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  چکیده:

استان  یدیتول یو عملکرد شرکتها رهیزنج یکپارچگیبر  نیتام رهیجزن یمحرکها نقش یبررس قیهدف تحق
  شامل قیرابطه استفاده شده است. تحق تعدیلگربه عنوان عامل  یفرهنگ سازمان قیتحق نی. در اباشدیم نیقزو
س مدل بر اسا ،زنجیره تامین رانیاز مد تایی 95نمونه  پرسشنامه از با استفاده از هاداده که باشدیم هیفرض 9

قرار گرفته لیتحل و هیمورد آزمون و تجزآوری و جمع یجزئ مربعات حداقل کیبا تکن معادالت ساختاری و
 های خارجی بری و تاثیر منفی محرکداخل یمثبت محرکها ریاز وجود تاث یحاک قیتحق یهاافتهی اند.
محرکها و  نیرابطه ب بر ینفرهنگ سازما یکنندگلیاثر تعد ی. بررسباشدیم تامین رهیزنج یکپارچگی
در رابطه بین محرکهای خارجی و یکپارچگی  یکنندگلیاثر تعد ینشان داد که فرهنگ سازمان یکپارچگی

 یکپارچگی تیدر نهاکنندگی ندارد. ، اما بر رابطه میان محرکهای داخلی و یکپارچگی اثر تعدیلداردزنجیره 
درک  قیتحق نیحاصل از ا جیسازمان دارد. نتاو عملیاتی  مالیبر عملکرد  یمثبت و معنادار ریتاث رهیزنج
و بهبود  یکپارچگیبر  رگذاریعوامل تاث یدهد و آنها را به شناسائیارائه م نیتام رهیزنج رانیبه مد یحیصح

 نماید.میعملکرد سازمان رهنمون 
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مقدمه

افتزایش ستط     و بتازار  در ستتت  بستیار  رقتابتی  شترای   مشتتریان،  نیازهای به سریع واکنش
 بته  تتوجهی هستتند و بتی   روروبته  آن با هاسازمان امروزه که است تحوالت محیطی، مسائلی

-صتادقی شود )انصتاری و  می رقابت بازار از شدن شرکتها  سبب خارج مشتریان، هایخواسته

ی تتممین و بته تبتع آن ارزیتابی     مدیریت زنجیتره  های رقابتی،وجود پیچیدگیا ب(. 4353مقدم، 
آنچته کته   . دنت افرآیندهای زنجیره تممین، به موضوعی حیاتی و تاثیرگذار مبدل گشتته  عملکردِ

ی قبل از طراحی هر سیستم ارزیابی عملکرد باید مد نظر قرار گیرد، مفهوم یکپارچگی زنجیتره 
ستازی  ه بتدون پیتاده  چ، چنانذکر شده است به عنوان بستری برای هر نوع بهبوداست که  4تممین

 .(Lee, 2007) ی تممینی قابلیت ارزیابی را نتواهد داشتت یکپارچگی، عملکرد هیچ زنجیره
توانند روند ایجاد یکپارچگی را در زنجیره تامین تسریع یتا تحدیتد   عواملی وجود دارند که می

رشد و توسعه زنجیره تامین بته فاکتورهتای متعتدد بترون ستازمانی، همچتون       برای مثال . نمایند
 هتای( )عدم قطعیتت  هایالمللی، دسترسی به اطالعات و حتی نگرانیسازی، تجارت بینجهانی
نشتمت   1از فرهنتگ ستازمانی  ی کته معمتوال   درون ستازمان و  (4354)آقاجانی و ملکی،  محیطی
-کنندگان و مشتریان کلیدی ترغیتب متی  ی همکاری نزدیک با تامینسازمان را برا و گیرندمی

. وجود شرای  تحریمی در ایران ستازمانها را بتا   اندوابسته شده، (Shao et al., 2012)کنند 
های زیادی بر سر راه یکپارچگی مواجه کرده و تاثیر عوامتل درون و بترون ستازمانی را    چالش

بشتدت از آن تتاثیر پذیرفتته استت )فضتلی و هوشتنگی،        هتا تغییر داده است و عملکرد سازمان
سازمانی بر یکپارچگی و همینطتور عملکترد   ( از این رو بررسی تاثیر عوامل درون و برون4353

 .سازمان در چنین شرایطی ضرورت بیشتری برای تحقیق ایجاد نموده است
 فراینتدهای روی تتاثیرات متفتاوتی را بتر    نیتز  هتای متفتاوت ستازمانی    فرهنتگ از طرف دیگر، 

هتا  ، بعضتی از فرهنتگ  گذارنتد سازی زنجیره تامین و عملکرد زنجیره تامین بر جا متی یکپارچه
توانتتتائی ستتترعت بتشتتتیدن بتتته ایتتتن رونتتتد را دارنتتتد و بعضتتتی دیگتتتر متتتانع آن هستتتتند    

(Braunscheidel et al., 2010).  هتای ایرانتی و از آنجائیکته    با توجه به فرهنگ ستازمان
نماینتد )فضتلی و هوشتنگی،    یدی در ایران در یک محی  پر ریسک فعالیت میهای تولسازمان
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هتا را تحتت تتاثیر قترار دهتد، بنتابراین بررستی        تواند فرهنگ سازمان( که این شرای  می4353
نقش فرهنگ در این شرای  به عنوان یک عامل تعدیلگر، در این رابطه وضوح و لزوم بیشتری 

 یابد.برای ارزیابی می
 تتاثیر مثبتتی بتر روی عملکترد زنجیتره و اعضتای آن دارد       گی، یکپتارچ محققانهای فتهطبق یا

(Droge et al., 2004; Flynn et al., 2010; Germain & Iyer, 2006; 
Wong et al., 2011)        و از طرفتی برانشتیدل و همکتاران در تحقیتق ختود از تتاثیر مثبتت .

 ,.Braunscheidel et al)دادنتد  ستازمانی بتر یکپتارچگی زنجیتره تتامین خبتر       فرهنتگ 

. هدف از این تحقیق بررسی نقش عواملی است که بر یکپارچگی تاثیرگذاشتته و آنترا   (2010
شتوند. ایتن محرکهتا در    تحریک مینمایند که تحت عنوان محرکهای زنجیره تامین معرفتی متی  

 ,Fazli & Amin Afshar)ایجاد یکپارچگی در طول زنجیتره تتامین تتاثیر مهمتی دارنتد      

، اما این تاثیر از عوامل زیادی ممکن است نشات بگیرد، فرهنگ سازمانی عاملی است (2014
تواند این تاثیرات را در یک محی  صنعتی یکدستت و همگتون ستازد. در نتیجته انتظتار      که می

میرود که تاثیر محرکها بر یکپارچگی و عملکرد از طریق فرهنگ ستازمانی تعتدیل و متتوازنتر    
 های یکپارچگی را با اثربتشی بیشتری طراحی و اجرا نمود.توان برنامهاینصورت میگردد. در 

ينظريپژوهشپیشینه

ستازی  هتا بته نقتش کلیتدی یکپارچته     با افزایش رقابت جهانی و پیچیدگی محصوالت، شرکت
، که این امتر منجتر بته    (Mitra & Singhal, 2008)بردند تممین در ایجاد ارزش پیزنجیره
وجود تعریفی کته متورد قبتول اکثریتت      این با .مطالعات گسترده در این زمینه شده است انجام

 (Sun & Ni, 2012)ستازی زنجیتره تتممین وجتود نتدارد      محققتین باشتد بترای یکپارچته    
هتا و واحتدهای   هتا، فعالیتت  ارتباط بین بتتش "شامل، را روزنویگ، یکپارچگی زنجیره تامین 
 "ستاخت فراینتدهای  "، "منتابع ریتزی  برنامته "یگیرنتده دربرکاری در داخل یک شرکت کته  

ای از از جملته شتبکه   ای دیگتر محصوالت و همچنتین روابت  ختارجی بتا ستازمانه      "تحویل"و
دانتتد ، متتی"آنهتتا و مشتتتریان مستتتقیم و مشتتتریان آنهاستتت کننتتدگانِکننتتدگان و تتتامینتتتامین

(Rosenzweig et al., 2003).    پتارچگی وجتود دارد:   در یک زنجیره تتامین سته نتوع یک
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که هر کدام تاثیرات متفاوتی بر عملکترد ستازمان    3و مشتری 1کننده، تامین4یکپارچگی داخلی
 گذارند.می

مطالعات بسیاری در زمینه زنجیره تتامین انجتام شتده استت. در ایتن بتین ارزیتابی عملکترد در         
یرهای گونتاگون انجتام   ها و متغزنجیره تامینِ یکپارچه با رویکردهای متتلف و حضور میانجی

 تتامین  بررستی تتاثیر ابعتاد زنجیتره    (، بته 4350گرفته. بترای مثتال در ایتران نتاومی و خریتدار )     
-اند که نتیجته حتاکی از تتاثیر مثبتت    ها پرداختهسازمانرقابتییکپارچه برعملکرد وتوانمندیهای

(، 4350اجانی و ملکتی ) رقابتی آنها داشت. آقیکپارچگی ابعاد زنجیره بر عملکرد و توانمندی 
نیز در تحقیق خود به ارزیابی عملکرد زنجیره تامین یکپارچه با رویکرد کارت امتیازی متتوازن  

دهنتده عملکترد در بلندمتدت    انعکتاس  معیارهتای عملکتردی  پرداختند که نتیجه نشان داد کته  
ین مربتوط  اما عمده تحقیقات صورت گرفته در مورد یکپارچگی و عملکرد زنجیره تام .هستند

( بته بررستی نقتش میتانجی     1040و همکتاران )  1باشد، برای مثال ریچیبه کشورهای غربی می
هتا و عملکترد یکپتارچگی زنجیتره پرداختته انتد.       در رابطه بین محرک "سازیموانع یکپارچه"

عملکتردی  ی عتاملی بترای کستب مزایتای     ،تممینزنجیرهسازیموانع یکپارچهنتایج نشان داد که 
( در تحقیتق ختود بته بررستی تتاثیر      1043و همکتاران )  9خواهد بود. ژائتو  هارای سازمانبیشتر ب

ریسک بر یکپارچگی و عملکرد زنجیره پرداختند و به این نتیجته رستیدند کته ریستک عتاملی      
(، در 1040و همکتاران )  1برانشیدل منفی بر سر راه یکپارچگی و بهبود عملکرد سازمانها است.

ثیر فرهنگ سازمانی بر یکپارچگی زنجیتره تتامین پرداختته و در نهایتت از     تحقیقی به بررسی تا
 شده است. سازی نام بردهی فرایندِ یکپارچهکنندهفرهنگ سازمانی به عنوان عامل تقویت

، که آیدسازی به عنوان یک ویژگی کلیدی در مدیریت زنجیره تامین به حساب مییکپارچه
ت برای باال بردن ارتباط در هر جز از زنجیره )برای تسهیل تالشی اس" :9بنا به تعریف کلنزی

گیری و تعامل برای کارآمدتر شدن و... که در نتیجه یک زنجیره تامین واحد بهتر( تصمیم
هدف  .(Clancy, 1998: 55) "شوندنماید و از این طریق تنگناها شناسایی میایجاد می
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تواند در می ، کهایندهای زنجیره تامین استافزایش کارائی و اثربتشی کل فر سازییکپارچه
 & Mentzer et al., 2000; Zailani) شود اجراهر دو بعد استراتژیکی و عملیاتی 

Rajagopal, 2005).  مطالعات نشان داده که یکپارچگی زنجیره تامین بدون یک همکاری
 Zhao) ودشو فق  از طریق همکاری در یک شرکت انجام نمی ،سیستماتیک و استراتژیک

et al., 2013; Campbell & Sankaran, 2005)  بلکه به صورت وسیع و همگانی در
 تامین یبر چابکی زنجیرهنیز تاثیر قابل توجهی شود که طول زنجیره انجام می

(Braunscheidel et al., 2010)، افزایش پاستگویی و رضایت  ،افزایش عملکرد
 & Anderson) همکاری در فرایند تولید افزایش ،(Danese et al., 2013) مشتری

Katz,  1998) کاال  تحویل چرمی، موجودی و زمانشالق و کاهش اثر(Kim & 

Cavusgil, 2009) .دارد 

شوند متغیرهای بسیاری هستند که سبب توسعه و بهبود فرایند یکپارچگی در زنجیره تامین می

مداری شوند. برای مثال تمرکز بر مشتریها نام برده میکنندهو بعضا به عنوان تحریک

(Lockstrom et al., 2010) فناوری اطالعات و تکنولوژیهای نوین ، استفاده از

(Yeung et al., 2008)،  سازمانی-رواب  درونتجدید (Handfield & Nichols, 

و... از جمله متغیرهایی هستند   (He & Lai, 2012)سازمانی -توسعه رواب  برون، (1999

 آنها به اثبات رسیده است.  مثبت که تاثیر
برای مثال اجرای صحی  یکپارچگی زنجیره تامین نیاز به وجود یک فرهنگ حامی دارد. 

( در تحقیق خود نشان داد که شرکتهایی که فرهنگ آنها بر توسعه رواب  با 1041) 4یونوس
کز است و عمدتا رفتارهای شرکتهای بیرونی و توسعه فعالیتها و رواب  با شرکتهای دیگر متمر

مبنی بر ادهوکراسی دارند، فرایندهای یکپارچگی در زنجیره تامین را بهتر از سایر شرکتها 
کننده این فرایند مورد دهند، به عبارت دیگر نقش فرهنگ سازمانی به عنوان تقویتانجام می

ر یکپارچگی ( نقش فرهنگ سازمانی را د1040تایید قرار گرفت. برانشیدل و همکاران )
زنجیره تامین بررسی کردند و مشتص شد فرهنگ در پذیرش و اجرای موفق یکپارچگی در 

ها با فرهنگ سازمان همسو باشد، نماید و اگر فعالیتها نقش بسیار مهمی را ایفا میشرکت
 کسب موفقیت در این زمینه حتمی است. 

 

1 Yunus 
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دهند، یک دسته وت را نشان مینتیجه بررسی تحقیقاتی که توصیف آنها رفت، دو شاخه متفا
تحقیقاتی که تاثیر محرکها و متغیرهای تاثیرگذار بر یکپارچگی و عملکرد سازمان را بررسی 

اند. اند و دسته دیگر تحقیقاتی که تاثیر فرهنگ سازمانی بر یکپارچگی را بررسی کردهنموده
ا با بررسی همزمان آنچه مسلم است وجود شکافی بین تحقیقات موجود است که الزم است ت

ی این کنندهعوامل موثر بر یکپارچگی با حضور فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل تسهیل
رابطه نتیجه جامعتری بدست آید. در نتیجه انجام تحقیقی که بتواند این فاصله را کم نماید و 

قویا احساس  روزنه جدیدی به انجام یکپارچگی زنجیره تامین و بهبود عملکرد آن ایجاد نماید
 گردد.می

در ادامه این بحث سعی شده تا در مورد متغیرهای تحقیق توضی  متتصری داده شود و ارتباط 
 آن با مدل بررسی و فرضیه مربوط به هر بُعد ذکر شود.

بسطفرضیاتتحقیق

رابطهیکپارچگیزنجیرهتامینوعملکرد
ف یکپتارچگی، تتاثیرات متفتاوتی بتر     به این نتیجه رسیده استت کته ابعتاد متتلت     4مطالعه سودر

ستازی داخلتی   یکپارچته  .(Souder et al., 1998) دارنتد ستازمانها  های عملکردی ارزیابی
تالشی است در جهت شکستن موانع عملکردی و تسهیل اشتراکِ اطالعتات در زمتان مناستب    

و همتاهنگی عتالی را بترای     (Wong et al., 2011)هتای کلیتدی ستازمان    در سراسر بتش
 Droge et)نمایتد  پذیری و عملکرد تحویل ایجاد متی گسترش ورفیت تولید، بهبود انعطاف

al., 2004)،  در تحقیق ختود از رابطته مثبتت بتین یکپتارچگی داخلتی و        1فالینهمانطور که
از ستوی دیگتر یکپتارچگی     .(Flynn et al., 2010) خبتر داد  1و عملیتاتی  3عملکترد متالی  

شتود کمکتی استت    کننده تقستیم متی  پارچگی مشتری و تامینخارجی که خود به دو بتش یک
بتترای حتتل اهتتداف متضتتاد و ستتهولت بیشتتتر جهتتت همکتتاری مشتتترک در کتتاهش هزینتته و   
موجودی، بهبود کیفیت، توسعه محصول جدید که در طول زمان به بهبود و گسترش عملکترد  

و کیفیتت   (Rosenzweig et al., 2003)پذیریِ تولید از جمله عملکردِ تحویل و انعطاف
 

1 Souder 
2 Flynn 
3 Bussines Performance (BP) 
4 Operational Performance (OP) 



 111 ...های زنجیره تأمین و نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانینقش مستقیم محرکبررسی                         

 

 

هتای فالیتن تعامتل مشتترک     شود. طبتق یافتته  منجر می (Ettlie & Reza, 1992)محصول 
کننده با هم بر روی عملکرد متالی و عملیتاتی ستازمان تتاثیر مثبتت      یکپارچگی مشتری و تامین

هتای زیتادی در ایتن رابطته وجتود دارد کته تتاثیر        یافته . (Flynn et al., 2010) گذاردمی
 ,.Droge et al)نمایتد  کپتارچگی زنجیتره تتامین را بتر عملکترد ستازمان تاییتد متی        مثبت ی

2004; Germain & Iyer, 2006) هتای ستنجش میتزان یکپتارچگی مشتتری      . شتاخص
عبارتنتتد از: ستتط  ارتبتتاط بتتا مشتتتریان اصتتلی، اشتتتراک اطالعتتات و تتتداوم ارتبتتاط بتتا آنهتتا.   

ستهیم اطالعتات بتا آنهتا، ایجتاد سیستتمهای       کننتدگان: میتزان تشتریک و ت   یکپارچگی با تامین
های یکپارچگی داخلی نیز عبارتنتد از:  های داخلی. در نهایت شاخصسفارش و برقراری شبکه

هماهنگی اطالعات بین واحدها، استتفاده از تیمهتای عملکتردی در سراسترکارخانه در فراینتد      
نتر  فتروش، رشتد     های عملکترد متالی شتامل:   توسعه و یا ایجاد یک محصول جدید. شاخص
های عملکرد عملیاتی نیز: عبارتند از میتزان انطبتاق   سود سهام، نر  بازگشت سرمایه و شاخص

ی مشتری و بازار، تحویل بته موقتع، کتاهش زمتان ستط  ارائته ختدمات بته         با تغییرات خواسته
 مشتری. بر این اساس اولین فرضیه این تحقیق بدین قرار خواهد بود:

H1: یره تامین تاثیر مثبت بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای تولیدی دارد.یکپارچگیِ زنج 

هايزنجیرهویکپارچگیزنجیرهتامینرابطهمحرک

ها به تنهایی قادر به تامین همه منابع مورد نیاز خود نیستند و باید به معامله با محی  سازمان
  نیز همراه با ابهاماتی و این محی (Fazli & Amin Afshar, 2014)بیرونی بپردازند 
معتقد است که پاسخ به ابهامات محیطی تنها از طریق مشارکت با اعضای  4است. داویس

کند که به علت توصیف می 1مطالعات منتزر .(Davis, 1993)ی تامین مقدور است زنجیره
به  هاهای محیطی ناشی از آن، سازمانافزایش رقابت جهانی و در نتیجه افزایش عدم قطعیت

این  (.(Mentzer et al., 2000شوند سازی زنجیره تامین تشویق و ترغیب مییکپارچه
و عدم قطعیت در  1، عدم قطعیت در عرضه3ها تحت عنوان عدم قطعیت در تقاضاقطعیت عدم

 

1 Davis 
2 Mentzer 
3 Demand Uncertainty (DU) 
4 Supply Uncertainty (SU) 
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های این عوامل به محرک .(Chen & Paulraj, 2004)شوند معرفی می 4تکنولوژی
سازی زنجیره تامین را دارند. گذشته از ی تحریک یکپارچهبیرونی معروف هستند که توانائ

های های محیطی دسته دیگری از عوامل وجود دارند که به محرکفشارها و عدم قطعیت
ها همزمان با اعضای زنجیره برای بهبود باشند که الزم است شرکتدرونی معروف می

عالوه بر منافع  .(Lummus & Vokurka, 1999)عملکرد درونی خود انجام دهند 
ها برای بهبود اوضاع داخلی خود نیاز دارند تا از اعضای خود کسب که سازمان 1موردانتظاری

هائی نیز برای تمرکز بر مشتری و بهبود نمایند همانند یادگیری و کسب دانش جدید، طرح
. (Kaynak & Hartley, 2008; Lockstrom et al., 2010)رواب  با آنها دارند، 

توانند های بهبود و گسترش فرایندهای داخلی به طور بالقوه میو طرح 3مداریمشتری
 ,.Lockstrom et al)تامین را تسریع نمایند همکاری نزدیک و یکپارچگی در زنجیره

گیری محرک داخلی: افزایش سرعت پاستگوئی، بهبود ارائه . شاخصهای اندازه(2010
عه عملکرد، میزان تمرکز بر مشتری، برتر بودن در خدمات، انتظار کاهش هزینه، انتظار توس

ارائه خدمات بهینه به مشتری، پیگیری و نظرخواهی از مشتریان برای بهبود خدمات. 
گیری محرکهای خارجی نیز شامل: میزان دستیابی به سفارشات از طریق شاخصهای اندازه

تغییرات بازار، میزان نر  کنندگان، میزان نگهداری از مواد اولیه برای مقابله با تامین
بازگشتیهای محصول، میزان تطایق با تغییرات تکنولوژی روز در تولید محصول است. با وجود 

 صورت خواهند بود:های دوم وسوم تحقیق بدیناین مباحث فرضیه
H2: های داخلی تاثیر مثبت بر یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر دارند.محرک 
H3: پارچگی زنجیره تامین تاثیر دارند.های خارجی بر یکمحرک 

  

 

1 Technology Uncertainty (TU) 
2 Anticipate Benefit (AB) 
3 Customer Orientation (CO) 
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گريفرهنگسازمانینقشتعدیل

فرهنگ سازمانی را به عنوان یکسری قوانین نانوشته و ضمنی برای هماهنگی در سازمان  4شاین
تعریف کرده که افراد تازه وارد باید برای تبدیل شدن به یک عضو موثر برای سازمان آنرا یاد 

سازمانی نیروی محرکه در پشت تمامی تحرکات رهنگف. (Schein, 2004)بگیرند 
، که توانائی تحت تاثیر (Park et al., 2004; Bhagat et al., 2002)سازمانی است 
 های مدیریتطرح سازی زنجیره تامین را دارد و نیروی عمده درهای یکپارچهقرار دادن شیوه

عنوان اقدامات و همچنین به ،(Frohlich & Westbrook, 2001)باشد تامین می زنجیره
کند سازی داخلی و خارجی تظاهر میهای کلیدی سازمان در یکپارچهشیوه

(Braunscheidel et al., 2010) .سازی زنجیره تامین نیازمند ترکیب فرایند یکپارچه
 کنندگان و مشتریان آنهاستکنندگان، مشتریان و حتی تامینها با تامینگسترده فعالیت

(Fawcett & Magnan, 2002)داخلی، به معنای تمایل به یکپارچه سازی. یکپارچه-

سازی خارجی تمرکز بر روی سازی برای حفظ موقعیت سازمان است در حالیکه یکپارچه
بنابراین شرکتهایی  .(Denison & Spreitzer, 1991)ت سازگاری و تعامل با مشتری اس

سازی هموارتری نسبت به شرکتهایی با پارچهفرایند یک تمایل به رشد و توسعه، با فرهنگ
عالوه بر . (Braunscheidel et al., 2010) دارند تمرکز بر فعالیتهای فعلی خود، فرهنگ

این یکپارچگی یک شرکت با اعضای زنجیره تامین، نشان دهنده ویژگی پویایی آن شرکت 
اکید بر رشد، کسب منابع، که تدارد پذیری ها بازتابی از گرایش به انعطافاست. این ویژگی

که نشمت گرفته از فرهنگی است که تمایل به رشد و  خالقیت و انطباق با محی  خارجی دارد،
از طرف دیگر،  .(Denison & Spreitzer, 1991)توسعه در محی  خارجی خود دارد 

ختی ، تاکید بر بازده داخلی، یکنواحفظ فرایندهای فعلی و تمرکز بر داخل سازمان گرایش به
ای و پیشرونده که این ویژگیها نیز از معموال مانع از ایجاد رفتاهای توسعه کاری داردو محافظه

 .(Cameron & Quinn, 1999; Denison & Spreitzer, 1991)خواهند داشت 
سازی بر روی رواب  یکپارچه نیز های متفاوت سازمانی تاثیرات متفاوتی رافرهنگدر نتیجه 

-ی مباحث بیان شده فرضیهدر ادامهگذارند. بر جا می آندر نهایت عملکرد زنجیره تامین و 

 باشند:های چهارم و پنجم بدین قرار می
 

1 Schein 
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H2 

H3 

H1 

H4 

H5 

H4: سازمانی رابطه بین محرکهای خارجی و یکپارچگی را تعدیل مینماید.فرهنگ 
H5: سازمانی رابطه بین محرکهای داخلی و یکپارچگی را تعدیل مینماید.فرهنگ 

( خواهد بود که بر 4به صورت شکل )ه آنچه تاکنون بیان شده است، مدل این تحقیق با توجه ب
 شود:این اساس پنج فرضیه به قرار زیر برای این تحقیق در نظر گرفته می

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق -4شکل 

 

شناسیپژوهشروش

همبستتگی  -وه گتردآوری اطالعتات توصتیفی   این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نح
هتا نیتز در بتتش مربتوط بته مباحتث نظتری و پیشتینه         روش گردآوری اطالعتات و داده است. 

هتتا و ی تحقیتتق، دادهای انجتتام گرفتتته و در قستتمت اصتتلی و هستتتهتحقیتتق، بتته روش کتابتانتته
برای ستنجش   ند.اآوری شدهپیمایشی و با استفاده از پرسشنامه جمع-اطالعات بصورت میدانی

ستوال، محرکهتای    40بتا   ، (Lockstrom et al., 2010)محرکهتای داخلتی از پرسشتنامه    
 Flynn et)سوال، یکپارچگی زنجیره تتامین   43با  (Chen & Paulraj, 2004)خارجی 

 محرکهای داخلی
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al., 2010)  سوال، عملکرد شرکت  48با(Flynn et al., 2010)   ستوال و فرهنتگ    40بتا
بستته   سوال استفاده شده است. این سواالت به صورت 9با   (Shao et al., 2012)سازمانی 
 اند. شدهکه از کامال متالفم تا کامال موافقم گسترده  بودند گانه لیکرتهفتبا طیف 

هتا استتفاده   برای تحلیل داده (PLS)حداقل مربعات جزئی  تکنیکپژوهش از این برای انجام 
های مشاهده شده و حجم ون توزیع نرمال معرفی همچئهاشده است. این روش به پیش فرض

بینی و (. ثانیاً از این روش برای مقاصد پیش4354ر و همکاران، ها متکی نیست )آذباالی نمونه
-گیری طبقته . در این تحقیق از نمونه(Chin, 1998)شود اکتشاف رواب  محتمل استفاده می

، واحتدهای جامعته متورد مطالعته     ، ابتداباشدای استفاده شده است که خود شامل دو مرحله می
شوند، تا تغییترات آنهتا در   بندی میتر هستند، گروههایی که از نظر صفت متغیر همگندر طبقه

ها تعدادی نمونته بته صتورت تصتادفی     ها کمتر شود. پس از آن از هر یک از طبقهدرون گروه
امل متدیران زنجیتره تتامین،    با توجه به اینکته جامعته آمتاری ایتن پتژوهش شت       شود. انتتاب می

های تولیدی استان قزوین استت و اینکته ایتن جامعته شتامل هشتت       داخلی و تدارکات شرکت
شهرک )شامل کاسپین، البرز، لیا، خرمدشت، حیدریه، آراسنج، آبیک و حکیمیته دارای بتیش   

. بتا  ای متناسب با حجم استفاده شتده گیری طبقهشرکت تولیدی( است، از روش نمونه 4190از 
در نظر گرفتن اینکه تعداد جامعه آماری در هر یک از هشت شهرک صتنعتی مشتتص استت،    

ها در هتر  از آن برای محاسبه تعداد نمونه هر شهرک استفاده شده است. برای انتتاب آزمودنی
شهرک صنعتی نیز از شیوه تصادفی بهره گرفته شده است. بتا همکتاری مست ول آمتار شترکت      

شتهرک موجتود    8های برتر موجتود در هتر   تان قزوین لیستی از شرکتهای صنعتی اسشهرک
ها در استان مشتص شده و سپس پرسشنامه از طریق ایمیل، فکس یا حضوری برای مدیران آن

ارسال گردید. همانطور که گفته شد ایتن تحقیتق بتا استتفاده از روش حتداقل مربعتات جزئتی        
زم باشتد. ال وری شده، برای انجام تحقیق کافی میآپرسشنامه جمع 95پذیرد در نتیجه انجام می

بذکر است برای انتتاب نمونه از صنایع متتلف، شرکتهایی انتتتاب شتدند کته همگتی دارای     
% از 1/91شترکت،   95از کنندگان و مشتتریان ختود داشتته باشتند.     سال با تامین 9ارتباط باالی 

کننتدگان و  ستال بتا تتامین    9ابطته بتاالی   % نیتز دارای ر 1/14ستال و   9ها دارای رابطه باالی آن
کننتتدگان و هتتا، تتامین مشتریانشتان بودنتد، کتته ایتن آمتتار بیتانگر ارتبتتاط مناستب بتتین شترکت      

 باشد که مدنظر این تحقیق بوده است.مشتریانشان می



 59تابستان ، 14دهم، شماره مطالعات مدیریت صنعتی، سال چهار     111

 

 

هايپژوهشیافته

-یتان متی  هتا را ب ها، در این قسمت نتایج حاصل از تجزیته و تحلیتل داده  آوری دادهبعد از جمع

ها بیان خواهند شد. که برای این منظتور  ها و معرفکنیم. برای اینکار ابتدا روائی و پایائی سازه
گیری شامل بررسی اعتبار )همسانی درونتی( و روایتی )روایتی واگترا(     از آزمون الگوی اندازه

و الکتر   نتل ورها از سه مالک پیشنهاد شده توس  فاستفاده شده است. برای بررسی اعتبار سازه
هتا  ( اعتبار هر یتک از گویته  3( متوس  واریانس استتراج شده و 1( اعتبار ترکیبی 4که شامل: 

برای بررسی اعتبتارترکیبی هتر یتک    . (Fornell,  & Larcker, 1981)استفاده شده است 
 (4) ( و آلفای کرونبا  استفاده شده استت. جتدول  ρcگلدشتاین ) -ها از ضریب دیلوناز سازه
( برای هر سازه AVEاعتبار ترکیبی، آلفای کرونبا  و متوس  واریانس استراج شده )مقادیر 

ها به ترتیتب بتاالتر   گلدشتاین و آلفای کرونبا  برای همه سازه-دهد. ضریب دیلونرا نشان می
الزم بیشتتر استت. همچنتین مقتادیر متوست        9/0است که از حداقل مقتدار   814/0و  889/0از 

الزم بیشتر است  9/0است که از حداقل مقدار  811/0و  998/0ده هم بین واریانس استتراج ش
های نشتانگرهای ختود را تبیتین    درصد از واریانس 90ها حداقل که به معنای آن است که سازه

 .اندکرده
ها، بار عاملی برای هر معترف بایتد بیشتتر از    در روش حداقل مربعات جزئی برای پایایی معرف

یالیتت  ها )مقادیر 3. نتایج این آزمون در جدول (Fornell & Larcker, 1981) باشد 9/0
ها هایی که بار عاملی آنتوان معرفکند در صورتی میبایدو بیان میشده( قابل مشاهده است. 

هتا بیشتتر از   هست را حفظ نمتود کته متوست  واریتانس استتتراج شتده ستازه آن        9/0کمتر از 
 9/0هتا بیشتتر از   معرفبیشتر مقادیر اکثریت بارهای عاملی (. 4354و همکاران،  باشد )آذر9/0

-حداقل بار عاملی را دارا نمیهستند که 9/0کمتر از با بارعاملی  اهاز معرف بعضیاست، فق  

-که با توجه به مقدار متوس  واریانس استتراج شده برای ستازه  (،II4, II5)برای مثال، باشند

 .شودها حذف نمیمعرف است این 9/0بیشتر از ها که های آن
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 نتایج بررسی اعتبار متغییرها -4جدول

 AVE آلفای کرونباخ متغیر
Composite 
Reliability 

 8591/0 1391/0 8993/0 سود مورد انتظار

 5198/0 9119/0 8513/0 عملکرد مالی

 8899/0 1431/0 8141/0 یکپارچگی مشتری

 5141/0 9111/0 5149/0 مشتری مداری

 5039/0 1934/0 8199/0 یت تقاضاعدم قطع

 5059/0 9981/0 8811/0 یکپارچگی داخلی

 5380/0 111/0 5134/0 فرهنگ سازمانی

 5110/0 1911/0 5039/0 عملکرد عملیاتی

 8589/0 1354/0 8988/0 کنندهیکپارچگی تامین

 5151/0 8111/0 5150/0 عدم قطعیت تامین

 /5110 8011/0 5495/0 عدم قطعیت تکنولوژی

 
ها باید ، جذر متوس  واریانس استتراج شده سازهشدهها توصیه رای بررسی روایی سازهب

با  ها باشد. این امر نشانگر آن است که همبستگی سازهبیشتر از همبستگی آن با سایر سازه
 (1) در جدول .(Chin, 1998)ت ها اساش با سایر سازهنشانگرهای خود بیشتر از همبستگی

 .روایی تک تک ابعاد ارائه شده استنتایج 
 شده استتراج انسیوار متوس  جذر وی همبستگ سیماتر -1جدول

 

 سود

مورد 

 انتظار

عملکرد 

 مالی

ی گیکپارچ

 مشتری

مشتری 

 مداری

عدم 

قطعیت 

 تقاضا

 یکپارچگی

 داخلی

 

فرهنگ 

 سازمانی

عملکرد 

 عملیاتی

 یکپارچگی

تامین 

 کننده

عدم 

قطعیت 

 تامین

عدم 

قطعیت 
 وژیتکنول

           9581/0 سودمورد انتظار

          8933/0 1999/0 عملکرد مالی

یکپارچگی 
 مشتری

3995/0 1983/0 9834/0    
 

    

        8930/0 1910/0 4911/0 1913/0 مشتری مداری

عدم قطعیت 
 تقاضا

0110/0- 4551/0- 4105/0- 0099/0 8084/0  
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یکپارچگی 
 داخلی

3011/0 3191/0 9015/0 1955/0 
4415/0
- 

9191/0 
 

    

 4850/0 1008/0 1311/0 4911/0 فرهنگ سازمانی
4898/0
- 

1819/0 8194/0     

 3051/0 1109/0 1918/0 1994/0 عملکرد عملیاتی
3911/0
- 

3831/0 
1913/0 

8119/0    

یکپارچگی 
 کنندهتامین

4580/0 3841/0 1959/0 3195/0 
4415/0
- 

1911/0 
3191/0 

9398/0 9551/0   

عدم قطعیت 
 تامین

1081/0- 1541/0- 1150/0- 
0511/0
- 

1851/0 1991/0- 
1411/0- 3094/0

- 
4994/0- 5095/0  

عدم قطعیت 
 تکنولوژی

0383/0 4518/0- 4101/0- 
0849/0
- 

1411/0 0151/0- 
4114/0- 1448/0

- 
4019/0- 9819/0 8598/0 

 

رنگ شده بار عاملی  بل مشاهده است )مقادیر( قا3ها نیز در جدول شماره )بار عاملی گویه
ها، بار عاملی دهد(. در روش حداقل مربعات جزئی برای پایایی معرفها را نشان میمعرف

مقادیر تمامی  .(Hooshangi et al., 2016)باشد  9/0برای هر معرف باید بیشتر از 
 ها است.معرف است که نشانگر پایایی مناسب 9/0ها بیشتر از بارهای عاملی معرف
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 بارهای عرضی و عاملی  -3جدول 
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های پژوهش اختصاص های این تحقیق به آزمون الگوی ساختاری و فرضیهدسته دوم یافته
رابطه میان متغیرهای تحقیق بر اساس فرضیات تحقیق، مدل مفهومی و ( 1. جدول شماره )دارد
هم در ارتباط با جدول ذیل این است که روابطی که دهد. نکته ممیارائه  مدل نرم افزاری را 1

 0009ها بیشتر از آن pشوند و روابطی که مقدار باشد تایید می 0009کمتر از  pدر آن مقدار 
 شوند.باشد مورد تایید واقع نمی

  های ساختاریهای تحقیق بر اساس نتایج مدل. نتیجه فرضیه1جدول  

 م مدل سو مدل دوم  مدل اول متغیرها

یکپارچگی زنجیره  ←های داخلی  محرک

 تامین
118/0*** 311/0*** 311/0*** 

یکپارچگی زنجیره  ←ی خارجی ها محرک

 تامین
131/0-

*** 
418/0-* 419/0- 

 ***111/0 ***111/0 ***119/0 عملکرد مالی ←یکپارچگی زنجیره تامین 

 ***955/0 ***955/0 ***101/0 عملکرد عملیاتی ←یکپارچگی زنجیره تامین 

 محرکها و یکپارچگی ش تعدیلگری فرهنگ سازمانی در ارتباط بیننق

یکپارچگی زنجیره  ←های داخلی محرک

 تامین
- - 491/0 

 یکپارچگی زنجیره  ←ی خارجی ها محرک

 تامین
- - 418/0* 

 منبع: محاسبات محققین   

* P < 0/05  

** P < 0/01 

*** P < 0/001  
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232/0-***  

864/0***  

272/0  

264/0*  

867/0***  

602/0***  

 دهد.و مدل نهائی تحقیق را به همراه ضرایب نهائی نشان می ( نتایج کلی1شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل نهایی تحقیق -1شکل 

گیريوپیشنهادهانتیجه

سازمانها برای مقابله با تغییرات بازار، نیازهای متغیر مشتریان، فشار رقبا، کاهش مواد اولیه، 
اهش اثرات نامطلوب این عوامل هستند و یکچارچگی افزایش قیمتها و... نیازمند راهی برای ک

های تامین یکپاچه قدرتی حلهای موجود در این زمنیه است. زنجیرهزنجیره تامین از بهترین راه
به مراتب بیشتر از اعضای منفرد در این رابطه دارند. یکی از عوامل کلیدی در موفقیت 

میاری و همکاری نزدیک بین تمام های تامین فراهم آوردن امکان هیکپارچگی زنجیره
های از طریق یکپارچگی داخلی و خارجی اعضای آن است. این سط  از همکاری در زنجیره

های داخلی بر های تحقیق مشتص شد که محرکبر اساس یافته حاصل خواهد شد.
ران و همکا 4یکپارچگی زنجیره تامین تاثیر مثبت و معناداری دارد و در تطابق با تحقیق وونگ

ها با تمرکز و اهمیت ( است. به این معنا که سازمان1001) 1( و فرولیچ و وستبروک1044)
توانند عالوه بر کسب منافعی همچون جذب مداری و سود مورد انتظار باال، میدادن به مشتری

 

1 Wong 
2 Frohlich & Westbrook 

محرکهای 
 داخلی

محرکهای 
 خارجی

یکپارچگی 
 زنجیره تامین

عملکرد 
 مالی

عملکرد 
 عملیاتی

فرهنگ 
 سازمانی
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-مشتری، رضایت و وفاداری او، تامین نیازهای به موقع مشتری، باالبردن سط  فروش، سرمایه

برای توسعه منابع ملی خود و کسب نر  سود باالتر از قبل و...، به فرایند ایجاد  گذاری
های دوجانبه و کارساز یکپارچگی بین اعضای داخل سازمان و افزایش هماهنگی و همکاری

شود که تعامل میان واحدهای متتلف کمک شایانی خواهد نمود. در این حالت گفته می
تواند به نفع سازمان تمام شود زیرا از این طریق م اطالعات میگسترده، هماهنگی باال و تسهی

ریزی و اجرا خواهند شد. تمام واحدهای سازمان یکدست شده و فرایندها به طور بهینه برنامه
محرکهای خارجی تاثیر منفی بر ایجاد یکپارچگی زنجیره تامین در سازمانها دارد، این نتیجه با 

باشد. وجود عدم اطمینان در عرضه، تقاضا ( همسو می1044) نتیجه تحقیق وونگ و همکاران
های و تکنولوزی سبب خواهد شد تا شرکتها برای حفظ موقعیت خود و برای مقابله با آسیب

ناشی از عدم اطمینانها کمتر به سمت یکپارچگی و تلفیق متمایل گردند. در این مورد 
مطلوب ناشی از وجود عدم اطمینان در سازمانهای عضو زنجیره تامین برای کاهش اثرات نا

ها و روند تا از طریق آنها هزینههایی پیش میعرضه، تقاضا و تکنولوژی به سمت برنامه
شود تا میزان اعتماد و های آینده به طرز چشمگیری کاهش یابد. عدم ثبات سبب میشکست

طور فردی برای ها بهها برای جلب اعتماد سایر اعضا کاهش یابد، و برنامهاطمینان شرکت
ها طراحی گردد. در این صورت اگر مشکلی از نظر کاهش تقاضا و عرضه برای تولید سازمان

محصول و یا تغییر ناگهانی در نوع تکنولوژی مورد استفاده برای هرکدام از شرکتها پیش آید، 
طمینان در هر آثار آن مشکل دامن سایر شرکتها را نتواهد گرفت. در نتیجه وقتی میزان عدم ا

سه مورد )عرضه، تقاضا و تکنولوژی( برای سازمانها پیش آید در صورت عدم وجود 
یکپارچگی فق  همان شرکت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و سایر شرکتها از تبعات آن 
مصون خواهند بود. در نتیجه عدم اطمینان سبب کاهش یکپارچگی میان اعضای زنجیره تامین 

نشان داد که یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری و عملیاتی سازمان خواهد شد. نتایج 
و همکاران  1ئوها ( و1041و همکاران ) 4تاثیر مثبت دارد. این نتیجه نیز با نتیجه تحقیق بهشتی

هایی برای های تامین یکپارچه شایستگی( در تطابق کامل است. یعنی در زنجیره1041)
ها که به تبع آنها برتری در عملکرد عملیاتی و تجاری برای سازمان ها ایجاد خواهد شدسازمان
های ترین ارکان در زنجیرهشود. بتش عملیاتی سازمانها یکی از مهمترین و حیاتیعاید می

 

1 Beheshti 
2 Huo 
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ای برای این تامین است که با ایجاد یکپارچگی در کل زنجیره تامین مزایا و فرصتهای بهینه
های برجسته سازمان در عملکرد یق برتریها و شایستگیشود که از آن طربتش عاید می

های لجستیک، تولید و تحویل به موقع، کاهش شود. افزایش قابلیتعملیاتی مشتص می
موجودی انبار، کاهش فساد و تتریب مواد اولیه، افزایش سرعت تولید، ارائه خدمات پس از 

ست که بعد از ایجاد یکپارچگی های عملکرد عملیاتی سازمانهافروش و... همگی از خروجی
های عملیاتی، ی رشد و توسعه فعالیتیابند. در نتیجهدر زنجیره همگی رشد و بهبود می

وضعیت مالی سازمان نیز به سبب افزایش فروش، رشد سهم بازار، افزایش نر  بازگشت 
ن بهبود سرمایه و رشد سود نهایی سازمان توسعه خواهد یافت و وضعیت مالی و تجاری سازما

 خواهد یافت.
های داخلی و در این تحقیق نقش فرهنگ سازمانی به عنوان تعدیلگر در رابطه بین محرک

خارجی و یکپارچگی زنجیره تامین مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که فرهنگ 
نرا تواند بر رابطه بین محرکهای خارجی و یکپارچگی تاثیر مثبت داشته باشد و آسازمانی می

باشد. به این ( در یک راستا می1040تعدیل نماید که با نتیجه تحقیق برانشیدل و همکاران )
ثباتی عرضه، تقاضا و تکنولوژی تواند جو حاکم برای غلبه بر بیمعنا که فرهنگ سازمانی می

 را تعدیل نموده و افراد و سازمانها را برای ایجاد هماهنگی، تعامالت بیشتر و یکپارچگی در
بین تمام اعضای زنجیره تامین هدایت نماید. نتایج نشان داد که سازمانهایی که به فرهنگ 
سازمانی خود اعتماد و اعتقاد بیشتری دارند و آنرا در همه ابعاد و فعالیتهای خود به اجرا در 

در آورند توانایی بیشتری برای کاهش تاثیرات ناشی از عدم اطمینانها دارند. اما این نتیجه می
مورد محرکهای داخلی سازگار نیست زیرا تمرکز محرکهای داخلی بر مشتری مداری و 

های داخلی سازمان در سودآوری است و فرهنگ سازمانی تاثیری بر متعادل کردن برنامه
در زیر چند کاربرد مدیریتی  مقابل مشتری و افزایش سود در جهت ایجاد یکپارچگی ندارد.

 شود:می حاصل از این تحقیق ارائه
 ها شود که مدیران سازمانبا توجه به تاثیر مثبت یکپارچگی بر عملکرد سازمان پیشنهاد می

ای طراحی نمایند تا تسهیالت الزم برای ایجاد و های خود را به گونهفعالیتهای سازمانی و برنامه
ب شده و ها بوجود آمده و تمام اعضای زنجیره تامین ترغیاجرای یکپارچگی در سط  سازمان
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با اجرای این فرایند از فواید مالی و عملیاتی حاصل از آن که در عملکرد سازمان به چشم 
 خواهد خورد بهره ببرند.

  کنندگان، مشتریان و سایر از آنجائیکه ایجاد مشارکت و گسترش رواب  بهینه با تامین
التزام بیشتری برای اعضای زنجیره کار آسانی نیست، بنابراین الزم است تا مدیران تعهد و 

انجام کار و عقد قرارداد داشته باشند. همچنین جلب اعتماد اعضا نیز باید با دقت بیشتری انجام 
گیرد، زیرا الزمه داشتن قراردادهای پایدار، وجود حس اطمینان و اعتماد اعضای زنجیره نسبت 

 به هم است.

 کاهش اثرات نامطلوب عدم  شود که مدیران برایبا توجه به نتایج حاضر، پیشنهاد می
گانه )عرضه، تقاضا و تکنولوژی( از ابزارهای فرهنگی استفاده نمایند. های سهاطمینان

های جدید کارکنان، معرفی الگوهای فعالیتهایی همچون آموزش همگانی، حمایت از ایده
غلبه بر عدم تواند در ایجاد زمینه برای های موفق و... میمناسب در این زمینه همچون سازمان

 قطعیتها و توسعه یکپارچگی کمک زیادی به مدیران نماید.

 گردد:در آخرین بتش از مقاله، چند پیشنهاد پژوهشی نیز ارائه می
 بندی سازمانها بر اساس نوع فرهنگ شود تا در تحقیقات بعدی، با تقسیمپیشنهاد می

بی قرار گیرد تا دید بهتری مشترک، تاثیر هر فرهنگ بر عملکرد زنجیره تامین مورد ارزیا
 های تامین یکپارچه بدست آید.نسبت به تاثیر فرهنگهای گوناگون بر عملکرد زنجیره

  تحقیقی توس  یونوس انجام گرفت که فرهنگ سازمانی با دو بعد بر 1043در سال ،
-(، در زنجیره تامین مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهاد می4555بندی کامرون )اساس تقسیم

بندی برای ارزیابی نقش فرهنگ بر زنجیره تامین د تا در تحقیقات بعدی از این تقسیمشو
 استفاده گردد.

 شود در تحقیقات آتی، تاثیر فرهنگ بر ریسک زنجیره تامین یکپارچه نیز پیشنهاد می
 مورد ارزیابی قرار گیرد تا نقش آن در کاهش یا افزایش ریسک، آشکار گردد.

  گردد، تا از شرکتهای تولیدی سایر استانهای صنعتی نیز پیشنهاد میانجام این تحقیق در
این طریق نقش فرهنگ بومی آن منطقه نیز بر یکپارچگی و عملکرد زنجیره تامین شرکتها 

 مشتص گردد.
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