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 یکپارچگی زنجیره تأمین و عدم قطعیت تقاضا بر عملکرد بنگاه تأثیر
 

 **رضا سعیدی ساعی  *رزا هندیجانی،

 
 12/5/99تاریخ پذیرش: -5/9/59تاریخ دریافت:

 
 چکیده:

قطعیت تقاضا و انواع مختلف یکپارچگی زنجیره تأمین شامل یکپارچگی در این تحقیق تأثیر رابطه تعاملی عدم 

و با استفاده از  داخلی، فرایند و محصول بر روی عملکرد بنگاه در ابعاد عملیاتی و مالی به روش پیمایشی

پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعات پیشین تأثیر تعاملی یکپارچگی زنجیره تأمین با عدم قطعیت 

های فعال  قاضا بر روی عملکرد به شکل انجام شده در این مقاله انجام نشده است. جامعه آماری تحقیق شرکتت

بنگاه از طریق ارسال پرسشنامه به  95های  شوند. داده سازی خودرو و فوالد را شامل می در صنایع قطعه

رسی فرضیات تحقیق مورد جهت بر 59نسخه  SPSSافزار  آوری شد و با استفاده از نرم ها جمع شرکت

ها از مدل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد و متغیر صنعت  وتحلیل قرار گرفت. برای آزمون فرضیه تجزیه

دهد که یکپارچگی در ابعاد داخلی و فرایند  های تحقیق نشان می عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد. یافته به

مثبت دارد. در مقابل، یکپارچگی در بعد محصول بر روی عملکرد مالی بر روی عملکرد عملیاتی و مالی تأثیر 

شوند، یکپارچگی فرایند موجب  ها با عدم قطعیت در حوزه تقاضا مواجه می که بنگاه تأثیر منفی دارد. هنگامی

لی و ها به یکپارچگی در ابعاد داخ شود بنگاه شود. با توجه به نتایج تحقیق توصیه می بهبود عملکرد مالی می

عالوه، در  دهند. به فرایند بپردازند؛ زیرا این دو نوع یکپارچگی هم عملکرد مالی و هم عملیاتی را بهبود می

ها بهتر است یکپارچگی فرایند را در اولویت قرار دهند. همچنین، نوع صنعت  شرایط عدم قطعیت تقاضا، بنگاه

 تأثیری بر نتایج نداشته است.
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 مقدمه

های فراوانی در عرصه رقابت همراه بوده است.  ها با چالش هزاره سوم برای بسیاری از سازمان

ها و برقراری ارتباطات نزدیک و گسترده بین  پذیری، کاهش هزینه نیاز به انعطاف

را بر آن داشته است که برای حفظ  ها کنندگان شرکت کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع تأمین

ها در سازمان خود  سازی سیستم بقاء در محیط رقابتی و پویای امروزی با استفاده از یکپارچه

سازی زنجیره تأمین  (. یکپارچه1951مزیت رقابتی به دست آورند )غضنفری و فتح اله، 

تواند  شده است که می  وکار شناخته های رقابتی در دنیای کنونی کسب عنوان یکی از مزیت به

ها داشته باشد )محمدی و  توجهی بر افزایش سودآوری و بهبود عملکرد مالی شرکت تأثیر قابل

 .(1959همکاران، 

پذیرفت. این  ها در سطح خود سازمان انجام می های بنگاه در گذشته، بسیاری از فعالیت

توان  کرده است که از آن میان می ها در شرایط کنونی به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا فعالیت

ها این  به تهیه مواد اولیه، کنترل موجودی و توزیع کاالها اشاره نمود. امروزه، همه بنگاه

توانند فعالیت نمایند و برای رسیدن به  تنهایی نمی ها خود به اند که شرکت موضوع را پذیرفته

کنندگان و  تأمین شامل تأمیناهداف خود نیاز به مشارکت و همکاری سایر اعضای زنجیره 

سازی زنجیره تأمین و  های یکپارچه (. مزیت1959مشتریان دارند )باورصاد و همکاران، 

نظران قرارگرفته  هماهنگی بین شرکای زنجیره تأمین در صنایع گوناگون مورد تأیید صاحب

برشمرده  ها عنوان یکی از عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد سازمان ( و به5212است )فلین، 

 .(5229شود )ون در وارت و ون دانک،  می

ها اثرگذار  تواند بر عملکرد بنگاه یکپارچگی زنجیره تأمین به دو روش مستقیم و غیرمستقیم می

باشد. در روش مستقیم، همکاری نزدیک بنگاه با شرکای زنجیره تأمین جهت ایجاد ارتباط 

رفته در زنجیره تأمین و بهبود عملکرد بنگاه بین توانمندی رقابتی سازمان، اقدامات صورت پذی

؛ کیم، 5229شود )ژائو و همکاران،  موجب رسیدن به سطح باالتری از عملکرد سازمانی می

توانند با ایجاد سطح باالیی از هماهنگی و  (. در روش غیرمستقیم، تولیدکنندگان می5225

یی و حذف نمایند و در مقابل، آفرینی هستند را شناسا هایی که فاقد ارزش مشارکت، فعالیت
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های تحویل کاال را تقویت نمایند تا شرایط برای افزایش  کیفیت محصوالت و توانمندی

 .(5229فروش مهیا بشود )روزنویگ و همکاران، 

ها با طیف وسیعی از انواع مختلف آن مواجه  عدم قطعیت از عوامل اقتضایی است که بنگاه

باشند  ریزی تولید با انواع مختلف عدم قطعیت مواجه می امهها در هنگام برن هستند. سازمان

( عدم قطعیت در زنجیره تأمین را در سه 5211(. فلین )1955آقا و همکاران،  )رضوی حاجی

بندی نمود. در سطح خرد دارای پیچیدگی کمتری است و به  دسته خرد، میانه و کالن دسته

ه دارد که بنگاه در امور روزمره با آن روبرو های اطالعات و مواد اشار عدم قطعیت در جریان

شود. عدم قطعیت در سطح خرد با اطالعاتی  شود و منجر به انحراف از برنامه تولید می می

عنوان نمونه،  بینی است که به های شبکه توزیع قابل پیش سروکار دارد که بر اساس داده

(. عدم قطعیت در سطح میانه 5211ن، توان به متغیر بودن تقاضای مشتریان اشاره نمود )فلی می

موقع  موقع، عدم انتقال بدون تحریف و عدم انتقال به شامل عدم دریافت اطالعات کافی و به

بینی فروش، کنترل سطح  های پیش باشد که منجر به بروز مشکالتی در حوزه اطالعات می

شود. عدم  موقع می های به های تحویل و پرداخت ریزی تولید، زمان موجودی انبار، برنامه

قطعیت در سطح کالن دارای پیچیدگی بیشتری است و در اثر عواملی مانند بالیای طبیعی، 

در این  .(5211دهد )فلین،  های مشتریان و تغییر شرایط اقتصادی رخ می تغییرات در خواسته

خرد عنوان یکی از عوامل اصلی عدم قطعیت در سطح  تحقیق، تمرکز بر عدم قطعیت تقاضا به

 و اثر تعاملی آن با یکپارچگی در زنجیره تأمین بر روی عملکرد بنگاه است.

های تحقیقات قبلی در مورد ارتباط بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد بنگاه  یافته

دهنده تنوع نتایج و در بعضی موارد ناسازگاری نتایج با یکدیگر است )ژائو و همکاران،  نشان

تأمین بر عملکرد عملیاتی  (. تأثیر یکپارچگی زنجیره5215و و ژائو ؛ ه5212؛ فلین، 5219

؛ گیمنز و 5229ها تحت تأثیر عوامل محیطی گوناگونی قرار دارد )تورکوالینن،  سازمان

بندی دقیقی در خصوص  (. در حال حاضر، جمع5211؛ ونگ و همکاران، 5215همکاران، 

تأمین و عملکرد سازمان حاصل نشده است  عوامل اثرگذار بر رابطه بین یکپارچگی زنجیره

(. کتوکیوی و شرودر 5229؛ ون در وارت و ون دونک، 5229)فابی کاستس و جاهر، 
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های عملیاتی  های متفاوت در خصوص اثربخشی فعالیت ( عنوان نمودند که یافته5225)

تضایی مؤثر بر ها احتماالً ناشی از عدم توجه به متغیرهای اقتضایی باشد. از متغیرهای اق شرکت

(، 5252توان به دیجیتالی شدن زنجیره تأمین )سید قربان و همکاران،  ها می عملکرد سازمان

(، 5252)فتورچیان و کاظمی،  5.2(، صنعت 5215گیری )لیو و همکاران،  رفتارهای تصمیم

ی حکمرانی سازمانی )جن و ها (، مکانیزم5212عدم قطعیت تقاضا )فلین و همکاران، 

( اشاره نمود. عدم قطعیت 5211های قرارداد )لیکس و همکاران،  ( و مؤلفه5215، همکاران

 گذارد. رود که بر عملکرد بنگاه تاثیر می تقاضا یکی از عوامل مهم اقتضایی به شمار می

در تحقیقات پیشین تأثیر عدم قطعیت تقاضا بر رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد 

(. با این وجود، با 5219؛ لو و همکاران، 5212ت )دینگ و همکاران، بنگاه مطالعه شده اس

های این حوزه و عوامل مختلف اثرگذار بر نتایج همچنان نیاز به تحقیقات  توجه به ویژگی

(. جدول شماره 5212شود )تاریفا فرنداندز و بورگس جیمنز،  بیشتر در این حوزه احساس می

بندی و مقایسه این مطالعات از  مطالعات گذشته به دستهیک در بخش مبانی نظری و مروری بر 

 پردازد.  ابعاد مختلف می

بندی  تحقیق حاضر سه تفاوت عمده با تحقیقات پیشین دارد. اولین تفاوت مربوط به  تقسیم

انواع یکپارچگی خارجی در زنجیره تأمین است. در مطالعات پیشین، یکپارچگی خارجی به 

گان و یکپارچگی با مشتریان تقسیم شده بود. در این تحقیق، کنند یکپارچگی با تأمین

یکپارچگی خارجی در ابعاد یکپارچگی محصول و فرایند مطالعه شده است. علت استفاده از 

بندی اهمیت داشتن یک نگاه جامع در زنجیره تأمین است )بشیری و مهاجرتبریزی،  این تقسیم

نگر به مجموعه واحدها در  تا یک دید کل کند بندی مطالعه حاضر کمک می (. تقسیم5212

کنندگان و مشتریان آن داشته باشیم  عنوان یک کل یکپارچه شامل بنگاه، تأمین زنجیره تأمین به

صورت مجزا بررسی کنیم. تفاوت  کنندگان را از مشتریان به جای اینکه یکپارچگی با تأمین به

زمان دو نوع عملکرد مالی و عملیاتی  دوم این تحقیق با تحقیقات قبلی، در نظر گرفتن هم

که در مطالعات پیشین اغلب تنها یک بعد عملکرد مورد سنجش قرار گرفته  است. درحالی

( تنها تأثیر عدم قطعیت تقاضا و 5219است )برای مثال، در مطالعه ونگ و همکاران )
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در مطالعه لو  یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی بررسی شده است. به همین ترتیب،

( تنها تأثیر عدم قطعیت تقاضا و یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی بررسی 5219)

های  ای مشابه بر روی بنگاه شده است(. نکته سوم آن است که در تحقیقات پیشین مطالعه

ایرانی صورت نگرفته است و این تحقیق اولین تحقیقی است که در آن تأثیر یکپارچگی 

ه تأمین در سه بعد داخلی، محصول و فرایند و رابطه تعاملی آن با عدم قطعیت تقاضا بر زنجیر

های ذکر  های ایرانی سنجیده شده است. با توجه به تفاوت عملکرد مالی و عملیاتی بر روی بنگاه

شده، تحقیق حاضر دارای نوآوری است و هدف آن است که با ارائه شواهد تجربی در خصوص 

عنوان یکی از عوامل اقتضایی مهم بر رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین  طعیت تقاضا بهتأثیر عدم ق

 و عملکرد بنگاه، به غنی نمودن ادبیات موضوع در این حوزه کمک شود.

های زنجیره تأمین و ابعاد یکپارچگی آن، عدم قطعیت  در ادامه، به ارائه مبانی نظری در حوزه

شود. سپس، مطالعات پیشین در مورد رابطه بین یکپارچگی  یو عدم قطعیت تقاضا پرداخته م

زنجیره تأمین و عملکرد بنگاه و همچنین رابطه تعاملی متأثر از عدم قطعیت تقاضا مرور خواهد 

ها در  ها و تحلیل آن شود. بیان داده شناسی پژوهش پرداخته می شد. در بخش بعدی، به روش

 شود. های پژوهش پرداخته می حث در خصوص یافتهشود و در انتها، به ب ادامه ارائه می

 

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته

 بنگاه یکپارچگی زنجیره تأمین، عدم قطعیت و عملکرد

طدور   هدایی اسدت کده بده     (، زنجیره تأمین شامل کلیه واحدد 5219بنا به تعریف چوپرا و میندل ) 

هدا،   مستقیم یا غیرمستقیم در برآورده سازی درخواست مشدتریان درگیدر هسدتند. بده عقیدده آن     

ونقدل،   هدای حمدل   شدود و شدرکت   کنندگان نمی زنجیره تأمین محدود به تولیدکنندگان و تأمین

گیرد. در درون هدر سدازمان، زنجیدره     فروشان و حتی خود مشتریان را نیز در برمی هانبارها، خرد

های توسعه محصول جدیدد، بازاریدابی، عملیدات،     تأمین تمام واحدهای آن سازمان مانند بخش

ندوعی درگیدر دریافدت     گیرد که هر یدک بده   توزیع، مالی و خدمات مشتریان و غیره را در برمی
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 شوند. آن می درخواست مشتری و اجرای

شود که تولیدکننده با شرکای زنجیره  یکپارچگی زنجیره تأمین به سطح مشارکتی اطالق می

سازمانی خود را  سازمانی و برون تأمین خود همکاری استراتژیک داشته و فرایندهای درون

ز (. اکثر مطالعات قبلی ا5212نماید )فلین و همکاران،  ها مدیریت می طور مشارکتی با آن به

سازی اطالعات بین  عنوان یک رویکرد جهت یکپارچه یکپارچگی زنجیره تأمین به

(. 5225اند )پاگل،  کنندگان و مشتریان یادکرده کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع تأمین

که بعضی از تعاریف یکپارچگی زنجیره تأمین بر جریانات مواد و اجزاء تأکید دارند،  درحالی

اند )فلین و همکاران،  اطالعات، منابع و وجوه نقد تمرکز کردهبرخی دیگر بر جریانات 

بر اساس تحقیقات گسترده صورت گرفته، یکپارچگی زنجیره تأمین فواید زیادی  .(5212

؛ 5225توان به عملکرد مطلوب مالی )اوغازی،  برای بنگاه به همراه دارد که در این میان می

؛ ویکری و همکاران، 5225؛ کیم، 5212ن، ؛ فلین و همکارا5229روزنویگ و همکاران، 

( و 5221؛ کیم و چای، 5229؛ زیالنی و راجاگوپال، 5225(، رضایت مشتری )اوغازی، 5229

( افزایش ظرفیت نوآوری سازمان )آدبانجو و 5225؛ کیم، 5225افزایش سهم بازار )اوغازی، 

( و افزایش وفاداری 5215(، بهبود فرایند تحویل کاال )دورینگ و همکاران، 5219همکاران، 

 .( اشاره نمود5215مشتریان )یانگ و همکاران، 

های گوناگونی برای ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین در تحقیقات پیشین در نظر  بندی دسته

( یکپارچگی خارجی بنگاه را در ابعاد 5229شده است. روزنویگ و همکاران ) گرفته

بندی نمودند. استیونز  گان و مشتریان نهایی دستهکنند کنندگان، توزیع یکپارچگی با تأمین

( یکپارچگی زنجیره تأمین را در ابعاد یکپارچگی داخلی، یکپارچگی خارجی و 1595)

کند. در اکثر تحقیقات قبلی، یکپارچگی زنجیره تأمین در  بندی می یکپارچگی عملکردی دسته

؛ 5225است )اوغازی،  بندی شده یمکننده و با مشتری تقس های یکپارچگی داخلی، با تأمین دسته

؛ ژائو، 1959؛ رمضانیان و همکاران، 1955؛ حسینی و شیخی، 5211بون ایت و پونگ پانارات، 

؛ 5225؛ کیم، 5229؛ کوفتروس و همکاران، 1959؛ فضلی و امین افشار،5212؛ فلین، 5219

(. هو و 1951؛ وهاب پور و صفر زاده، 5211؛ ونگ و همکاران، 5219لطفی و همکاران، 
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بندی یکپارچگی داخلی، محصول و  ( دسته5229( و فابی کاستس و جاهر )5215همکاران )

بندی یکپارچگی زنجیره  فرایند را برای یکپارچگی زنجیره تأمین برگزیدند که مبنای دسته

جای تفکیک یکپارچگی خارجی به  در این پژوهش، به .تأمین در این تحقیق قرارگرفته است

زمان  کنندگان و مشتریان، از دیدگاه فرایند محور و باهدف مطالعه هم با تأمینیکپارچگی 

دهد تا  کنندگان و مشتریان به موضوع نگریسته شده است. این امر امکان می روابط با تأمین

تر  ای پرداخت که پیش بتوان به تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بنگاه را از زاویه

( یکپارچگی خارجی را به یکپارچگی 5215خته شده است. هو و همکاران )کمتر به آن پردا

کنندگان و مشتریان  اند. داشتن دید یکپارچه با تأمین در ابعاد فرایند و محصول تقسیم نموده

های این تحقیق نسبت به اکثریت تحقیقات پیشین است که  درزمینه فرایند و محصول از مزیت

صورت مجزا مورد مطالعه قرار گرفته بوده  کنندگان و مشتریان به ها یکپارچگی با تأمین در آن

 است.

های  ها، روندها و استراتژی یکپارچگی داخلی به سطحی که یک تولیدکننده شیوه فعالیت

نماید، اطالق  دهی می منظور فراهم نمودن نیازهای مشتریان خود سازمان سازمان خویش را به

کپارچگی محصول به مشارکت و درگیر سازی (. ی1551شود )کاهن و منتزر،  می

؛ 5215کنندگان و خریداران در توسعه محصوالت جدید اشاره دارد )هو و همکاران،  تأمین

(. یکپارچگی محصول به دنبال آن است که از 5229؛ واگنر، 5222خزانچی و همکاران، 

دید پشتیبانی طریق ایجاد تعامالت نزدیک با شرکای زنجیره تأمین از توسعه محصوالت ج

(. یکپارچگی فرایند ایجاد نمودن فرایندهای مشارکتی و 5222نماید )کوفتروس و همکاران، 

کنندگان و مشتریان است. یکپارچگی فرایند به دنبال پشتیبانی از تولید  هماهنگ شده با تأمین

 (.5215؛ هو و همکاران، 5215باشد )کیم و همکاران،  محصول و تحویل آن می

بینی تأثیرات حاصل از تغییرات بر  ت ناشی از تغییر وضعیت محیط، عدم توانایی پیشعدم قطعی

محیط، و ناتوانی در برآورد پیامدهای مورد انتظار ناشی از واکنش به تغییرات محیطی است 

( سرآغازی برای ورود موضوع عدم قطعیت به 1512(. مطالعه تامپسون )1592)میلیکن، 

، در تحقیقات تجربی 51ها بعد در دهه اول قرن  ان بود و سالتحقیقات حوزه تئوری سازم
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(. 5212حوزه مدیریت زنجیره تأمین به مبحث عدم قطعیت پرداخته شد )هولت و همکاران، 

گیری عدم قطعیت بر اساس متغیرهایی نظیر  بعضی از تحقیقات پیشین به سنجش و اندازه

پیرامونی اشاره نموده بودند )دین و اسنل، تقاضا، عرضه مواد اولیه، رقابت، فناوری و محیط 

(. گروهی دیگر از محققان از معیار 1592؛ ورنرفلت و کارنانی، 1595؛ کوتها و اورنه، 1551

؛ 1525؛ دانکن، 1599ادراکی جهت سنجش عدم قطعیت محیطی استفاده کردند )بورگویس 

ادراک خود از عدم  ها عنوان نمودند که مدیران بر اساس (. آن1592سوامیداس و نول، 

 .کنند گیری می قطعیت محیطی تصمیم

های نزدیک با  وسیله هماهنگی ( دریافتند که عدم قطعیت به5222بونیاتان و پاور )

شدن با عدم قطعیت، هماهنگی  کنندگان و مشتریان قابل کاهش است. در هنگام مواجه تأمین

تواند از کاهش سود  دی میگیری در زمینه موجو بین اعضای زنجیره تأمین جهت تصمیم

(. مشتریان در ابتدای جریان 1959اعضاء زنجیره تأمین بکاهد )نوری هرزویلی و همکاران، 

شدن با عدم قطعیت، افزایش سطح  اطالعات در زنجیره تأمین قرار دارند و در هنگام مواجه

ود و نقش ش بینی بهتر تقاضا منجر می ها به پیش روابط و دریافت اطالعات بیشتر از آن

اند و  کنندگان در ابتدای جریان مواد قرارگرفته تأثیرگذار مثبتی بر عملکرد بنگاه دارد. تأمین

ها  تواند موجب کاهش هزینه ها جهت تولید محصوالت جدید می درگیر نمودن زودهنگام آن

 بشود و تأثیر مثبت بر عملکرد مالی بنگاه را با خود به همراه داشته باشد.

(. عدم قطعیت 5211بندی است )فلین،  در سه سطح خرد، میانه و کالن قابل دستهعدم قطعیت 

های کاری که دارای پیچیدگی و پویایی  در سطح خرد در فرایندهای تکراری مربوط به محیط

های محصوالت و  مشاهده است و ناشی از عدم قطعیت در جریان کمتری هستند، قابل

باشد )سوامیداس و  ریزی قبلی در ابعاد زمان و مقدار می مهاطالعات و درنتیجه، انحراف از برنا

های شبکه  (. عدم قطعیت در سطح خرد با اطالعاتی سروکار دارد که بر اساس داده1592نول، 

توان به متغیر بودن تقاضای مشتریان اشاره نمود  عنوان نمونه، می بینی است. به توزیع قابل پیش

 (.5211)فلین، 
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عنوان تفاوت بین مقدار اطالعات موردنیاز اعضای  میانه به عدم قطعیت به عدم قطعیت در سطح

(. اطالعات دقیق و 1522زنجیره تأمین و مقدار اطالعات موجود فعلی اشاره دارد )گالبریت، 

ها، کنترل  موقع زنجیره تأمین، ضمن جلوگیری از کاهش فروش، موجب تسریع در پرداخت به

شود. با افزایش پیچیدگی زنجیره  ش سطح موجودی کاال میسطح تولید و جلوگیری از کاه

(. اعضای زنجیره تأمین 5219کند )لوشنر و همکاران،  تأمین، نیاز به اطالعات افزایش پیدا می

(. 5225های متقابل نیازمند توزیع مداوم اطالعات هستند )هولت و همکاران،  به دلیل وابستگی

عنوان ویژگی ذاتی اطالعات در مسائل  عدم قطعیت به ( از1955میرفخرالدینی و بنی فاطمه )

برند. عوامل تأثیرگذار بر عدم قطعیت در سطح میانه شامل به دست آوردن  کاربردی نام می

باشد )تاشمن و نادلر،  ها در زمان معین و بدون هرگونه تحریف می اطالعات مناسب، انتقال آن

بینی  اطالعات در مورد نیازهای مشتریان، پیش ای از تواند مجموعه (. اطالعات مناسب می1529

ها، سطح موجودی کاال در انبارها، ظرفیت تولید در دسترس،  فروش، وضعیت سفارش

 .های تحویل و کیفیت باشد زمان

عدم قطعیت در سطح کالن به محیط پیچیده و متغیری اشاره دارد که شرایط مبهم و نامطلوبی 

داده است   رای مثال، زمانی که بالیای طبیعی مانند زلزله رخ(. ب5211بر آن حاکم است )فلین، 

یا تغییر ناگهانی در تقاضای مشتری به وجود آمده است، مصداق عینی عدم قطعیت در سطح 

آید. در این وضعیت، امکان دارد نوع اطالعات موردنیاز نامشخص باشد و  کالن به شمار می

(. تغییرات در 1595از محیط ارائه کنند )دفت و ویک،  ها مبهم باشند یا تفاسیر متفاوتی را داده

شرایط اقتصادی، آشفتگی بازار، شدت رقابت و آشفتگی در صنعت و فناوری از منابع اصلی 

(. بالیای طبیعی، جنگ، 5229ایجاد عدم قطعیت در سطح کالن هستند )جرماین و همکاران، 

ل وقوع کم و اثرگذاری باال هستند که اقدامات تروریستی و حوادث نیز رویدادهایی با احتما

 .(5219توانند منجر به عدم قطعیت در سطح کالن بشوند )کایوپی،  می

باوجود آنکه در نگاه اول، اثر عدم قطعیت محیطی بر روی عملکرد بنگاه منفی به نظر 

ینان تواند آثار مثبتی نیز با خود به همراه داشته باشد. بین عدم اطم رسد، اما در عمل می می

پذیری تولید نیز  داری وجود دارد و انعطاف پذیری تولید تأثیر مثبت و معنی محیطی و انعطاف



 55، زمستان 95 ، شمارههمسال هجد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 12

 

 

(. عدم قطعیت تأثیر 1952داری بر عملکرد شرکت دارد )ابراهیم پور ازبری،  تأثیر مثبت و معنی

مثبتی بر روی رابطه بین یکپارچگی خارجی و نوآوری در محصول دارد )کوفتروس و 

همچنین، عدم قطعیت در ابعاد تقاضا و فناوری موجب تقویت رابطه بین  .(5229 همکاران،

(. در این 5212شود )فنگ و همکاران،  پذیری فرایندها می مشارکت مشتریان و انعطاف

 شود. طور خاص تمرکز بر عدم قطعیت تقاضاست که در ادامه به آن پرداخته می تحقیق، به

فاکتورهای خارجی است که یک سازمان در حوزه زنجیره تأمین تقاضا ازجمله   عدم قطعیت

(. عدم قطعیت تقاضا به میزان تغییر و 5225کلی و فلورس، -شود )اولیری روبرو می  با آن

(. 5225های مشتریان اشاره دارد )چانگ و همکاران،  بینی بودن نیازها و خواسته پیش غیرقابل

مل ایجادکننده عدم قطعیت در زنجیره تأمین به شمار ترین عوا متغیر بودن تقاضا یکی از مهم

(. وجود عدم قطعیت تقاضا در هنگام طراحی 5225لوی و همکاران، -رود )سیم چی می

یابی، موجودی و تخصیص  تواند بر روی مواردی مانند مکان های زنجیره تأمین می شبکه

که عدم قطعیت تقاضا  نماید ( عنوان می5225(. گیاری )1959تأثیرگذار باشد )وحدانی، 

شده مشتریان در یک  بینی های پیش عنوان تفاوت بین تقاضای واقعی بازار و سفارش تواند به می

های  بینی ویژگی سازمان قلمداد شود. درواقع، عدم قطعیت تقاضا به سطح دشواری در پیش

 .(5229تقاضای آینده مشتریان سازمان اشاره دارد )برانشتاین و فدرگروین، 

عنوان مبنای سنجش عملکرد سازمان در تحقیقات پیشین مورد استفاده  امل مختلفی بهعو

(، 5222توان به عملکرد عملیاتی )دواراج و همکاران،  ها می قرارگرفته است که از بین آن

(، رضایت مشتری 5229؛ ویکری و همکاران، 5211عملکرد مالی )فلین و همکاران، 

(، نوآوری در تولید 5215؛ یانگ و همکاران، 5211 ؛ کیم،5225)هومبورگ و استاک، 

(، خدمات مشتری 5229های رقابتی )روزنزویگ،  (، توانمندی5222)کوفتروس و همکاران، 

( اشاره نمود. هو و 5219آبادی،  ( و ظرفیت ارائه خدمات )صوفی5229)ویکری و همکاران، 

ان معیار سنجش عملکرد بنگاه در عنو ( عملکرد مالی و عملکرد عملیاتی را به5215همکاران )

نظر گرفتند که با توجه به جامع بودن ابعاد آن و در نظر گرفتن دو جنبه عملیاتی و مالی مبنای 

 سنجش عملکرد بنگاه در این پژوهش نیز قرار گرفته است.
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با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تعدیل گری عدم قطعیت تقاضا بر روی رابطه 

پارچگی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی است و از آنجاکه تحقیقات متعددی در این بین یک

تر این تحقیقات و شفافیت وجوه تمایز  منظور بررسی دقیق زمینه در گذشته انجام شده است. به

است. این تحقیقات از ابعاد مختلف شامل کشور محل تحقیق حاضر جدول زیر تهیه شده

ها با  بندی اند. این دسته، ابعاد عملکرد و نتایج حاصل بررسی شدهتحقیق، ابعاد یکپارچگی

ها با یکپارچگی و عملکرد در زنجیره تأمین  توجه به ادبیات حوزه عوامل اقتضایی و ارتباط آن

؛ 5212و بر اساس ادبیات این حوزه انجام شده است )تاریفا فرنداندز و بورگس جیمنز، 

دهد که در  (. مرور این تحقیقات نشان می5215ران، ؛ هو و همکا5215کانوجا و جین، 

مطالعات پیشین یکپارچگی خارجی تنها از دو بعد مشتریان و تامین کنندگان بررسی شده 

عالوه، در بیشتر  بندی و بررسی نشده است. به است و از منظر ابعاد فرایند و محصول تقسیم

زمان بررسی نشده  صورت هم مالی به تحقیقات تأثیر متغیرهای تحقیق بر عملکرد عملیاتی و

های ایرانی در این خصوص انجام شده است که  است. همچنین، تنها یک تحقیق بر روی بنگاه

در آن ابعاد یکپارچگی خارجی، یکپارچگی با تامین کننده و مشتری است و عملکرد از جنبه 

 مالی مورد بررسی قرار گرفته شده است.

این جدول بر اساس سال تحقیق و با شروع از جدیدترین ترتیب مقاالت آورده شده در 

 باشد. مقاالت می
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تحقیقات پیشین در حوزه تأثیر یکپارچگي زنجیره تأمین بر عملکرد با نقش تعدیل گر عدم قطعیت  -2جدول 

 تقاضا

 نویسندگان

 

كشور محل 

 تحقیق

 نتایج ابعاد عملکرد ابعاد یکپارچگي

 لو و

همکاران 

(1122) 

 چین

در ابعاد یکپارچگی 

داخلی و خارجی با 

مشتریان و با 

 کنندگان تأمین

 عملکرد عملیاتی

رابطه بین یکپارچگی زنجیره 

تواند  تأمین و عملکرد بنگاه می

 وسیله عدم قطعیت تعدیل بشود. به

دینگ و 

همکاران 

(1122) 

 چین

در ابعاد یکپارچگی 

داخلی و خارجی با 

با مشتریان و 

 کنندگان تأمین

 عملکرد عملیاتی

عدم قطعیت تقاضا تأثیر مثبت بر 

رابطه بین یکپارچگی با مشتریان و 

 عملکرد سازمان دارد.

گانبولد و 

ماتسویي 

(1122) 

 ژاپن

در ابعاد یکپارچگی 

داخلی و خارجی با 

مشتریان و با 

 کنندگان تأمین

 عملکرد عملیاتی

هماهنگی و همکاری بیشتر بین 

درون یک بنگاه موجب  واحدهای

 شود. کاهش عدم قطعیت تقاضا می

كیم و چاي 

(1122) 
 متحده ایاالت

در ابعاد یکپارچگی 

داخلی و خارجی با 

مشتریان و با 

 کنندگان تأمین

 عملکرد عملیاتی

تواند نقش  عدم قطعیت می

گر بر روی رابطه بین  تعدیل

یکپارچگی زنجیره تأمین و 

 عملکرد بنگاه داشته باشد.

ونگ و 

همکاران 

(1125) 

 انگلیس

در ابعاد یکپارچگی 

داخلی و خارجی با 

مشتریان و با 

 کنندگان تأمین

 عملکرد عملیاتی

عدم قطعیت تقاضا تأثیر مثبتی بر 

روی رابطه یکپارچگی داخلی و 

عملکرد عملیاتی سازمان نداشته 

 .است

بون ایت و 

وانگ 

(1122) 

 تایلند

در ابعاد یکپارچگی 

داخلی و خارجی با 

مشتریان و با 

عملکرد تحویل 

 کاال

تقاضا نقش   عدم قطعیت

کننده منفی در رابطه بین  تعدیل

یکپارچگی داخلی و عملکرد بنگاه 
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کننده مثبت در رابطه  و نقش تعدیل کنندگان تأمین

بین یکپارچگی خارجی با 

 کنندگان و مشتریان دارد. تأمین

ونگ و 

ران همکا

(1122) 

 تایلند

در ابعاد یکپارچگی 

داخلی و خارجی با 

مشتریان و با 

 کنندگان تأمین

 عملکرد عملیاتی

در محیط با عدم قطعیت باال، 

رابطه میان یکپارچگی خارجی با 

کنندگان و مشتریان با  تأمین

عملکرد عملیاتی بنگاه تقویت 

 .شود می

فلین و 

همکاران 

(1121) 

 چین

یکپارچگی در ابعاد 

داخلی و خارجی با 

مشتریان و با 

 کنندگان تأمین

 عملکرد عملیاتی

بین یکپارچگی با مشتریان و 

سو و عملکرد  کنندگان از یک تأمین

ها از سوی دیگر  عملیاتی شرکت

 رابطه مثبت وجود دارد.

فنگ و 

همکاران 

(1121) 

 چین

در ابعاد یکپارچگی 

خارجی با مشتریان 

 کنندگان و با تأمین

مشارکت مشتری 

 کننده و تأمین

عدم قطعیت در ابعاد فناوری و 

تقاضا موجب تقویت رابطه 

 شود. مشارکت مشتریان می

روزنویگ و 

همکاران 

(1119) 

 متحده ایاالت

در ابعاد یکپارچگی 

با مشتریان  خارجی

 کنندگان و با تأمین

 عملکرد عملیاتی

عدم قطعیت تقاضا تأثیر 

چشمگیری بر رابطه بین 

یکپارچگی زنجیره تأمین و 

 عملکرد بنگاه ندارد.

وانگ و بون 

 (1112ایت )
 تایلند

در ابعاد یکپارچگی 

داخلی و خارجی با 

مشتریان و با 

 کنندگان تأمین

 عملکرد عملیاتی

سازی یکپارچگی زنجیره  پیاده

تأمین با عدم قطعیت و هنجارهای 

 سازمانی ارتباط دارد.

بونیاتان و 

 (1112پاور )
 استرالیا

در ابعاد یکپارچگی 

خارجی با مشتریان 

 کنندگان و با تأمین

عملکرد عملیاتی 

 و مالی

های  وسیله هماهنگی عدم قطعیت به

کنندگان و مشتریان  نزدیک با تأمین

ها  قابل کاهش است و این هماهنگی

تاثیر مثبت بر عملکرد عملیاتی و مالی 

 دارد.
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كوفتروس و 

همکاران 

(1115) 

 متحده ایاالت

در ابعاد یکپارچگی 

داخلی و خارجی با 

مشتریان و با 

 کنندگان تأمین

نوآوری در 

 محصول، کیفیت

عدم قطعیت تأثیر مثبتی بر روی 

رابطه بین یکپارچگی خارجی و 

 نوآوری در محصول دارد.

قرباني 

(2191) 
 ایران

در ابعاد یکپارچگی 

داخلی و خارجی با 

مشتریان و با 

 انکنندگ تأمین

نرخ بازگشت 

سرمایه، میزان 

رشد سهم بازار 

و رشد فروش، 

میزان کاهش 

 ها هزینه

پذیری و عدم قطعیت  انعطاف

زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت 

 گذارند. تأثیر می

 

 

 فرضیات و مدل مفهومي تحقیق

 اثر یکپارچگي زنجیره تأمین بر عملکرد سازمان

شده، یکپارچگی زنجیره تأمین بر روی عملکرد زنجیره تأمین رابطه  بر اساس تحقیقات انجام

؛ روزنویگ و همکاران، 5215؛ دورینگ و همکاران، 5219مثبت دارد )چاو و همکاران، 

(. نتایج 5229؛ ویکری و همکاران، 5212؛ کومار و همکاران، 5212؛ فلین و همکاران، 5229

( نشان داد که یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد 5212ر و همکاران )حاصل از تحقیق کوما

( حاکی از آن بود که 1959های رمضانیان و همکاران ) زنجیره تأمین رابطه مثبت دارد. یافته

کنندگان بر روی عملکرد مالی سارمان تأثیر  یکپارچگی داخلی و یکپارچگی خارجی با تأمین

( دریافتند که قابلیت یکپارچگی زنجیره 1959همکاران ) مثبت دارد. میرفالح دموچالی و

( 1959تأمین بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. نتایج تحقیق رضایی کلیدبری و همکاران )

های مدیریت زنجیره تأمین و مزیت رقابتی بر  کارگیری سطح باالتری از شیوه نشان داد که به

( 5211. در تحقیق دیگری، عثمان و همکاران )بهبود عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته است
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ها اثر  بر روی عملکرد سازمان 1موقع دریافتند که یکپارچگی زنجیره تأمین و خرید/تولید به

ونقل، الکترونیک و  های فعال در صنایع حمل ( با تحقیق بر روی شرکت5219مثبت دارد. لی )

لیا، اسپانیا، چین، سوئد، برزیل، کره آالت از کشورهای آلمان، فنالند، تایوان، ایتا ماشین

جنوبی و ژاپن دریافت که یکپارچگی داخلی بر روی عملکرد عملیاتی اثرگذار است. زیالنی 

( دریافتند که انواع یکپارچگی زنجیره تأمین بر روی عملکرد مالی تأثیر 5229و راجاگوپال )

 ملیاتی تأثیر مثبت دارد.های داخلی و فرایند بر روی عملکرد ع مثبت دارند و یکپارچگی

های تولیدی در سوئد نشان دادند که  ( بامطالعه بر روی شرکت5215بهشتی و همکاران )

یکپارچگی زنجیره تأمین، در هر سطحی، برای عملکرد مالی شرکت سودمند است. 

هایی که دارای باالترین سطح یکپارچگی زنجیره تأمین هستند، از بیشترین سطح  شرکت

( 5219نتایج تحقیق لطفی و همکاران )(. 5215ی برخوردارند )بهشتی و همکاران، عملکرد مال

های تولیدی در مالزی حاکی از آن بود که یکپارچگی داخلی بر روی  بر روی شرکت

( در تحقیقی 5212کنندگان اثرگذار است. فلین و همکاران ) یکپارچگی با مشتریان و با تأمین

سو و  کنندگان از یک ی، بین یکپارچگی با مشتریان و تأمیندریافتند که در رویکرد اقتضای

( 1959ها از سوی دیگر رابطه مثبت وجود دارد. فضلی و امین افشار ) عملکرد عملیاتی شرکت

های تولیدی در صنایع مستقر در استان قزوین دریافتند یکپارچگی  با مطالعه بر روی شرکت

سایر تحقیقات در این  .عملکرد عملیاتی سازمان داردداری بر  زنجیره تأمین تأثیر مثبت و معنی

شود و  زمینه نشان داد که یکپارچگی داخلی باعث بهبود یکپارچگی خارجی می

صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، موجب بهبود عملکرد  های داخلی و خارجی به یکپارچگی

 .(1951؛ ناظمی و خریدار،5215شوند )هو،  بنگاه می

 

 شود: تحقیق ذکرشده در باال، فرضیات یک و دو به شرح زیر عنوان می  هبا توجه به پیشین
 

H1داری دارند . انواع یکپارچگی زنجیره تأمین بر روی عملکرد عملیاتی تأثیر مثبت و معنی. 

 

1 .Just in time (JIT) 
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H1aداری دارد . یکپارچگی داخلی بر روی عملکرد عملیاتی تأثیر مثبت و معنی. 

H1b داری دارد عملیاتی تأثیر مثبت و معنی. یکپارچگی فرایند بر روی عملکرد. 

H1cداری دارد . یکپارچگی محصول بر روی عملکرد عملیاتی تأثیر مثبت و معنی. 

 

H2داری دارند . انواع یکپارچگی زنجیره تأمین بر روی عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی. 

H2aداری دارد . یکپارچگی داخلی بر روی عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی. 

H2bداری دارد . یکپارچگی فرایند بر روی عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی. 

H2cداری دارد . یکپارچگی محصول بر روی عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی. 

 

 گر عدم قطعیت تقاضا اثر تعدیل

رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد سازمان تحت تأثیر مقتضیات محیطی گوناگونی 

تواند نقش  عنوان یک فاکتور بیرونی و خارج از کنترل، می ارد. عدم قطعیت، بهقرار د

گر بر روی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد بنگاه داشته باشد )کیم و  تعدیل

پذیری و عدم قطعیت  ( با تحقیق بر روی اثرات انعطاف1959(. قربانی و بحرینی )5211چای، 

های تولیدی در قزوین نشان دادند  زیع و تولید بر روی عملکرد شرکتهای تأمین، تو در حوزه

گذارند. پیامدهای  پذیری و عدم قطعیت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت تأثیر می که انعطاف

سازی زنجیره تأمین به عدم قطعیت در حوزه تقاضا بستگی دارد )لیاو و  عملکرد یکپارچه

ندی انواع یکپارچگی )داخلی و خارجی( در مطالعات ب (. با توجه به دسته5212همکاران، 

شود و سپس فرضیات  قبلی، ابتدا به تدوین فرضیات حوزه یکپارچگی داخلی پرداخته می

 حوزه یکپارچگی خارجی تدوین خواهند شد.
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 گر عدم قطعیت تقاضا بر یکپارچگي داخلي اثر تعدیل

هماهنگی و همکاری بیشتر بین واحدهای درون یک بنگاه جهت کاهش عدم قطعیت تقاضا 

ها در هنگام روبرو شدن با شرایط عدم  (. بنگاه5212ضروری است )گانبولد و ماتسویی، 

کنند و باهدف هماهنگی  های تخصصی در واحدهای مختلف سازمان ایجاد می قطعیت، گروه

های مشترک بین واحدها  های کاری و کمیته دام به تشکیل گروههای عملیاتی بنگاه، اق فعالیت

سازمانی، عالوه بر  های درون ها و فعالیت گونه هماهنگی (. افزایش این5212کنند )تامپسون،  می

ها، موجبات کندی عملکرد عملیاتی را نیز با خود به همراه دارد. بر همین اساس،  افزایش هزینه

م قطعیت تقاضا رابطه بین یکپارچگی داخلی و عملکرد مالی و توان انتظار داشت که عد می

( دریافتند عدم قطعیت تقاضا تأثیر 5219عملیاتی بنگاه را تضعیف کند. ونگ و همکاران )

مثبتی بر روی رابطه یکپارچگی داخلی و عملکرد عملیاتی سازمان نداشته است. نتایج تحقیق 

  ( نیز حاکی از آن است که عدم قطعیت5211بون ایت و وانگ )شده توسط  تجربی انجام

 کننده منفی در رابطه بین یکپارچگی داخلی و عملکرد بنگاه دارد. تقاضا نقش تعدیل

 

 :ها با عدم قطعیت در حوزه تقاضا مواجه هستند زمانی که شرکت

H3aشود . رابطه مثبت بین یکپارچگی داخلی و عملکرد عملیاتی تضعیف می. 

H4aشود یکپارچگی داخلی و عملکرد مالی تضعیف می . رابطه مثبت بین. 

 

 گر عدم قطعیت تقاضا بر یکپارچگي خارجي از نوع فرایند و محصول اثر تعدیل

سازی  ( با تحقیق بر روی صنعت خودروسازی تایلند نشان دادند پیاده5229وانگ و بون ایت )

ها در یک  دارد. آن یکپارچگی زنجیره تأمین با عدم قطعیت و هنجارهای سازمانی ارتباط

تقاضا نقش   ( دریافتند که عدم قطعیت در حوزه5211تحقیق تجربی )بون ایت و وانگ، 

کنندگان و مشتریان دارد. ونگ و  کننده مثبت در رابطه بین یکپارچگی خارجی با تأمین تعدیل

افتند های تولیدکننده قطعات خودرو در تایلند دری ( با مطالعه بر روی شرکت5211همکاران )

کنندگان و مشتریان با  که در محیط با عدم قطعیت باال، رابطه میان یکپارچگی خارجی با تأمین
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( نشان داد که عدم 5212تحقیقات دینگ و همکاران )شود.  عملکرد عملیاتی بنگاه تقویت می

قطعیت تقاضا تأثیر مثبت بر رابطه بین یکپارچگی خارجی )با مشتریان( و عملکرد عملیاتی 

 گاه دارد.بن

های اطالعات، مواد،  ها برای تسهیل جریان هدف از یکپارچگی فرایند، حذف کلیه محدودیت

گذاری مؤثر اطالعات، ضمن کمک به کاهش عدم قطعیت،  باشد. به اشتراک مالی و منابع می

؛ الیکر و 1555دهد )نیلور و همکاران،  ها را افزایش می توانمندی بنگاه در کاهش هزینه

تواند  (. بر این اساس، یکپارچگی فرایند با فراهم نمودن جریان روان اطالعات می5225چوی، 

موجب بهبود عملکرد مالی بنگاه بشود. به همین ترتیب، یکپارچگی محصول با درگیر نمودن 

شود  های تولید می کنندگان در مراحل اولیه تولید محصول جدید، موجب کاهش هزینه تأمین

(؛ بنابراین، در هنگام قرار گرفتن در شرایط عدم قطعیت، 1555، )هندفیلد و همکاران

تواند نقش  کنندگان می یکپارچگی محصول با فراهم نمودن شرایط همکاری بیشتر با تأمین

 مؤثرتری در بهبود عملکرد مالی بنگاه داشته باشد.

ارچگی خارجی توان نتیجه گرفت که عدم قطعیت بر رابطه بین یکپ با عنایت به موارد فوق، می

 از نوع فرایند و محصول و عملکرد بنگاه تأثیر مثبت دارد.
 

H3ها با عدم قطعیت در حوزه تقاضا مواجه هستند . زمانی که شرکت: 

H3bشود . رابطه مثبت بین یکپارچگی فرایند و عملکرد عملیاتی تقویت می. 

H3c شود می. رابطه مثبت بین یکپارچگی محصول و عملکرد عملیاتی تقویت. 
 

.H4 ها با عدم قطعیت در حوزه تقاضا مواجه هستند زمانی که شرکت: 

H4bشود . رابطه مثبت بین یکپارچگی فرایند و عملکرد مالی تقویت می. 

H4cشود . رابطه مثبت بین یکپارچگی محصول و عملکرد مالی تقویت می. 
 
 

مدل مفهومی تحقیق در شکل یک ارائه شده است که در آن، یکپارچگی در سه بعد داخلی، 

عنوان  عنوان متغیر مستقل و عملکرد بنگاه در دو بعد عملیاتی و مالی به فرایند و محصول به
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متغیر وابسته لحاظ شده است و عدم قطعیت تقاضا بر رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین و 

 گر تأثیر گذاشته است. عنوان یک متغیر تعدیل بهعملکرد بنگاه 

 
 مدل مفهومي پژوهش -2شکل 

 روش پژوهش

توصیفی  -باشد. این پژوهش یک پژوهش پیمایشی  تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی می

آوری  جمعوسیله ابزار پرسشنامه از جامعه آماری موردنظر  ها به باشد که در آن، داده می

های فعال در صنایع فوالد و  (. در این پژوهش، جامعه آماری شرکت1959شوند )قربانی،  می

های فوق با کارکردهای  ها از مدیران و کارشناسان شرکت سازی خودرو بودند و داده قطعه

آوری شد. با توجه به محدود بودن تعداد افراد در جامعه آماری فوق و  ای مرتبط جمع وظیفه

نین احتمال عدم همکاری بخشی از این افراد، روش سرشماری مورد استفاده قرار گرفت همچ

های تحقیقاتی در نظر گرفته شد )ساالنت و همکاران،  عنوان نمونه و تمام اعضای جامعه را به

1555). 

ها، تصمیم گرفته شد که صنایعی انتخاب شوند  در هنگام انتخاب صنعت برای گردآوری داده

ها،  گونه شرکت فعالیت دارند. در این 1بر مبنای تولید بر اساس سفارش دریافتی که بیشتر

 

1. Make To Order (MTO) 
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( 5211یکپارچگی در زنجیره تأمین بر عملکرد سازمان تأثیر زیادی دارد )اولهاجر و پراجوگو، 

های رقابتی جهت حفظ و افزایش سهم از بازار  ها تمایل بیشتری به استفاده از استراتژی و آن

گنجند. با عنایت به انطباق موارد  ی مانند غذا، پوشاک یا دارو در این گروه نمیدارند. صنایع

ها و حصول  سازی خودرو و فوالد و همچنین وجود دسترسی به این شرکت فوق با صنایع قطعه

ها از این دو صنعت  های مربوطه، درنهایت مقرر گردید داده اطمینان از همکاری شرکت

 آوری بشوند. جمع

های  های مربوط به سازه عدم قطعیت تقاضا از پرسشنامه فلین و پرسش ین پرسشبرای تدو

سؤال با  52( دارای 5211ها از پرسشنامه هو استفاده شد. پرسشنامه فلین ) مربوط به سایر سازه

ای بود که به بررسی روابط بین یکپارچگی زنجیره تأمین در ابعاد  طیف لیکرت هفت گزینه

ن و مشتری؛ ساختار سازمان در ابعاد تمرکز، رسمیت و مسطح بودن؛ و کنندگا داخلی، تأمین

پرداخت. در تعداد زیادی از تحقیقات مشابه  عدم قطعیت در ابعاد کالن، میانه و خورد می

قبلی، سؤاالت این پرسشنامه مورد استفاده قرارگرفته بود که نشان از اعتبار باالی آن در بین 

-؛ مارین5211؛ الری، 5212؛ ضیاءاله و همکاران، 5212ن، محققین دارد )دینگ و همکارا

 .(5219؛ ویرا و همکاران، 5219گارسیا، 

ای بود و به  سؤال با طیف لیکرت هفت گزینه 55( دارای 5215پرسشنامه هو و همکاران )

مطالعه در خصوص روابط بین یکپارچگی زنجیره تأمین در ابعاد داخلی، محصول و فرایند؛ 

های رقابتی رهبری هزینه و تمایز پرداخته  اه در ابعاد مالی و عملیاتی و استراتژیعملکرد بنگ

مصاحبه  52بود. جستجوی گسترده جهت تهیه پیشینه تحقیق در ادبیات مرتبط و انجام 

 .حضوری موجب شد پرسشنامه مذکور از کیفیت باالیی برخوردار بشود

صورت  نوعی روایی به استفاده قرارگرفته، بههای مورد  با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه

ضمنی مورد تأیید بود. جهت اطمینان خاطر، روش روایی صوری نیز مورد استفاده قرار گرفت. 

پرسشنامه توسط اساتید محترم مورد ارزیابی قرار گرفت و اصالحات کمی انجام پذیرفت. 

نفر از اساتید محترم ارائه  های اصلی به فارسی ترجمه شدند و جهت بررسی به دو پرسشنامه

ها تهیه گردید. سپس،  شدند و پس از اعمال اصالحات، نتیجه نهایی با تلفیق پرسشنامه
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های  پرسشنامه نهایی توسط مترجم دیگر مجدداً به زبان انگلیسی ترجمه گردید و با پرسشنامه

توان  های اولیه، می تلفیقی با پرسشنامه  اصلی مقایسه شد. با عنایت به یکسان بودن پرسشنامه

های فوق دارای روایی الزم جهت سنجش  نتیجه گرفت پرسشنامه حاصل از تلفیق پرسشنامه

 .(1959باشد )محمدبیگی و همکاران،  متغیرها و موضوع مورد مطالعه می

شود. روایی همگرا به  برای بررسی روایی سازه از روایی همگرا و روایی تمایز استفاده می

پردازد و به دنبال یافتن همبستگی قوی بین عامل و متغیرهای  یرها و عامل میرابطه بین متغ

بندی متغیرها  (. اصل در جهت گروه1959باشد )محمدبیگی و همکاران،  دهنده آن می تشکیل

باشد  ±9/2بر این منوال است که چنانچه ضریب همبستگی جدول ماتریس همبستگی کمتر از 

بیانگر اهمیت اساسی متغیر در حیطه  ±9/2بودن متغیر و  بیانگر مهم ±5/2حداقل بوده، 

دهنده  (. همبستگی بین هر عامل و متغیرهای تشکیل5212موردنظر است )ویلیامز و همکاران، 

بود که حاکی از اهمیت اساسی  5/2و  1/2و در اکثر مواد بین  9/2آن در تمامی موارد بیشتر از 

غیرهای هر عامل و سایر عوامل بین متغیرها و عامل بود. روایی تمایز به همبستگی بین مت

رود که این همبستگی ضعیف باشد. ضریب همبستگی سؤال با سایر  پردازد. انتظار می می

تر از ضریب همبستگی آن سؤال با عامل خودش باشد )محمدبیگی و  بایست ضعیف عوامل می

 (. ضرایب همبستگی مربوط به هر عامل با سایر عوامل کمتر از ضرایب1959همکاران، 

 .بود 9/2ها با خود عامل بود و در همه موارد کمتر از  همبستگی آن

، انجام و ضریب 59نسخه  SPSS افزار شرکت و با استفاده از نرم 92مطالعه مقدماتی در بین 

آمده باالتر از  دست آلفای کرونباخ برای هر متغیر محاسبه شد. با توجه به اینکه کلیه ضرایب به

ن عنوان نمود که سؤاالت پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار توا باشند؛ می % می 22

 .(1959هستند )محمدبیگی و همکاران، 

پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق شامل سه بخش بود. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح در 

 55دهندگان بود. بخش دوم پرسشنامه شامل  خصوص پرسشنامه و نحوه تکمیل آن برای پاسخ

سؤال تخصصی برای سنجیدن متغیرهای یکپارچگی داخلی، یکپارچگی در محصول، یکپارچگی 

الی بنگاه و عملکرد عملیاتی بنگاه بود. سؤاالت مربوط به یکپارچگی داخلی در فرایند، عملکرد م
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ها در بین واحدهای داخلی بنگاه، مدیریت یکپارچه انبارها و  به مواردی مانند یکپارچگی داده

(. همکاری با 5215پردازد )هو و همکاران،  برگزاری مرتب جلسات بین واحدهای بنگاه می

ود فرایندهای بین سازمانی، تالش برای افزایش سطح اعتماد بین بنگاه و کنندگان برای بهب تأمین

هایی هستند که توسط سؤاالت بخش  گذاری اطالعات با مشتریان از سنجه مشتریان و به اشتراک

گیرند و در سؤاالت بخش یکپارچگی محصول، به  گیری قرار می یکپارچگی فرایند مورد اندازه

گان و همچنین با مشتریان در هنگام طراحی و تولید محصول جدید کنند میزان تعامل با تأمین

(. عدم قطعیت تقاضا با مواردی نظیر تقاضای پایدار برای 5215شود )هو و همکاران،  پرداخته می

شود )فلین و همکاران،  بینی تقاضا سنجیده می های دریافتی جهت تولید و پیش محصوالت، سفارش

اند. در بخش عملکرد عملیاتی، به  ورت معکوس طراحی شدهص (. سؤاالت این بخش به5211

پذیری در تولید محصوالت متنوع، تغییر ظرفیت تولید و خدمات پشتیبانی  هایی مانند انعطاف سنجه

شود و در بخش عملکرد مالی، نرخ بازگشت سرمایه و سهم  در مقایسه با رقبای اصلی پرداخته می

  (.5215)هو و همکاران، اند  بازار مورد مطالعه قرا گرفته

بخش سوم شامل شش سؤال در مورد اطالعات شخصی و سازمانی در مورد سمت سازمانی 

دهنده و طول عمر سازمان  )اختیاری(، سن، جنسیت، میزان تحصیالت، سنوات خدمت پاسخ

 کنندگان ارسال شد. بود. نسخه تحت وب پرسشنامه نیز تهیه و آدرس اینترنتی آن برای شرکت

 

 ها لیل دادهتح

 آمار توصیفي

سازی  شرکت فعال در صنعت قطعه 551شرکت فعال در صنعت فوالد و  15پرسشنامه برای 

 95ها ارسال شده بود،  شرکتی که پرسشنامه برای آن 929خودرو ارسال شد. از مجموع 

 شرکت اقدام به ارسال پاسخ کامل نمودند. هشت پرسشنامه دریافتی نیز ابطال شده بود. نرخ

% و متوسط نرخ مشارکت  5/55سازی  % و در صنعت قطعه 2/59مشارکت در صنعت فوالد 

 5/95سال حضور داشتند که  12الی  1ها در گروه با سابقه  % بود. بیشترین تعداد شرکت 1/55



 13 ساعیسعیدی و ندیجانی ه

 

 

کنندگان در این تحقیق  ها را به خود اختصاص داده بودند. میانگین سنی شرکت % از شرکت

دهندگان را  % از پاسخ 5/99نفر مرد بودند.  91دهندگان زن و  نفر از پاسخ 52سال بود.  5/99

افراد دارای مدرک کارشناسی به خود اختصاص داده بودند. بیشترین سابقه کار به افراد با 

 % اختصاص داشت. 1/55سال، با  12الی  1سابقه کار 

های این تحقیق  حلیل دادهکه از روش تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی برای ت با توجه به این

باشد )هیر و  نمونه می 52الی  19شود، تعداد نمونه الزم به ازای هر متغیر مستقل بین  استفاده می

(. با توجه به استفاده از چهار متغیر مستقل و یک متغیر کنترلی، 121، صفحه 5219همکاران، 

شود. با  نمونه برآورد می 29ر با های این تحقیق براب حداقل تعداد نمونه الزم برای تحلیل داده

های آماری مرتبط با  نمونه نهایی، تعداد حجم نمونه برای انجام تحلیل 95آوری  توجه به جمع

 کند. فرضیات تحقیق کفایت می

وسیله ضریب  و به 59نسخه  SPSSافزار  های تحقیق با استفاده از نرم پایایی متغیرها و سازه

آلفای کرونباخ محاسبه شد. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به همراه ضرایب آلفای کرونباخ 

آمده باالتر  دست مربوطه در جدول شماره دو ارائه شده است. با توجه به اینکه کلیه ضرایب به

مدبیگی و همکاران، باشند؛ متغیرها از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند )مح می 2/2از 

1959.) 
 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق -2جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر سازه
ضریب آلفای 

 کرونباخ

یکپارچگی 

 زنجیره تأمین

95/5 یکپارچگی داخلی  51/1  92/2  

21/5 یکپارچگی فرایند  55/2  95/2  

55/9 یکپارچگی محصول  51/1  29/2  

عدم قطعیت 

 تقاضا
29/5 عدم قطعیت تقاضا  92/1  21/2  

 عملکرد بنگاه
99/5 عملکرد عملیاتی  29/2  92/2  

51/9 عملکرد مالی  29/2  51/2  
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دهندگان به جامعه آماری در تمامی صنایع مدنظر این  برای بررسی همگن بودن نسبت پاسخ

نسبت به صنعت  5دهی سوگیری عدم پاسخاستفاده شد تا از نبود  1دو -تحقیق از آزمون کای 

-(. جدول شماره سه نتایج آزمون کای1559خاص اطمینان حاصل شود )مالهورتا و گروور، 

و با درجه آزادی یک و سطح  259/2دو برابر -دهد. مقدار عددی کای دو را نشان می

ونه تعصبی به گ توان عنوان نمود که هیچ به دست آمد؛ بنابراین، می 999/2داری برابر  معنی

 (.1551وود و نیکولین،  ( )گرینp > 29/2کدام از صنایع وجود ندارد ) دهی در هیچ عدم پاسخ

 

 دو-نتایج آزمون کای -3جدول 

 طبقات متغیر

 گروه
درجه 

 آزادي

مقدار 

دو-كاي  

سطح 

داري معني  
كنندگان  مشاركت

)%( 

جمعیت 

)%( 

 صنعت

سازی  قطعه

 خودرو
3/22  9/22  

2 243/2  538/2  

7/75 فوالد  2/79  

  222 222 جمع

 

متغیرهای مستقل قبل از انجام  5، مرکز میانگین9جهت کاهش اثرات هم خطی چندگانه

(. برای محاسبه 5211مورد محاسبه قرار گرفتند )یاکوبوچی،  9محاسبات مربوط به اثر تعاملی

های مربوط به سؤاالت آن متغیر  مقدار مرکز میانگین هر متغیر، ابتدا مقدار میانگین پاسخ

 (.5211محاسبه شد و سپس مقدار هر متغیر از مقدار میانگین مذکور کاسته شد )یاکوبوچی، 

یون سلسله مراتبی در دو حالت ایجاد شد. حالت برای بررسی فرضیات این تحقیق، مدل رگرس

گر عدم قطعیت تقاضا بر روی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین  اول به سنجیدن نقش تعدیل

 

1 Chi-square test 

2 Non response bias 

3 Multi collinearity 

4 Mean center 

5 Interaction 
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گر عدم قطعیت تقاضا  و عملکرد عملیاتی بنگاه پرداخت و در حالت دوم به مطالعه نقش تعدیل

عملیاتی بنگاه پرداخته شد. برای ایجاد بر روی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد 

عنوان  حالت اول، ابتدا متغیر کنترلی صنعت وارد مدل شد و سپس، متغیر عملکرد عملیاتی به

دهنده سازه یکپارچگی زنجیره  متغیر وابسته به مدل اضافه شد. در مرحله دوم، اجزای تشکیل

عنوان  سوم، عدم قطعیت تقاضا به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شدند. در مرحله تأمین به

متغیر مستقل وارد مدل شد. در مرحله چهارم، رابطه تعاملی بین اجزای یکپارچگی زنجیره 

تأمین و عدم قطعیت تقاضا، مجموعاً سه رابطه تعاملی، وارد مدل شدند. برای ایجاد حالت دوم، 

گردید. با توجه به تعدد  متغیر عملکرد مالی جایگزین متغیر عملکرد عملیاتی در مراحل فوق

متغیرها، باهدف تسهیل در ارائه نتایج، تنها به گزارش مواردی اکتفا شد که از لحاظ آماری 

 داری داشتند. ارتباط معنی

 

 آزمون فرضیات تحقیق

به منظور آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون خطی سلسله مراتبی استفاده شد. روش 

معلولی و تعدیل گر بین  -دهد که بتوان نحوه ارتباط علی  رگرسیون خطی این امکان را می

صورت مجزا از هم بررسی کرد. هدف اصلی این تحقیق آن است که  متغیرهای تحقیق را به

رابطه بین ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین و ابعاد عملکرد با نقش تعدیل گر عدم قطعیت تقاضا 

در این تحقیق به دنبال این هدف هستند که  طور مشخص محققان مورد بررسی قرار گیرد. به

تک ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین شامل یکپارچگی داخلی، فرایند و محصول  رابطه بین تک

صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهند. زمانی که  را بر روی عملکرد عملیاتی و مالی به

تحقیق ابعاد یکپارچگی  هدف تحقیق بررسی تأثیر یک مجموعه از متغیرهای مستقل )در این

ها( بر یک متغیر وابسته )در این تحقیق به  زنجیره تأمین، عدم قطعیت تقاضا و اثر تعاملی بین آن

ترتیب  عملکرد عملیاتی و مالی( است، روش رگرسیون خطی قابل استفاده است )تبچنیک و 

ته از رگرسیون (. برای سنجیدن رابطه بین چند متغیر مستقل و یک متغیر وابس5219فیدل، 

(. به عالوه، به منظور بررسی اثر متغیرهای 5219شود )هیر و همکاران،  چندمتغیره استفاده می
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مستقل به ترتیب الویت و بر اساس ترتیب فرضیات تحقیق، روش رگرسیون سلسله مراتبی 

(. متغیرها به ترتیب معینی که محقق بر اساس مفروضات تئوری و 1955مناسب است )عزیزی، 

ها مورد بررسی قرار بگیرد )تبچنیک و  شوند تا تأثیر آن نماید وارد مدل می یا منطقی تعیین می

شوند. هر متغیر  ها( وارد تحلیل می ها )بلوک (. متغیرها یا مجموعه متغیرها در گام5219فیدل، 

فه بینی متغیر مالک بعد از کنترل متغیرهای قبلی به مدل رگرسیون اضا از لحاظ کمک به پیش

(. پس از وارد نمودن متغیرهای کنترلی و 5212؛ پلنت، 1929شود )سرمد و همکاران،  می

شوند.  مستقل، متغیرهای حاصل از تعامل متغیرهای مستقل و متغیر تعدیل گر وارد مدل می

همچنین، استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی برای بررسی اثر متغیرهای تعدیل گری که از 

 (. 1955باشد )عزیزی،  ها استفاده شده است مناسب می سنجش آنطیف لیکرت برای 

شده در این حوزه نیز عمدتاً از روش رگرسیون  الزم به ذکر است که مطالعات قبلی انجام

؛ بهشتی و همکاران، 5211اند )بون ایت و وانگ،  سلسله مراتبی و به شکل مشابه استفاده کرده

(. برای مثال، 5215؛ هو و همکاران، 5212همکاران،  ؛ فلین و5212؛ دینگ و همکاران، 5215

( در مطالعه خود با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی تأثیر یکپارچگی 5215هو و همکاران )

های رقابتی مورد  زنجیره تأمین را بر عملکرد مالی و عملیاتی بنگاه با نقش تعدیل گر استراتژی

( با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی به 5215وانگ )بررسی قرار دادند. همچنین، بون ایت و 

بررسی نقش تعدیل گر عدم قطعیت تقاضا و عدم قطعیت تکنولوژی بر رابطه بین یکپارچگی 

 زنجیره تأمین و عملکرد پرداختند. 

 

 فرضهاي رگرسیون آزمون پیش

های رگرسیون نیازمند مدنظر قرار دادن مفروضاتی مانند  اعتبار نتایج حاصل از تحلیل مدل

های رگرسیونی  ها، عدم همبستگی بین مانده ها، همگنی واریانس مانده نرمال بودن توزیع مانده

های  (. آزمون1955باشد )اصغری جعفرآبادی و همکاران،  و خطی بودن رابطه بین متغیرها می

به این فرضیات قبل از انجام آزمون رگرسیون متغیرهای وابسته انجام شد. با عنایت به مربوط 



 17 ساعیسعیدی و ندیجانی ه

 

 

تعداد متغیرها و باهدف پیشگیری از تکرار مطالب، همه موارد مشابه مربوط به آزمون فرضیات 

 باهم ارائه شدند.

رهای برای سنجیدن رابطه هم خطی بین متغی 5و عامل تورم واریانس 1از عامل تورم واریانس

و میزان ضریب تحمل برای کلیه  12استفاده شد. مقدار عامل تورم واریانس کمتر از  9مستقل

بود که نشان داد مشکلی از لحاظ رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل  5/2متغیرها کمتر از 

 9/1در تمامی موارد بین  5واتسون-(. مقدار آماره دوربین5219وجود ندارد )هیر و همکاران، 

(. نقاط در 5215داد متغیرها مستقل از یکدیگر بودند )کهن و همکاران،  بود که نشان می 9/5و 

کردند و در  های استانداردشده از معادله خط مشخصی پیروی نمی مانده نمودار پراکنش باقی

سطح قابل قبولی پراکنده شده بودند که حاکی از همگنی پراکندگی و خطی بودن رابطه بود. 

درجه بودند و از آن تبعیت  59( تابع خط P-P) 9ها در نمودار احتمال نرمال مانده باقی

 ها بود. کردند که نشانه نرمال بودن توزیع مانده می

 

 بررسي فرضیات مرتبط با عملکرد عملیاتي بنگاه

جدول شماره چهار نتایج رگرسیون سلسله مراتبی تأثیر متغیرهای مستقل به ترتیب ورود به 

(، عدم II(، یکپارچگی زنجیره تأمین )مدل Iعنوان متغیر کنترل )مدل  ها شامل صنعت به مدل

شده با عدم قطعیت  ( و یکپارچگی زنجیره تأمین در وضعیت تعدیلIIIقطعیت تقاضا )مدل 

دهد. بر  باشد را نشان می که عملکرد عملیاتی متغیر وابسته می در هنگامی (IVتقاضا )مدل 

( مربوط به متغیر کنترلی  pسطح معناداری ) اساس نتایج رگرسیون سلسله مراتبی، مقادیر

یک از  دار نبودند. درنتیجه، متغیر کنترلی صنعت در هیچ های مدل معنی صنعت در کلیه گام

رفت نشان  طور که انتظار می عملکرد عملیاتی بنگاه نداشت که همان داری بر ها تأثیر معنی مدل

های  دهد نوع صنعت تأثیری بر نتایج نداشته است. بر اساس نتایج رگرسیون خطی در مدل می
 

1 .Variance Inflation Factor 

2 .Variance Inflation Factor 

3 .Multicollinearity 

4 .Durbin-Watson 
5 .Normal probability plot 
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II  وIII( 221/2، یکپارچگی زنجیره تأمین تنها در دو بعد داخلی > p( و فرایند )29/2 > p )

 H1bو  H1aدار داشته است؛ بنابراین، فرضیات  مثبت و معنیبر روی عملکرد عملیاتی تأثیر 

 مورد تأیید قرار گرفته نشد. H1cمورد تأیید قرار گرفتند و فرضیه 

های زنجیره تأمین  ، رابطه تعاملی انواع یکپارچگیIVبر اساس نتایج رگرسیون خطی در مدل 

داری ندارد. اثر  یر معنیگر عدم قطعیت تقاضا بر روی عملکرد عملیاتی تأث و متغیر تعدیل

(، یکپارچگی β =  ،929/2=  p 229/2تعاملی بین عدم قطعیت تقاضا و یکپارچگی داخلی )

( β = ،215/2 = p  225/2( و یکپارچگی محصول )β = ،129/2  =p  -295/2فرایند )

در ارتباط با تأثیر تعاملی عدم قطعیت  H3cو  H3a ،H3bدار نبودند؛ بنابراین، فرضیات  معنی

 تقاضا و یکپارچگی زنجیره تأمین مورد تأیید قرار گرفته نشدند.
 

 متغیر وابسته عملکرد عملیاتی -نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی -4 جدول
 Iمدل  IIمدل  IIIمدل  IVمدل 

 β 

(Sig.) 

β 

(Sig.) 

β 

(Sig.) 

β 

(Sig.) 

122/5  

(222/2)  

252/5  

(222/2)  

219/5  

(222/2)  

929/5  

(222/2)  
 مقدار ثابت

295/2  

(992/2)  

125/2  

(111/2)  

195/2  

(925/2)  

122/2  

(592/2)  
 صنعت

*** 952/2  

(222/2)  

 ***925/2  

(222/2)  

 ***592/2  

(222/2)  
 

یکپارچگی داخلی 

(II) 

 **155/2  

(225/2)  

 *199/2  

(229/2)  

 **152/2  

(259/2)  
 

یکپارچگی فرایند 

(PI) 

292/2  

(515/2)  

229/2-  

(995/2)  

259/2-  

(921/2)  
 

یکپارچگی محصول 

(TI) 

*** 519/2-  

(221/2)  

 **159/2-  

(225/2)  
  

عدم قطعیت تقاضا 

(DU) 

229/2-  

(929/2)  
   II x DU 

295/2  

(129/2)  
   PI x DU 
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225/2-  

(215/2)  
   TI x DU 

222/2  195/2  255/2  251/2  R
5 

221/2-  121/2  212/2  211/2  Adjusted R
5 

222/2  191/2  251/2  212/2  ΔR
5 

291/5  واتسون -دوربین    

                      * p < 29/2 , ** p < 21/2 , *** p < 221/2  

 بررسي فرضیات مرتبط با عملکرد مالي بنگاه

جدول شماره پنج نتایج رگرسیون سلسله مراتبی تأثیر متغیرهای مستقل به ترتیب ورود به 

(، عدم II(، یکپارچگی زنجیره تأمین )مدل Iعنوان متغیر کنترل )مدل  ها شامل صنعت به مدل

شده با عدم قطعیت  ( و یکپارچگی زنجیره تأمین در وضعیت تعدیلIIIقطعیت تقاضا )مدل 

دهد. بر اساس  باشد را نشان می که عملکرد مالی متغیر وابسته می در هنگامی( IVتقاضا )مدل 

( مربوط به متغیر کنترلی صنعت در  pنتایج رگرسیون سلسله مراتبی، مقادیر سطح معناداری )

دار متغیر کنترلی صنعت بر عملکرد مالی  دار نبودند. عدم تأثیر معنی های مدل معنی کلیه گام

( نشان داد که دو بعد داخلی IIر نوع صنعت بر نتایج داشت. نتایج )مدل حکایت از عدم تأثی

(221/2 > p( و فرایند )21/2 > pبر روی عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی )  .داری داشتند

( برخالف فرضیه تأثیر منفی بر عملکرد مالی بنگاه داشت؛ p < 221/2یکپارچگی محصول )

وط به تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی مرب H2bو  H2aبنابراین، فرضیات 

مربوط به تأثیر یکپارچگی محصول بر عملکرد  H2cمورد تأیید قرار گرفته شدند. فرضیه 

ها با عدم قطعیت  ( نشان داد زمانی که بنگاهIVمالی مورد تأیید قرار گرفته نشد. نتایج )مدل 

( بر روی p < 221/2تأمین در بعد فرایند )شوند، تنها یکپارچگی زنجیره  تقاضا مواجه می

مورد تأیید قرار  H4b  داری داشته است؛ بنابراین، فرضیه عملکرد مالی تأثیر مثبت و معنی

 مورد تأیید قرار گرفته نشدند. H4cو  H4aگرفته شد و فرضیات 
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 متغیر وابسته عملکرد مالی -نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی -8جدول 
  Iمدل  IIمدل  IIIمدل  IVمدل 

β 

(Sig.) 

β 

(Sig.) 

β 

(Sig.) 

β 

(Sig.) 

511/9  

(222/2)  

911/9  

(222/2)  

955/9  

(222/2)  

992/9  

( 222/2 ) 
 مقدار ثابت

192/2  

(555/2)  

199/2  

(922/2)  

299/2  

(159/2)  

255/2  

(555/2)  
 صنعت

125/2  

(595/2)  

251/2  

(299/2)  

***592/2  

(222/2)  
 

یکپارچگی داخلی 

(II) 

*** 529/2  

(222/2)  

 ***955/2  

(222/2)  

 ***955/2  

(225/2)  
 

یکپارچگی فرایند 

(PI) 

115/2-  

(229/2)  

 ***921/2-  

(222/2)  

***952/2-  

(222/2)  
 

یکپارچگی محصول 

(TI) 

 **995/2-  

( 222/2)  

 **519/2-  

(229/2)  
  

عدم قطعیت تقاضا 

(DU) 

219/2-  

(125/2)  
   II x DU 

*** 595/2  

(225/2)  
   PI x DU 

215/2  

(259/2)  
   TI x DU 

222/2  522/2  592/2  115/2  R
5
 

219/2-  911/2  519/2  911/2  Adjusted R
5 

222/2  522/2  292/2  199/2  ΔR
5 

221/1  واتسون -دوربین    

                       * p < 29/2 , ** p < 21/2 , *** p < 221/2  
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 گیري بحث و نتیجه

 ، در ارتباط با تاثیر متغیرهای تحقیق بر عملکرد عملیداتی نشدان  5در جدول شماره نتایج مندرج 

دهد که یکپارچگی زنجیره تأمین در دو بعد داخلی و فرایند بر روی عملکرد عملیاتی تدأثیر   می

هدای تحقیدق    داری دارد ولی در بعد محصول تاثیر معناداری ندارد. این نتایج با یافته مثبت و معنا

( کامال مطابقت دارد؛ امدا بدا نتدایج تحقیدق انجدام شدده       5215ده توسط هو و همکاران )انجام ش

شدود. علدت تفداوت در نتدایج ایدن       ( در بعد محصول و فرایند تفاوت دیده می5219توسط لی )

توان در نحوه سنجش متغیرهای تحقیق، نوع صدنایع بکدار    تحقیق با برخی تحقیقات پیشین را می

دهندد کده ایدن     ی محل تحقیق بررسی نمدود. مطالعدات پیشدین نشدان مدی     گرفته شده و کشورها

گیری بر نتایج تحقیقات بر روی عملکرد در زنجیدره تدامین داشدته     تواند تاثیر چشم ها می تفاوت

( در صددنایع 5215(. بدرای مثدال، مطالعدده هدو و همکداران )    5229باشدد )زیالندی و راجاگوپددال،   

یمیایی و نفت( در کشور چین انجام شده است که فرایند مختلف )نظیر خودرو، الکترونیکی، ش

تولید آنها عمدتا از نوع تولید بر مبنای سفارش دریافتی است و برخی صنایع آن با صنایع مدورد  

بررسی در تحقیق حاضر )برای مثال، صنعت خدودرو( مطابقدت دارد. همچندین، نحدوه سدنجش      

( بدر روی  5219کده، تحقیدق لدی )    ر حدالی عملکرد عملیاتی در آن مشابه تحقیق فعلدی اسدت. د  

عملکرد عملیاتی تنها در حوزه تکنولوژی اطالعات متمرکز است و در صدنایع گونداگون در ده   

 کشور مختلف )نظیر فنالند، آلمان، تایوان و غیره( انجام شده است.  

صول ، یکپارچگی زنجیره تأمین در هر سه بعد داخلی، فرایند و مح9با توجه به جدول شماره 

بر روی عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری داشته است که با نتایج تحقیقات پیشین مطابقت 

(. همچنین، نتایج تحقیق ما نشان 1959؛ فضلی و امین افشار، 5215دارد )بهشتی و همکاران، 

ها با عدم قطعیت در حوزه تقاضا مواجه هستند، رابطه بین یکپارچگی  دهد زمانی که بنگاه می

بونیاتان و پاور های تحقیق  شود. نتایج این تحقیق با یافته رایند با عملکرد مالی تقویت میف

کنندگان و مشتریان بر عملکرد  ( در خصوص تاثیر مثبت یکپارچگی خارجی با تامین5222)

 شدن با عدم قطعیت مطابقت دارد.  مالی در هنگام مواجه
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شود در  ها توصیه می از تحقیق حاضر به بنگاهبه طور کلی، با توجه به مجموع نتایج حاصل 

اند، به تقویت یکپارچگی فرایند اقدام  که با عدم قطعیت در حوزه تقاضا مواجه شده هنگامی

تواند به تسهیل جریان اطالعات از مشتریان، باهدف کسب  نمایند. یکپارچگی فرایند می

ان، کمک شایانی نماید. یکپارچگی های مشتری اطالعات بیشتر در مورد تغییر نیازها و خواسته

تواند جریان اطالعات با مشتریان را تسهیل نماید  فرایند با افزایش تعامالت در کلیه سطوح می

ها را  ها به دست بیاورد و بتواند تقاضای آینده آن های آن تا اطالعات بیشتری از خواسته

های اولیه این یکپارچگی جهت  بینی کند. برای فراهم نمودن زمینه الزم و ایجاد پایه پیش

هایی نظیر مدنظر  شدن با عدم قطعیت تقاضا در آینده، تدوین سیاست استفاده در زمان مواجه

 شود. گذاری دوسویه اطالعات پیشنهاد می قرار دادن منفعت مشتریان و افزایش به اشتراک

نسبت به یکپارچگی  های تأییدشده مربوط به یکپارچگی فرایند با توجه به تعداد بیشتر فرضیه

شود؛  محصول، نقش تأثیرگذارتر یکپارچگی فرایند نسبت به یکپارچگی محصول مشخص می

ها،  سازی یکپارچگی شود که در هنگام تدوین برنامه پیاده ها توصیه می بنابراین، به بنگاه

 هند.سازی یکپارچگی فرایند را با اولویت باالتری مدنظر قرار د های مربوط به پیاده سیاست

های خارج از  سازی یکپارچگی تر از پیاده ها معموالً ساده سازی یکپارچگی داخلی بنگاه پیاده

بنگاه است و با توجه به عدم نیاز به همکاری با ذینفعان و محدود شدن به داخل سازمان 

زی سا باشد و معموالً هزینه اجرای آن نیز کمتر از پیاده تر نیز می سازی آن بسیار سریع پیاده

گذاری اطالعات در داخل  های خارج از بنگاه است. برای مثال، هزینه به اشتراک یکپارچگی

گذاری اطالعات برای سایر شرکای زنجیره تأمین در خارج از  بنگاه کمتر از هزینه به اشتراک

 ها ابتدا برای یکپارچگی داخلی اقدام نمایند. باشد؛ بنابراین، بهتر است بنگاه بنگاه می

گرا هستند. با عنایت به فواید  ها دارای نگرش درون وکار، اغلب بنگاه دگاه سنتی کسبدر دی

یکپارچگی خارجی در زنجیره تأمین، که الزمه آن افزایش مشارکت با ذینفعان خارج از بنگاه 

گرا، به افزایش تعامالت  گرا به برون شود با تغییر نگرش از درون ها پیشنهاد می باشد، به بنگاه می

 کنندگان بپردازند. ا مشتریان و تأمینب
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های معتبری که قبالً در  با عنایت به این موضوع که پرسشنامه این تحقیق با استفاده از پرسشنامه

توانند از سؤاالت  ها می تحقیقات زیادی مورد استفاده قرارگرفته بودند تهیه شده است، بنگاه

سازی انواع یکپارچگی زنجیره تأمین  ادههای مربوط به پی این پرسشنامه جهت تدوین سیاست

برداری نمایند و با سنجش مداوم میزان پیشرفت خود در  های خود بهره در راستای استراتژی

فواصل زمانی معین، سطح یکپارچگی زنجیره تأمین بنگاه خود را افزایش دهند و از فواید آن 

 مند شوند. در بهبود مستمر عملکرد بنگاه بهره

نمایند و  هایی جهت تأمین مواد اولیه خود می ها اقدام به تأسیس زیرمجموعه شرکتبرخی 

باشند. طراحی و اجرای تحقیقات پیمایشی طولی  های بیشتری از زنجیره تأمین می دارای حلقه

های زمانی مختلف باعث به وجود آمدن فرصت یادگیری  ها در بازه آوری داده باهدف جمع

سازی خودرو انجام پذیرفته است.  این تحقیق در صنایع فوالد و قطعه د.جزئیات بیشتر خواهد ش

شود تحقیقات مشابهی در صنایع دیگر صورت بپذیرد و نتایج با همدیگر مقایسه  پیشنهاد می

. همچنین، با انتخاب پذیری نتایج تحقیق در صنایع دیگر فراهم شود تعمیمبشوند تا امکان 

ع با قابلیت مقایسه باشند، موضوع تحقیق در دیگر کشورها کشورهای متناسب که دارای صنای

ها از نقاط قدرت و ضعف  مورد مطالعه قرار گیرد و با مقایسه نتایج، زمینه یادگیری شرکت

دهندگان، به  صنعت خود در کشورهای دیگر فراهم شود. در بازخوردهای دریافتی از پاسخ

کنندگان و  ان خارجی در مقایسه با تأمینکنندگان و مشتری موضوع رفتار متفاوت با تأمین

کنندگان و مشتریان  ها به تأمین رویکرد بنگاه که مشتریان داخلی اشاره شده بود. با توجه به این

کنندگان و مشتریان  شود با تفکیک سؤاالت مربوط به تأمین خارجی متفاوت است، پیشنهاد می

ات بیشتر تحقیق صورت بپذیرد. همه به دودسته خارجی و داخلی، باهدف دستیابی به جزئی

های دیگر  اند. استفاده از روش آوری شده وسیله پرسشنامه جمع های این پژوهش به داده

تواند به یافتن جزئیات بیشتر کمک  ها مانند مصاحبه با سؤاالت انتهای باز می آوری داده جمع

رت تفکیک نتایج مربوط به کنندگان، در صو کند. با توجه به تقارن سؤاالت مشتریان و تأمین

توان جزئیات  کنندگان و انجام مجدد محاسبات آماری، می سؤاالت مشتریان از سؤاالت تأمین

 بیشتری را به دست آورد.
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