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مقدمه و بیان مسأله

طی سالهای اخیر شرکت ها با تغییرات سریع فناوری ،اطمینان نداشتن فزاینـده و پویـایی
در بازار ها ،کاهش چرخه عمر محصوالت و بخش بندی فزاینده بازار در محـیط جهـانی مواجه
شده اند .بنابرا ین توانایی سازمان برای تطابق سـریع بـا تغییـرات محیطـی و شرایط بازارها،
موضوعی ضروری برای بقای آنـان محسـوب مـیشـود .در چنـین شرایطی است که اهمیت
زنجیره تأمین بیشتر نمود پیدا مـی کنـد ،زیـرا چنـین زنجیره ای می تواند به سرعت و به طور
مؤثری به تغییرات بازار واکنش نشان دهد(تیس 0و همکاران .)0111 ،در جهان امروز زنجیره-
های تأمین بر تسلط بر بازارهای در حال تغییر با نیاز هایی مانند رقابتی بودن در ارائـه
محصـوالت بـه موقع ،هزینه های پایین ،چرخه عمر کوتاه و کیفیت بهتر تمرکز میکنند(اوالر 0و
همکاران .)0102 ،وقایع غیرمنتظره مانند فاجعه های طبیعی ،تغییر ناگهانی در تقاضاهای
مشـتریان ،بروزرسـانی فناوریها  ،ضـرورت وجـود تأمین کنندگان متحد و  ...از چالش
برانگیزترین مسائل برای مدیریت مؤثر زنجیره تأمین جهانی است .بنابراین مدلسـازی زنجیـره
تأمین پاسخگو یک فناوری نوظهور برای حفظ هر شرکت یا صنعت در محیط رقابتی آینده
است(سینها 3و همکاران .)010. ،هزینه ها و ارائه خدمات مناسب در بخش بهداشت و درمان
تبدیل به یک چالش شده است .در چنین شرایطی محور توجه به تدریج به سمت مهار هزینه از
طریق مدیریت تغییرشبکهها و روابط شبکه کشیده شد ه است .بنابراین مشارکت زنجیره تأمین،
روابط ،خلق ارزش برای ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی اهمیت یافته است .از این رو با
توجه به اهمیت موضوع و خأل پژوهشی در این زمینه در داخل کشور در این پژوهش به بررسی
مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد با نقش میانجی خلق ارزش میپردازیم .تحقیقات در زمینه
مدیریت زنجیره ارزش ،دو نوع مشارکت زنجیره تأمین و یکپارچگی زنجیره تأمین را معرفی
کردهاند(کائو و ژانگ .)0100 ،2با این وجود در اوایل مطالعات ،این دو مفهوم اغلب به جای
یکدیگر مورد استفاده قرار می گرفتند(چاکرابرتی و دوبرزیکوسکی .)0103 ،.شرکتها در محیط
رقابتی حال حاضر ،به طور مستمر به دنبال فرصت هایی برای همکاری و مشارکت با شرکای
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مناسب به منظور اطمینان از اثر بخشی زنجیره تأمین و پاسخگویی به تغییرات بازار پویا هستند.
با وجود یک دهه تحقیق هنوز هم در برخی جهات مشارکت زنجیره تأمین و یکپارچگی زنجیره
تأمین دارای همپوشانی هستند(بهاکو و چان .)0100 ،0ولی در زمینه شبکه تعامل شرکتها ،که
ارتباطات اولویت دارد ،مشارکت زنجیره تأمین اهمیت بیشتری می یابد .جذابیت مشارکت زنجیره
تأمین در تأکید آن بر ابزارها و قراردادهای رابطهای است(چاکرابرتی 0و همکاران .)0102 ،با
افزایش رقابت جهانی و پیچیدگی محصوالت ،شرکتها به نقش کلیدی مشارکت زنجیره تأمین
در ایجاد ارزش پی بردند(میترا و سینگال ، )0118 ،3که این امر منجر به انجام مطالعات گسترده
در این زمینه شده است(شائو 2و همکاران .)0100 ،این مطالعات نشان میدهند که مدیریت اثر-
بخش زنجیره تأمین با اثر گذاری مثبت بر اجزا و عناصر آن از جمله نیروی انسانی موجب افزایش
عملکرد ،رضایت مشتریان(فتیح )0100 ،.و کاهش بدبینی و کسب مزیت رقابتی میشود .با این
وجود نتیجهای که مورد قبول اکثریت محققین باشد برای مشارکت زنجیره تأمین وجود ندارد.
متغیر های بسیاری هستند که سبب توسعه و بهبود فرآیند مشارکت در زنجیره تأمین میشوند و
بعضا به عنوان تحریک کنندهها نام برده میشوند(هی و الی .)0100 ،0اجرای صحیح مشارکت
زنجیره تأمین نیاز به وجود یک فرآیند خلق ارزش دارد(چاکرابرتی و همکاران.)0102 ،
در طی چند سال اخیر در نظریه ها و تحقیقات مختلفی ،مدیریت زنجیره تأمین به عنوان
یک سازه اصلی مرتبط با عملکرد سازمانی مطرح شده است(شفیعی و همکاران.)0313:18 ،
محیط امروزی کسب و کار بین المللی بسیاری از شرکت ها را مجبور ساخته است که بر مدیریت
زنجیره تأمین به جهت کسب مزی ت رقابتی تمرکز داشته باشند(شن 1و همکاران .)0103 ،در
بازار رقابتی امروزه تولیدکنندگان تنها درصدد بهبود وضع داخلی نیستند ،بلکه انتخاب بهترین
بازارها (با توجه به پدیده جهانی شدن) و بهترین تامین کنندگان درصدر برنامه های آنان
قرارگرفته است(کلیمبرگ 8و همکاران .) 0118 ،یکی از مشخصه های کلیدی جهان کسب و کار
امروز این ایده است که به جای رقابت شرکت ها ،زنجیره های تامین با هم به رقابت می
پردازند(کیسپرسکا 1و همکاران .) 0101 ،زنجیره تامین بیشترین تهدید و بیشترین فرصت است
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و درصورتی که به زنجیره تامین توجه کافی نشود می تو اند عامل ورشکستگی یک سیستم شود.
مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک موضوع مهم برای پژوهشگران پدید آمده چرا که مشارکت
در زنجیره تامین به بهبود عملکرد زنجیره تامین شرکت ها کمک میکند(مین کیون 0و
همکاران  .)0101 ،شبکه زنجیره تامین متشکل از تامین کنندگان ،تولید کنندگان و توزیع
کنندگانی است که از طریق آن مواد خام به محصوالت نهایی تبدیل و به مشتری تحویل داده
میشود(تاوانا 0و همکاران  .)0103 ،در سال های اخیر ،مسئله ی طراحی شبکه زنجیره تامین
به دلیل افزایش رقابت حاصل از جهانی شدن بازار ،اهمیت یافته است(تینگوی 3و همکاران ،
 .)0103در صورتی که اجزا و فرایند مدیریت زنجیره تأمین شرکت از اثربخشی الزم برخوردار
نباشد ،پیامدهای سازمانی با مشکل همراه خواهد بود (لیام 2و همکاران  .)0112 ،متغیرهای
بسیاری هستند که سبب توسعه و بهبود فرایند مشارکت در زنجیره تامین میشوند و بعضا به
عنوان تحریک کننده ها نام برده میشوند(هی .و همکاران  .)0100 ،اجرای صحیح مشارکت
زنجیره تامین نیاز به وجود یک فرایند خلق ارزش دارد (سامیادیپ و همکاران .)0102 ،
دالیل اهمیت زنجیره تامین در طی سالهای اخیر ،افزایش سرعت تغییر فناوری ،جهانی شدن
تجارت ،تمایل به منبع یابی بیرونی ،تاکید بیشتر بر کیفیت ،فایده و رضایت مشتری ،تاکید بیشتر
بر ایجاد رابطه با مشتری و حفظ او ،تاکید بر توسعه روابط با تامین کنندگان ،تاکید بیشتر بر
مدیریت فرآیندهای کار و یکپارچه کردن عملیات ،ضرورت ایجاد پیوندها و شبکه های راهبردک و
همچنین توسعه اقتصادهای مبتنی بر دانش و فناوری می باشد.
با توجه به موارد موفق ،هرچه شرکتها به سمت مدیریت زنجیره ی تأمین حرکت میکنند،
ارزیابی عملکرد زنجیره های تأمین ضرورت بیشتری مییابد .روشهای سنتی ارزیابی ،البته ،کمتر
به مدیریت زنجیره ی تأمین مربوط میشوند ،چرا که حوزه ی مورد بررسی آنها بسیار محدودتر از
آن است که طیف وسیعی از فعالیتهای ارزیابی را مورد بررسی قرار دهد .مدیریت زنجیره ی
تأمین در دهه ی گذشته شاهد رشد قابل توجهی در انتشار نظریه ها و اقدامات در این حوزه بوده
است .البته الزم به ذکر است که موضوع ارزیابی عملکرد زنجیره ی تأمین از سوی محققان و حرفه

1 Minkyum
2 Tavana
3 Tinggui Tinggui
4 Liam
5 He

26

بررسی نقش میانجی خلق ارزش در رابطه بین مشارکت زنجیره تأمین با عملکرد سازمانها  /نویسنده مسئول :حسن رشیدی  /ص 81 -00

ای های این حوزه مورد توجه کافی قرار نگرفته است(تانگ 0و همکاران  .)0118 ،یافته های سایر
پژوهشها نیز نشان دهنده ی توجه اندک پژوهشگران به ارزیابی عملکرد زنجیره ی تأمین است ،با
وجود اینکه تا کنون پژوهش های بسیاری در خصوص جنبه های مختلف مدیریت زنجیره ی
تأمین صورت گرفته است.
گرچه تاکنون روشهای بسیاری در زمینه بهرهوری زنجیره تأمین مطرح شده است اما هیچ-
کدام منجر به خلق ارزش در زنجیره تأمین نشده است و بسیاری از پروژهها پس از پایان به ارزش
از پیش تعیین شده دست نیافتهاند بنابراین شرکتها میبایست برای رسیدن به بهرهوری مناسب
در زنجیره تأمین خود به خلق ارزش در زنجیره تأمین بپردازند .اخیرا بخش بهداشت و سالمت با
افزایش مستمر هزینهها روبه رو است ،و بیمارستانها به دنبال ارائه خدمات با کیفیت با قیمتهای
مقرون به صرفه میباشند .همچنین اخیرا تمرکز از مدیریت تدارکات به مدیریت روبط تغییر یافته
است .از این رو در این پژوهش به بررسی مشارکت زنجیره تأمین و مولفههای آن بر عملکرد در
بخش بهداشت و درمان پرداخته می شود .سوال اصلی در پژوهش حاضر این است که آیا مشارکت
زنجیره تأمین بر عملکرد با نقش میانجی خلق ارزش در سازمانهای مورد مطالعه تأثیر دارد؟
مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین ،یکی از الگوهای نوین اقتصاد شبکهای است که به عنوان مجموعهای از
روشها در راستای مدیریت و هماهنگی زنجیره ،از مدیریت تأمین کننده ،تأمین کنندگان تا
مشتریان تداوم مییابد(گوون و تالون .)0113 ،0امروزه سازمانها توجه ویژهای به زنجیره تأمین و
مدیریت آن دارند(کوپرا و میندل .)0101 ،3در دهه گذشته تحقیقات زیادی در زمینه مدیریت
زنجیره تأمین انجام شده است(چاکرابرتی 2و همکاران .)0102 ،به طور کلی 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 مصرف کننده را شامل می شود(الدون و الدون.)0110 ،.
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مشارکت زنجیره تأمین

در سال 011.روشهای جدیدی برای همکاری به وجود آمد که با تکیه بر به اشتراک گذاشته
شدن اطـالعـات و مفاهیم مربوط به آن ،برقراری ارتباطات در زنجـیره تأمین را مورد تأکید قرار
میداد .بدین ترتیب تبادل اطالعات به طور منفعل میان همکاران ،تبدیل به رویکردی پیشفعال
در جهت برنامه ریزی مشترک و ایجاد هماهنگی میان فرآیندهای مختلف سازمانهای فعال در
زنجیره تأمین گردید(الرسن و کالوس .)0113 ،0مشارکت زنجیره تأمین به یک هنجار رایج برای
بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان تبدیل شده است .مشارکت زنجیره تأمین همه بازیگران
زنجیره تأمین را تشویق به برنامه ریزی ،اشتراک گذاری اطالعات ،اشتراک منابع و اشتراک انگیزه
میکند(راماناتان و گوناسکاران .)0100 ،0مشارکت زنجیره تأمین به شیوههای مختلفی تعریف شده
است که اصوال در دو گروه مفهومی قرار میگیرند؛ متمرکز بر فرآیند و متمرکز بر روابط .مشارکت
زنجیره تأمین به عنوان یک فرآیند تجاری در نظر گرفته میشود که بوسیله آن دو یا چند شریک
زنجیره تأمین با همدیگر برای دستیابی به اهداف مشترک فعالیت میکنند(شئو 3و همکاران،
 .)0110همچنین مشارکت زنجیره تأمین به عنوان شکلی از مشارکت بلندمدت و نزدیک تعریف
شده است ،که اعضای شبکه با همدیگر کار میکنند و برای دستیابی به اهداف متقابل ،اطالعات،
منابع و ریسک را به اشتراک میگذارند(کائو و ژانگ.)0100 ،
خلق ارزش
2

از منظـر پـورتر (  ،) 018.رویکـرد خلـق ارزش در هـر سازمان را میتـوان در دو بخـش
شـناخت فعالیـتهـای مرتبط با خلق ارزش و نیز مباحث اقتصادی پیرامـون ایـن فعالیتها دنبال
کرد .در این رویکـرد مراحـل اصـلی زیـر دنبال میشوند :اول تعیین راهبردهای کسب و کار بـرای
سـازمان ،دوم شـناخت فعالیـتهـای اصـلی در راسـتای راهبردهای تعیـین شـده و سـوم تحلیـل
ارزش حاصـل از انجام هر یک از این فعالیتها به منظـور افـزایش قـدرت رقابتی .به بیان دیگر از
منظر پورتر یـک سـازمان سـودآور است هرگـاه ارزش حاصـله از فعالیـتهـای آن از میـزان
هزینههای انجام شده در راستای ارائه آن خدمات ،بیشـتر باشد .دو رهیافت مکمل در زمینه
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سنجش و ارزیابی ارزش وجود دارد .رهیافت اول در جستجوی ارزش دریافت شده0بهوسیله
مشتریا ن کاالها و خدمات سازمان است .وقتی این ارزش بهتر و باالتر از ارزش پیشنهادی رقبای
سازمان باشد فرصت موفقیت و حفظ موقعیت رقابتی سازمان در بازار فراهم می شود .رهیافت دوم
به سنجش ارزشی میپردازد که یک مشتری یا یک گروهی از مشتریان به سازمان میرسانند .در
اینجا س ازمان به صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مشتریان با ارزش خود میپردازد تا انگیزه
خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تالش میکند مشتریان با ارزش کمتر یعنی
مشتریانی با منافع کمتر برای سازمان ،یا به عبارتی مشتریانی که میزان هزینه صرف شده برای
آنان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایشان است را نیز به گروههای باالتری از ارزش سوق
دهد(گوتام و نانو.)0118 ،0
عملکرد سازمانی

عملکرد موضوعی است که به طور مداوم در بسیاری از شاخه های مدیریت از جمله مدیریت
راهبردک توسط محققان دانشگاهی و مدیران اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است .اگر چه برای
بهبود و مدیریت عملکرد سازمانی ،نسخه هایی به طور گسترده در دسترس هستند ،اما جامعه
دانشگاهی به بحث و مناظره در مورد مسائل مربوط به اصطالحات فنی ،سطوح تجزیه و تحلیل )از
جمله سطوح فردی ،واحد کاری و کل سازمان) و پایگاههای مفهومی برای ارزیابی عملکرد ،مشغول
میباشند(ازاهین.)0100 ،3
عملکرد سازمانی ،یکی از مهمترین مباحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک
مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآید .در جهان اقتصادی امروز،
شاخصهـای عملکردی کلیدی ،ابزار مهمی برای مدیریت سازمانها و بررسی دقیق عملکرد
سـازمان مـیباشـند .این شاخصها معیارهای اندازه گیری مالی و غیرمالی هستند که به منظور
تعیین کیفیت ،اهداف و انعکاس عملکرد راهبردی یک سازمان به کار برده میشوند(راملر و براچ،2
 .)0100اثربخشی سازمانی ،عبارت است از درجه یا میزانی که سازمان به هدفهای مورد نظر خود
نائل می آید .دوینی ،معتقد است که عملکرد سازمانی بخشی از مفهوم اثربخشی سازمانی است که
مبنای آن اهداف بیرونی سازمان یعنی اهداف گروههای ذینفع است(دوینی .و همکاران.)0112 ،
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پیشینه پژوهش

در همین راستا ،تحقیقات داخلی و خارجی متعددی در طی سالهای اخیر انجام شده است که
برخی از این تحقیقها و نتایج آنها اشاره میشود:
آذر و حاجتی( ،)031.به بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری و عملکرد
مالی پرداختند و به این نتایج دست یافتند که یکپارچگی درونی بر یکپارچگی مشتری و
یکپارچگی تأمین کننده تأثیر مثبت دارد .یکپارچگی مشتری بر رضایت مشتری و عملکرد مالی
تأثیر مثبت دارد .همچنین یکپارچگی تأمین کننده بر رضایت مشتری و عملکرد مالی تأثیر مثبت
دارد .در نهایت اینکه .رضایت مشتری بر عملکرد مالی تأثیر مثبت دارد .کرمی و همکاران(،)0312
به ارزیابی تأثیر عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد راهبردک شرکتهای
صنایع الکترونیک در ایران پرداختند .در مدل مفهومی تحقیق ،عملکرد راهبردی سازمان شامل
مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی است .در این مدل ،چابکی زنجیره تأمین با هفت عامل فناوری
مبتنی بر رایانه ،انعطافپذیری ،روابط با تأمین کنندگان ،به کارگیری فناوری جدید ،روابط
مشارکتی ،حساسیت به بازار /مشتری و پاسخگویی تقاضا سنجیده میشود .همچنین مزیت رقابتی
شامل پنج شاخص قیمت /هزینه ،کیفیت ،تحویل به موقع محصول یا خدمت ،نوآوری و زمان
عرضه به بازار میباشد و معیار سنجش عملکرد سازمانی ،عملکرد مالی است .براساس نتایج حاصل
از تحقیق ،مشخص شد عوامل کلیدی چابکی تأثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد سازمانی و نیز بر
مزیت رقابتی دارد .شفیعی و تارمست ( ،)0313به بررسی تأثیر آن بر عملکرد سازمانی از طریق
مداخله مزیت رقابتی پرداخته اند و به این نتایج دست یافتند که مدیریت زنجیره تأمین به طور
مستقیم مزیت رقابتی و نیز عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهد .همچنین مزیت رقابتی با
عملکرد سازمانی رابطه معنی دار دارد .اما با مداخله مزیت رقابتی ،شدت رابطه میان مدیریت
زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی تقویت میشود .در نهایت آزمون برازندگی مدل بیانگر برازندگی
مدل و مناسب بودن آن برای مجموعه زنجیره تأمین شرکت ساپکو است .خوش سیما و
خریدار( ،)0313تأثیر عناصر انعطاف پذیری تولید (یکپارچگی ،راهبرد مدیریت تأمینکننده ،و
راهبرد انتخاب تأمینکننده) را بر عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرار دادند و به این نتایج دست
یافتند که دو صنعت مورد بررسی (کاشی و سرامیک و خودروسازی) از یکدیگر مستقل نبوده و
نتایج به هر دو گروه صنعتی قابل تعمیم است .این پژوهش ،تأثیر راهبرد مدیریت تأمینکننده،
راهبرد انتخاب تأمینکننده و یکپارچگی بر عملکرد کسب وکار را تأیید میکند .در این دو صنعت
تأثیر متغیر یکپارچگی بیشتر از دو متغیر دیگر و راهبرد مدیریت تأمینکننده بیشتر از راهبرد
انتخاب تأمینکننده بر عملکرد کسب وکار معنادار شد .دلوی اصفهانی و همکاران( ،)0313به
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بررسی تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی در گروه صنعتی
انتخاب پرداختند .نتایج حاکی از آن است که بین همسویی راهبردهای بازاریابی با زنجیره تأمین
بر عملکرد زنجیره تأمین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین بین عملکرد زنجیره تأمین
با عملکرد سازمان هم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .چانگ 0و همکاران( ،)0100به بررسی
مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت پرداختند .این مطالعه بر اساس رویکرد منبع محور
انجام گرفت .همچنین نقش تعدیلگر سه متغیر زمان ،کیفیت رابطه و فرهنگ ملی نیز مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج خلق ارزش مشتری نیز در این میان نقش میانجی دارد .سه متغیر زمان،
کیفیت رابطه و فرهنگ ملی ،رابطه بین بررسی مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی شرکت را
تقویت میکنند .چاکرابرتی 0و همکاران( ،)0102در پژوهش خود به بررسی نقش مشارکت زنجیره
تأمین بر عملکرد با در نظر داشتن نقش میانجی خلق ارزش پرداختند .این مطالعه در بخش
بهداشت و درمان صورت گرفت .نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر نقش مشارکت زنجیره تأمین بر
عملکرد با نقش میانجی خلق ارزش میباشد .یوسف 3و همکاران( ،) 0102در تحقیقی به رابطه
بین ابعاد زنجیره تأمین چابک و رقابت و عملکرد پرداختند .در این تحقیق ابعاد در نظر گرفته شده
برای زنجیره تأمین چابک شامل غنی سازی مشتریان ،تأثیر افراد و اطالعات ،رقابتپذیری ،تغییر-
پذیری و عدم اطمینان است .در این تحقیق بین ابعاد زنجیره تأمین چابک و اهداف رقابتی و
عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود داشت .چن و گنگ ،)0103(2در مطالعه خود که در سال
 0103صورت پذیرفت به ارزیابی شبکه زنجیره تأمین پرداختند و آن را بسیار مهم و حیاتی در
مدیریت زنجیره تأمین دانستند .آنان برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین از شاخص هزینه استفاده
نمودند که شامل چهار دسته بود که عبارتند از :هزینههای تولید ،هزینههای شکست ،هزینههای
هماهنگی و هزینههای آسیب پذیری .تاوانا .و همکاران ( ،)0103در تحقیقی با عنوان ارزیابی
عملکرد زنجیره تأمین مبتنی بر مدل  ، DEAعملکرد زنجیره تأمین ده مورد از واحدهایی که در
صنعت نیمه هادی فعالیت دارند مورد ارزیابی قرار دادند و از روش  DEAجهت تعیین کارایی
نسبی زنجیره تأمین استفاده نمودند .آنها به این نتیجه رسیدند که یکی از عناصر مهم در عرصه
اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از این روش عدم قطعیت در ورودی و خروجی داده
هاست .آنها در این مقاله اطالعات و داده ها را بصورت کمی درآورده و محاسبه نموده اند .مدل
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پیشنهادی آنها در این تحقیق برای مقابله با داده های احتمالی است .زیدان 0و همکاران(،)0100
در تحقیقی رویکرد جدیدی را برای افزایش کیفیت ارزیابی و انتخاب تأمین کننده بکار بردند.
رویکرد جدید آنها هر دو متغیر کمی و کیفی را در ارزیابی عملکرد برای انتخاب تأمین کننده
براساس کارایی و اثربخشی در نظر گرفته است .در مرحله اول برای پیدا کردن وزن شاخصها به
وسیله ی تکنیک سلسله مراتب فازی ارزیابی عملکرد کیفی انجام شد .سپس با استفاده از تکنیک
تاپسیس فازی تأمین کنندگان رتبه بندی شدند .سپس متغیرهای کیفی جهت استفاده در تکنیک
تحلیل پوششی داده ها تبدیل به متغیرهای کمی شد .در مرحله دوم با استفاده از یک ورودی
مصنوعی و چهار خروجی(رسیدگی به سیستم مدیریت کیفیت ،میزان هزینه گارانتی ،نرخ شکست،
مدیریت کیفیت) ارزیابی عملکرد صورت گرفت .کیم ،)0101(0پژوهشی تحت عنوان " بررسی
تأثیر تأمین راهبرد ک ،تدارکات الکترونیک و ادغام زنجیره تأمین بر کاهش ریسک زنجیره تأمین و
عملکرد"انجام داد .نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت تأمین راهبردی ،تدارکات الکترونیک و ادغام
زنجیره تأمین بر کاهش ریسک زنجیره تأمین و متعاقبا بر روی عملکرد شرکت میباشند .عالوه بر
این ،عوامل فرهنگی و محیط کسب وکار نیز میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش ریسک زنجیره
تأمین داشته باشند .جیان کای 3و همکاران(  ،) 0111مقاله ای با عنوان بهبود مدیریت عملکرد
زنجیره تأمین به انجام رساندند .در این مقاله چالشهای بهبود عملکرد زنجیره تأمین هم در نظری
و هم در عمل به روشنی بیان شده و چارچوبی پیشنهادی برای تجزیه و تحلیل آن ارائه گردیده.
این تحقیق مطالعه موردی فروشگاه زنجیره ای لوازم الکترونیکی است که بیش از  811فروشگاه
مستقر در  0.1شهر دارد.
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 -3مدل و سوال های پژوهش

پس ا ز مرور مستند بر مقاالت و رساله های معتبر بین المللی و بعضاً داخلی ،در رابطه با پیشینه
تحقیق حاضر ،مدل زیر مورد استفاده قرار گرفت(شکل شماره یک).

شکل شماره یک.مدل مفهومی (سامیادیپ و همکاران )0102 ،
فرضیه اصلی

مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد تأثیر دارد.
فرضیه های فر عی

 .0مشارکت زنجیره تأمین بر خلق ارزش تأثیر دارد.
 .0خلق ارزش بر عملکرد تأثیر دارد
 -4روششناسی پژوهش

چنانچه طبقهبندی تحقیقات بر حسب هدف را مد نظر قرار دهیم ،تحقیق حاضر در زمرة تحقیقات
کاربردی قرار دارد .چنانچه طبقهبندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مد نظر قرار گیرد ،روش
تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمرة تحقیقات توصیفی و پیمایشی از نوع همبستگی و مدلسازی قرار
دارد .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان سازمانهای مورد مطالعه به تعداد  081نفر میباشد.
به منظور تعیین حجم نمونه نیز در این پژوهش از فرمول کوکران استفاده شد که با استفاده از فرمول
کوکران در این تحقیق حجم نمونه برابر با  000نفر است .روش نمونه گیری در این پژوهش به دلیل
دسترسی به فهرست کارکنان ،تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی میباشد .در خصوص جمع
 10
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آوری اطالعات مربوط به تائید یا رد فرضیههای پژوهش ،به طور عمده از روش پیمایشی استفاده شده
است و جهت جمع آوری اطالعات مربوط به ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای نظیر کتب و مجالت
علمی و...استفاده گردید .ابزار گردآوری در این پژوهش ،پرسشنامه میباشد .بخش اول پرسشنامه شامل
متغیرهای جمعیت شناختی ( جنس ،سن ،وضعیت تاهل ،میزان تحصیالت ،تجربه شغلی) است و بخش
دوم حاوی  20سوال مرتبط با متغیرهای پژوهش میباشد ،که بر اساس مقیاس لیکرت تهیه شد .در
جدول شماره یک ،ارتباط میان متغیرها و سنجههای موجود درسواالت پرسشنامه نشان داده شده است:
جدول شماره یک .ارتباط میان متغیرها و سواالت پرسشنامه

ردیف

متغیر

0

مشارکت زنجیره
تأمین

0

خلق ارزش

3

عملکرد

منبع

سنجه
دسترسی اطالعات

سواالت .-0

گرایش به ارتباطات

سواالت 01-0

هدف مشترک

سواالت 0.-00

شفافیت رابطه

08-00

همترازی صالحیت

سواالت 03-01

کنترل ادراک شده

سواالت 01-02

همترازی فرآیندها

سواالت 30-08

همترازی انتظارات

سواالت 3.-30

عملکرد مالی

سواالت 38-30

عملکرد غیرمالی

سواالت 20-31

کائو و ژانگ()0100

ایرن 0و
همکاران()0101

کائو و ژانگ()0100

1 Iren
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در این تحقیق ،عالوه برای استاندارد بودن ابزار جمع آوری داده ها ،برای اطمینان بیشتر از روش روایی
منطقی از نوع ظاهری (توسط اساتید و سایر خبرگان در دسترس) استفاده شده است .در این تحقیق از
روش همسانی درونی(ضریب آلفای کرونباخ) جهت سنجش پایایی ابزار پژوهش استفاده شده است .در
پژوهش حاضر پس از مطالعه مقدماتی (پایلوت) در یک نمونه  01نفری و بازگشت پرسشنامه ها ،داده
های جمع آوری شده به نرم افزار اس پی اس اس  00وارد و مشخص شد که پرسشنامههای تحقیق از
پایایی بسیار باالیی برخوردار است چراکه پس از محاسبه آلفای کرونباخ مقدار عددی این ضریب برای
پرسشنامه استاندارد در حالت کلی برابر  151.0شد .برای تحلیل دادههای عمومی و جمعیتشناختی
جمعآوری شده از آزمودنی(مانند سن ،جنسیت ،تحصیالت و )...عمدتاً از آمار توصیفی توسط نرمافزار اس
پی اس اس و اکسل استفاده شده است .برای تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق ،و به منظور
بررسی تأثیر همزمان چند متغیر مستقل بر متغیر وابسته از روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد
حداقل مربعات جزیی به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است.
بررسی برازش مدل
0

جهت بررسی برازش مدل در سه بخش انجام میشود :برازش مدلهای اندازه گیری  ،برازش مدل
ساختاری و برازش مدل کلی.
برازش مدلهای اندازه گیری

در روش مدلسازی معادالت ساختاری در اسمارت پی ال اس برای بررسی برازش مدلهای اندازه گیری سه
معیار پایایی ،روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود.
پایایی
0

بر طبق نظر فورنل و الرکر ( )0180پایایی در روش پی ال اس با استفاده از ضرایب بارهای
عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی( )CR3سنجیده میشود.

1Measurement Models
2 Fornel & Lacker

 13

3 Composite Reliability

نشریه علمی اندیشه آماد  /شماره ( 01تابستان  / )0318سال هجدهم

ضرایب بارهای عاملی

بارهای عاملی که بزرگ تر از  ±153باشند معنیدار تلقی میشوند .بارهای عاملی که بزرگتر از
 ±152باشند دارای سطح معنیداری باال و بارهایی که بزرگتر از  ±15.باشند بسیار معنیدار تلقی
میشوند .بنابراین هر چه میزان بار عاملی بیشتر باشد ،سطح معنیداری آنها نیز در تفسیر
ماتریس عاملی افزایش مییابد .مالک مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی 1/3 ،میباشد.
جدول شماره دو .ضرایب بارهای عاملی

مشارکت زنجیره تأمین

عملکرد

خلق ارزش

ابعاد

15101308

کنترل ادراک شده
دسترسی اطالعات

15122028
151.0033
15131030

همترازی انتظارات
گرایش به ارتباطات

15101318
15120830

همترازی فرآیندها
هدف مشترک

151.80.2

عملکرد مالی

151.0311

عملکرد غیرمالی
 151.00.8همترازی صالحیت
شفافیت رابطه

15133111

در پژوهش حاضر همانگونه که از جدول شماره دو ،مشخص است تمامی ضرایب نشان از مناسب
بودن این معیار دارد ،به غیر از سواالت  .0و  .1که بارهای عاملی آنها کمتر از  153است و بنابراین در
سطح اطمینان  11درصد معنادار نیستند ،باقی سواالت در سطح اطمینان  11درصد معنادار هستند ،که
این مطلب نشاندهنده آن است که شاخصها(متغیرهای نشانگر) ،متغیرهای مفهومی را به خوبی تبیین
میکند .لذا سواالت  .0و  .1از مدل حذف میگردند.
پایایی

مقدار پایایی ترکیبی بین صفر و یک در نوسان است که مقدار پایایی ترکیبی باالتر از  1/1قابل قبول است.
پس پایایی ترکیبی به دنبال بهبود پایایی پرسشنامه از طریق حذف گویههای افزایشدهنده مقدار خطای
شاخصها است .در این پژوهش در مرحله آزمون مدل ،جهت تعیین پایایی ترکیبی( )CRاستفاده شد،
06
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جدول شماره سه .پایایی ترکیبی و کرونباخ

خلق ارزش

ضریب پایایی ترکیبی
()CR؛
CR >0.7
1/100

1/1.2

عملکرد

1/1.0

1/111

مشارکت زنجیره
تأمین

1/100

1/1.2

متغیر

ضریب پایایی آلفای
کرونباخ

در جدول شماره سه ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تمامی متغیرها در این تحقیق از
حداقل مقدار  1/1بیشتر است.
روایی همگرا و واگرا

عالوه بر اینکه روایی پرسشنامه بصورت محتوایی مورد بررسی قرار میگیرد با استفاده از مدل
معادالت ساختاری پی ال اس  ،بصورت روایی همگرا و واگرا نیز مورد بررسی قرار گرفته است .معیار
همگرا بودن روایی این است که میانگین واریانسهای استخراجی ( )AVEبیشتر از  1/ 2باشد.
جدول شماره چهار .روایی همگرا

متغیرهای تحقیق

میانگین واریانس
استخراجی ()AVE

خلق ارزش

1/811

عملکرد

1/100

مشارکت زنجیره
تأمین

1/811

همانطور که در جدول شماره چهار ،مشاهده میشود مدل از لحاظ هر سه معیار فوق الذکر در
سطح بسیار خوبی قرار دارد.
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جدول شماره پنج .ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا به روش فورنل و الرکر)0180(0

مشارکت زنجیره تأمین

1/131

خلق ارزش

متغیرهای تحقیق

عملکرد

1/11.

خلق ارزش

1/1.1

1/131

عملکرد

1/101

1/100

مشارکت زنجیره
تأمین

در سال  0110دو محقق به نام فورنل و الرکر پس از سال ها تحقیق مداوم و دامنه دار در سال
 0110اغاز شده بود به این موضوع رسیدند که در یک مدل رگرسیون محور مثل مدلسازی معادالت
ساختاری عالوه بر اینکه سواالت هر مجموعه باید از مجموعه دیگر واگرایی داشته باشند متغیرها نیز
باید با یکدیگر واگرایی داشته یا بعبارت بهتر همبستگی بحرانی نداشته باشند به این منظور راه حل
خالقانه ای ارائه نموده اند و جدولی را پدید اورده اند که بنام فورنل و الرکر ثبت گردید؛ این جدول
همان جدول همبستگی است اما فورنل و الرکر روی قطر اصلی جدول همبستگی بجای اعداد یک ،
جذر  AVEرا قرار دادند  .اکنون جذر  AVEهر متغیر اگر از همبستکی آن متغیر با متغیرهای دیگر
بیشتر باشد روایی واگرا بصورت کامل مورد تایید قرار می گیرد در غیر این صورت روایی واگرا رد و مدل
ما صاحب روایی سازه نیست یعنی ابزار ما همان چیزی که قرار بوده بسنجد را نسنجیده است.
خوشبختانه جذر  AVEتمام متغیرها از همبستکی آن متغیر با سایر متغیرها بیشتر است بنابراین
پایایی و روایی سازه آن مدل مورد تایید قرار می گیرد.
بر اساس مطالب عنوان شده و نتایج حاصل از خروجی نرم افزار اسمارت پی ال اس در جداول
شماره پنج ،نشاندهنده این است که مدلهای اندازه گیری از روایی (همگرا و واگرا) و پایایی ( بار
عاملی ،ضریب پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ) مناسب برخوردار میباشد.
برازش مدل ساختاری

پس از بررسی برازش مدلهای اندازه گیری نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش میرسد.
بخش مدل ساختاری برخالف مدل اندازه گیری ،به سواالت(متغیرهای آشکار) کاری ندارد و تنها
متغیرهای پنهان و روابط میان آنها بررسی میشوند.

1 Fornel & Lacker
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ضرایب معناداری

برای ب ررسی برازش مدل ساختاری پژوهش از چندین معیار استفاده میشود که اولین و
اساسی ترین معیار ضرایب معناداری یا همان مقادیر T-valueاست(داوری و رضازاده.)0310 ،
برازش مدل ساختاری با استفاده از ضرایب  Tبه این صورت است که این ضرایب باید از 0/10
بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان  ٪1.معنادار بودن آنها را تایید نمود.

شکل شماره دو .مدل در حالت اعداد معناداری

معیار R2

دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ضرایب  R2مربوط به متغیر-
های پنهان درونزای (وابستهی) مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر متغیرهای برونزا بر
یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار  1/33 ،1/01و  1/01برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی R2
در نظر گرفته میشود و در صورتی که در یک مدل ،یک سازه درونزا توسط تنها یک یا دو سازه
برونزا تحت تأثیر قرار گیرد ،مقدار  R2از  1/33به باال نشان از قوت رابطه بین آن سازه و سازه
درونزاست(داوری و رضا زاده.)0310 ،
 11

نشریه علمی اندیشه آماد  /شماره ( 01تابستان  / )0318سال هجدهم

معیار مذکور درون دوایر مربوط به مدل ساختاری پژوهش نشان داده میشوند و برای مدل ساختاری
این پژوهش با توجه به اینکه دو متغیر مکنون درونزا موجود میباشد طبیعی است که عدد درون یک
دایره دیگر برابر صفر میباشد .در این پژوهش هر دو مورد باالی ( 1501مالک مقادیر قوی) میباشند ،لذا
مدل ساختاری از منظر این معیار نیز دارای برازش مناسبی میباشد.

شکل شماره سه .مدل در حالت ضرایب استاندارد شده بار عاملی
برازش مدل کلی

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری میشود و با تأیید برازش آن ،بررسی
برازش در یک مدل کامل میشود .برای بررسی برازش مدل کلی تنها کافی است یک معیار به نام GOF
سنجیده شود:
رابطه یک:
میزان

از میانگین مقادیر اشتراکی که در جدول  03-2آمده است ،بدست می آید.
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جدول شماره شش .مقادیر اشتراکی

متغیرها

مقادیر اشتراکی

خلق ارزش

1/811

عملکرد

1/100

مشارکت زنجیره تأمین

1/811

با توجه به مقادیر جدول شماره شش ،میزان میانگین مقادیر اشتراکی برابر است با .1/810
از آنجا که یک متغیر پنهان درونزای مرتبه اول در این مدل وجود دارد لذا مقدار

برابر است با1/118 :

لذا مقدار معیار  GOFبرابر است با:
/811
1

09
9/8

81
1/0

با توجه به سه مقدار  1/0. ،1/10و  1/30که بعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای GOF
معرفی شده است .حصول مقدار  1/811برای این معیار نشان از برازش مناسب مدل کلی تحقیق میباشد.
آزمون فرصیه ها

مدل سازی معادالت ساختاری یک ابزار پژوهشی رایج در علوم مدیریت ،پزشکی و علوم
اجتماعی در دو سه دهه اخیر بوده است .با توجه به مطالب بیان شده در این قسمت ،با استفاده از
اسمارت پی ال اس به بررسی اثرگذاری یا عدم اثرگذاری عوامل یادشده پرداخته میشود و در
ادامه ،شاخصهای سنجش عوامل و ضریب تعیین عوامل مورد بررسی قرار میگیرند.
قابل ذکر است که آماره  )T-value( Tمعنیدار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان میدهد .اگر
مقدار  Tبیشتر از  0/10باشد؛ یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنیدار است .اگر بین  +0/10و -0/10
باشد؛ اثر معنیداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  -0/10باشد؛ یعنی اثر منفی دارد ولی معنیدار
است .همچنین ضرایب مسیر اگر باالی  1/0باشد بدین معناست که ارتباطی قوی میان دو متغیر
وجود دارد؛ اگر بین  1/3تا  1/0باشد ،ارتباط متوسط و اگر زیر  1/3باشد ،ارتباط ضعیفی وجود
دارد .داده های بدست آمده از تحقیق میدانی در نرم افزار اسمارت پی ال اس اجرا گردید و نتایج
زیر بدست آمد.
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سوال اصلی

سوال اصلی :مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد تأثیر دارد.
میانگین مربوط به بعد فرآیند نظام تعیین تکلیف اقالم  3/2130است ،که با توجه به دامنه تغییر 0/00
و حداقل  0/18و حداکثر 2/01این میانگین از میانگین متوسط سه باالتر است یعنی طبق نظر پاسخگویان
یعنی بر اساس نظر پاسخگویان فرآیندهای سیستم تعیین تکلیف آماد مؤثر میباشد.
جدول شماره هفت .ضرایب رگرسیونی و سطح معناداری آنها

سوال

ضریب
مسیر

آماره تی

نتیجه
آزمون

مشارکت زنجیره تأمین
عملکرد

15301

353.8

تأیید
فرضیه

با توجه به جدول شماره هفت ،که آماره تی برابر با  353.8که بیشتر از  0510است ،نتیجه می-
گیریم متغیر مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد در سطح اطمینان  1.درصد تأثیر معناداری دارد .با
توجه به اینکه میزان ضریب استاندارد  15301است بنابراین بین مشارکت زنجیره تأمین و عملکرد
رابطه معنیدار و متوسطی وجود دارد.
جدول شماره هشت .ضرایب رگرسیونی و سطح معناداری آنها

سوال

ضریب
مسیر

نتیجه
آزمون

مشارکت زنجیره تامین خلق ارزشعملکرد

15.01

تأیید
فرضیه

با توجه به تغییر ضریب مسیر بین مشارکت زنجیره تأمین و عملکرد از  15301به 15.01
براساس جدول شماره هشت ،می توان گفت خلق ارزش بر تأثیر مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد
نقش میانجی دارد.
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فرضیه های فرعی

فرضیه فرعی اول :مشارکت زنجیره تأمین بر خلق ارزش تأثیر دارد.
جدول شماره نُه .ضرایب رگرسیونی و سطح معناداری آنها

سوال

ضریب
مسیر

آماره تی

نتیجه
آزمون

مشارکت زنجیره تأمین
خلق ارزش

15103

0.05111

تأیید
فرضیه

با توجه به جدول شماره نُه ،که آماره تی برابر با  0.05111که بیشتر از  0510است ،نتیجه میگیریم
متغیر مشارکت زنجیره تأمین بر خلق ارزش در سطح اطمینان  1.درصد تأثیر معناداری دارد .با توجه به
اینکه میزان ضریب استاندارد  15103است بنابراین بین مشارکت زنجیره تأمین و خلق ارزش رابطه معنی-
دار و قوی وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم :خلق ارزش بر عملکرد تأثیر دارد.
جدول شماره( .)01ضرایب رگرسیونی و سطح معناداری آنها

سوال

ضریب
مسیر

آماره تی

نتیجه آزمون

خلق ارزش عملکرد

15.80

.5083

تأیید فرضیه

با توجه به جدول شماره ( ،)01که آماره تی برابر با  .5083که بیشتر از  0510است ،نتیجه میگیریم
متغیر خلق ارزش بر عملکرد در سطح اطمینان  1.درصد تأثیر معناداری دارد .با توجه به اینکه میزان
ضریب استاندارد  15.80است بنابراین بین خلق ارزش و عملکرد رابطه معنیدار و متوسطی وجود دارد.
نتیجه گیری و پیشنهادها

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مشارکت زنجیره تامین بر عملکرد با نقش میانجی خلق
ارزش در سازمانهای مورد مطالعه بوده است .درسال های اخیر ،محیط کسب و کار به دلیل
مطال بات مشتریان ،رقابت شدید ،جهانی شدن ،بحران ،وتوسعه فن آوری کسب و کار به محیطی
پیچیده تر تبدیل شده است .استقرار نظام مشارکت زنجیره تأمین در فضای پرتالطم امروزی که
قواعد بقا ،رشد و سودآوری در آن تحوالت جدی نموده ،به موضوع مهم و کلیدی تبدیل شده است.
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یکی از دالیل عدم تحقق چنین نظامی در زنجیره های تأمین ،عدم آگاهی مدیران از مؤلفه های
گوناگون مؤثر بر آن و همچنین نحوه مدیریت آنی نوع نظام همکاری است .لذا شناسایی و معرفی
این مؤلفه ها به مدیران ارشد سازمانها میتواند بستر اولیه الزم جهت استقرار اثربخش نظام
مشارکت زنجیره تأمین را فراهم نماید.
در راستای مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پیشینه تحقیق ،نتایج تحقیق آذر و همکاران
( ،)031.نشان داد که یکپارچگی تأمین کننده بر رضایت مشتری و عملکرد مالی تأثیر مثبت دارد.
در پژوهش حاضر نیز تأثیر مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد تأیید شد .همچنین در تحقیق کرمی
و همکاران( ،)0312نیز مشخص شد عوامل کلیدی چابکی تأثیر مستقیم و مثبتی بر عملکرد
سازمانی و نیز بر مزیت رقابتی دارد .نتایج پژوهش شفیعی و همکاران ( ،)0313نشان داد که
مدیریت زنجیره تأمین به طور مستقیم مزیت رقابتی و نیز عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار می-
دهد که مطابق نتایج پژوهش حاضر است .پژوهش خوش سیما و همکاران( ،)0313نیز تأثیر
استراتژی مدیریت تأمینکننده ،راهبرد انتخاب تأمینکننده و یکپارچگی بر عملکرد کسب وکار را
تأیید میکند که همسو با نتایج پژوهش حاضر است .دلوی و همکاران ( ،)0313نیز نشان دادند
بین عملکرد زنجیره تأمین با عملکرد سازمان هم رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که مطابق
نتایج پژوهش حاضر است .چانگ و همکاران ( ،)0100نشان دادند مدیریت زنجیره تأمین بر
عملکرد مالی شرکت تأثیر دارد .همچنین نتایج نشان داد خلق ارزش مشتری نیز در این میان
نقش م یانجی دارد که مطابق نتیجه پژوهش حاضر است .نتایج تحقیق چاکرابرتی و
همکاران( ،) 0102نشان دهنده تأثیر نقش مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد با نقش میانجی خلق
ارزش میباشد که با نتیجه پژوهش حاضر همخوانی دارد .در تحقیق یوسف و همکاران (،)0102
نیز بین ابعاد زنجیره ت أمین چابک و اهداف رقابتی و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود داشت
که مطابق نتیجه پژوهش حاضر است .نتایج کیم و همکاران( ،)0101نشاندهنده تأثیر مثبت
تأمین راهبرد ک ،تدارکات الکترونیک و ادغام زنجیره تأمین بر کاهش ریسک زنجیره تأمین و
متعاقبا بر روی عملکرد شرکت میباشند که با نتیجه پژوهش حاضر همخوانی دارد.
نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که مشارکت زنجیره تأمین بر عملکرد تأثیر دارد .با
بررسی مؤلفه های مشارکت زنجیره تأمین می توان به نتایجی دست یافت.همانگونه که پیداست
امروزه یکی از عوامل مهم در موفقیت هر سازمانی دسترسی به اطالعات است .اطالعات از مراجعه
کنندگان و سپس انتقال آن به سازمان موجب تشخیص نقاط قوت و ضعف سازمان شده و در
نهایت باعث تقویت ارائه خدمات به مراجعه کنندگان و رضایت آنها شده است.
66

بررسی نقش میانجی خلق ارزش در رابطه بین مشارکت زنجیره تأمین با عملکرد سازمانها  /نویسنده مسئول :حسن رشیدی  /ص 81 -00

همچنین از جمله موفقیت سازمان در زمینه ارتباطات را می توان نزدیک شدن و برخط شدن
ارتباط با مراجعه کنندگان دانست .بیمارستان های موجود در تحقیق ،با نوبت دهی بصورت تلفنی،
سایت اینترنتی مربوط و غیره توانسته است در این زمینه موفق باشد.
همان گونه که پیداست اهداف و خط مشی های هر سازمانی راه رسیدن به موفقیت سازمان را
تسهیل می کند .سازمان های مورد مطالعه در تحقیق نیز با داشتن اهداف مشترک بین سازمان و
کارکنان در جهت خدمات دهی مطلوب به مراجعه کنندگان توانسته اند به خوبی عملکرد سازمان
در جهت موفقیت آن را تقویت کنند .همچنین همکاری کارکنان و مراجعه کنندگان در دست یابی
به این هدف موثر بوده است.
شفافیت در رابطه یعنی وجود همکاری بین سازمان و کارکنان و کارکنان با مراجعه کنندگان و
وجود ارتباطات باز و دو طرفه که باعث می شود عملکرد بصورت واضح مشخص گردد .همانگونه که
نتایج تحقیق نشان داد ،سازمان های مورد مطالعه تحقیق نیز به دلیل وجود همکاری بین سازمان
و کارکنان و مراجعه کنندگان و همچنین وجود ارتباطات دو طرفه از شفافیت و وضوح برخوردار
بوده که بدین ترتیب بر عملکرد نیز تأثیر مثبتی داشته است.
در بخش دیگری از تحقیق نیز ،نقش میانجی خلق ارزش در تأثیر مشارکت زنجیره تأمین بر
عملکرد سازمان های مورد مطالعه تایید شد .یعنی سازمان های مورد مطالعه توانسته اند با ارزش
قائل شدن برای مراجعه کنندگان به آن و اهمیت دادن به آنها نظر آنها را جلب کند .در واقع
کارکنان سازمان به درک الزم توانسته اند اطالعات الزم را بین سازمان و مراجعه کنندگان رد و
بدل کنند .مهارت کارکنان در برخو رد با مراجعه کنندگان نیز موجب این ارزش گذاری و باالرفتن
عملکرد سازمان شده است.
در همین رابطه ،پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:
ترغیب کارکنان به جستجوی اطالعات و دانش جدید.
تعیین مسؤلیت هریک از واحد ها و افراد درگیر در زنجیره تأمین کاال در سازمانهای مورد
مطالعه در ارتباط با مشارکت.
آموزش افراد و فرهنگ سازی اهمیت مدیریت زنجیره تأمین در سازمانهای مورد مطالعه.
برگزاری جلسات توجیهی برای ایجاد توافق در مورد طرح های همکاری.
ایجاد جو همکاری صمیمانه بین اجزای مجموعه زنجیره تأمین ایجاد شود.
ایجاد همسویی بین مهارتهای کارکنان و سازمان.
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