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نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت1318/40/11 :
تاریخ پذیرش1318/41/40 :
چکیده
زمینه پژوهشی تحقیق حاضر باهدف بررسی تأثیر یادگیری سازمانی از طریق نوآوری سازمانی بر تابآوری زنجیره تأمین
انجامشده است .این تحقیق ازنظر هدف ،یک تحقیق کاربردی ،ازنظر روش گردآوری دادهها از نوع پیمایشی و ازنظر روش
تحلیل دادهها از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران آمادی ستاد فرماندهی و یگانهای
تابعه مستقر در شهر تهران یکی از نیروهای ارتش جمهوری اسالمی ایران میباشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد
 134نفر بهعنوان اعضای نمونه انتخاب شدند .در انتخاب نمونهها از روش تصادفی ساده استفاده شد .دادههای این پژوهش
از طریق مطالعات کتابخانهای و میدانی همراه با استفاده از پرسشنامه گردآوریشده است که پایایی آن از طریق ضریب آلفای
کرون باخ بیش از  4/7برآورد شد .برای تحلیل دادهها از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف ،همبستگی پیرسون و تحلیل
مسیر با استفاده از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل انجام شد .نتایج پژوهش نشان میدهد میان یادگیری سازمانی و
نوآوری سازمانی و تابآوری زنجیره تأمین رابطه معنادار وجود دارد که نشاندهنده اهمیت بهرهگیری این مفاهیم در
تابآوری زنجیره تأمین است .درنهایت بر اساس نتایج بهدستآمده پیشنهادهایی ارائهشده است.
واژگان کلیدی :نوآوری سازمانی؛ یادگیری سازمانی؛ تابآوری؛ زنجیره تأمین
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مقدمه و بیان مساله

تاب آوری زنجیره تأمین ،مفهومی است که به توانایی یک سازمان یا سیستم برای بازگشت از
رویدادهای نامطلوب و در صورت امکان بازگشت باقدرت بیشتر اطالق میشود(آزادگان و جایارم،1
 .)2418در حال حاضر مسئله تابآوری یکی از نگرانیهای روزافزون در زنجیره تأمین است،
مسئله تابآوری ناشی از جهانیشدن زنجیره تأمین بوده و به انواع مختلف اختالالت مربوط
میشود چنین اختالالتی باید به شیوهای مناسب و با استفاده از ابزارهایی مدیریت شوند که قادر
به پشتیبانی از تصمیمات زنجیره تأمین تاب آور 2هستند (هنریکو .)2417 ،3در سالهای اخیر،
پژوهشگران عالقه زیادی به بررسی تابآوری زنجیره تأمین نشان دادهاند (بنجامین.)2412،0
اهمیت یادگیری باعث میشود یک سازمان به دنبال دانش نو باشد ،ارتباط میان یادگیری
سازمانی و نوآوری در حال افزایش است و یادگیری سازمانی میتواند ظرفیت نوآوری یک سازمان
را افزایش دهد ،سازمانهایی که گرایش به یادگیری دارند قادرند محیط بیرونی را برای کشف
پارادایمهای فناوری جدید ،کنکاش و بررسی کنند ،که این عمل منجر به نوآوری میشود (باکر و
سینکوال .)1111،2نوآوری سازمانی بهطور معناداری معلول فرهنگ یادگیری است (چانگ)2448،0
و از سوی دیگر افزایش قابلیتهای یادگیری اعضای سازمان میتواند بهترین راه برای بقای
موفقیت بلندمدت و همچنین پاسخ به تهدیدات و بهرهبرداری از فرصتها و ایجاد نوآوری به
شکلهای مختلف باشد (علوی و همکاران .)102 :1313 ،تأثیر یادگیری سازمانی در تابآوری
زنجیره تأمین این است که قادر به تصمیمگیری در مورد تغییر قابلیتها و طرحها بهمنظور بهبود
آمادگی و عملکرد میباشد درواقع یادگیری سازمانی ،تابآوری زنجیره تأمین را تقویت میکند
(پاناماروف و هولکمب.)2441 ،7
حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) در راسـتای تحقـق شـعار دهـة چهـارم انقـالب اسالمی
ایران یعنی عدالت و پیشرفت ،سال  1387را سال نوآوری و شـکوفایی نامیـد و در فرازی در دیدار
با دانشجویان و استادان دانشگاهها فرمودند« :این حرکت و انگیزه (خالقیت و نوآوری) باید در
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دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی ما بهصورت انگیزهای عـام ،امـری مقدس و یک عبادت تلقی
شود .در همه بخشها ،در علوم انسانی و همه رشـتههـای علـوم باید به این صورت در بیاید .ما
باید این جرأت را داشـته باشـیم کـه فکـر کنـیم میتوانیم نوآوری کنیم».
درحالیکه برخی از اختالالتی که سازمانها و زنجیرههای تأمین با آن مواجه هستند منشأ
خارجی ازجمله بالیای طبیعی (مانند زمینلرزه) و فجایع ساخته دست بشر (مانند تروریسم)
دارند ،سرچشمه سایر اختالالت از داخل زنجیره تأمین است ،عالوه بر این ،اثرات برخی از
اختالالت با راهبردهایی که سازمانها اتخاذ میکنند ،بهبود مییابند .بهعنوانمثال ،اجرای نوآوری
سازمانی میتواند موجب کاهش هزینهها و بهبود هماهنگی شود (بنجامین.)2412،1
به نظر می رس د یکی از دالیل عدم تحقق مطلوب سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و
امنیتی عدم توجه به عوامل و پیشرانه های موثر بر تحقق نوآوری دفاعی می باشد .لذا با توجه به
مسئله مطرح شده در این تحقیق به بررسی روابط بین متغیرهای زنجیره تأمین تابآور ،یادگیری
سازمانی با تاکید بر نقش میانجی متغیر نوآوری سازمانی در یک سازمان دفاعی بهعنوان هدف
پژوهش پرداختهایم .چالش و مسئلهای که منجر به انتخاب موضوع به وسیله محقق گردید آن
است که بر اساس مشاهدات محقق ،اذعان مدیران و گزارشهای ارزیابی عملکرد سازمانی و
خودارزیابی از واحدها ،تابآوری زنجیره تأمین در سازمانهای صنعتی حوزه دفاعی در سطح قابل
قبولی قرار ندارد؛ بهطوریکه پیامدهایی همچون از دست رفتن منابع و فرصتهای محیطی به
دلیل واکنش دیرهنگام لجستیک به محیط ،نارضایتی مدیران و سایر ذینفعان را در پی داشته
است .و این مسئله را بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی و حیاتی موردتوجه مدیران و برنامه ریزان
این حوزه مبدل نموده است.
یادگیری سازمانی

کرت و مارچ )1103( 2برای اولین بار عبارت یادگیری سازمانی را بکار گرفتند آنان معتقد
بودند که تالش سازمانها در پاسخ به تغییرات محیطی ،جهت تطابق اهداف سازمان با شرایط
جدید به کنکاش برای یافتن رویههایی که سازمان را برای رسیدن به اثربخشی بیشتر یاری می-
کند ،منجر میشود (عالمه و مقدم ،)2414،یادگیری سازمانی نوعی توانایی است که همه
سازمانها باید آن را دریابند و توسعه دهند ،زیرا هرقدر سازمانی در امر یادگیری پیشرو باشد بهتر
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میتواند خطاهای خود را تشخیص دهد و اصالح کند ،یادگیری سازمانی فرایند پیچیدهای است
که اشاره به توسعه دانش جدید و دارای پتانسیل الزم برای تغییر رفتار در سازمان میباشد
(کزازی وشول .)1312،هابر )1111( 1فرایند یادگیری سازمانی را شامل چهار مرحله میداند که
شامل شناسایی نیازهای دانشی؛ مبادله و نشر دانش؛ افزوده شدن دانش به سیستمهای دانشی
فعلی؛ نهادینهسازی دانش میباشد و نیز بیان میدارد که این مراحل لزوماً پیدرپی نمیباشند.
جونز )2444( 2تأکید میکند که یادگیری سازمانی برای سازمانها اهمیت دارد و آن را بهعنوان
فرایندی که مدیران از طریق آن سعی در بهبود تواناییهای افراد سازمان بهمنظور درك بهتر و
مدیریت سازمان و محیط دارند .یادگیری سازمانی بهعنوان یک فرآیند پویا که بر اساس دانش
است ،دیده میشود که در میان سطوح مختلف فعالیتها است که در میان سطوح فردی ،گروهی
و سازمانی در حال حرکت میباشد.
2
0
3
بر اساس نظریات جرز و گومز  ،سسپدس و لورنته  ،واله و کابرا ( )2442قابلیت یادگیری
سازمانی دارای چهار بعد است که عبارتند از تعهد مدیریتی ،0چشمانداز سیستمها ،7صراحت و
آزمایش ،8انتقال و یکپارچهسازی دانش .1تعهد مدیریتی به افزایش حمایت مدیریتی و تعهد
رهبری به فرایند یادگیری و ایجاد انگیزه در کارکنان اشاره دارد.
14
ازنظر فام و سوئیرزك ( )2440یادگیری سازمانی شامل سه فرایند تحصیل دانش  ،تسهیم
دانش 11و بهکارگیری دانش 12میباشد .تحصیل دانش بهواسطهی اینکه چگونه دانش توسط افراد در
سازمان به وجود آمده است و آنها چقدر در تالش برای آموختن از تجربهها هستند سنجیده
میشود .تسهیم دانش بهواسطه اینکه یک دانش یا مهارت جدید چقدر زمان میبرد تا در سازمان
منتشر شود و یادگیری کارکنان از این تبادالت چقدر خواهد بود ،سنجیده میشود .بهکارگیری

1 . Huber
2 . Jones
3 . Jerez-Gomez
4 . Cespedes-Lorente
5 . Valle-Cabera
6 . Managerial commitment
7 . Systems perspective.
8 .Openness and Experimentation.
9 .Knowledge transfer and integration
10 .Acquisition Knowledge
11 .Sharing Knowledge
12 .Utilization Knowledge
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دانش ،به این توجه دارد که کارکنان حرفهای چقدر رویکردهای جدید را در شغلشان به کار میبرند
و چگونه روشهای طراحی و فرایندهای کاری را تغییر میدهند (فام و سوئیزرك .)2440،درمجموع،
یادگیری سازمانی فرایندی است که سازمان را قادر به انطباق با تغییرات و حرکت به سمت
دستیابی به دانش جدید ،مهارت یا رفتار میسازد .تأکید اصلی این فرایند روی ساختار ،فرایند و
قابلیت انسانی 1است که قصد آن حفظ و بهینهسازی عملکرد یا به عبارتی بهرهوری نیروی انسانی
میباشد (مسینقام و دیمنت .)2441،2یادگیری سازمانی باعث ارتقای شناخت فرد از سازمان میشود
و به افراد برای سازگاری با محیط پیرامون خود کمک میکند.
نوآوری سازمانی

نوآوری سازمانی ایجاد محصوالت و خدمات جدید ،مفید و با ارزش در فضای سازمانی است،
در حقیقت ،نوآوری سازمانی تمایل سازمان جهت توسعه محصوالت و خدمات جدید یا بهبود آنها
و موفقیت در ارائه آن محصوالت و خدمات به بازار است (گامشلوگلو )2441،بهعبارتدیگر نوآوری
سازمانی عبارت است از پذیرفتن یک عقیده یا رفتاری که برای صنعت ،بازار یا محیط عمومی
سازمان تازگی دارد (دفت .)1388،هانگ و همکارانش نوآوری سازمانی را متشکل از سه بعد
میدانند که عبارتند از :نوآوری محصول به معنی ارتقای ترکیب محصوالت و خدمات ،نوآوری
فرایندی به معنی بهبود ترکیب و کارایی عملیاتهای داخلی و نوآوری کلی سازمان :که شامل
بهبود مزیت رقابتی ،سوددهی شرکت ،کاهش هزینهها ،بهبود بهرهوری کارکنان و بهبود گردش
دارایی سازمان میشود.
در مفهوم سازی فرآیند نوآوری سازمانی اکثر محققان مدل دوسطحی زیر را تائید میکنند:
سطح ابتکار :3که شامل همه فعالیتهای مرتبط با درك مسئله ،گردآوری اطالعات ،صورتبندی و
ساخت نگرشها ،ارزیابی و دستیابی به منابع برای تصمیمگیری است ،میباشد .سطح اجرا :0که
همه رویدادها و اقدامات مرتبط با جرحوتعدیلها در نوآوری و سازمان ،بهکارگیری اولیه و استفاده
دائم از نوآوری را در برمیگیرد (گویال و آخیلش.)2447،2
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جدول یک :فراوانی مؤلفههای نوآوری ازنظر محققان (جیمنز و وال)2414 ،
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فرهنگ نوآوری
نوآوری اداری
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محققان
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همسو با بررسیهای تاتلیا )2440( 1و اوجاسالو )2448( 2مشخصة بارز اصطالح نوآوری تازگی،
اجرا و پیادهسازی است .بهزعم لو و چن )2414( 3چالش اساسی که محققان نوآوری سازمانی با آن
مواجهاند مربوط به ویژگیهای سازمان نوآورانه است که نمیتوانند میان این ویژگیها هماهنگی
برقرار سازند .امروزه نوآوری در سازمانها به سه صورت مختلف طبقهبندی میشود:
نوآوری تولیدی :نوآوری تولیدی فراهمکننده ابزاری برای تولید است که به توسعه و ارائه خدمات
جدید و بهبودیافته اشاره دارد .شاخصهای کلیدی سنجش این ابعاد عبارتند از :پیشتاز بودن در
ارائه خدمات جدید ،تالش برای توسعه خدمات جدید در قالب آموزش افراد و تیمها در سازمان و
توسعه کاال و خدمات برای گروههای جدیدی از مشتریان (چوپانی و همکاران.)2412 ،

1 .Taetia
2 .Ojasalo
3 .Lu & Chen

6

نقش میانجی نوآوری سازمانی در تبیین یادگیری سازمانی بر تابآوری زنجیره تأمین…  /نویسنده مسئول :محمد باقری منش  /ص 22 -1

نوآوری فرآیندی :نوآوری فرآیندی ابزاری را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفهجویی فراهم
میکند (جیمنز 1و همکاران .)2448 ،شاخصهای کلیدی سنجش این ابعاد عبارتند از :تغییر در
فرآیند تولید یا خدمات ،جستجوی راهحلها و روشهای جدید برای انجام امور و پیشتاز بودن در
ارائه راهحلها و روشهای جدید.

نوآوری اداری :نوآوری اداری به رویهها ،سیاستها و اشکال سازمانی جدید اشاره دارد (جیمنز
و همکاران .)2448 ،شاخصهای کلیدی سنجش این ابعاد عبارتند از :جستجوی سیستم
اداری جدید (مثل سیستم جذب و استخدام و )...و بهکارگیری آنها ،پیشتاز بودن در ارائه
سیستمهای اداری جدید و ایجاد ساختارها و روابط درونسازمانی جدید (چوپانی و
همکاران.)2412 ،
تابآوری زنجیره تأمین
3

2

اولین گام برای توضیح تابآوری در بستر زنجیره تأمین ،توسط رایس و کانیاتو در سال  2443برداشته
شد :توانایی واکنش به یک اختالل غیرمنتظره مانند اثر یک حمله تروریستی و یا یک فاجعه طبیعی و
همچنین بازیابی به عملیات طبیعی .در مرحله بعد ،کریستوفر و پک )2440( 0و همچنین شفی و
رایس )2442( 2مفاهیم مختصر و مربوط به تعاریف تابآوری زنجیره تأمین را ارائه کردند .شاید به لحاظ
نظری جامعترین تعریف تابآوری زنجیره تأمین از پاناماروف و هولکمب )2441( 0است آنها تابآوری
زنجیره تأمین را بهعنوان قابلیت انطباقی زنجیره تأمین برای آمادگی جهت حوادث غیرمترقبه ،پاسخ به
اختالالت و بهبود آنها با حفظ تداوم عملیات در سطح مطلوب ارتباطات و کنترل بر ساختار و عملکرد
توصیف کردند .کاماالهمدی و پاراست )2410( 7تابآوری زنجیره تأمین را بهصورت «توانایی انطباقی
برای کاهش احتمال اختالالت/وقفهها» تعریف میکنند .از دیگر سو ،درحالیکه مدیریت ریسک زنجیره
تأمین در درجه اول به شناسایی ریسک و مدیریت آن میپردازد ،بعضی از نشریات به تابآوری زنجیره
تأمین و اهمیت آن در تحقیقات مدیریت ریسک زنجیره تأمین پرداختهاند (سائنز و رویال.)2410،8

1 .Jimenz
2 . Resilient
3 .Rice & Canioato
4 . Christopher & Peck
5 .Sheffi & Rice
6 .Ponomarov & Holcomb
7 .Kamalahmadi & Parast
8 . Sáenz & Revilla
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گروچ 1و همکارانش ( )2413مطرح کردند که مدیریت ریسک زنجیره تأمین هدف خاصی مبنی بر ایجاد
و حفظ زنجیره تأمین تابآور دارد ،بر اساس این فرض ثابتشده که همه ریسکهای بالقوه قابلاجتناب
نیستند و تابآوری زنجیره تأمین شامل توانایی آمادگی پاسخگویی به اختالالت پیشبینینشده و
برونرفت از آنها بهطور سریعتر از رقباست (چپرا و سدهی.)2410،2
در ادبیات ،موضوع رویکردها و روشهای گوناگونی برای بررسی تابآوری زنجیـره تأمین
مورداستفاده قرارگرفته است .راجش )2410( 3با استفاده از روششناسی خاکسـتری ،مدلی برای
انتخاب تأمینکننده بهمنظور توسعه تابآوری زنجیره تأمین ایجاد نمود .آنها بـا در نظر گرفتن
زنجیره تأمین الکترونیکی با شش تأمینکننده و جـایگزین محاسـبه ارزشهای احتمالی
خاکستری 0برای انتخاب تأمینکنندگان ،آنها را اولویتبندی کردند .آنها ویژگیهایی را برای
یک تأمینکننده تابآور در نظر گرفتند که شامل کیفیت ،هزینـه ،انطباقپذیری ،سـرعت،
شفافیت ،آسیبپذیری ،همکاری ،آگاهی از ریسک ،دوام ،فناوری ،پژوهش و توسعه ،امنیـت و
نگرانیهای محیطی بود (کومارساهو 2و همکاران .)2410،ویلند و مارکوس والنبرگ)2413( 0
عنوان نمودند که قابلیت تاب آوری زنجیره تأمین ،توانایی آن در مقابله با تأثیرات منفی تغییرات و
ترك وضعیت بیثبات ،است که این تغییرات و وضعیت بیثبات ماهیت تعامل با محیط است که
نیازمند پیشرو بودن و اقدام نمودن میباشد .راهبرد فعال بودن (اقدام نمودن) با تغییرات و راهبرد
پیشرو بودن از طریق پیشبینی و پیشگیری از طریق اقدامات سازمانی مقابله مینماید که راهبرد
فعال بودن ،چابکی زنجیره تأمین و راهبرد پیشرو بودن ،تنومندی زنجیره تأمین نامیده میشود.
گروه مدیریت کرانفیلد در سال  2443در گزارشی چهاراصل زیربنایی تابآوری زنجیره تأمین را
به اینگونه بیان میکند (علی بابا:)72 :1312 ،

1 .Grötsch
2 .Chopra & Sodhi
3 .Rajesh
4 .Grey possibility values
5 . KumarSahu
6. Wieland & Marcus Wallenburg

8

نقش میانجی نوآوری سازمانی در تبیین یادگیری سازمانی بر تابآوری زنجیره تأمین…  /نویسنده مسئول :محمد باقری منش  /ص 22 -1

باز مهندسی زنجیره تأمین :مالحظات ریسک باید بر طراحی و ساختار زنجیره تأمین اثرگذار باشد،
بنابراین بازمهندسی زنجیره تأمین بهمنظور اعمال ویژگیها در زنجیره تأمین اهمیت دارد .امروزه
بیشتر زنجیرههای تأمین درخطر تهدید شدن توسط انواع ریسکها هستند ،لذا نیاز به توصیههایی در
طراحی زنجیره تأمین باهدف کاهش ریسک ،دارند و شامل شناخت و درك زنجیره تأمین ،راهبرد
تأمین و اصول طراحی زنجیره تأمین میباشند.
مدیریت ریسک باید بر مبنای سطح باالیی از رؤیت پذیری و همکاری میان همه اعضای زنجیره
تأمین باشد .سطح باالی همکاری در زنجیره تأمین میتواند به طرز قابلتوجهی ریسک را کاهش
دهد ،لذا چالش مهم ایجاد شرایطی است که کار کردن مشترك در زنجیره تأمین ممکن شود.
اهمیت اصل همکاری در زنجیره تأمین ،کاهش عدم اطمینان به علت جابجایی اطالعات است.
هدف این کار ایجاد سطح باالیی از هوش زنجیره تأمین ،به طریقی است که رؤیت پذیری
قابلمالحظهای در تمام سطوح زنجیره تأمین به وجود میآید .تابآوری زنجیره تأمین بر چابکی
داللت دارد زیرا قادر به پاسخگویی سریع به نوسانات در محیطهایی با عدم اطمینان باال است .دو جزء
مهم چابکی ،رؤیت پذیری و سرعت زنجیره تأمین است .ایجاد فرهنگ مدیریت ریسک در زنجیره
تأمین ،تاب آوری را توسعه خواهد داد .فرهنگ مدیریت ریسک باید فراتر از مرزهای ریسک سازمان
حرکت کرده و به مدیریت پیوسته زنجیره تأمین بدل گردد .واضح است که هرگونه تغییر در
فرهنگسازمانی نیازمند حمایت و رهبری مدیران ارشد سازمان است.
در شاخص بندی دیگری ،جعفر نژاد و محسنی ( )1310به نقل از کاروالهو )2412( 1مشخصههای
تابآوری زنجیره تأمین را مطابق جدول شماره دو تعریف کردهاند.

1 . Carvalho

1

نشریه علمی اندیشه آماد  /شماره ( 01تابستان  / )1318سال هجدهم

جدول دو :مشخصههای زنجیره تأمین تاب آور

مشخصههای
تابآوری زنجیره
تأمین

پارادایم تاب آور

افزونگی

تعداد وضعیتهای ممکنِ زنجیره تأمین که میتواند اتفاق بیافتد و نیز تعداد تغییراتی که
زنجیره میتواند با آن مواجهه شود .افزونگی ،حالتی است که انعطافپذیری را افزایش میدهد.

انعطافپذیری

تضمین میکند که تغییرات ایجادشده در اثر اختالل میتوانند از طریق پاسخهای اثربخش در
زنجیره تأمین جذب شوند.

سرعت

سرعتی که پس از بروز اختالل ،زنجیره تأمین میتواند بازیابی شود.

پاسخگویی

به توانایی فرآیندها در پاسخدهی به رویدادی غیرمنتظره در بازه زمانی معقول مرتبط است.

کارایی/قابلیت

با تحلیل هزینه -منفعت کارایی /افزونگی در ارتباط است .ظرفیت و موجودی میتوانند پاسخ
مناسبی به اختالالت باشند.

شفافیت

به اطالعات موجودیتها و رویدادهای زنجیره تأمین اشاره دارد .شفافیت ،تضمینکننده
اطمینان در زنجیره تأمین ونیز مانع واکنش بیشازحد ،مداخالت غیرضروری و تصمیمات غیر
مؤثر در وضعیت ریسک است.

همکاری

با آمادگی بخشها برای هماهنگ ساختن نیروهای آنها در زمان بروز اختالل در ارتباط است.

پیشینه پژوهش
1

وانگ و همکاران ( )2410درحالیکه مشکالت ناشی از تابآوری زنجیره تأمین را با تأکید بر
رفتار شبکههای زنجیره تأمین به دلیل طراحی و سازمان آن مدنظر قرار داده بودند ،با بررسی نظام
مند ادبیات 08 ،نشریه منتشره در بازه زمانی  1110تا  2441را بررسی کردند .تمرکز بر طراحی شبکه
درنتیجه یک توسعه اقتصادی حاصل شد که منجر به روابط بزرگتر و پیچیده بین چندین بازیگر
میشود و منجر به تعریف یک زنجیره تأمین جامع برای تعریف «مجموعهای از زنجیره تأمینهای
وابسته به یکدیگر» میگردد.

1 . Wang et al

01

نقش میانجی نوآوری سازمانی در تبیین یادگیری سازمانی بر تابآوری زنجیره تأمین…  /نویسنده مسئول :محمد باقری منش  /ص 22 -1

راجش )2410( 1در مطالعه خود با در نظر گرفتن تنها شاخصهای انعطافپذیری ،پاسخگویی،
کیفیت ،بهرهوری و دسترسی ،میزان تابآوری زنجیره تأمین را در شرکتهای تولید قطعات
الکترونیک هندی با استفاده از دادههای نوع دوم و بهرهگیری از پیشبینی خاکستری در برابر
اختالالت بالقوه در آینده ،پیشبینی کرده است و به سنجش وضع موجود و حدود کمینه و بیشینه
آن پرداخته است ،همانطور که به تعداد محدودی شاخص برای ارزیابی این مفهوم بسنده کرده است
هوهنستین و همکارانش )2412( 2در پژوهش مروری خود ،اقدام به شناسایی ابعاد و عناصر چاالکی
زنجیره تأمین بدون در نظر گرفتن یک لنز نظری متناسب با ماهیت زنجیره تأمین و تابآوری آن کرده
و بر اساس آن و نظریه فردوس و مایر ( )1114چارچوبی را بدون مطالعه میدانی و روششناسی کمی یا
کیفی برای توسعه و شناسایی و ارزیابی تابآوری زنجیره تأمین پیشنهاد دادند.
سونی و همکاران ،)2410( 3در مقالهای با عنوان "اندازهگیری تابآوری زنجیره تأمین با استفاده از
روش مدلسازی قطعی" رویکرد جدیدی برای اندازهگیری و مدیریت تابآوری زنجیره تأمین بـا اسـتفاده از
تکنیـک تحلیـل پوششـی دادههـا ارائـه کردنـد و شاخصهای این رویکرد شامل چابکی زنجیره تأمین،
همکاری میان بازیکنان ،به اشتراكگذاری اطالعـات ،توسـعه پایـدار در زنجیـره تأمین ،به اشتراكگذاری
خطر و درآمد ،اعتماد در میان بازیکنان ،دید زنجیره تأمین ،ایجاد فرهنگ مـدیریت ریسـک ،قابلیـت
انطبـاق ،ساختار زنجیره تأمین است .منحصربهفرد بودن این مدل در توانایی آن برای تعیین کمی تابآوری
با استفاده از شاخصهای عـددی است .این ابزار انعطافپذیر است و میتواند با تغییر عواملی که از پویایی و
عدم اطمینـان محـیط تأثیر پذیرفتنـد ،بـرای ایـن شـرایط مناسب واقع شود.
مندل )2413( 0در پژوهشی با عنوان "بهسوی یک چارچوب رابطهای برای تابآوری زنجیره
تأمین" بـا کمـک گـرفتن از دیدگاههایی نظیر دیدگاه مبتنی بر منابع و دیدگاه رابطهای به همراه
نظریه قابلیتهای پویا ،استدالل کرد کـه ترکیبـی مناسـب از منـابع ارتباطی متعدد مانند اعتماد،
تعهد ،ارتباطات ،همکاری ،انطباقپذیری و وابستگی متقابل اثر زنجیره تأمین تـابآور را بهعنوان یـک
قابلیت پویا نشان میدهند .بر این اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین این منابع ارتباطی
و تابآوری زنجیره تأمین بـود .یافتهها حاکی از آن است که این روابط میتوانند سطح عدم اطمینان
محیطی را تغییر دهند .در پایان نیـز بهعنوان نتیجـه بـه اهمیـت فرهنگ امنیت در زنجیره تأمین و
برنامهریزی مداوم کسبوکار در زنجیره تأمین اشاره شد.

1 . Rajesh
2 . Hohenstein et al
3 . Soni et al
4 . Mandal
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کاروالهو و همکاران )2412( 1در مقالهای با عنوان "رویکردهای تابآوری و چابک در مدیریت زنجیره
تأمین :تأثیر آن بـر عملکرد و رقابتپذیری" با مرور پژوهشهای پیشـین ،الگـویی مفهـومی را ارائـه کردنـد و
رابطـه بـین رویکردهای تابآوری و چابک ،رقابتپذیری و عملکرد زنجیره تأمین را نشان دادند .آنها اقدامات
چابک شـامل اسـتفاده از فنـاوری اطالعات برای هماهنگی و ادغام فعالیتها ،تولید در بستههای کوچک و
بزرگ ،سرعت در تنظیم زمان تحویل و  ...و اقدامات تابآور مانند همکاری در سراسر زنجیره تأمین ،افزایش
شفافیت از موجودی باالدسـت و پاییندست و شـرایط عرضـه و تقاضـا ،موجـودی راهبردك ،نیروی کار
چندمهارته و  ...را بهعنوان عواملی معرفی کردند که در عملکرد زنجیـره تأمین و رقابتپذیری آن تأثیر دارند.
تویتن و همکاران )2412( 2در پژوهشی باهدف ایجاد و گسترش تابآوری از طریق مدیریت
اضطراری با اتخاذ راهبرد پیشگیرانه ،با مرور ادبیات تحقق به این نتیجه رسیدند که میتوان از طریق
یک روش مدون شامل نظـارت ،پیشبینی ،پاسـخگویی و یادگیری بهعنوان ابعاد اصلی تابآوری،
مدیریت اضطراری کارآمدی را ایجاد کرده و توسعه دهند.
جاتنر و مکلن )2411( 3در مقالهای با عنوان "انعطافپذیری زنجیره تأمین در بحران مالی جهانی :یک
مطالعـه تجربـی" ،باهدف مفهومسازی تابآوری زنجیره تأمین و همچنین شناسایی و کشف ارتباط بین
ایـن مفهـوم و مفـاهیم مربـوط بـه آسـیبپـذیری زنجیره تأمین و مدیریت ریسک زنجیره تأمین ،دریافتند
که مدیریت دانش و مدیریت ریسک میتوانند بر تابآوری زنجیره تأمین اثر گذاشته و از آن طریق میزان
آسیبپذیری زنجیره تأمین را تحت تأثیر قرار دهند .آنها با بررسی سه شرکت به نمایندگی از سه زنجیـره
تأمین جهانی در صنایع مختلف (یک تأمینکننده کابلکشی ،یک تأمینکننده جهـانی محصـوالت
شـیمیایی خـاص ،یـک عمـدهفروش چوب و تخته و الوار) بهعنوان مطالعه موردی ،به این نتیجه رسیدند
که مدیریت دانش و مدیریت ریسک مـیتواننـد از طریـق بهبـود انعطافپذیری ،افزایش شفافیت ،افزایش
سرعت و بهبود همکاری در زنجیره تأمین ،تابآوری را در زنجیره تأمین پیادهسازی نمایند و درنهایت اثرات
مثبتی در سراسر زنجیـره تأمین ،از تأمینکننـدگان در باالدسـت تـا خردهفروشان ایجـاد نماینـد.
آتس و بیتیتسی )2411( 0پژوهشی با عنوان " فرآیند تغییر :یک توانمند ساز کلیدی برای ایجاد
شرکتهای کوچک و متوسط تابآور" بر پایه مطالعه موردی چندگانه و مصاحبه با  232نفر از مدیران
ارشد در  37سازمان کوچک و متوسط اروپایی انجـام دادنـد ،آنها دادههای بهدستآمده به روش

1 . Carvalho et al
2 . Tveiten et al
3 . Jüttner & Maklan
4 . Ates & Bititci
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مصاحبه را به روش آماری مورد تجزیهوتحلیل قراردادند و مدلهایی ارائه کردند .نتایج این تحقیق
حاکی از آن است که تابآوری در شرکتهای کوچک و متوسط با توجه به فرآیند مـدیریت تغییـر،
برنامـهریزی بلندمدت ،تقویت ارتباطات سازمانی و اتخاذ استراتژی پیشگیرانه ارتقا مییابد.
جاللی ( ،)1313بهمنظور ارزیابی مؤلفههای تابآوری شرکتهای کوچک و متوسط (موردمطالعه :قطعه
سازان صنعت خودرو) از مدل پال و همکاران ( )2410بهره گرفتند که بر اساس این مدل ،سه عامل
(داراییها و منابع سازمان؛ رقابتپذیری پویای سازمان؛ یادگیری و فرهنگسازمانی) بهعنوان مؤلفههای
تابآوری کسبوکارهای کوچک و متوسط عنوانشدهاند .بدین منظور پرسشنامه این تحقیق ،بین 142
شرکت حاضر در نهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،لوازم و مجموعههای خودرو تهران در آذر ،1313
توزیع و جمعآوری شد .سپس با استفاده از روش مدلیابی معامالت ساختاری ،دادهها مورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتهها و نتایج تحقیق نشان داد که همه عوامل فوقالذکر ،بهعنوان مؤلفههای
تابآوری کسبوکارهای کوچک و متوسط مطرح میباشند .بر اساس این پژوهش ،مؤلفههای تابآوری
بهصورت زیر اولویتبندی میشوند :رقابتپذیری پویای سازمان (به میزان  0770درصد) ،داراییها و منابع
سازمان (به میزان  3070درصد) ،یادگیری و فرهنگسازمانی (به میزان  3372درصد).
مدل مفهومی پژوهش

در این مطالعه پس از واکاوی مطالعات و تجربیات مربوط به حوزه تابآوری زنجیره تأمین و انطباق آن با
مفاهیم و سازههای علمی مطرح در حوزه مدیریت مدل مفهومی اولیه تدوین گردید و پس از مشورت با
خبرگان حوزه لجستیکی و دفاعی و نیز اساتید مجامع علمی مطابق شکل یک تنظیم گردید.

تحصیل دانش

تولیدی

فرایندی

نوآوری

یادگیری

سازمانی

سازمانی

تسهیم دانش
بکارگیری دانش

اداری
تابآوری
زنجیره
تامین

انعطافپذیری

افزونگی

سرعت

کارایی

پاسخگویی

شکل یک :مدل مفهومی تحقیق
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فرضیات پژوهش

یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
یادگیری سازمانی بر تابآوری زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نوآوری سازمانی بر تابآوری زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
یادگیری سازمانی از طریق نوآوری سازمانی بر تابآوری زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
روش پژوهش

این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی -همبستگی میباشد و جمعآوری اطالعات
در آن به روش میدانی صورت گرفته است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران یکی از
یگانهای دفاعی مستقر در شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای و فرمول
کوکران تعداد  134نفر بهعنوان اعضای نمونه انتخاب شدند.
در این مقاله برای سنجش نوآوری سازمانی از پرسشنامه چوپانی و همکاران ( ،)1311برای سنجش
یادگیری سازمانی از پرسشنامه فام و سوئیرزك ( )2440و برای سنجش تابآوری زنجیره تأمین نیز از
پرسشنامه کاروالهو ( )2412استفادهشده است.
پرسشنامه از  30گویـه بـرای سـنجش بررسی تأثیرات یادگیری سازمانی بر تابآوری زنجیره تأمین
یک واحد صنعتی دفاعی با میانجیگری متغیر نوآوری سازمانی تشکیلشدهاند که از طیف لیکرت در محـدودة
یک تا پنج ،برای تعیین میزان هر متغیر بهره گرفتهشده است .برای تعیین روایی (اعتبار) ،پرسشنامه مذکور
ابتدا در اختیار تعدادی از اسـاتید و خبرگـان قـرار گرفت ،آنگاه پس از اخذ نظرات اصالحی و تعدیل مـوادی از
آنها ،در اختیـار  34نفـر از اعضـای جامعه آماری برای نمونه مقدماتی قرار گرفت و نظرات اصالحی آنها نیز
اخـذ و از مـرتبط بـودن سؤالها با توجه به جامعه آماری موردمطالعه ،اطمینان حاصل شد .سپس پرسشنامه
نهایی بـرای جمعآوری دادهها مورداستفاده قرار گرفت .شاخص  GFIکه یکی از معیارهـای سـنجش روایـی
است (هایر ،اندرسون ،تاثام و بلک )1118 ،در این پژوهش بیشتر از  4/14بهدستآمده است.
برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار اندازهگیری نیز ،روشهای مختلف و متعـددی وجـود دارد
که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن است (کونکا ،لیوپیس و تاری2440 ،؛ پترسـون.)1110،
سازگاری درونی ابزار اندازهگیری ،میتواند با ضریب آلفـای کرونبـاخ اندازهگیری شـود (کرونباخ1121 ،؛
چرچیل )1171 ،به باور نونالی ( )1178پایاییهـای مقیـاس سـنجش کمتـر از  4/0ضعیف هستند،
آلفاهای حدود  4/7پذیرفتنی و حال آنکه آلفاهای بـاالتر از  4/8عـالی تلقـی میشوند .مطابق جدول سه
یافتهها نشان میدهند که پایایی مقیاس سنجش برای همـة متغیرهـای ایـن پـژوهش بیش  4/74است.
04
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جدول سه :نتایج آزمون پایایی

عوامل

حجم نمونه

آلفای کرونباخ

نتیجه

تاب آوری زنجیره تأمین

134

47710

تائید

نوآوری سازمانی

134

47771

تائید

یادگیری سازمانی

134

47820

تائید

تمامی سؤاالت

134

47842

تائید

یافتههای پژوهش

یافتههای توصیفی
با توجه به دادههای مربوط به ویژگی عمومی پاسخدهندگان ،بیشترین فراوانی سطح تحصیالت با
 01درصد به پاسخدهندگان دارای مدرك کارشناسی ،در مورد مؤلفه سابقه خدمت با  21درصد به
پاسخدهندگان دارای سابقه  12 -18سال ،در مورد مؤلفه سن با فراوانی  02درصد به
پاسخدهندگان دارای  34تا  04سال و بیشترین فراوانی در مؤلفه درجه سازمانی مربوط به افسران
جز با مقدار  33درصد مربوط میباشد.
جدول چهار :متغیرهای جمعیت شناختی نمونه آماری (منبع :یافتههای محقق)

انواع ترکیب
سازمانی

وضعیت درجه

مدرک تحصیلی

درجه دار

89

افسر جز

88

افسر ارشد

84

دیپلم

49

فوق دیپلم

88

لیسانس

14

فوق لیسانس

42

دکترا

8

ترکیب سنی

کارمند

7

سابقه خدمت

شاخص

درصد

انواع ترکیب

 12

شاخص

درصد

 34-24سال

88

 04-34سال

18

 24-04سال

84

 24به باال

5

زیر  0سال

7

 12-0سال

84

 18-12سال

89

 20-18سال

82

 20به باال

47
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یافتههای مربوط به فرضیات تحقیق

در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف نرمال بودن توزیع دادههای
گردآوریشده ،موردبررسی قرارگرفته است .همانطور که در جدول پنج مشاهده میشود توزیع
همه متغیرهای پژوهش نرمال است.
جدول پنج :نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

عامل

آماره K.S

میزان خطا

سطح معناداری

نتیجه

نوآوری

17134

4742

47477

نرمال

یادگیری

47130

4742

47340

نرمال

تاب آوری

47802

4742

47210

نرمال

یکی دیگر از پیش فرضهای آزمون تحلیل مسیر عالوه بر آزمون نرمال بودن دادهها ،آزمون
استقالل خطاها یا غیر همبسته بودن جمالت خطای متغیرها یا همان آزمون دوربین-واتسون
است ،باتوجه به نتایج جدول شش نتیجه آزمون دوربین واتسون  17007است که بین  1/2و 2/2
است بنابراین فرض عدم همبستگی بین خطاها رد نشده و می توان از تحلیل مسیر استفاده کرد.
جدول شش :سنجش عدم همبستگی بین خطاها

آزمون دوربین
واتسون

خطای انحراف
استاندارد

ضریب تبیین
تصحیح شده

ضریب
تبیین

ضریب همبستگی
چندگانه

17007

47221

47024

47008

47842

قبل از بررسی سوالها ،برای شناخت بیشتر ارتباط بین متغیرهای تحقیق و ابعاد آنها ،همبستگی
آن ها محاسبه شد .در این راستا ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد ،نتایج حاصلشده
مشخص نمود که متغیرهای موجود و ابعاد آنها در فاصله اطمینان  11درصد از ارتباط مثبت
معناداری (متوسط یا قوی) باهم برخوردار بودند.
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جدول هفت :همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیرهای تحقیق
تاب آوری زنجیره
تأمین

یادگیری سازمانی

نوآوری سازمانی

نوآوری سازمانی

**47021

**47212

1

یادگیری سازمانی

**47310

1

تاب آوری زنجیره تأمین

1
جدول هشت :همبستگی پیرسون بین ابعاد متغیرهای تحقیق
تاب آوری زنجیره تأمین

متغیراصلی

نوآوری

یادگیری

متغیر اصلی
نوآوری
یادگیری
تاب آوری زنجیره تأمین

همکاری

شفافیت

کارایی

پاسخگویی

سرعت

انعطاف پذیری

افزونگی

بکارگیری دانش

تسهیم دانش

تحصیل دانش

اداری

فرایندی

تولیدی

تولیدی

4728

4731

4731

4702

4702

4730

4733

4702

4700

4723

4721

4703

1

فرایندی

4733

4720

4723

4737

4702

4700

4721

4737

4701

4721

4772

1

اداری

4728

4727

4708

4720

4700

4731

4733

4723

4721

4703

1

تحصیل

4720

4721

4722

4707

4721

4720

4728

4700

4721

1

تسهیم

4721

4708

4731

4728

4731

4731

4720

4707

1

بکارگیری

4701

4702

4720

4721

4731

4733

4701

1

افزونگی

4700

428

4771

4700

4721

4708

1

انعطافپذیری

4770

4780

4788

4777

4773

1

سرعت

4723

4701

4722

4781

1

پاسخگویی

4702

4701

4721

1

کارایی

4773

4771

1

شفافیت

4708

1

همکاری

1

ابعاد

ارزیابی فرضیات تحقیق :مدلسازی معادالت ساختاری شامل تعدادی از روشهای آماری برای برآورد
شبکهای از روابط علی است ،که بر پایه یک مدل نظری تعریف میشود ،و دو یا چند مفهوم پیچیده
پنهان (متغیر مکنون) را باهم مرتبط میسازد ،که هر یک از آنها توسط تعدادی شاخصهای
مشاهدهپذیر (متغیر آشکار) اندازهگیری میشوند (مؤمنی و همکاران .)1312 ،نمودار یک و دو مدل
تخمین استاندارد و اعداد معناداری را نشان میدهد.
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نمودار یک :مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین استاندارد

نمودار دو :مدل مفهومی پژوهش در حالت عدد معناداری
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با توجه به اینکه هیچ توافقی روی شاخصهای برازش برای ارزیابی نیکویی برازش کلی یک الگو
وجود ندارد (پینگ ،)2440،اما در بیشتر پژوهشها از آمارة مجذور کای یا کای اسکوئر ،برای
شاخص برازندگی استفاده میشود (باگوزی و هیثرتون )1110،و در آزمون سوالهای فرعی کمتر
از سه است درنتیجه در حد مطلوبی قرار دارد .برای تعیین برازش مدل ،بهجای استناد به یک
شاخص ،بهتر است همزمان از چند شاخص استفاده شود و همانطور که در جدول مشاهده می-
شود ،سایر شاخصهای برازش در حد مناسبی هستند؛ بنابراین الگوی مفهومی حاضر از برازش
خوبی برخوردار است.
جدول نُه :شاخصهای برازش الگوی مفهومی

نتیجه
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب

میزان مشاهدهشده
27014
4713
47444
47401
4710
4713
4710

میزان استاندارد
کوچکتر از 3
باالی 4714
کمتر از 4742
کمتر از 471
باالی 4714
باالی 4714
باالی 4714

شاخص برازش
x2 / df
)Goodness of Fit Index (GFI
p-value
RMSEA
)Comparative Fit Index(CFI
)Normativ Fit Index(NFI
)Incremental Fit Index(IFI

در رابطه با فرضیه اول تحقیق که به بررسی رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی میپردازد.
بر اساس اطالعات حاصله ( T- Value= 7721و  =4770ضریب مسیر ) فرضیه مورد تأیید قرار
گرفت .بهعبارتدیگر یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در رابطه با فرضیه دوم تحقیق که به بررسی رابطه یادگیری سازمانی و تابآوری زنجیره تأمین
میپردازد ،بر اساس اطالعات حاصله ( T- Value= 0707و  =4728ضریب مسیر ) فرضیه مورد
تأیید قرار گرفت .بهعبارتدیگر یادگیری سازمانی بر تابآوری زنجیره تأمین تأثیر مثبت و
معناداری دارد.
در رابطه با فرضیه سوم تحقیق که به بررسی رابطه نوآوری سازمانی و تابآوری زنجیره تأمین میپردازد،
بر اساس اطالعات حاصله ( T- Value= 3740و  =4730ضریب مسیر ) فرضیه مورد تأیید قرار گرفت.
بهعبارتدیگر نوآوری سازمانی بر تابآوری زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
قبل از ورود به فرضیه چهارم تحقیق می بایست یاد آورد شد که به طور کلی انواع نقشهای یک
متغیر میانجی را میتوان به سه دستة ناقص(جزیی) ،کامل و غیرمستقیم تقسیم کرد .میانجیگری
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ناقص(جزیی) هنگامی رخ می دهد که چه اثر مستقیم و چه اثر غیر مستقیم متغیر مستقل بر
متغیر وابسته ،هر دو معنادار باشند .میانجیگری کامل هنگامی رخ میدهد که با اضافه کردن متغیر
میانجی به مدل ،اثر مستقیم متغیر مستقل بر متغیر وابسته ،معناداری خود را از دست بدهد و اثر
غیر مستقیم نیز هنگامی وجود دارد که اثر مستقیم ،چه قبل از ورود متغیر میانجی و چه بعد از
آن ،هرگز معنادارنبوده است (مصلح و الهیاری.)1313 ،
با توجه به اینکه تأثیر مستقیم یادگیری سازمانی بر تاب آوری زنجیره تأمین ،چه قبل از دخالت
دادن متغیر نوآوری و چهبعد از آن ،معناداری خود را حفظ کرده ،میتوان نتیجه گرفت که اثر
مداخلهای نوآوری سازمانی در ارتباط میان یادگیری سازمانی و تاب آوری زنجیره تأمین  ،از نوع
اثرات مداخلهای ناقص است وبه صورت کامل دراین ارتباط مداخله نمیکند .به نظر میرسد عوامل
دیگری نیز در این ارتباط دخیل هستند.
جدول ده :خالصه نتایج فرضیه های تحقیق

سوال

متغیر
مستقل

متغیر
میانجی

متغیر وابسته

ضریب مسیر

سوال 1

یادگیری
سازمانی

-

نوآوری سازمانی

4770

سوال 2

یادگیری
سازمانی

-

عدد معناداری نتیجه

7721

تائید

تابآوری زنجیره
تأمین

4728

0707

تائید

سوال 3

نوآوری
سازمانی

-

تابآوری زنجیره
تأمین

4730

3740

تائید

سوال 0

یادگیری
سازمانی

نوآوری
سازمانی

تابآوری زنجیره
تأمین

2741
47122
(غیرمستقیم) (غیر مستقیم)

تائید

نتیجهگیری و پیشنهادها

در این تحقیق محققان به بررسی نقش میانجی نوآوری سازمانی در تبیین یادگیری سازمانی بر تابآوری
زنجیره تأمین در یک سازمان دفاعی پرداخته اند .نتایج پژوهش در مورد فرضیه اول تحقیق نشان داد
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که یادگیری بر نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد این نتایج با یافتههای کوهن و لوینتال
( ،)1114کگوت و زاندر ،)1112( 2لئونارد بارتون ،)1112( 3نوناکا و تاکاشی ،)1112( 0باکر و سینکوال
( ،)1112هارلی و هالت ،)1118( 0یویان و همکاران ،)2414( 7همراستا میباشد ،بهبیاندیگر با افزایش
و بهبود یادگیری در سازمان نوآوری سازمانی نیز افزایش مییابد .یافته ها هم چنین از تایید فرضیه دوم
حکایت دارند بدین ترتیب با افزایش و یا کاهش یادگیری سازمانی تاب آوری زنجیره تأمین افزایش یا
1
کاهش مییابد این نتایج با یافتههای پاناماروف و هولکمب ( ،)2441پتیت 8و همکاران ( ،)2414تویتن
و همکاران ( )2412و پونیس و کورونیس )2412( 14همراستا میباشد .براساس نتایج در فرضیه سوم
نیز رابطه مثبت نوآوری سازمانی بر تابآوری زنجیره تایید گردیده است که این خود بدان معناست که
که هرچقدر سازمان موردمطالعه نوآورتر باشد زنجیره تأمین از افزونگی ،انعطافپذیری ،سرعت،
پاسخگویی ،شفافیت ،همکاری و کارایی بیشتر برخوردار خواهد بود .این نتایج با یافتههای جهانی و
همکاران ( )1310و گلگسی و پانارو ( )2410همراستا میباشد.
براساس نتایج تحقیق و به منظور تحقیق یادگیری سازمانی در کنار ضرورت ایجاد پایگاه های اطالعاتی
جامع و مناسب ،ایجاد تعامل و روابط منطقی بین فرآیندهای یادگیری و حوزه مدیریت منابع انسانی
بویژه مدیریت عملکرد و حقوق و مزایا امری حیاتی می باشد .در خصوص موضوع نوآوری سازمانی نیز
حمایت مدیران و فرماندهان از خالقیت و نوآوری ،استقرار نظام بازخورد ،استفاده از سیستم های
اتوماسیون اداری ،برون سپاری خدمات و فعالیت ها با مدنظر قرار دادن مالحظات امنیتی ،چابک سازی
ساختار و تشکیالت از جمله سازوکارهای تحقق نوآوری سازمانی می باشد .در خصوص متغییر تاب
آوری سازمانی نیز با توجه به وجوه مختلف این پدیده و ناآشنایی قشر کثیری از کارکنان سازمان هدف
آشنا سازی مدیران و کارکنان با مفاهیم و کارکردهای تاب آوری زنجیره تأمین از مهم ترین راهکارهای
تحقق نتایج این تحقیق میباشد که می تواند در قالب برنامههای آموزشی ضمن خدمت و کوتاه مدت
مورد توجه قرار گیرد .درکنار این رویکرد تحقق تاب آوری زنجیره تأمین مستلزم تربیت کارکنان
منعطف می باشد هم چنین استفاده از شبکه ها و تمرکز زدایی از فعالیتهای آمادی ،تجدید ساختار و
2

1 . Cohen & Levintal
2 . Kugut & Zander
3 . Leonard-Barton
4 . Nonaka & Takeuchi
5 . Baker & Sinkula
6 . Harley & Halt
7 . Yu Yan et al.
8 . Pettit
9 . Tveiten
10 . Ponis and Koronis
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فرآیندهای کنونی ،پیش بینی تهدیدات بالقوه و بالفعل و طراحی سناریوهای کاربردی براساس آنها در
حوزه لجستیک از دیگر الزامات افزایش تاب آوری زنجیره تأمین خواهد بود.
در کنار کلیه موارد ذکر شده موضوع فرهنگ سازمانی امری بسیار تاثیر گذار در تحقق یادگیری
سازمانی ،نوآوری سازمانی و تاب آوری میباشد که نیاز است در برنامه ریزیهای راهبردی پس از
ترسیم فرهنگ ایده آل و تعیین وضعیت کنونی برنامه اجرایی در راستای تحقق آن تدوین گردند.
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