهشی ،اثر
فعالیتهای مدیریت زنجیره تأمین را بر عملکرد عملیاتی و عملکرد سازمانی مرتبط با مدیریت
زنجیره تأمین ،بررسی کردند .درنتیجه این پژوهش مشخص شد فعالیتهای مدیریت زنجیره
تأمین بر عملکرد سازمانی اثر مستقیم و مثبت دارد .لی 2و همکاران ( )2223در تحقیقی به
بررسی اثر پیاده سازی فناوری اطالعات بر یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد زنجیره تأمین
1 - N o la
2 - S h a r i f i a n d Z h a ng
3-Take ish i
4-Tan
5- Lockamy and McCormack
6- Koh
7-Li
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پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد فناوری اطالعات میتواند بر یکپارچهسازی زنجیره تأمین مؤثر
باشد .اما بر عملکرد آن اثر مستقیم ندارد و فقط یک توانمند ساز به شمار می اید .برای ارزیابی
عملکرد تحقیقات فراوانی بر اساس شاخص و سطح ارزیابی صورت پذیرفته است که در جدول
شماره یک نشان دادهشده است.
جدول  .1تحقیقات ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص و سطح ارزیابی

شاخص ارزیابی

سطح ارزیابی

ماهیت شاخص

محققین

مدتزمان پاسخدهی به
تقاضای محصوالت
جدید

راهبردی

پاسخگویی

لی و همکاران ()2212

تسهیم اطالعات بین
زنجیره تأمین

راهبردی

پاسخگویی

تای و همکاران(2223

هزینه تبادل اطالعات

عملیاتی

مالی

باگوت و شرما)2222( 1

کل هزینه نگهداری
موجودی

عملیاتی

مالی

کاو و هاونگ)2223( 2

برند شرکت

راهبردی

سرمایه فکری

بونیت)2222( 3

1- Bhagwat and Sharma
2- Kao and Hwang
3- Bontis
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مدیریت زنجیره تأمین

1

در اوایل دهـه  1362اولیـن کتاب درزمینهٔ مدیریت زنجیره تأمین نوشته شد و کارشناسان
مطالعه در مورد رابطه داخلی بـین انـبارش و حـملونقل را آغاز کردند .حاصل این مطالعات،
مدیریت توزیع بود که انبار و حملونقل را یکپارچه نموده و بـاعث کـاهش موجودیها از طریق
ایجاد حملونقل سریعتر و مطمئنتر گردید .از نتایج دیگر این تغییر ،کاهش زمـان بـرآورده
شـدن سفارش ،کاهش دورههای پیشبینی و افزایش دقت پیشبینیها بود .در این مرحله،
ارتباط اطالعاتی بین سطوح مـختلف در انـبارش (کارخانه ،توزیعکننده منطقهای ،توزیعکننده
محلی) نیز بهبود یافت .در این مقطع زمـانی خـاص ،مـدیریت زنجیره تأمین را نوعی مدیریت
لجستیک گستردهتر و وسیعتر میدانستند و به همین دلیل ،در سال  1362شورای ملی
مـدیریت تـوزیع فـیزیکی ،)NCPDM(2مدیریت توزیع فیزیکی را به شرح زیر تعریف میکند:
اصطالحی که در تـولید و تـجارت به کار میرود و به توصیف محدوده وسیعی از اقدامات و
فعالیتهای اساسی میپردازد که از انتهای خط تولید کـاالهای ساختهشده تا مصرفکننده را
دربر میگیرند و در بعضی موارد فعالیتها و اقداماتی که مربوط به تأمین مـواد خام تا شروع خط
تولید میباشند را نـیز شـامل مـیشود .پس از بینظمیهایی که در اواخر دهه  1322و اوایـل
 1322در حـملونقل صورت گرفت ،ضرورت هماهنگ کردن اقدامات داخلی و خارجی سیستم
تولید به وجود آمـد کـه قبالً به آنها توجهی نـمیشد و بـه همین دلیـل شورای ملی مـدیریت
تـوزیع فـیزیکی تـعریف خـود را اصطالح نمود و تأکید بیشتری برادغام و یـکپارچهسازی
فـعالیتهای مختلف اعمال نمود .در تـعریف بـاال تأکید برادغام و یکپارچهسازی فعالیتهای
درونـی و بـیرونی بـاعث شد حرکت بهسوی  S.C.Mصورت بگیرد که در تـعریف نـهایی زیر
بهطوری چشمگیری خود را نشان میدهد .زنجیره تأمین به کلیه فعالیتهایی اطالق مـیشود
کـه مرتبط با جریان محصول و خدمات و هـمچنین تـبدیل آنها از مـنبع مـواد خـام تا
مصرفکننده نهایی مـیشوند که شامل اطالعات مالزم جریان تولید را نیز در برمیگیرد و
مدیریت به یکپارچهسازی و ادغام چنین فـعالیتهایی چـه در داخل و چه در خارج شرکت
اطالق مـیگردد (سعیدی کیا.)1323:11،

1- Supply Chain Management
2- National Council of physical Distribution Management
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زنجیره تأمین بر تمام فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کاالها از مرحله ماده خام تا تحویل
به مصرفکننده نهایی و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آنها مشتمل میشود .بهطورکلی،
زنجیره تأمین زنجیرهای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد ،از مرحله
تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به مصرفکننده را شامل میشود .مدیریت زنجیره
تأمین بر یکپارچهسازی فعالیتهای زنجیره تأمین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آنها از
طریق بهبود در روابط زنجیره ،برای دستیابی به مزیت رقابتی قابلاتکا و مستدام مشتمل
میشود .بنابراین ،مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از فرایند یکپارچهسازی فعالیتهای زنجیره
تأمین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آن ،از طریق بهبود و هماهنگسازی فعالیتها در
زنجیره تأمین تــــولید و عرضه محصول ،بنابراین برای بررسی یک سازمان منحصربهفرد در
چارچوب این تعاریف ،باید هر دو شبکه تأمینکنندگان و کانالهای توزیع در نظر گرفته شوند.
تعریف ارائهشده برای زنجیره تأمین ،موضوعات مدیریت سیستمهای اطالعات ،منبعیابی و
تدارکات ،زمانبندی تولید ،پردازش سفارشها ،مدیریت موجودی ،انبارداری و خدمت به مشتری
را در برمیگیرد .برای مدیریت مؤثر زنجیره تأمین ضروری است که تأمینکنندگان و مشتریان با
یکدیگر و در یک روش هماهنگ و با شراکت و ارتباطات اطالعاتی و گفتوگو با یکدیگر کار
کنند .این امر یعنی جریان سریع اطالعات در میان مشتریان و عرضهکنندگان ،مراکز توزیع و
سیستمهای حملونقل که بعضی از شرکتها را قادر میسازد که زنجیرههای عرضه بسیار کارایی
را ایجاد کنند .عرضهکنندگان و مشتریان باید اهداف یکسان داشته باشند .عرضهکنندگان و
مشتریان باید اعتماد متقابل داشته باشند .مشتریان درزمینهٔ کیفیت محصوالت و خدمات به
تأمینکنندگان خود اعتماد میکنند .عالوه بر آن عرضهکنندگان و مشتریان باید در طراحی
زنجیره تأمین برای دستیابی به اهداف مشترک و تسهیل ارتباطات و جریان اطالعات با یکدیگر
شریک شوند .بعضی شرکتها کوشش میکنند تا کنترل زنجیره تأمین خود را با کنترل عمومی
عمودی و با استفاده از مالکیت و یکپارچگی تمام اجزای مختلف در امتداد زنجیره تأمین از تهیه
مواد و خدمات تا تحویل محصول نهایی و خدمت به مشتری به دست آورند .اما حتی با این نوع
ساختار سازمانی ،فعالیتهای مختلف و واحدهای عملیاتی ممکن است ناهماهنگ باشد .ساختار
سازمانی شرکت باید بر هماهنگی فعالیتهای مختلف برای دستیابی به اهداف کلی شرکت
تمرکز کند( .حسینی و شیخی)1323:26،
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روش تحقیق

تحقیق حاضر به لحاظ شیوه اجرای تحقیق و ابزارهای جمعآوری داده ،تحقیقی توصیفی
است که به روش پیمایشی انجامیافته است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارمندان و
مدیران شاغل در شرکتهای کوچک متوسط فعال در شهر ایالم میباشند .که تعداد آنها 222
نفربرآورد میشود .نمونه آماری شامل  132نفر از مدیران و کارشناسان و کارکنان شرکتهای
کوچک و متوسط فعال در شهرستان ایالم میباشند که به روش نمونهگیری تصادفی ساده
انتخاب میشوند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد.
فرضیههای تحقیق

در این تحقیق چهار فرضیه ذیل موردمطالعه قرارگرفتهاند:
 -1یکپارچگی و مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط شهر ایالم
تأثیرگذار است.
 -2مدیریت اطالعات بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط شهر ایالم تأثیرگذار است.
 -3مدیریت لجستیک بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط شهر ایالم تأثیرگذار است.
 -4مدیریت روابط بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط شهر ایالم تأثیرگذار است.
پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین

این پرسشنامه دارای  36سؤال بوده و هدف کلی آن ارزیابی میزان بهکارگیری ابعاد مختلف
مدیریت زنجیره تأمین در سازمان میباشد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (بسیارکم1 ،؛
کم 2؛ گاهگاهی3 ،؛ زیاد4 ،؛ بسیار زیاد؛ )1میباشد وخرده مقیاسهای این پرسشنامه و نیز
سؤاالت مربوط به هر خرده مقیاس در جدول زیر ارائه شده است:
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جدول  .2خرده مقیاسهای پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین
خرده مقیاس

سؤاالت مربوطه

مدیریت اطالعات

1-14

مدیریت لجستیک

11-22

مدیریت روابط

23-36

شیوه نمرهگذاری مربوط به سؤاالت این پرسشنامه در جدول شماره سه ارائهشده است.
جدول  ،3شیوه نمرهگذاری پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین
گزینه

بسیار ضعیف

ضعیف

متوسط

خوب

بسیار خوب

امتیاز

1

2

3

4

5

برای به دست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد ،امتیازات بهدستآمده از سؤاالت آن بعد را باهم جمع
می نماییم .برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه ،مجموع امتیازات همه سؤاالت محاسبه میگردد.
روایی و پایایی

روایی این پرسشنامه با استفاده ازنظر خبرگان ،کارشناسان و اساتید مسلط به موضوع تحقیق
و پرسشنامه تأیید شد .در این تحقیق پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به
شرح زیر به دست آمد ،که نشاندهنده پایایی و اعتماد مطلوب پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین
میباشد.
جدول  .4ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین
مقیاس
مدیریت و یکپارچگی
زنجیره تأمین
کل

خرده مقیاس

تعداد گویه ها

آلفای کرونباخ

مدیریت اطالعات

14

2/226

مدیریت لجستیک

14

2/223

مدیریت روابط

2

2/262

36

2/222

مدیریت و یکپارچگی زنجیره
تأمین
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پرسشنامه عملکرد سازمانی

برای سنجش عملکرد شرکتها از پرسشنامهٔ محقق ساخته ،بر اساس طیف لیکرت
استفادهشده و سؤاالت تحقیق در قالب گویه های پرسشنامه گنجاندهشده است .هر گویهٔ
پرسشنامه با توجه به هدف اصلی و سؤاالت در نظر گرفتهشده و بالطبع جواب هر سؤال گامی
است در جهت تحقق و تأمین هدف اصلی پژوهش .مؤلفههای این پرسشنامه در جدول شماره
پنج آمده است.
جدول  .1خرده مقیاسهای پرسشنامه عملکرد سازمانی
خرده مقیاس

سؤاالت

رضایت کارکنان

8-1

رضایت مشتریان از دید کارکنان

14-9

عملکرد مالی شرکت

24-15

روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد سازمانی

روایی وپایایی این پرسشنامه نیز با استفاده ازنظر خبرگان ،کارشناسان و اساتید مسلط به
موضوع تحقیق و پرسشنامه تأیید شد ،زیرا اعمالنظر و در صورت نیز ،اصالحات خبرگان و
اساتید ،محقق را از روایی پرسشنامه و تطابق موضوع با سؤاالت و قابلیت استفاده و بهجا بودن
سؤاالت مطروحه مطمئن ساخته و مشخص خواهد نمود که سؤاالت پرسشنامه تا چه اندازه
قدرت توضیح دهی مدل و آزمون فرضیات را خواهند داشت .در این تحقیق نیز بهمنظور تعیین
پایایی پرسشنامه عملکرد سازمانی از ضریب آلفای کرونباخ استفادهشده است.
جدول  .6ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عملکرد سازمانی
مقیاس
عملکرد شرکتها
کل

خرده مقیاس

تعداد گویه ها

آلفای کرونباخ

رضایتمندی کارکنان

2

2/232

رضایتمندی مشتریان از دیدگاه کارکنان

6

2/222

عملکرد مالی شرکت

11

2/221

عملکرد شرکتها

24

2/234

جدول شماره شش نشاندهنده پایایی و اعتماد مطلوب پرسشنامه مدیریت زنجیره تأمین میباشد.
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تجزیهوتحلیل دادهها

تجزیهوتحلیل دادهها در این تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرمافزار
آماری  SPSSانجام میشود .بدینصورت که جهت توصیف ویژگیهای جامعهٔ آماری از
شاخصهای آمار توصیفی نظیر :جداول توزیع فراوانی ،درصدگیری و میانگین استفاده میشود.
همچنین برای بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق ،از آمار استنباطی نظیر :تحلیلهای
همبستگی و تحلیل رگرسیونی استفاده میشود .الزم به ذکر است چون فرضیهها بهصورت
بررسی تأثیر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته است ابتدا آزمون ضریب همبستگی گرفته
میشود و اگر رابطهای وجود داشت از آزمون تحلیل رگرسیون برای بررسی شدت و جهت رابطه
استفاده میشود.
آمار توصیفی
جدول  .2توزیع نمونه برحسب سن
گروه سنی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتر از  21سال

12

3/2

3/2

بین  21تا  31سال

24

16/3

66/1

بین  31تا  41سال

42

32/2

36/3

بالتر از  41سال

4

3/1

122/2

مجموع

132

122/2

با توجه به اطالعات فوق مالحظه میگردد که افراد شرکتکننده در تحقیق حاضر ازلحاظ سن
 3/2درصد ،در گروه سنی کمتر از  21سال 16/3،درصد ،در گروه سنی بین  21تا  31سال،
 32/2درصد ،در گروه سنی  31تا  41سال و  3/1درصد ،در گروه سنی  41تا  11سال قرار
دارند .بنابراین بیشترین تعداد نمونه در گروه سنی  21تا  31ها ساله هستند .و کمترین با 3/1
درصد متعلق به گروه سنی بیشتر از  41ساله هستند.
جدول  .2توزیع نمونه برحسب جنس
جنسیت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

مرد

123

23/2

23/2

زن

22

22/2

122/2
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مجموع

122/2

132

همچنان که مشاهده میشود  23/2درصد نمونه را مردان و  22/2درصد شرکتکنندگان در
نمونه را زنان تشکیل میدهند.
جدول  .3توزیع نمونه برحسب مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

لیسانس

112

24/6

24/6

فوقلیسانس

12

13/2

32/4

دکتری و باالتر

2

1/6

122/2

مجموع

132

122/2

همچنان که مشاهده میشود  23/2درصد نمونه را مردان و  22/2درصد شرکتکنندگان در
نمونه را زنان تشکیل میدهند.
جدول  .3توزیع نمونه برحسب مقطع تحصیلی
مقطع تحصیلی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

لیسانس

112

24/6

24/6

فوقلیسانس

12

13/2

32/4

دکتری

2

1/6

122/2

مجموع

132

122/2

در بررسی وضعیت مقطع تحصیلی افراد نمونه مشاهده میشود که  24/6درصد افراد دارای
مدرک لیسانس  13/2درصد فوقلیسانس هستند و تنها  1/6درصد مدرک دکتری دارند.
جدول  .12توزیع نمونه برحسب سابقه کار
سابقه کار

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتر از  1سال

32

23/22

23/22

بین  1تا  12سال

46

31/4

12/42

بین  12تا  11سال

22

11/4

23/24

بین  11تا  22سال

21

13/2

33/22

بین  22تا  21سال

4

3/23

36/1

بین  21تا  32سال

1

3/3

مجموع

132

122/2
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در بررسی توزیع سابقه کار نمونه مالحظه میگردد که بیشترین تعداد نمونه با  31/4درصد در
بین افرادی هستند که سابقه کاری بین  1تا  12سال دارند و کمترین تعداد به ترتیب با 3/23
درصد و  3/3درصد افرادی باسابقه کاری  22تا  21سال و  21تا  32سال هستند.
جدول  .11میانگین ،انحراف معیار ابعاد متغیرهای مدیریت و یکپارچگی زنجیره تامینو عملکرد شرکتها
مقیاس
مدیریت و یکپارچگی
زنجیره تأمین

عملکرد شرکتها

میانگین

انحراف معیار

خرده مقیاس
مدیریت اطالعات

2/21

2/222

مدیریت لجستیک

2/62

2/223

مدیریت روابط

2/26

2/226

رضایتمندی کارکنان

2/31

2/222

رضایتمندی مشتریان از دیدگاه
کارکنان

3/22

2/224

عملکرد مالی شرکت

3/21

2/236

بر اساس جدول فوق میانگین ابعاد مدیریت و یکپارچگی زنجیره تأمین شرکتها کمتر از سه
میباشد ،یعنی شرکتکنندگان در تحقیق معتقدند بهطور متوسط مدیریت و یکپارچگی زنجیره
تأمین در شرکتهایی که در آن شاغلاند وجود ندارد و همچنین از عملکرد شرکتها (در بخش
رضایت مشتری و عملکرد مالی) بهطور نسبی رضایت دارند اما همانطور که جدول نشان میدهد
این رضایت در حد خیلی باالیی نیست و کارمندان از وضعیت کاری خود کمترین رضایت را
دارندو همچنین در بخش عملکرد شرکتها افراد معتقدند شرکتهای آنها در بخش
رضایتمندی مشتری عملکرد شرکتهایشان در بخش مالی تقریباً موفق بوده است.
تحلیل نتایج

در این بخش فرضیات تحقیق به کمک آزمونهای آماری مناسب موردبررسی قرارگرفتهاند.
ازآنجاکه فرضیات تحقیق ،بهصورت تأثیر یک متغیر مستقل بر یک متغیر پیوسته است ،از آزمون
رگرسیون استفادهشده است ..ولی در ابتدا برای بررسی نرمال بودن دادهها از زمون کولموگروف-
اسمیرنوف استفاده میشود.
جدول  12به سنجش نرمال بودن توزیع دادههای عملکرد شرکت (متغیر وابسته) میپردازد .الزمه
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تأیید نرمال بودن دادهها ،مقدار معنیداری بیشتر از  2/21است ،لذا ازآنجاکه مقدار معنیداری
بهدستآمده از  2/21بیشتر میباشد ،پس فرضیه صفر تأیید میشود و توزیع دادهها نرمال است.
جدول  .12نتیجه آزمون نرمال بودن توزیع دادههای عملکرد شرکت
آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
متغیر

میانگین

انحراف معیار

مقدار معنیداری

عملکرد شرکت

22/22

1/36

2/231

آزمون فرضیه اول

برای آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون استفاده میشود اما ابتدا جهت استفاده از مدل
رگرسیونی رعایت مفروضات استفاده از رگرسیون خطی موردتوجه قرار گرفت .به این معنا که
جهت بررسی استقالل خطاها از یکدیگر (عدم همبستگی بین خطاها) از آزمون دوربین واتسون
استفاده گردید .مقدار آماره دوربین واتسون معادل  2/232بهدستآمده است و با توجه به اینکه
مقدار این آماره در حدفاصل  1/1تا  2/1قرار دارد ،لذا فرض استقالل خطاها از یکدیگر پذیرفته
میشود .همچنین مقدار  Rبرابر است با  ،2/142که اشاره دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر
و به عبارتی شدت همبستگی بین دو متغیر را نشان میدهد .همانطور که از مقدار R
(همبستگی پیرسون بین دو متغیر) نمایان است ،بین دو متغیر یکپارچگی و مدیریت زنجیره
تأمین و عملکرد شرکتها همبستگی در حد قوی وجود دارد .و میزان معنا داریکه کمتر از 2021
است بیانگر این است که مدل رگرسیونی معنادار است .بنابراین فرضیه اول پذیرفته میشود.
جدول  .13نتیجه آزمون رگرسیون بین متغیرهای مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت
خالصه مدل رگرسیونی
مدل
1

R
2/142

مجذورR

 Fمقدار

سطح معنیداری

دوربین واتسون

2/321

14/331

2/22

2/232

برای بررسی تأثیر سهم هر یک از ابعاد زنجیره تأمین به روش تحلیل رگرسیون چندگانه
عمل میکنیم در جدول زیر مشاهده میشود که مدیریت لجستیک  13/3درصد تغییرات
عملکرد شرکتها را پیشبینی میکند و  3/1درصد تغییرات عملکرد شرکتها توسط مدیریت
اطالعات پیشبینی میشود یعنی مدیریت لجستیک و مدیریت اطالعات باهم  12/4درصد
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عملکرد شرکتها را پیشبینی میکنند و بر آن تأثیر دارند اما مدیریت روابط تأثیر زیادی بر
عملکرد شرکتها ندارد.
جدول  .14ضرایب متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون
ضریب
رگرسیونی
متغیر /مقدار ثابت
گام
شهردارد نشده
)(B
1

خطای
شهردارد

ضریب
تعیین

t

Sig.
تولرانس

/103
11
2/22 7/030 2/935

0/199

2/22 3/535

0/199

7/733

1/721

2/421

2/22 4/947 2/974

0/199

4/957

1/445

2/043

2/227 0/793

0/199

مقدار ثابت

44/012

3/579

مدیریت لجستیک

12/333

1/434

مقدار ثابت

33/302

4/343

 2مدیریت لجستیک
مدیریت اطالعات

ضریب
رگرسیونی
شهرداره
شده
)(Beta

آزمون هم
خطی

2/22

2/935

آزمون فرضیه دوم

برای آزمون فرضیه دوم نیز از تحلیل رگرسیون استفاده میشود اما ابتدا جهت بررسی استقالل
خطاها از یکدیگر (عدم همبستگی بین خطاها) از آزمون دوربین واتسون استفاده گردید .مقدار آماره
دوربین واتسون معادل  2/32بهدستآمده است و با توجه به اینکه مقدار این آماره در حدفاصل  1/1تا
 2/1قرار دارد ،لذا فرض استقالل خطاها از یکدیگر پذیرفته میشود .اطالعات جدول زیر نشان
میدهد مقدار  Rبرابر است با  2/422که نشان می دهدبین دو متغیر مدیریت اطالعات و عملکرد
شرکتها همبستگی وجود دارد .و میزان معنا داریکه کمتر از  2021است بیانگر این است که مدل
رگرسیونی معنادار است .بنابراین فرضیه دوم نیز پذیرفته میشود.
جدول  .11نتیجه آزمون رگرسیون بین متغیرهای مدیریت اطالعات و عملکرد شرکت

خالصه مدل رگرسیونی
مجذور R

مدل

R

1

2/221 2/422

 Fمقدار

سطح
معنیداری

دوربین
واتسون

نتیجه
آزمون

36/326

2/222

2/32

تأیید H1
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آزمون فرضیه سوم

برای آزمون فرضیه سوم نیز از تحلیل رگرسیون استفاده میشود اما ابتدا جهت بررسی استقالل
خطاها از یکدیگر (عدم همبستگی بین خطاها) از آزمون دوربین واتسون استفاده گردید .مقدار آماره
دوربین واتسون معادل  2/11بهدستآمده است و با توجه به اینکه مقدار این آماره در حدفاصل  1/1تا
 2/1قرار دارد ،لذا فرض استقالل خطاها از یکدیگر پذیرفته میشود .اطالعات جدول زیر هم نشان
میدهد مقدار  Rبرابر است با  ،2/133که نشان می دهدبین دو متغیر مدیریت لجستیک و عملکرد
شرکتها همبستگی وجود دارد .و میزان معنا داریکه کمتر از  2/21است بیانگر این است که مدل
رگرسیونی معنادار است .بنابراین فرضیه سوم نیز پذیرفته میشود.
جدول  .16نتیجه آزمون رگرسیون بین متغیرهای مدیریت لجستیک و عملکرد شرکت
خالصه مدل رگرسیونی
مدل
1

R Square
2/232

R
2/133

 Fمقدار

سطح معنیداری

دوربین واتسون

نتیجه آزمون

12/231

2/222

2/213

تأیید H1

آزمون فرضیه چهارم

برای آزمون فرضیه چهارم نیز از تحلیل رگرسیون استفاده میشود اما ابتدا جهت بررسی
استقالل خطاها از یکدیگر (عدم همبستگی بین خطاها) از آزمون دوربین واتسون استفاده
گردید .مقدار آماره دوربین واتسون معادل  2/263بهدستآمده است و با توجه به اینکه مقدار
این آماره در حدفاصل  1/1تا  2/1قرار دارد ،لذا فرض استقالل خطاها از یکدیگر پذیرفته
میشود .اطالعات جدول زیر هم نشان میدهد مقدار  Rبرابر است با  ،2/241که نشان میدهد
بین دو متغیر مدیریت روابط و عملکرد شرکتها همبستگی وجود ندارد .و میزان معنا داریکه
کمتر از  2/21است بیانگر این است که مدل رگرسیونی معنادار نیست .بنابراین فرضیه چهارم
رد میشود.
جدول  .12نتیجه آزمون رگرسیون بین متغیرهای مدیریت روابط و عملکرد شرکت
خالصه مدل رگرسیونی
مدل

R

R Square

 Fمقدار

سطح معنیداری
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2/241

2/212

2/321

2/26

2/263

رد H1

نتیجهگیری و پیشنهادها

نتایج تحلیل آماری رگرسیون مشخص کرد که یکپارچگی و مدیریت زنجیره تأمین دارای تأثیر
مثبت و معناداری بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط است .و ابعاد مدیریت زنجیره تأمین
شامل مدیریت اطالعات و مدیریت لجستیک نیز بر عملکرد شرکتها تأثیرگذارند ،اما بین بعد
مدیریت روابط و عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط رابطهای یافت نشد .بهبود مدیریت
زنجیره تأمین در شرکتهای موردمطالعه ،موجب بهبود عملکرد آنها ازلحاظ افزایش رضایت
کارمندان و مشتریان و همچنین عملکرد مالی خواهد شد .چراکه هماهنگی و اثربخش بودن
فعالیتهای مجموعه زنجیره تأمین این شرکتها در عملکرد سایر اجزا مرتبط مؤثر بوده و لذا،
خروجی فعالیتها ،اثربخش شده و رضایت مشتریان و کارمندان را به همراه خواهد داشت و
مجموعه زنجیره تأمین را بهبود و عملکرد مالی شرکتها را در مقایسه با رقبا ارتقا میدهد .با
توجه به آزمون فرضیهها پیشنهادهای ذیل ارائه میگردد:
با توجه به نتیجه بهدستآمده از فرضیه اول و با توجه به اینکه در زنجیره تأمین ،سازمانهای
مختلفی دخیل هستند ،لذا هماهنگی و یکصدا شدن در زنجیره تأمین جهت بهبود عملکرد
سازمان نیاز به هماهنگی باالیی دارد .لذا پیشنهاد میشود برای ایجاد این هماهنگی بین
سازمانهای مختلف مدیران بیشتر تالش کنند.
با توجه به نتیجه بهدستآمده از فرضیه دوم مبنی بر ارتباط مستقیم مدیریت اطالعات و
عملکرد سازمانی آن ،میتوان اظهار داشت که مدیریت اطالعات میتواند با یکپارچهسازی
سرمایههای دانشی سازمانها در بخشهای مختلف و تأثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند
مشتری مداری ،یادگیری سازمانی ،اعتالی فرهنگسازمانی ،رهبری و تصمیمگیری هوشمندانه،
بازطراحی فرایندها ،تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح و توجه دانش افراد و
نخبگان ،زمینه ارتقای صحیح فعالیتها و رسیدن به اهداف موردنظر را به همراه داشته باشد .اما
سازمانها بدون داشتن راهبرد مشخصی در استفاده از مدیریت اطالعات نمیتوانند بهرهای از این
کارکردها داشته باشند و میبایست در این خصوص سیاستهای راهبردی تدوین گردد .لذا
پیشنهاد میشود مطالعات گستردهای در سازمانها و مراکز علمی مختلف درزمینهٔ مدیریت
اطالعات انجام شود و پس از استخراج مؤلفههای کلیدی موفقیت مدیریت اطالعات در سطح
سازمانها و مراکز علمی ،بر اساس آن ،راهبردهای دانشی الزم ارائه گردد.
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با توجه به نتیجه بهدستآمده از فرضیه چهارم مبنی بر ارتباط مستقیم مدیریت روابط و
 جو همکاری صمیمانه بین، پیشنهاد میشود جهت بهبود عملکرد سازمانی،عملکرد سازمانی آن
اجزای مجموعه زنجیره تأمین و همچنین بین کارکنان و مدیران ایجاد شود و استفاده از نظرات
اجزای مدیریت زنجیره تأمین بهمنظور بهبود در برنامهها و فعالیتها و تماس با کاربران و
.مشتریان نهایی برای گرفتن بازخورد از طریق روشهای متداول پیشنهاد میشود
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