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یکی از رویکردهای رایج در دو دهه اخیر که تحوالت عظیمی را در کشورهای صنعتی در عرصه تولید
ایجاد کرده ،مدیریت زنجیره تأمین است .امروزه با توجه به توسعه و تنوع محصوالت شرکتها و نیز رقابت
شدید میان آنها ،شرکتها در معرض تحول و دگرگونی بوده و موفقیت نهایی و حتی گاهی بقای سازمانی،
وابسته به توانایی آنها در استفاده از قابلیت دوسوتوانی میباشد تا نوعی مزیت رقابتی برای سازمان خلق شود.
سازمانهای تولیدی باید به اندازه کافی انعطافپذیر باشند تا از یک سو بتوانند تهدیدات غیرقابل پیش بینی
در آینده نامطمئن و محیط بیثبات را مدیریت کنند و از سوی دیگر از فرصتهای موجود بهره کامل را ببرند.
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت توصیفی و از نظر انجام پژوهش پیمایشی است و از روش
مدل سازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی  PLSجهت بررسی برازش مدل و نیز آزمون
فرضیههای آن استفاده شده است .این پژوهش دارای نه فرضیه میباشد و نتایج حاصل نشان میدهد که سه
بعد «سنجش زنجیره تأمین»« ،چابکی زنجیره تامین» و «باز تنظیمی زنجیره تامین» به عنوان ابعاد تشکیل
دهنده «فرایند ایجاد قابلیت پویا در زنجیره تأمین» بر «دوسوتوانی زنجیره تأمین»؛ همچنین «دوسوتوانی
زنجیره تأمین» بر «عملکرد سازمان» تاثیر مثبت دارند .از طرفی «دوسوتوانی زنجیره تأمین» بر «اندازه
اختالل منفی در زنجیره تأمین» و همچنین «اندازه اختالل منفی در زنجیره تأمین» بر «عملکرد سازمان»
تاثیر عکس دارد که در نهایت این دوسوتوانی موجب «تابآوری زنجیره تأمین» میشود.

کلمات کلیدی :زنجیره تأمین ،دوسوتوانی ،فرآیند ایجاد قابلیت پویا ،مدلسازی معادالت ساختاری
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مقدمه و بیان مساله

امروزه در اقتصاد جهانی ،رقابت شدید میان شرکت ها باعث شده تا آن ها در شرایط عدم
اطمینان فعالیت کنند ،در نتیجه با مخاطرات باالیی مواجه می شوند .مخاطرات  ،اثرات منفی بر
زنجیره تأمین شرکت ها داشته و می توانند منجر به کاهش سودآوری و مزیت رقابتی شوند.
مدیریت زنجیره تأمین باید به سمت رویکردهای متفاوت نوآورانه حرکت کنند تا در مواجهه با
اختالالت ناشی از مخاطرات توانایی بیشتری داشته باشند .یکی از این رویکردها" ،تاب آوری
زنجیره تأمین" است .اختالل زنجیره تأمین یک رویداد است که جریان کاال و خدمات در زنجیره
تأمین را مختل می کند .این موضوع می تواند عواقب منفی شدیدی در عملکرد مالی ،عملیاتی و
بازار شرکت داشته باشد .عدم اطمینان محیطی به طور مستقیم تولید و عملکرد شرکت را به طور
غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد (پتل و همکارانش .)2102 ،0عواملی که باعث تالطم
محیطی می شوند شامل " وضعیت ناپایدار ،تغییر غیرقابل پیش بینی در اقتصاد ،تغییرات غیر
منتظره در تقاضا مشتری و یا عرضه رقیب" می باشد (ترکمن و همکارانش .)2117 ،2مساله اصلی
این تحقیق بررسی تأثیر زنجیره تأمین دوسوتوان به عنوان قابلیت پویا برکاهش اختالالت و بهبود
عملکرد صنعت قطعهسازی می باشد.
مبانی نظری

در بازار رقابتی موجود ،بنگاههای اقتصادی و تولیدی عالوه بر پرداختن به سازمان و منابع
داخلی ،خود را به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان مرتبط خارج از سازمان نیازمند یافتهاند.
علت این امر در واقع دستیابی به مزیت یا مزایای رقابتی با هدف کسب سهم بیشتری از بازار
است .بر این اساس فعالیتهایی نظیر؛ برنامهریزی عرضه و تقاضا ،تهیه مواد ،تولید و برنامهریزی
محصول ،کنترل موجودی ،توزیع ،تحویل و خدمت به مشتری که در گذشته همگی در سطح
شرکت انجام میشده است ،اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده است .تنوع و فزونی
تقاضاهای مشتریان ،پیشرفتهای فناوری در ارتباطات و سیستمهای اطالعات ،رقابت در مدیریت
جهانی ،کاهش در مقررات دولتی و افزایش در آگاهی محیطی ،شرکتها را مجبور کرده تا بر
مدیریت زنجیره تأمین تمرکز کنند (رمضانیان و همکاران  .)82،0310:برای مدیریت مؤثر زنجیره
تأمین ،ضروری است که تأمینکنندگان و مشتریان با یکدیگر و در یک روش هماهنگ و با

0 Patel et al
2 Tokman et al
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شراکت و ارتباطات کامل اطالعاتی ،با یکدیگر تعامل داشته باشند .این امر یعنی جریان سریع
اطالعات در میان ارکان زنجیره ،آنها را قادر میسازد که زنجیره تأمین با کارایی بسیار را ایجاد
کنند (معبودی و همکاران .)80،0381:مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین ،مدیریت و کنترل
هماهنگ تمامی این فعالیتهاست .مدیریت زنجیره تأمین پدیدهای است که این کار را به طریقی
انجام میدهد که مشتریان بتوانند خدمات قابل اطمینان و سریع را با محصوالت با کیفیت در
حداقل هزینه دریافت کنند .مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت
مناسب جریان مواد و کاال ،اطالعات و مالی ،توانایی پاسخگویی به این شرایط را داراست و بر
یکپارچهسازی فعالیتهای زنجیره تأمین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود
در روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا و مداوم مشتمل می شود .به طور کلی،
فلسفه مدیریت زنجیره تأمین در این امر نهفته است که عملکرد کلی یک مجموعه از زنجیره
تأمین زمانی افزایش پیدا میکند که عملکرد کلیه سازمانهای مرتبط با این فرآیند در مقایسه با
عملکرد تک تک هر یک از سازمانها بهینه گردد (الفت و صدیقی گاریز .)30،0313:هدف از
مدیریت زنجیره تأمین بهبود کارآیی فرآیند زنجیره تأمین است تا محصول مناسب ،به موقع و با
کمترین هزینه به دست مشتری برسد (حسینی و همکاران .)10،0381:مدیریت زنجیره تأمین
تلفیقی است از هنر و علم که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه ،ساخت محصوالت و یا
خدمات و انتقال آن به مشتری بکار می رود .مدیریت زنجیره تأمین بر یکپارچهسازی فعالیتهای
زنجیره تأمین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آنها از طریق بهبود در روابط زنجیره در جهت
دستیابی به مزیت رقابتی قابل اعتماد و پایدار ،مشتمل میشود ،بنابراین مدیریت زنجیره تأمین
شامل فرآیند یکپارچهسازی فعالیتهای زنجیره تأمین و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آن از
طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیتها در زنجیره تأمین ،تولید و عرضه محصول است
(نقاده.)00،0310:
کلمه دوسوتوانی 0از دو واژه التین ( )Ambiبه معنای دوسو و ( )Dexterityبه معنای
مهارت تشکیل شده است .در علم روانشناسی افرادی که توانایی استفاده از هر دو دست خود را
دارند ،افراد دوسوتوان نامیده میشوند (مرادی و همکاران .)020،0313:در سال  ،0171برای
اولین بار دانکن از اصطالح دوسوتوانی سازمانی برای بیان تضاد و تعارض ساختاری میان
خواستههای دوگانه یک سازمان استفاده کرد .وی معتقد بود هر بنگاه برای توفیق بلندمدت ،به در
نظر گرفتن ساختارهای دوگانه و ساختارهای مختلف با توجه به مراحل نوآوری ،نیاز دارد .مفهوم
دوسوتوانی در سال  0110توسط مارچ در ادبیات یادگیری سازمانی ،بر مبنای مشاهداتی که

0 Ambidextrous
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شرکتها تمایل به تمرکز و تواناییهای بهره برداری و یا اکتشاف دارند ،طرح ریزی شده است .در
حالی که هدف شرکت های بهرهبردارگرا ،رسیدن به کارآیی بهتر برای نمونه از طریق تمرکز بر
روی تولید و عادی سازی است و هدف شرکتهای اکتشاف گرا ایجاد انعطاف پذیری در سازمان از
طریق یک رویکرد باز به یادگیری است (گیبسون و بیرکینشاو .)2114 ،0از نظر آنها ایدهای ساده
اما واقعی که در پشت این مفهوم نهفته است ،عبارت است از اینکه بین خواستههای یک سازمان
در محیط کاری خود همواره درجهای از تضاد و تعارض وجود دارد؛ به بیان دیگر ،این ایده به
درجهای از دوگانگی و تضاد برمی گردد که همواره یک سازمان بین خواستههای خود با آن مواجه
است .دانکن )0171( 2در تعریف دوسوتوانی بر نیاز سازمانها جهت توسعه ترتیبات ساختاری
دوگانه برای مدیریت نوآوری تمرکز دارد .مارچ )0110( 3معتقد است که بهره برداری و اکتشاف
دو فعالیت یادگیری متفاوتاند و سازمان توجه و منابع خود را بین این دو تقسیم می کند.
سازمان باید به طور همزمان با اکتشاف و بهره برداری همتراز باشد (مرادی و همکاران.)71،0313:
سازمان دوسوتوان به سازمانی گفته میشود که به طور همزمان ،با توجه به توانایی تمرکز بر
مسئولیتهای فعلی ،به خوبی فرصتهای آینده را به عنوان کلیدی برای بقای شرکت دارا باشد
(رامش و همکاران .)2102 ،4از انواع دوسوتوانی می توان به ساختاری ،زمینهای و متوالی اشاره
نمود .دوسوتوانی زمینهای از ویژگی های زمینهای سازمانی ناشی میشود .دوسوتوانی زمینهای
ظرفیت رفتاری نشان دادن انطباق و سازگاری در سراسر یک واحد کسب وکار به طور همزمان
است .انطباق ،اشاره به انسجام در میان همه الگوهای فعالیت در بخش کسب و کار دارد که با هم
به سمت اهداف یکسان در تالش هستند .سازگاری اشاره به ظرفیت پیکربندی مجدد سریع
فعالیت ها در واحد کسب وکار برای مواجهه با خواسته های در حال تغییر در محیط کار دارد .از
نظر ماهیت ،توسعه چنین ظرفیت هایی ،پیچیده ،مبهم ،پراکنده و نسبتاً وقت گیر میباشند.

0 Gibsonand Birkinshaw
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مدل و فرضیه های پژوهش

پژوهشگران بسیاری قابلیت پویا را به عنوان یک فرایند در نظر گرفته اند (الکردا 0و همکاران،
2104؛ ماکادوک2110 ،2؛ تیس)2117 ،3؛ در نتیجه ،فرایند ایجاد قابلیت پویا باید در ساختار
سازمانی به عنوان یک فرایند توسعه زنجیرههای تأمین موثر روتین و تعبیه شود .در این پژوهش
4
فرایند ایجاد قابلیت زنجیره تأمین پویا سه قابلیت زنجیره تأمین به هم پیوسته شامل :دید
(سنجش) ،3چابکی (تصرف) 1و انعطافپذیری (تنظیم یا پیکربندی مجدد) 7که در شکل (یک)
نشان داده شده است ،مورد بررسی قرار میگیرد .دید زنجیره تأمین ،پیچیدگی و عدم اطمینان را
که موجب عدم ثبات میشود را کاهش میدهد و سپس شرکت را قادر میسازد که به سرعت،
فرصت ها را به دست آورد ،در برابر خطرات واکنش نشان دهد و دارایی ها و منابع را در مسیر
زنجیره تأمین بازسازی کند (کریستوفر2111 ،8؛ براس2114 ،1؛ سافورد 01و همکاران)2111 ،؛
بنابراین ،فرضیههای زیر پیشنهاد شده است:
فرضیه اول :سنجش زنجیره تأمین بر چابکی زنجیره تأمین به عنوان قسمتی از فرایند ایجاد
قابلیت زنجیره تأمین پویا تأثیر مثبت دارد.
فرضیه دوم :سنجش زنجیره تأمین بر انعطاف پذیری (باز تنظیمی) به عنوان قسمتی از فرایند
ایجاد قابلیت زنجیره تأمین پویا تأثیر مثبت دارد.
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شکل  -0فرایند ایجاد قابلیت زنجیره تأمین پویا (لی و را)2111 ،0

چابکی زنجیره تأمین شرکت را قادر می سازد تا تصمیمات به موقع خود را برای مقابله با
مشکالت زنجیره تأمین مانند تاخیر در تحویل ،مشتریان ناراضی ،مسایل مربوط به زمان را
پیشگیری کند ،زیرا چابکی این اجازه را می دهد که به سرعت با اختالالت در فرایند تصمیمگیری
استراتژیک مقابله کرده و پاسخگویی نسبت به تغییرات محیطی را بهبود بخشد (لی 2و همکاران،
2103؛ لی و لیو2104 ،3؛ سافورد 4و همکاران .)2118 ،شرکت باید انعطافپذیری قابل تنظیم،
امکان ادغام و ترکیب منابع موجود در ترکیبات جدید موثر را برای روت کردن کسب مزیت
رقابتی از طریق اسکن و جذب تهدیدها و فرصتها ،دنبال کند (تیس2117 ،؛ تیس و همکاران،3
 .)0117این طرح مجدد ،موفقیت بلند مدت را تضمین میکند (تیس)2117 ،؛ بنابراین ،فرضیه
زیر پیشنهاد می شود:
فرضیه سوم :چابکی زنجیره تأمین بر بازتنظیمی زنجیره تأمین به عنوان بخش از فرایند ایجاد
قابلیت زنجیره تأمین پویا تاثیر مثبت دارد.
قابلیت پویایی و دوسوتوانی سازمانی باید در درون چارچوب سیستمهای سازگار درک شود

0 Lee and Rha
2 Lee
3 Liu
4 Swafford
3 Teece
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(زولو 0و وینتر2117 ،؛ گیبسون 2و برکینشاو" )2114 ،3دوسوتوانی به عنوان قابلیتی پویا" نشان
میدهد که اساسا قابلیت پویا با ترکیبی از بهره برداری و اکتشاف همراه است .در این پژوهش
نشان داده می شود که دوسوتوانی می تواند از طریق فرایند ایجاد قابلیت زنجیره تأمین پویا به
عنوان پیش زمینهای از دوسوتوانی زنجیره تأمین تجسم مییابد .جست و جوی فرصتها و
تهدیدهای بالقوه جدید در کل زنجیره تأمین برای ارزیابی ظرفیت زنجیره تأمین فعلی و توسعه
محصوالت و سیستم های جدید بسیار مهم و حیاتی است .این قابلیت منجر به سطح باالیی از
نوآوری میشود (بلوم 4و همکاران2103 ،؛ الکردا و همکاران)2104 ،؛ بنابراین ،پردازش ورودی و
خروجی ،توانایی شرکت در ارزیابی ریسکهای تصمیمگیری راهبردی را به گونهای بهبود
میبخشد که شیوههای پردازش می تواند اختالل بین اکتشاف و بهرهبرداری را برطرف کند
(چندراسکارن 3و همکاران .)2100 ،در نتیجه ،فرضیه زیر ایجاد میشود:
فرضیه چهار :سنجش زنجیره تأمین بر دوسوتوانی زنجیره تأمین تاثیر مثبت دارد.
چابکی سازمانی این مزیت را به شما می دهد که در برابر تغییرات متنوع به عنوان یکی از
عناصر دوسوتوان واکنش نشان میدهد (وینکار 1و همکاران)2111 ،؛ زیرا چابکی ،با تسهیل
فرایندهای عملیاتی منعطف (به عنوان مثال ،فعل و انفعاالت غیر رسمی) ،الزامات دوسوتوانی را
برای بهرهبرداری و تحول سریع در پاسخ به تغییرات ،اولویتهای تجاری برای اکتشاف برآورده
میکند (رامش 7و همکاران2102 ،؛ چندراسکارن و همکاران)2100 ،؛ بنابراین فرضیه زیر ارائه
میشود:
فرضیه پنج :چابکی زنجیره تأمین بر دوسوتوانی زنجیره تأمین تاثیر مثبت دارد.
چندر اسکان 8و همکارانش ( )2100استدالل میکند که توسعه سیستم انعطافپذیر برای
پاسخگویی به تغییرات منجر به سطح باالیی از دوسوتوانی میشود ،زیرا انعطافپذیری ،به عنوان
یکی از عناصر کلیدی سازگاری ،میتواند نقش مهمی در معرفی محصوالت جدید ایفا کند و
همچنین مشکالت عملیاتی موجود را حل کند .عالوه بر این ،وی و ونگ ( )2101نشان دادند که
بازتنظیمی (انعطاف پذیری) زنجیره تأمین ،شرکت ها را قادر به توسعه محصوالت و خدمات جدید

1 Zollo
2 Gibson
3 Birkinshaw
4 Blome
5 Chandrasekaran
6 Vinekar
7 Ramesh
8 Chandrasekaran
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میکند و دانش بیشتری برای بازار فعلی دارد؛ بنابراین فرضیه زیر ایجاد میشود:
فرضیه شش  :بازتنظیمی زنجیره تأمین بر دوسوتوانی زنجیره تأمین تاثیر مثبت دارد.
قابلیت پویا و دوسوتوانی باعث افزایش انطباق شرکت با محیط های تجاری بی ثبات و پویا
میشود ،زیرا این قابلیتها می توانند دانش مهمی را از طریق یادگیری سازمانی برای نوآوری ایجاد
کنند (مارس0110 ،؛ اوریلی 0و تاشمن .)2117 ،این سازگاری یکی از عناصر کلیدی تابآوری
زنجیرهای تأمین است (کریستوفر و لی2114 ،؛ کریستوفر و پیک2114 ،؛ کریستوفر2111 ،؛ مک
دونالد و کورسی2103 ،2؛ تانگ)2111 ،3؛ زیرا تابآوری ،توانایی بازتنظیمی تجربیات گذشته برای
رویکردهای جدید جهت دستیابی به زنجیره تأمین مطمئن است (ویک 4و ساچلیف.)2117 ،3
کریستوفر و پک ( )2114اظهار داشتند که تابآوری سازمانها را قادر به کاهش خسارت پس از
تجربیات ریسکهای زنجیره تأمین میسازد که بتوانند به وضعیت پایدار یا بهتر برگردند .از
آنجایی که تابآوری سازمانی به ایجاد مزیت رقابتی کمک میکند ،می تواند آسیب پذیری را
کاهش دهد (شفی .)2113 ،1تابآوری زنجیره تأمین را میتوان از طریق انعطاف پذیری ،قابلیت
دیدن ،همکاری و امنیت تسریع کرد (مک دونالد و کورسی2103 ،؛ پتیت 7و همکاران2101 ،؛
شفی)2113 ،؛ بنابراین ،یک فرایند ایجاد قابلیت زنجیره تأمین پویا میتواند ،به ایجاد تابآوری
بیشتر کمک کند .یک زنجیره تأمین دوسوتوان ،توانایی یک شرکت را برای کنار آمدن با یک
الگوی تجاری جدید را افزایش میدهد و انعطاف پذیری را در محیطهای بیثبات بهبود میبخشد،
زیرا دوسوتوانی موجب بهبود روابط بین درون سازمانی ،قابلیتها و مزیت رقابتی میشود
(کرستال 8و همکاران2101 ،؛ پاتل و همکاران .)2102 ،همچنین ،هر چه قابلیت سازگاری و
قابلیت تراز و تجسم در یک سازمان بیشتر شود ،سازمان بیش از پیش دارای دوسوتوانی میشود
(چندرسکارن و همکاران؛ 2100؛ گیبسون و برکینشاو .)2114 ،در نتیجه ،با تاب آوری زنجیره
تأمین می توان ،دوسوتوانی را بیشتر تسهیل کرد .با توجه به مطالب فوق ،فرضیه زیر مطرح شده
است:

0 O’reilly
2 Macdonald and Corsi
3 Tang
4 Weick
5 Sutcliffe
1 Sheffi
7 Pettit
8 Kristal
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فرضیه هفت :دوسوتوانی زنجیره تأمین با تاثیرات منفی اختالل زنجیره تأمین ارتباط منفی
دارد.
دوسوتوانی سازمانی تاثیرات مثبتی بر روی عملکرد شرکت میگذارد .در زمینه مدیریت
زنجیره تأمین ،دوسوتوانی ،توانایی ترکیب( ،کریستال و همکاران ،)2101 ،بهرهوری عملیاتی
(سابرامانی )2118 ،0و انعطافپذیری (چندرسکارن و همکاران2100 ،؛ پاتل و همکاران )2102 ،را
افزایش میدهد با این وجود ،فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه هشت :دوسوتوانی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت ارتباط مثبت دارد.
بسیاری از مطالعات ثابت کردهاند که اختالالت زنجیره تأمین بر عملکرد مالی ،عملکرد
سازمانی ،کیفیت و رضایتمندی مشتری تاثیری منفی می گذارد .بُد 2و همکارانش ()2100
پیشنهاد دادند که اختالالت زنجیره تأمین احتماال ضمن افزایش هزینهها و قیمت؛ بازدهی کل،
کیفیت محصوالت ،سازگاری با تقاضای مشتری ،فروش و قابلیت اطمینان تحویل را کاهش
میدهد .تابآوری زنجیره تأمین این اثرات را کاهش میدهد .اگر بنگاهها کنترل استراتژیک را
برای مدیریت ریسک زنجیره تأمین به سرعت انجام ندهند ،ممکن است نتوانند عملکرد تجاری
خود را حفظ کنند ،زیرا اثر منفی اختالل زنجیره تأمین عملکرد شرکت را تشدید میکند (مک
دونالد و کورسی2103 ،؛ بلک هارست 3و همکاران)2113 ،؛ بنابراین ،فرضیه زیر ایجاد میشود:
فرضیه نه  :تاثیر منفی اختالل در زنجیره تأمین با عملکرد سازمان ارتباط منفی دارد.

1 Subramani
2 Bode
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شکل  -2مدل مفهومی پژوهش (لی و را)2111 ،0

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی ،از نظر ماهیت توصیفی و از نظر انجام پژوهش پیمایشی
است و از روش مدل سازی معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی جهت بررسی
برازش مدل و نیز آزمون فرضیههای آن استفاده شده است .پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه
پژوهش ،ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای هر یک از متغیرهای مورد بررسی شناسایی و طبقهبندی
شده است .در این پژوهش ابتدا از روش کتابخانهای شامل مطالعه کتابهای فارسی و انگلیسی و
همچنین مقاالت معتبر از نشریات دارای رتبهبندی سه یا چهار ستاره انجام شده اند ،در رابطه با
پیشینه موضوع استفاده شده و سپس روش میدانی که شامل توزیع پرسشنامه در بین نمونه مورد
بررسی می باشد به کار گرفته شده تا داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش جمع آوری گردد .به
این منظور ،پرسشنامه بین شرکت های قطعه سازی استان تهران توزیع گردید .الزم به ذکر است
که تعدادی پرسشنامه از طریق پست الکترونیک ارسال گردید و پیگیریهای الزم در جهت

0 Lee and Rha
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دریافت پاسخ صورت گرفت که برخی از آن ها حتی پس از پیگیریهای مکرر نیز برگشت داده
نشد .در کل حدود  081پرسشنامه توزیع گردید و تعداد پرسشنامههای دریافتی  043عدد بود.
در این زمان پس از دریافت پرسشنامهها به بررسی تک تک پرسشنامهها پرداخته شد .نرخ
بازگشت و پاسخگویی حدودا  81درصد محاسبه گردید .پرسشنامههایی که دارای دادههای گم
شدهی زیاد و یا دادههای غیر معقول بود ،حذف گردید و در نهایت  021پرسشنامه در پژوهش
مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها
الف:یافته های جمعیت شناختی

از مجموع  021نفر جامعه آماری پژوهش حاضر 13 ،نفر تحصیالت لیسانس و  33نفر نیز
دارای مدرک فوق لیسانس و  21نفر دارای مدرک دکترا می باشد .از بین جامعه آماری 01 ،نفر
سن زیر  31سال ( 8/3درصد)  38نفر هم سن  31تا  41سال ( 48/33درصد) و در نهایت  32نفر
نیز سن باالی  41سال ( 43/33درصد) نفر دارند 03 .نفر سابقه زیر  3سال ( 01/8درصد) ،تعداد
 47نفر بین  3تا  01سال ( 31/2درصد) 38 ،نفر بین  01تا  03سال ( 30/7درصد) و در نهایت،
 22نفر هم سابقه باالی  03سال خدمت ( 08/3درصد) داشتند .پس از توزیع و دریافت
پرسشنامهها پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و در تمامی موارد باالی  7درصد به
دست آمده است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ابزار پژوهش از پایایی مطلوبی برخوردار است.
ب :تجزیه و تحلیل نتایج

در تحقیق حاضر به منظور تعیین روایی پرسشنامهها ،عالوه بر روایی محتوا ،از روایی سازه و از
روش مدل معادالت ساختاری و نرمافزار اسمارت پالس 0استفاده شد .یکی از انواع روایی سازه،
روایی همگرا میباشد که از معیار میانگین واریانس استخراج شده استفاده شد که نتایج این معیار
برای متغیرهای پژوهش در جدول شماره یک  ،نشان داده شده است.

0 Smart PLS
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جدول  -0ضرایب همبستگی ،روایی همگرای سازه ها

مولفه

میانگین واریانس استخراج شده

ضریب پایایی

سنجش زنجیره تأمین

1/311

1/108

چابکی زنجیره تأمین

1/338

1/801

بازتنظیمی زنجیره تأمین

1/317

1/833

دوسوتوانی زنجیره تأمین

1/334

1/801

اندازه اختالالت منفی زنجیره تأمین

1/333

1/801

عملکرد سازمان

1/347

1/713

هم چنین شاخصهای روایی و پایایی را نشان میدهد .میانگین واریانس استخراج شده برای
روایی ،ضریب پایایی و آلفای کرونباخ برای پایایی میباشند .به منظور محاسبه روایی همگرا،
فورنل و الرکر 0استفاده از معیار میانگین واریانس استخراج شده را پیشنهاد دادهاند .در میانگین
واریانس استخراج شده حداقل برابر با  ،1/3شاخصها روایی همگرای مناسبی دارند .به این معنی
که یک متغیر پنهان قادر است بیش از نیمی از واریانس شاخصهای (متغیرهای آشکار) خود را به
طور متوسط توضیح دهد .با توجه به این که در این تحقیق شاخص میانگین واریانس استخراج
شده برای تمامی متغیرهای تحقیق باالی  1/3است ،لذا روایی همگرای سازههای مدل تأیید
میشود .برای آزمون مدل مفهومی و همچنین فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری
بر پایه روش کمترین مربعات جزئی استفاده شده است .به این منظور نرمافزار اسمارت پالس به
کار گرفته شد .خروجی بعد از آزمون مدل مفهومی پژوهش در شکل شماره سه  ،نشان داده شده
است.

0 Fornell & Larcker
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شکل  -3مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد فرضیه های پژوهشی

با توجه به ضریب استاندارد میتوان گفت که ب ا توجه به اینکه یکی از فرضیه های پژوهشی
یعنی تاثیرسنجش زنجیره تامین بر بازتنظیمی زنجیره صفر شده است بنابراین یک فرضیه رد و
بقیه تایید می شوند .هر چند یکی از فرضیه ها یعنی تاثیر سنجش زنجیره تامین بر دوسوتوانی
نیز ضریب تاثیر بسیار پایینی دارد ( )1/113اما برای مشاهده تایید یا رد نهایی باید به ضرایب
معناداری در شکل بعد توجه کرد.
برازش مدل مفهومی برازش

در سطح مدل اندازهگیری  ،PLSبارهای گویهها و کواریانس ماندهها را برآورد میکند .در
سطح ساختاری نیز ضرایب مسیر ،همبستگی میان متغیرهای مکنون ،واریانس تبیین شده و
میانگین واریانس استخراج شدهی متغیرهای مکنون را برآورد میکند .آماره  Tبرای هریک از
مسیرها و بارهای عاملی با استفاده از روش برش متقاطع یا خودگردان سازی محاسبه میشود.
برازش مناسب مدل زمانی محقق میشود که ضریب مسیر معنادار بوده ،واریانس تبیین شده قابل
قبول باشد و همسانی درونی باالی  1/13برای هریک از سازه ها برقرار باشد .عالوه بر این شاخص
نیکویی برازش نیز شاخصی برای بررسی برازش مدل جهت پیش بینی متغیرهای درون زا می
باشد .در جدول شماره دو مقادیر اشتراکات و  Rبرای بررسی برازش مدل ارائه شده است.
 13

نشریه علمی اندیشه آماد  /شماره ( 73تابستان  / )0311سال نوزدهم

جدول  -2مقادیر اشتراکات و  Rبرای بررسی برازش مدل

مولفه

اشتراکات

مقادیر R Square

سنجش زنجیره تامین

1/311

1

چابکی زنجیره تامین

1/338

1/311

بازتنظیمی زنجیره تامین

1/317

1/431

دوسوتوانی زنجیره تامین

1/334

1/403

اندازه اختالالت منفی زنجیره تامین

1/333

1/313

عملکرد سازمان

1/347

1/213

میانگین

1/337

1/312

=1/441
از آنجایی که مقادیر محاسبه شده  GOFبزرگتر از  1/31بدست آمده ،نشان از برازش مناسب
مدل پژوهش دارد ،همچنین کلیه ضرایب مسیرها معنادار بوده و واریانس تبیین شده قابل قبول و
همسانی درونی سازه ها باالی  1/13می باشد.

شکل  -4ضرایب معناداری فرضیهها در مدل جهت فرضیه های پژوهش
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در جدول شماره سه  ،اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیه های تحقیق براساس نتایج
تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده ارائه شده است.
جدول -3اثرات مستقیم ،آماره  tو نتیجه فرضیه های پژوهش

ضریب
مسیر ()β

آماره t

معنی داری

نتیجه فرضیه

فرضیه 0

سنجش زنجیره تأمین بر بازتنظیمی زنجیره
تأمین تاثیر دارد.

1

1/018

>1/10

رد می شود.

فرضیه 2

سنجش زنجیره تأمین بر چابکی زنجیره تأمین
تاثیر دارد.

1/311

3/342

>1/10

رد نمی شود.

فرضیه 3

چابکی زنجیره تأمین بر بازتنظیمی زنجیره
تأمین تاثیر دارد.

0

3/301

>1/10

رد نمی شود.

فرضیه 4

سنجش زنجیره تأمین بر دو سوتوانی زنجیره
تأمین تاثیر دارد.

1/113

1/141

>1/10

رد می شود.

فرضیه 3

چابکی زنجیره تأمین بر دو سوتوانی زنجیره
تأمین تاثیر دارد.

1/301

4/300

>1/10

رد نمی شود.

فرضیه 1

بازتنظیمی زنجیره تأمین بر دوسوتوانی زنجیره
تأمین تاثیر دارد.

1/471

8/201

>1/10

رد نمی شود.

فرضیه 7

دو سوتوانی زنجیره تأمین بر اندازه اختالالت
منفی زنجیره تأمین تاثیر دارد.

1/473

8/114

>1/10

رد نمی شود.

فرضیه 8

دوسوتوانی زنجیره تأمین بر عملکرد سازمان
تاثیر دارد.

1/073

2/331

>1/10

رد نمی شود.

فرضیه 1

اندازه اختالالت منفی زنجیره تأمین بر عملکرد
سازمان تاثیر دارد.

1/472

7/732

>1/10

رد نمی شود.

فرضیههای تحقیق
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نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری مبتنی بر فرضیه اول
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tسنجش زنجیره تأمین بر چابکی زنجیره
تامین در سطح اطمینان  11درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد (به میزان  .)+ 16311قابلیت
دیدن زنجیره تأمین به شرکتها این اجازه را میدهد که اطالعات را با سازمان های همکار به
اشتراک بگذارند و به طور موثری برنامهریزی ،سازماندهی و تولید را برای بهبود توانایی خود در
واکنش نشان دادن سریع به مخاطرات پیشبینی شده و فرصتهای قوی برای دستیابی به
قابلیتها را مدیریت کنند (وی و ونگ.)2101 ،0
نتیجه گیری مبتنی بر فرض دوم
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  tکه در شکل های (سه) و (چهار) و
جدول (سه) مشخص شده است سنجش زنجیره تأمین بر بازتنظیمی زنجیره تأمین تاثیری ندارد
بنابراین فرض  H0رد و  H1تایید می شود .این نتیجه نشان میدهد که با وجودی که قابلیت
دیدن زنجیره تامین بزرگتر منجر به انعطاف پذیری بیشتر سازگاری در وضعیت پویا میشود ولی
بدون در نظر گرفتن چابکی زنجیره تأمین این امر محقق نخواهد شد (ونگ و وی.)2117 ،2
نتیجه گیری مبتنی بر فرضیه سوم
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tسنجش زنجیره تامین بر بازتنظیمی
زنجیره تأمین در سطح اطمینان  11درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد (به میزان  ،)+0این نتیجه
مطالعات قبلی را تایید می کند که چابکی زنجیره تأمین انعطاف پذیری بیشتری برای ادغام و
نوترکیبی منابع در زنجیره تأمین دارد (وی و ونگ .)2101 ،همچنین بزرگی این مقدار نشان
می دهد که تاثیر مستقیم چابکی بر روی بازتنظیمی بیشتر از تاثیر مستقیم سنجش بر روی این
عامل است و سنجش زنجیره تأمین تنها از طریق چابکی بر روی بازتنظیمی زنجیره تأمین تاثیر
میگذارد.

0 Wei and Wang
2 Wang and Wei
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به طور کلی ،یافته های این پژوهش نشان داد که فرایند ایجاد قابلیت پویای زنجیره تأمین
براساس روابط مثبت سنجش زنجیره تأمین ،چابکی زنجیره تأمین و بازتنظیمی (انعطاف پذیری)
زنجیره تأمین استوار است.
نتیجه مبتنی بر فرضیه چهارم و پنجم و ششم
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tسنجش زنجیره تأمین به طور مستقیم
بر دوسوتوانی زنجیره تأمین تاثیر خود را نشان نمیدهد .این در حالی است که بازتنظیمی زنجیره
تأمین بر دوسوتوانی زنجیره تأمین در سطح اطمینان  11درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد (به
میزان  .)+16301چابکی زنجیره تامین بر دو سوتوانی زنجیره تأمین در سطح اطمینان  11درصد
تأثیر مثبت و معناداری دارد (به میزان  .)+16228در نتیجه ،دوسوتوانی زنجیره تأمین به طور
مستقیم تحت تاثیر نیروهای اجرایی قرار دارد.
نتیجه مبتنی بر فرضیه هفتم
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tدو سوتوانی زنجیره تامین بر اندازه
اختالالت منفی زنجیره تأمین در سطح اطمینان  11درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد (به میزان
 .)+16473براساس دیدگاه تاب آوری سازمانی ،این تحقیق نشان داد که دوسوتوانی زنجیره تامین
با اختالل در زنجیره تأمین ارتباط منفی دارد .بدین معنا که دوسوتوانی زنجیره تأمین میتواند یک
استراتژی کاهش مناسب برای مقابله با تاثیر منفی اختالل در زنجیره تأمین باشد.
نتیجه مبتنی بر فرضیه هشتم
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tدوسوتوانی زنجیره تأمین بر عملکرد
سازمان در سطح اطمینان  11درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد (به میزان  .)+16073مطابق با
شواهد تجربی گسترده ،نتایج این پژوهش نشان داد که دوسوتوانی زنجیره تأمین با عملکرد
زنجیره تأمین همراه است .این نتیجه ،پژوهشهای قبلی را که نشان میدهد دوسوتوانی زنجیره
تأمین باعث تقویت عملکرد سازمان میشود را تایید میکند (کوآ 0و همکاران2111 ،؛ وی و ونگ،
2114؛ کریستال 2و همکاران2101 ،؛ پاتل 3و همکاران.)2102 ،

1 Cao
2 Kristal
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نتیجه مبتنی بر فرضیه نهم
بر طبق نتایج به دست آمده از ضریب مسیر و آماره  ،tاندازه اختالالت منفی زنجیره تأمین بر
عملکرد سازمان در سطح اطمینان  11درصد تأثیر مثبت و معناداری دارد (به میزان .)+16472
همان طور که انتظار میرفت ،سازمانهایی که آسیب بیشتری در اختالالت زنجیره تأمین دارند،
سطح پایینتری از عملکرد را نشان میدهند.
پیشنهادات تخقیق  ،به شرح ذیل ارائه می گردد:
 -0مدیران زنجیره تأمین ،میتوانند از نتایج پژوهش حاضر ،به منظور اتخاذ راهبرد مناسب
جهت ارتقای دوسوتوانی زنجیره تأمین ،به گونهای استفاده نمایند که به بهبود عملکرد زنجیره
تأمین منجر شود.
 -2ترویج فرهنگ سازمانی دوسوتوان ،باید به عنوان یک اصل مدنظر مدیران زنجیره تأمین
سازمان قرار گیرد و در صورتیکه فرهنگ تصمیمگیری در سازمان بر اساس سیستمهای سنتی
باشد ،این تصمیمات توان مواجهه با «توان رقابت با رقبا» و «مسائل و پویاییهای محیطی» را
نخواهد داشت.
 -3فرآیند ایجاد قابلیت پویای زنجیره تأمین ،دارای بیشترین تأثیرگذاری است و پیشنهاد
میگردد که مدیران صنعت قطعهسازی به این متغیر توجه ویژهای داشته باشند.
 -4با توجه به اینکه بعد بازتنظیمی زنجیره تأمین دارای بیشترین نقش در میان ابعاد فرآیند
ایجاد قابلیت پویای زنجیره تأمین را ایفا میکند ،توجه ویژه مدیریت به آن باعث ایجاد مزیت
رقابتی و قابلیت دوسوتوانی برای سازمان میشود.
منابع

الفت ،لعیا و صدیقی گاریزف سیما ( .)0313رتبهبندی عوامل مؤثر بر تسهیم اطالعات
در زنجیره تأمین با به کارگیری تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره فازی در صنعت پاالیش
و پخش فرآوردههای نفتی کشور ،مطالعات مدیریت صنعتی .020-11 ،)32( 02

حسینی ،سید محمود ،محمدی ،امیرساالر و پیشوایی ،میرسامان ( .)0381راهبرد زنجیره
تامین و انتخاب سامانه تولید ،مطالعات مدیریت راهبردی.002-81 ،)2(0 ،

رمضانیان ،محمد رحیم ،حیدرنیای کهن ،پدرام ( .)0310عوامل موثر بر مدیریت زنجیره
تامین سبز در صنعت گردشگری مورد مطالعه :آژانس های مسافرتی شهر تهران .فصلنامه
مطالعات گردشگری.030-023 ،)04(3 ،
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 تبیین دوسوتوانی.)0313(  یعقوب، مصطفی و ممبینی، ابراهیم پور، محمود،مرادی
 نشریه رشد،سازمانی به عنوان مفهومی نوین در مدیریت سازمان های دانش بنیان
.27-08 ،)41(01 ،فناوری
 بررسی.)0381(  پیمان، ابوسعید و ولیپور، رشیدی، حسن، جوانشیر، مهدی،معبودی
 نشریه علمی.تأثیر بکارگیری مدیریت زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در صنعت نساجی
.03-24 ،)0(3 ،پژوهشی علوم و تکنولوژی نساجی
 زنجیره تأمین چیست؟ آیا میتوان آن را مدیریت کرد؟ پایگاه.)0310(  حمید،نقاده
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