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چكيده
اين مقاله تأثير ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه را بر توانمنديهاي رقابتي مورد
بررسي قرار ميدهد .براي دستيابي به اين هدف ،رابطه بين ابعاد زنجيره تأمين
يکپارچه (يکپارچگي داخلي و يکپارچگي خارجي) و توانمنديهاي رقابتي (هزينه،
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فعال در مراکز صنعتي مشهد ،به روش پيمايشي جمعآوري شدهاست .در اين
پژوهش از روش حداقل مربعات جزئي توسط نرم افزار Smart plsو رويه هاالند به
منظور بررسي مدلهاي اندازهگيري و ساختاري استفاده شدهاست .نتايج نشان
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بهبود توانمنديهاي رقابتي شرکت دارند .قابل ذکر است که يکپارچگي داخلي
توانمنديهاي رقابتي را از طريق يکپارچگي خارجي نيز ،بهبود ميدهد.
کليد واژهها :زنجيره تأمين يکپارچه ،يکپارچگي داخلي ،يکپارچگي خارجي،
توانمنديهاي رقابتي.

مقدمه
امروزه تشريک مساعي بين شرکتهاي مختلف در زنجيره تأمين ( ،)SCبراي
موفقيت آن زنجيره ،حياتي است[ .]35معرفي سريع محصوالت جديد به بازار،
چرخه حيات محصوالت موجود را کاهش دادهاست و تالطم در تقاضاي بازار ،روز
به روز پيشبيني کردن را مشکل کردهاست .براي پاسخگويي به چنين تغييرات و
تغييرات ديگر و نيز حفظ و ارتقاء موقعيت رقابتي ،الزم است که توجه بيشتري به
وضعيت شرکتها شود .با توجه به اين موارد و نيز با افزايش رقابت جهاني ،نياز براي
زنجيره تأمين يکپارچه و استراتژيهاي تشريکمساعي به طور پيوسته در دهه اخير
رشد داشتهاست[ .]2رابطه نزديک بين مشتريان و توليدکننده ،فرصتهايي را براي
افزايش دقت اطالعات تقاضا که زمان طراحي محصول توليدکننده و زمان
برنامهريزي توليد و منسوخ شدن موجودي را کاهش ميدهد ،ارائه ميکند و بنابراين
اجازه پاسخگويي بيشتر را به نيازهاي مشتري ميدهد[ .]53رقابت جهاني و افزايش
انتظارات مشتري ،باعث شده تا توليدکنندگان بيش از پيش روي سرعت تحويل،
قابليت اطمينان و انعطافپذيري تمرکز کنند ،براي ارتقاء اين توانمنديها،
شرکتهاي زيادي ،استراتژيهاي زنجيره تأمين يکپارچه را به کار گرفتند[.]55
از آنجا که همواره يکي از دغدغههاي اصلي شرکتهاي توليدي ،رسيدن به
سهم بازار بيشتر ميباشد و با توجه به مطالعات موجود ،اين امر با داشتن هماهنگي و
تشريکمساعي در کل زنجيره تأمين و در نتيجه رسيدن به توانمنديهاي رقابتي از
جمله داشتن نوآوري ،تحويل به موقع ،کيفيت محصول و هزينه کمتر و ...قابل
دستيابي ميباشد[ ،]55بيشتر مطالعات انجام گرفته روي زنجيره تأمين يکپارچه ،تأثير
1- Supply Chain
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آن را روي انواع عملکرد بررسي کردهاند ،به هرحال تعداد مطالعات مربوط به تأثير
يکپارچگي زنجيره تأمين روي انواع توانمنديهاي رقابتي اندك ميباشد و بنابراين
مطالعات بيشتري در اين زمينه مورد نياز است .اين مقاله بر آن است تا به بررسي تأثير
ابعاد يکپارچگي زنجيره تأمين بر توانمنديهاي رقابتي و اين که آيا يکپارچگي بيشتر
باعث ايجاد توانمنديهاي رقابتي بيشتري خواهد شد يا خير ،بپردازد .هدف اصلي
اين تحقيق ،تعيين ميزان تأثير ابعاد يکپارچگي زنجيره تأمين روي توانمنديهاي
رقابتي ميباشد.

مبانی نظري تحقيق
مفهوم زنجيره تأمين ،ابتدا در سال  5893به وسيله هوليهان پيشنهاد شد و شامل
مديريت "همه فرآيندها و فعاليتهاي گوناگوني که براي مشتري نهايي ارزش ايجاد
ميکنند" و به ايجاد پيوندهاي کسبوکار باالدستي و پائين دستي قويتر و
بهبوديافته" کمک ميکنند ،ميشود[ .]48يک هدف مهم مديريت زنجيره تأمين،
هماهنگ کردن همه فعاليتها يا محدوديتهاي مختلف زنجيره است ،به صورتي
که بتوان کاالها را هنگامي که موجودي نگهداري شده کم و هزينهها پائين است در
زمان مورد نياز در اختيار مشتريان قرار داد .متأسفانه شرکاي مختلف در زنجيره
تأمين ،براي توليد يک محصول يا خدمت هميشه با يکديگر مشارکت نميکنند و
اين وضعيت دشواري را براي مديريت زنجيره تأمين به وجود ميآورد .در مديريت
زنجيره تأمين مؤثر ،تأمينکنندهها و مشتريان با هم در يک شيوه هماهنگ ،با سهيم
شدن در جريان آزادِ اطالعات ،به وسيله صحبت کردن با يکديگر فعاليت ميکنند.
جريان سريع اطالعات بين مشتريان ،تأمينکنندگان ،مراکز عرضه و سيستمهاي
حملونقل ،شرکتها را براي توسعه زنجيره تأمين توانا ميسازد .در يک زنجيره
تأمين توانمند ،تأمينکنندهها و مشتريان با اهداف مشابه در کنار هم حضور داشته و
همکاري ميکنند[ .]5اگرچه تحقيقات زيادي روي روابط زنجيره تأمين يک بعدي
انجام شده و روابط مشترك بين توليدکننده و مشتريان و يا تأمينکنندگان را بررسي
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شدهاست اما مفهوم زنجيره تأمين يکپارچه (SCI)5موضوع نسبتاً جديدي براي تحقيق
ميباشد .در يک زنجيره تأمين يکپارچه ،شراکت استراتژيکي قوي با تأمينکنندگان،
درك و پيشبيني آنها از نيازهاي توليدکننده را به منظور بهتر برآوردن نيازهاي
متغير آن تسهيل خواهد کرد .اين اشتراك اطالعات در مورد محصوالت ،فرآيندها،
زمانبنديها و توانمنديها به توليدکنندگان کمک ميکند تا برنامه توليدي خود را
توسعه داده و کاالها را به موقع توليد کنند و عملکرد تحويل را بهبود بخشند[.]53
بيشتر ادبيات اخير در مورد مديريت زنجيره تأمين نيز ،روي تالشهاي توليدکننده
براي فرآيندهاي يکپارچه سازي و شکلهاي ائتالف با تأمينکنندگان تمرکز کرده
است که به طور مؤثرتر و کاراتر خريد و بخش عرضه را مديريت ميکند و
تحقيقات اخير بر تعهد تأمينکننده در طراحي فرآيند و محصول و فعاليتهاي بهبود
مستمر ،تأکيد دارد[.]53
یكپارچگی
در خالل دهه گذشته يکي از موضوعات اصلي در ادبيات مديريت زنجيره تأمين،
نقش يکپارچگي به عنوان يک عامل مهم در رسيدن به موفقيت ميباشد
[ .]32،42،33زنجيره تأمين يکپارچه متفاوت از زنجيره تأمين سنتي است .يک
زنجيره تأمين سنتي به علت اين که بر جريان اطالعات گسسته يا مجزا تأکيد دارد،
يکپارچه نيست .سابث( )5883بيان داشت که يک زنجيره تأمين سنتي(غير يکپارچه)
حداقل دو اشکال دارد .ابتدا ،در نتيجه عقب افتادگيهاي پلکاني در زنجيره تأمين،
دقت پيشبيني به علت افزايش در عدماطمينان تقاضا به عنوان يک نتيجه از
جريانهاي اطالعات منفصل ،کاهش خواهد يافت (اثر شالق چرمي) .پيشبيني
نادرست معموالً موجودي اضافي را براي تأمينکنندگان و توليدکنندگان به همراه
دارد .دوم ،معموالً به علت اين که فرآيندهاي کسبوکار در سرتاسر بخشهاي
زنجيره تأمين به صورت يکپارچه مرتبط نيستند ،يک زنجيره تأمين سنتي به آهستگي
به تغييرات تقاضا واکنش نشان ميدهد .در نتيجه چنين رويکردي ،اغلب با سطوح
باالتري از عدماطمينان محيطي روبرو ميشود؛ بنابراين ادبيات زنجيره تأمين از نياز
1- Supply Chain Integration
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براي يکپارچگي بيشتر جهت روبرويي با عدماطمينان محيطي حمايت ميکند[.]43
ميتوان بيان داشت که توافق زياد در مورد اهميت استراتژيک يکپارچگي تأمين
کنندگان ،توليدکنندگان و مشتريان تاريخچهاي بيش از يک دهه دارد[.]39
در اين تحقيق ،زنجيره تأمين يکپارچه ،درجهاي است که توليدکننده به طور
استراتژيکي با شرکاي زنجيره تأمين تشريکمساعي کرده و به صورت گروهي
فرآيندهاي داخل و خارج سازمان را مديريت ميکند .هدف زنجيره تأمين يکپارچه،
دستيابي به جريانهاي مؤثر و کارا از محصوالت و خدمات ،اطالعات ،پول و
تصميمات جهت فراهم کردن بيشترين ارزش براي مشتري با هزينه کم و سرعت باال
ميباشد .هماهنگي عملياتي تنها ميتواند منجر به سودهاي عملياتي شود اما
هماهنگي استراتژيکي ،سودهاي استراتژيکي و عملياتي را فراهم ميکند[ .]53با
توجه به تحقيقات گذشته ،در اين تحقيق دو بعد يکپارچگي داخلي 5و نيز
4
يکپارچگي خارجي 2که شامل يکپارچگي تأمينکننده 5و يکپارچگي مشتري
ميشود ،به عنوان ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه در نظر گرفته شدهاند .يکپارچگي
داخلي ،به هماهنگي ،تشريکمساعي و يکپارچگي لجستيک با مناطق وظيفهاي ديگر
برميگردد ،در حالي که يکپارچگي خارجي به يکپارچگي فعاليتهاي لجستيک
شرکت با مشتريان و تأمينکنندگان شرکت مربوط ميشود.
یكپارچگی داخلی
يکپارچگي داخلي به مجموعهاي از فعاليتهاي توليدي سازگار با يکديگر اشاره
دارد که در ارتباط متقابل اهداف توليدي را حمايت ميکنند[ .]44يکپارچگي
داخلي به عنوان فرآيندي از تعامل بين بخشي و تشريک مساعي بين بخشي تعريف
شدهاست که موجب ميشود تا بخشها در يک سازمان منسجم با هم کار کنند[.]22
در اين تحقيق ،يکپارچگي داخلي ،درجهاي است که يک توليدکننده،
استراتژيهاي سازماني ،عمليات و فرآيندهاي مربوط به تشريکمساعي و فرآيندهاي
1- Internal Integration
2- External Integration
3- Supplier Integration
4- Customer Integration
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همزمان را به منظور برطرف کردن نيازهاي مشتريان ساختاردهي ميکند[ .]53در
يک سازمان ،سيستم اطالعات تمام بخشها را با هم مرتبط ميکند ،بنابراين همه
بخشها قادرند تا اطالعات به موقع و دقيق را از بخشهاي ديگر به دست آورند و
در اين صورت سطح بااليي از يکپارچگي را کسب خواهند کرد .به عالوه بايد
ارتباطات يکپارچه بين بخشها برحسب فرآيندهاي کسبوکار و نيز روابط قوي که
تعامالت و تشريکمساعي را در کل بخشها حمايت ميکند ،وجود داشته باشد
[.]35
یكپارچگی خارجی
يکپارچگي خارجي تطبيق اهداف و سياستهاي توليدي با نيازهاي بازار و
نيازهاي رقابتي شرکت با توجه به محدوديتهاي محيطي ميباشد[ .]44يکپارچگي
خارجي بين شرکت و شرکاي خارجي آن اتفاق ميافتد ،که اين اهميت هماهنگي
خريدار  /فروشنده را براي ايجاد مطلوبيت مشخص مينمايد[ .]28بارات و
اوليويرا( ،)2445پيشنهاد ميکنند که يکپارچگي وقتي اتفاق ميافتد که دو يا چند
شرکت مسئوليت برنامهريزي مشترك مبادلهاي ،مديريت ،اجرا و اطالعات
اندازهگيري عملکرد را با هم به اشتراك بگذارند[ .]3يکپارچگي رو به جلو و رو به
عقب[ ]55و يکپارچگي مشتري و تأمينکننده[ ]45همگي در اين طبقه قرار
ميگيرند .در اين تحقيق ،يکپارچگي خارجي (يکپارچگي مشتري و تأمينکننده)،
درجهاي است که توليدکننده با شرکاي خارجي خود ،براي ساختاردهي
استراتژيهاي برون سازماني ،فرآيندها و عمليات در فرآيندهاي گروهي و هماهنگ
شرکت ميکند[.]53

توانمنديهاي رقابتی
در مطالعات مديريت عمليات ،اصطالحات توانمنديهاي رقابتي [،]55
اولويتهاي رقابتي [ ،]4توانمنديهاي متراکم و شايستگي [ ]54معموالً به جاي
يکديگر استفاده ميشوند .در ادبيات موجود ،شش توانمندي رقابتي در نظر گرفته
شدهاست :نوآوريهاي محصول ،نماينده ارزيابي توانايي شرکت براي نوآوري[]42؛

تأثير ابعاد زنجيره تأمين یکپارچه بر توانمنديهاي7 ...

هزينه پائين؛ کيفيت محصول؛ تحويل؛ انعطافپذيري و خدمت به مشتري
[ .]59،33،54،55البته بهطور سنتي در محيطهاي توليدي  3اولويت مورد قبول،
وجود دارد :هزينه ،زمان (تحويل) ،نوآوري ،کيفيت و انعطافپذيري [ .]25تعيين
اولويتهاي رقابتي در يک شرکت ميتواند به شايستگيهاي اصلي شرکت مربوط
باشد [ .]23توانمنديها ،فعاليتهايي هستند که يک شرکت ميتواند بهتر از رقباي
خود انجام دهد .به عالوه يک توانمندي آنچه که يک شرکت ميتواند بخرد نيست.
توانمنديها ،خاص هر سازمان هستند؛ آنها بايد به طور داخلي توسعه داده شوند.
اين حقيقت که آنها براي تقليد کردن و انتقال مشکل هستند ،آن چيزي است که
آنها را ارزشمند ميسازد .بنابراين ،توانمنديها کمتر از تکنولوژيهاي خاص يا
تسهيالت توليدي و بيشتر از زيرساختارهاي توليدي مثل کارکنان ،سيستمهاي
اطالعاتي و مديريتي ،يادگيري و تمرکزات سازماني ناشي ميشود[ .]34در مقاله
حاضر ،کيفيت محصول ،تحويل ،هزينه و نوآوري محصول به عنوان توانمنديهاي
رقابتي در نظر گرفته شدهاست.
پيشينه تحقيق
زنجيره تأمين يکپارچه به عنوان يکي از مزيتهاي رقابتي امروز در بازار جهاني
شناخته شدهاست؛ بنابراين ضروري است تا فاکتورهايي که در يکپارچگي نقش
دارند ،بررسي شوند .مديريت مؤثر زنجيرههاي تأمين نيازمند يکپارچگي فرآيندهاي
کسبوکار داخلي در يک سازمان و کل تأمينکنندگان و مشتريان خارجي ميباشد
[ .]35زنجيره تأمين يکپارچه ممکن است به عنوان يک فرآيند تعامل و تشريک
مساعي در شرکتهايي که در يک زنحيره تأمين براي رسيدن به نتايجي که براي
همه سازمانهاي درگير در زنجيره ،موردقبول و هماهنگ باشد ،تعريف شود[.]59
در تحقيقي ،لي( )2444بيان کرد که زنجيره تأميني که به درستي يکپارچه شدهاست،
هزينهها را بيشتر کاهش ميدهد[ .]54همچنين بيان داشت ،اين يکپارچگي براي
شرکت ،شرکاي زنجيره تأمين و ذينفعان ارزش ايجاد ميکند .راسنزينک و
همکاران ( )2445نيز ،در مقالهاي تحت عنوان تأثير استراتژي يکپارچهسازي روي
توانمنديهاي رقابتي و عملکرد کسبوکار ،ثابت کردند که چنانچه ميزان
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يکپارچگي در زنجيره تأمين بيشتر باشد ،کيفيت محصول ،تحويل ،انعطافپذيري
فرآيند و رهبري هزينه ،نسبت به گذشته بهتر خواهند شد[ .]45کيم( ،)2448در
مقالهاي با عنوان بررسي تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم زنجيره تأمين يکپارچه روي
عملکرد شرکت به بررسي ارتباطات علّي بين اعمال مديريت زنجيره تأمين،
توانمنديهاي رقابتي ،سطح يکپارچگي زنجيره تأمين و عملکرد شرکت پرداخت و
دريافت که در شرکتهاي کرهاي زنجيره تأمين يکپارچه کارا ممکن است نقش
مهمتري براي رقابت مديريت زنجيره تأمين بازي کند در حالي که در شرکتهاي
ژاپني روابط متقابل نزديک بين سطح اعمال مديريت زنجيره تأمين و توانمنديهاي
رقابتي ممکن است تأثير معنادارتري روي رقابت مديريت زنجيره تأمين داشته باشد
[ .]25دو ( )2445نيز ،با بررسي يک مطالعه موردي از گروه شرکتهاي موفق صنايع
ييين ،به دنبال دستيابي به مزيترقابتي از طريق زنجيره تأمين يکپارچه بود و
دريافت که موفقيتهاي شرکتها به علت سرمايهگذاري باال در تکنولوژي
اطالعات ميباشد و نيز دريافت که يک استراتژي کلي در زنجيره تأمين بايد در
توسعه و تهيه محصول جهت ايجاد تأثيرات بهينه برحسب هزينه و کيفيت ،بهبودهايي
را ايجاد کند[.]52
کيم( )2443نيز ،با بررسي تأثير سطح يکپارچگي زنجيره تأمين روي توانمندي
رقابتي به اين نتيجه رسيد که اين فرضيه در شرکتهاي کوچک رد و در
شرکتهاي بزرگ پذيرفته شدهاست و در شرکتهاي کوچک سطح يکپارچگي
زنجيره تأمين بر توانمنديهاي رقابتي تأثيري نداشته و در شرکتهاي بزرگ سطح
يکپارچگي زنجيره تأمين باعث افزايش توانمنديهاي رقابتي ميگردد[ .]24همچنين
گاستين و همکاران( ،)5884دريافتند که شرکتهاي يکپارچه شده بيشتر فرآيندهاي
کسبوکار خود را کامپيوتري ميکنند ،بنابراين به فوايد مشهودتري مثل
صرفهجويي در موجودي و کاهش زمانهاي تأخير دست مييابند [ .]24مبتني بر اين
مطالعات ،فرضيه اهم ،به صورت زير تدوين شدهاست :فرضيه اهم :ابعاد زنجيره
تأمين يکپارچه بر توانمنديهاي رقابتي تأثير دارد.
يکپارچگي داخلي به وسيله يک سيستم کامالً آشکار از نقطه خريد تا نقطه
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توزيع در داخل يک سازمان جهت دستيابي به رضايت مشتري در نظر گرفته شده
است [.]5
اسميت و راسنزويک5889،؛ بارگلمن و همکاران2445،؛ تيد و همکاران،2445،
نشان دادند که يکپارچگي داخلي به طور معناداري نوآوريهاي محصول را بهبود
ميدهد[ .]8،43،34گريفين( )5885نيز ،بيان کرد که مکانيزمهاي يکپارچگي داخلي
(مثل تيمهاي چند وظيفهاي) زمان تحويل محصوالت جديد را کاهش ميدهد [.]58
پارتاسري و هاموند ( ،)2442در مقاله خود با عنوان ورودي و خروجي نوآوري
محصول :تأثير تعديلکنندگي فرآيند نوآوري ،دريافتند که يکپارچگي وظيفهاي
تأثير مثبتي روي فراواني نوآوري محصول دارد[ .]58بالدوين و هنل( ،)2445نيز
دريافتند که ايدههاي نوآورانه بخشهاي داخلي مختلف منابع اصلي نوآوري هستند
و اغلب ايدههاي نوآورانهاي که در بخشهاي داخلي شرکت صورت ميگيرد باعث
ايجاد نوآوريهاي محصول ميگردند[ .]3کافتروس و مارکوليد( ،)2443همچنين
پيشنهاد ميکنند که يکپارچگي داخلي ،توانمنديهاي رقابتي ،از جمله قيمت پائين،
کيفيت محصول ،تحويل ،انعطافپذيري و خدمات مشتري را بهبود ميبخشد.
يکپارچگي داخلي ،گروههاي باالدستي و پائين دستي را به هم مربوط ميکند و همه
گروهها را توانمند ميسازد تا همزمان در محصول ،فرآيند و برنامهريزي توليد
درگير شوند .همچنين کيفيت محصول ،زمان بازاريابي کم و کاهش هزينه را منجر
ميشود [ .]23آنتوني و همکاران ( ،)2448در مقالهاي با هدف اکتشاف تجربي،
تأثيرات متقابل مدوالريتي محصول و يکپارچگي داخلي را روي توانمنديهاي
رقابتي بررسي کردند .توانمنديهاي رقابتي در اين مطالعه ،شامل نوآوريهاي
محصول ،قيمت پايين ،کيفيت محصول ،تحويل ،انعطافپذيري و خدمات مشتري
ميباشد [ .]5اين مطالعه دريافت که يکپارچگي داخلي بهتر ميتواند به طور
معناداري نوآوريهاي محصول ،قيمت پايين ،کيفيت محصول ،تحويل،
انعطافپذيري و خدمات مشتري را بهبود دهد .با توجه به مطالعات باال ،فرضيه زير
آزمون خواهد شد:
فرضيه اول :يکپارچگي داخلي تأثير مستقيمي بر توانمنديهاي رقابتي دارد.
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راث و ميلر( ،)5884بيان داشتند که اخيراً اثبات شده ،اگر اعضا باالدستي و پائين
دستي بتوانند ارتباط اطالعاتي سالم ايجاد کنند و مکانيزمها را با هم به اشتراك
بگذارند ،توانمندي پاسخگويي سريع به تقاضاي بازار بهبود خواهد يافت[.]44
مالوني و بنتون ( ،)2444در تحقيقي ،دريافتند که يکپارچگي تأمينکننده ،ميتواند
جهت موفقيت در صرفهجويي هزينه از جنبههاي زير به شرکتها کمک نمايد:
اقتصاد مقياس (در سفارش ،توليد و حملونقل) ،کاهش هزينههاي اجرايي و
هزينههاي تغيير و بهبود استفاده از داراييها[ .]55اسوينک و همکاران( )2445نيز ،به
بررسي چهار بعد متفاوت از يکپارچگي استراتژيک (شامل يکپارچگي استراتژي
شرکت ،يکپارچگي تکنولوژي فرآيند ـ محصول ،يکپارچگي استراتژيک مشتري و
يکپارچگي استراتژيک تأمينکننده) در سطح شرکت توليدي و نيز به بررسي نقش
واسطهاي توانمنديهاي رقابتي توليد در طرحريزي روابط بين ابعاد يکپارچگي
استراتژيک و عملکرد کسبوکار پرداختند و به اين نتيجه دست يافتند که ابعاد
يکپارچگي بجز يکپارچگي استراتژيک مشتري و يکپارچگي استراتژيک تأمين
کننده ،تأثير مثبتي بر توانمنديهاي رقابتي توليد دارند و همچنين نشان دادند که ابعاد
يکپارچگي بجز يکپارچگي استراتژيک مشتري از طريق توانمنديهاي رقابتي توليد
بر عملکرد کسبوکار تأثير مثبتي دارند .در اين تحقيق ،روابط همبستگي بااليي را
بين فعاليتهاي يکپارچگي و توانمنديهاي رقابتي توليدي نشان ميدهد [.]35
لين( )2448نيز ،در مطالعهاي روابط بين چند فعاليت يکپارچگي تأمينکننده و
توانمنديهاي مبتني بر زمان را بررسي کردهاست .يافتههاي اين مطالعه نشان
ميدهند ،در حالي که يکپارچگي تأمينکننده با عملکرد رقابتي مبتني بر زمان
(سرعت تحويل ،زمان توسعه محصول جديد ،قابليتاطمينان تحويل و زمان چرخه
توليد) ارتباط دارد ،برخي از فعاليتهاي يکپارچگي نسبت به بقيه مؤثرتر هستند
[ .]52با در نظر گرفتن اين مطالعات فرضيه دوم به صورت زير ارائه شدهاست:
فرضيه دوم  :يکپارچگي خارجي بر توانمنديهاي رقابتي تأثير دارد.
استونز ( )5898پيشنهاد ميکند که شرکتها ابتدا به طور داخلي يکپارچه شوند و
سپس يکپارچگي را به ديگر اعضاي زنجيره تأمين گسترش دهند .شرکتها معموالً
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يک فرآيند يکپارچه را که از طريق سه مرحله به وجود ميآيد ،دنبال ميکنند .در
مرحله اول ،هيچ يکپارچگي وجود ندارد .در مرحله دوم ،شرکتها به طور داخلي
يکپارچه ميشوند :فعاليتهاي لجستيک آنها با فعاليتهاي واحدهاي وظيفهاي مثل
خريد ،توليد و بازاريابي يکپارچه ميشود و در مرحله سوم ،يکپارچگي به دست
آمده در مرحله دوم ،به ديگر اعضاي زنجيره تأمين مثل تأمينکنندگان و مشتريان
گسترش مييابد[ .]49از آنجا که تعامالت و تشريکمساعي در داخل و نيز سرتاسر
شرکتها اتفاق ميافتد ،برخي محققان يکپارچگي داخلي و خارجي را به طور
همزمان بررسي کردهاند [ .]45موراش و کلينتون ( )5889نيز بيان کردند که
يکپارچگي داخلي پيشنيازي براي يکپارچگي تأمينکننده و مشتري ميباشد[.]53
فالين و همکاران ( ،)2454در تحقيقي بيان نمودند که يکپارچگي داخلي پايه و
اساسي براي ايجاد يکپارچگي خارجي (يکپارچگي تأمينکننده و يکپارچگي
مشتري) ميباشد [ .]53با توجه به اين نتايج و پيشنهادات ،فرضيه سوم و چهارم به
صورت زير ارائه شدهاست :
فرضيه سوم :يکپارچگي داخلي بر يکپارچگي خارجي تأثير دارد.
فرضيه چهارم :يکپارچگي داخلي از طريق يکپارچگي خارجي ،بر توانمنديهاي
رقابتي تأثير دارد.
مدل مفهومی تحقيق
در اين تحقيق ،يکپارچگي داخلي متغير مستقل و پيشنيازي براي يکپارچگي
خارجي (يکپارچگي تأمينکننده و يکپارچگي مشتري) در نظر گرفته شدهاست،
يکپارچگي خارجي که شامل يکپارچگي تأمينکننده و يکپارچگي مشتري ميشود،
نيز به عنوان متغيرهاي واسطه منظور شدهاست و توانمنديهاي رقابتي نيز به عنوان
متغير وابسته در نظر گرفته شدهاند .مدل مفهومي تحقيق ،در شکل  5آورده شده
است:
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شكل  .9مدل مفهومی تحقيق ـ تأثير ابعاد زنجيره تأمين یكپارچه بر توانمنديهاي رقابتی

روششناسی تحقيق
جامعه و نمونه آماري
روش تحقيق مطالعه حاضر در طبقهبندي تحقيقات توصيفي و از نوع پيمايشي،
تحليلي قرار گرفته و از لحاظ هدف ماهيتي کاربردي دارد .جامعه آماري اين تحقيق
شرکتهاي صنايع غذايي و آشاميدني متوسط و بزرگ فعال در سطح شهر مشهد
ميباشد .با توجه به آمار سازمان صنايع و معادن خراسان ،تعداد  85شرکت متوسط و
بزرگ در اين صنعت ،در محدوده کالن شهر مشهد فعاليت دارند .اعضاء جامعه
آماري نيز ،مديران ارشد اين شرکتها ميباشند .در اين تحقيق با استفاده از آزمون
کوکران حجم نمونه به صورت زير به دست آمده است :
Nz2 / 2 pq
n
( N  1)e 2  z2 / 2 pq
در فرمول فوق  5-αسطح اطمينان و  ⁄چندك متناظر از توزيع نرمال است.
 Nحجم جامعه ( 85شرکت) و  )q=1-p( ، pنسبت برآورد شده در جامعه ميباشد
که معرّف سازمانهايي است که در آنها ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه بر توانمندي-
هاي رقابتي مؤثر ميباشد و با توجه به اينکه ميزان  pنامعلوم ميباشد بنابراين مقدار
آن را  4/3در نظر ميگيريم تا حداکثر حجم نمونه بدست آيد ،همچنين  eخطاي
قابل اغماض توسط کاربر است و با توجه به اينکه ميزان اين خطا در فاصله 4/44تا
 4/45قابل قبول است (آذر و مؤمني )5595،در اين تحقيق خطا  4/45در نظر گرفته
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شده است.

ابزار گردآوري اطالعات در اين تحقيق ،پرسشنامه ميباشد که مؤلفههاي آن از
تحقيقات و مطالعات گذشته استخراج و در آن از طيف هفت نقطهاي ليکرت
استفاده شدهاست .پرسشنامه تنظيم شده شامل  55سؤال بود ،که در آن  5سؤال
مربوط به يکپارچگي داخلي 9 ،سؤال مربوط به يکپارچگي تأمينکننده 9 ،سؤال
مربوط به يکپارچگي مشتري52 ،سؤال مربوط به توانمنديهاي رقابتي ،در اين
پرسشنامه مطرح گرديد .جهت اطمينان از روايي و پايايي اندازهگيري ،همه سازهها
در مدل تحقيق ،تا حد امکان با مقياسها و شاخصهاي تحقيقات قبلي که مورد
استفاده و آزمون قرار گرفته بودند ،تطبيق داده شد .به منظور اطمينان از بازگشت
تعداد کافي از پرسشنامههاي توزيع شده 53 ،جلد پرسشنامه توزيع شد که از اين
تعداد  44پرسشنامه براي تحليل کامل و مناسب تشخيص داده شد.
روایی و پایایی پرسشنامه
در پرسشنامه اين تحقيق ،سؤاالت با توجه به مؤلفههاي استخراج شده از
تحقيقات گذشته ،مشخص گرديده و پس از بررسي و ارزشيابي پرسشنامه توسط
چند تن از صاحبنظران ،روايي محتوايي آن تأييد شد و ميزان انطباق آن با
هنجارهاي اجتماعي و اهداف پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفت .همچنين پس از
جمعآوري اطالعات از تحليلعاملي تأييدي براي سنجش روايي آن بهره گرفته شد،
که نتايج آن در جدول  5آمدهاست .براي سنجش پايايي پرسشنامه نيز از روش
آلفاي کرونباخ استفاده شد .پس از جمعآوري کليه دادهها ،ضريب پايايي کل
محاسبه گرديد که اين ضريب  85درصد به دست آمد و نشان از پايايي باالي ابزار
جمعآوري دادهها دارد .ضريب آلفاي کرونباخ براي هر يک از مولفههاي تحقيق
که از ادبيات و پيشينه استخراج شد نيز ،در جدول  5نشان داده شده است:
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جدول .9ضریب آلفاي کرونباخ هر یک از متغيرها
عوامل
يکپارچگي داخلي
يکپارچگي تأمينکننده
يکپارچگي مشتري
توانمنديهاي رقابتي

ضریب آلفاي کرونباخ
1/18
1/18
1/18
1/85

نتایج تحقيق
آمار توصيفی
در اين بخش سعي گرديدهاست تا ضمن مطالعه سيماي کلي شرکتهاي مورد
بررسي (جدول ،)2جداول آماري حاصل از بررسي دادههاي جمعآوري شده از
طريق تحليل مسير نيز تشريح و تبيين گردد.
جدول .5سيماي کلی شرکت هاي موردمطالعه
سن
تحصيالت
سابقه مدیریت

01سال و کمتر
 5نفر
دیپلم و زیر دیپلم
 4نفر
زیر  2سال
 91نفر

01-01سال
 91نفر
فوق دیپلم
 5نفر
 2تا  91سال
 99نفر

01-21سال
 99نفر
کارشناسی
 55نفر
 91تا 92سال
 91نفر

21سال و باالتر
 1نفر
کارشناسی ارشد و باالتر
 91نفر
 92سال و باالتر
 5نفر

بررسی مدل
از روش دو مرحلهاي هاالند [ ]25و از نرم افزار اسمارت پيالاس به منظور
مدليابي به روش حداقل مربعات جزيي استفاده شده است .براساس پيشنهاد فرنل و
الکر( )5895مقدار بارهاي عاملي براي متغيرهاي مشاهده شده بايد بزرگتر از 4/3
باشد [ .]53همانطور که از جدول  5برميآيد ،تمامي بارهاي عاملي براي متغيرهاي
مشاهده شده به جز سئواالت  25 ،25 ،5،54از  4/3بزرگتر هستند .بنابراين ميتوان
تأئيد کرد که گويهها (داده هاي مشاهده شده) نشان دهنده عاملها هستند .قابل ذکر
است سؤاالتي که بارعاملي کمتر از  4/3داشته است در تحليل و بررسي مدل
ساختاري مورد استفاده قرار نگرفتهاند .بار عاملي گويه هاي  23و  25نيز با توجه به
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ماهيت آن که هزينه مي باشد منفي گزارش شده است.
جدول .0تحليل عامل تائيدي
بارعاملی

گویه ها

بارعاملی

گویه ها

بارعاملی

گویه ها
يکپارچگي داخلي
 .5سطح پاسخگويي به
نيازهاي مشتريان داخلي



 .54کمک به تأمين کننده
جهت بهبود فرآيندهاي خود

 

 .25هزينه سربار توليد

 

 

 .29ويژگيهاي
محصول

 

 

 .28تطابق محصول

 

 

 .54عملکرد کيفيت
کلي توليد

 

 

 .55دوام محصول

 

 

 .52صحت تحويل

 

 .24سيستمهاي سفارشدهي
سريع براي مشتري

 

 .55سرعت تحويل

 

 .25سطح ارتباط با مشتري
اصلي از طريق شبکههاي
اطالعاتي

 

 .54در دسترس بودن
محصول

 

 .8سطح مشارکت استراتژيک
با تأمينکننده اصلي

 

 .22سطح کامپيوتري کردن
سفارشدهي مشتري اصلي

 

 .53قابليت اطمينان
تحويل

 

 .54ايجاد تحويل معتبر و
کافي توسط تأمينکنندگان
 .55درجه پاسخگويي سريع
به فرآيند سفارش دهي
 .52سطح مشارکت تأمين-
کننده اصلي در فرآيند
تدارك و توليد
 .55همکاري تأمينکنندگان
شرکت در فرآيند توسعه
محصول /قطعه با توليدکننده

 

 .25سطح ارتباط با مشتري
اصلي
 .24پيگيري مشتري اصلي
براي گرفتن بازخورد
 .23به اشتراكگذاري پيش
بيني تقاضا توسط مشتريان
اصلي با توليدکننده
توانمندي هاي رقابتي

 

 .53سرعت معرفي
محصول جديد
 .55فراواني معرفي
محصول جديد

 

 .2داشتن سيستم يکپارچه در
مناطق وظيفهاي

 

 .5استفاده از تيمهاي چند
وظيفهاي در بهبود فرآيندها

 

 .4تأکيد روي ارتباطات و
جريان اطالعات سفارش
 .3تأکيد روي ارتباطات و
جريان اطالعات مديريت
موجودي
 .3تأکيد روي جريان
اطالعات توزيع
 .5استفاده از تيمهاي چند
وظيفهاي در توسعه محصول
جديد
یكپارچگی خارجی
 .9سطح مبادله اطالعات با
تأمينکننده اصلي

 
 
 
 

 

 
 
 

 .53به اشتراكگذاري
سطوح موجودي با تأمين
کننده اصلي
 .53به اشتراكگذاري
اطالعات لجستيک با
مشتريان از طريق
تکنولوژيهاي اطالعاتي
 .55درجه برنامهريزي
مشترك با مشتريان
 .59مشارکت مشتريان در
فراهم کردن اطالعات و
فرآيندهاي توليد
 .58همکاري مشتريان
شرکت در توسعه محصول

 .23هزينه خريد اوليه
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گام دوم ،تعيين ضرايب تعيين و تعيين شاخصهاي برازندگي مدل ،تحليلمسير
ميباشد .جدول 4ضرايب تعيين و جدول  3شاخصهاي برازندگي مدل را نشان
ميدهد .از مقادير جدول استنباط ميشود که حدود  55/3درصد از تغييرات
يکپارچگي خارجي و نيز حدود 32/5درصد از تغييرات يکپارچگي تأمينکننده و
حدود  33/9درصد از تغييرات يکپارچگي مشتري به وسيله متغير واردشونده به آنها
(يعني يکپارچگي داخلي) تبيين ميشود .به همين ترتيب  95درصد از تغييرات متغير
توانمنديهاي رقابتي توسط متغيرهاي يکپارچگي داخلي و خارجي که متغيرهاي
واردشونده به آن هستند ،بيان ميشود.
جدول .0تعيين ضرایب مدل کلی
متغيرها
يکپارچگي خارجي
يکپارچگي تأمينکننده
يکپارچگي مشتري
توانمنديهاي رقابتي

ضریب تعيين
%89/5
%85/8
%88/1
% 18

از عمدهترين طبقهبندي اين شاخصها به صورت مطلق ،نسبي و برازش مدل
بيروني و دروني ميباشد .هر کدام از اين شاخصها هرچه بيشتر به يک نزديکتر و
از  4/3بيشتر باشند نشانه برازش خوب و کاملتر مدل ميباشد .از اين رو از جدول 3
ميتوان به اين نتيجه رسيد که مدل اين مطالعه به خوبي برازش شدهاست .بنابراين
بعد از تأئيد مدل ميتوان نتايج تحليل مسير را در آزمون فرضيات به کار برد و به
تفسير آن پرداخت.
جدول  .2شاخصهاي برازندگی مدل ساختاري
نوع شاخص
شاخص مطلق
شاخص نسبي
شاخص مدل بيروني
شاخص مدل دروني

مقدار شاخص
1/51
1/11
1/11
1/11

تأثير ابعاد زنجيره تأمين یکپارچه بر توانمنديهاي97 ...

آزمون فرضيههاي پژوهش
در ادامه ،بررسي فرضيات پژوهش صورت ميگيرد .درگام ابتدايي اثرات
مستقيم ،غيرمستقيم و اثرکل متغيرها بر توانمنديهاي رقابتي در جدول  3آمدهاست.
همانطور که بيان شد 5 ،فرضيه اهم و  4فرضيه مورد بررسي قرار گرفتند .اکنون
ميتوان به تجزيهوتحليل نتايج پرداخت .در اينجا با استفاده از نرم افزار PLS5و
رويکرد تحليلمسير به تجزيه و تحليل نتايج پرداخته خواهد شد و هر فرضيه را به
صورت مجزا مورد تجزيه و تحليل قرار خواهيم داد به اينصورت که ميزان ضريب
مسير هر فرضيه را برآورد کرده و با توجه به سطح اطمينان  %83و سطح معني داري
 ،%3چنانچه سطح معنيداري هر مسير کوچکتر يا مساوي  4/43باشد آن فرضيه
پذيرفته شده و در غير اينصورت فرضيه مورد نظر غيرمعنيداري تلقي ميشود.
جدول  .2نتایج تحليل مسير
فرضيه ها
فرضيه اهم
فرضيه اول
فرضيه دوم
فرضيه سوم

1/18
1/81
1/54
1/14

p- value
1/11
1/11
1/14
1/11

t- value
98/58
5/84
5/15
91/58

معنيدار
معنيدار
معنيدار
معنيدار

در مورد فرضيه اهم تحقيق ،ميزان مسير برآوردي  4/83و ميزان سطح معنيداري
 4/44ميباشد که نشان از معنيداري اين فرضيه دارد در اينصورت ميتوان بيان
داشت که ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه ،توانمنديهاي رقابتي را بهبود ميدهد.
ضريب مسير باال ( )4/83در اين فرضيه نشان ميدهد که اين مسير از اهميت بسيار
بااليي برخوردار است .در مورد فرضيه اول نيز ضريب مسير برآوردي  4/38و سطح
معنيداري  4/44بدست آمدهاست که با توجه به موارد فوق اين فرضيه نيز
معنيداري بوده و نشان ميدهد که يکپارچگي داخلي به تنهايي نيز باعث بهبود
توانمنديهاي رقابتي ميشود .فرضيه دوم نيز داراي سطح معنيداري  4/44و ضريب
1- Partial Least Squares Analysis
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مسير  4/24ميباشد ،اين فرضيه نيز موردتأييد واقع ميگردد و نشان ميدهد که
يکپارچگي خارجي نيز خود به تنهايي ميتواند توانمنديهاي رقابتي را افزايش دهد.
سومين فرضيه اين تحقيق که تأثير يکپارچگي داخلي بر يکپارچگي خارجي را مورد
بررسي قرار ميدهد داراي ميزان سطح معنيداري 4/44 ،ميباشد و بنابراين اين
فرضيه نيز تأييد شدهاست و ضريب اين مسير برابر با  4/94بدست آمدهاست و بيان
کننده ميزان اهميت باالي اين مسير بوده و اين مسير نيز ازجمله مسيرهاي اساسي
ميباشد .همانطور که بيان شد اين فرضيه برمبناي پيشنهاد موراش و کلينتون()5889
و استونز( )5898و نيز برمبناي پيشنهاد فالين و همکاران ( )2454مورد بررسي قرار
گرفت .تأييد اين فرضيه نشان ميدهد که هر شرکتي در ابتدا بايد وضعيت داخلي
خود را از نظر يکپارچگي بهبود ببخشد و سپس اين يکپارچگي را به خارج از
شرکت گسترش دهد.
فرضيه چهارم اين مطالعه ،تأثير غيرمستقيم يکپارچگي داخلي بر توانمنديهاي
رقابتي را از طريق يکپارچگي خارجي مورد بررسي قرار ميدهد .به علت اين که هر
دو مسير يکپارچگي داخلي بر يکپارچگي خارجي و نيز يکپارچگي خارجي بر
توانمنديهاي رقابتي معنيدار به دست آمدهاند بنابراين مسير غيرمستقيم يکپارچگي
داخلي بر توانمنديهاي رقابتي نيز معنيدار ميباشد و اين فرضيه نيز تأييد ميگردد.
براي محاسبه تأثير غيرمستقيم يکپارچگي داخلي از طريق متغير واسط يکپارچگي
خارجي بر توانمنديهاي رقابتي ،اثر مستقيم يکپارچگي داخلي بر يکپارچگي
خارجي در اثر مستقيم يکپارچگي خارجي بر توانمنديهاي رقابتي (يعني )4/24
ضرب شدهاست .يعني :
 =4/94×4/24=4/24اثر غيرمستقيم يکپارچگي داخلي بر توانمنديهاي رقابتي
با توجه به اين مقدار و جدول  3ميتوان بيان داشت که اثر مستقيم يکپارچگي داخلي
بر توانمنديهاي رقابتي ( )4/38از اثر غيرمستقيم آن يعني ( )4/24بيشتر ميباشد و نشان
ميدهد که نقش واسطهاي يکپارچگي خارجي از اهميت بااليي برخوردار نميباشد.
اثرکلي مسير يکپارچگي داخلي بر توانمنديهاي رقابتي نيز از جمع ضرايب دو مسير
مستقيم و غير مستقيم به دست ميآيد که برابر است با4/38+4/24=4/98 :

تأثير ابعاد زنجيره تأمين یکپارچه بر توانمنديهاي91 ...

شكل  .5مدل مفهومی تحقيق و ضرایب مسير

بحث و نتيجهگيري
براساس يافتههاي تحقيق حاضر ،ابعاد زنجيره تأمين يکپارچه که شامل
يکپارچگي داخلي و يکپارچگي خارجي ميباشد ،تأثير زيادي بر توانمنديهاي
رقابتي دارد ،بنابراين ميتوان بيان داشت يکپارچگي بيشتر زنجيره تأمين باعث
افزايش توانمنديهاي رقابتي ميگردد .اين نتيجه با مطالعات لي( )2444و
راسنزويک و همکاران ( )2445مطابقت دارد .در اين تحقيق ،بيان شد که
يکپارچگي داخلي به صورت مستقيم و بدون واسطه توانمنديهاي رقابتي را بهبود
ميدهد .اين نتيجه نيز با نتايج گذشته (از جمله گرفين5885 ،؛ اسميت و رينرسن،
5889؛ تيد و همکاران2445 ،؛ بارگلمن و همکاران2445 ،؛ پارتاسري و هاموند،
2442؛ کافتروس و مارکوليد2443 ،؛ اسوينک و همکاران2445 ،؛ آنتوني و
همکاران )2448 ،سازگار ميباشد.
اين تحقيق ،تأثير يکپارچگي خارجي بر توانمنديهاي رقابتي را تأييد مينمايد.
همانگونه که بيان شد ،در اين تحقيق ،يکپارچگي خارجي شامل يکپارچگي
تأمينکننده و يکپارچگي مشتري ميشود .در حاليکه ،در تحقيقات گذشته نيز
تأثيرگذاري هر کدام از اين ابعاد يکپارچگي به صورت مجزا بر توانمنديهاي
رقابتي بررسي شدهاست [ ،]28 ،42تأثير توأمان يکپارچگي تأمينکننده و يکپارچگي
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مشتري به عنوان يکپارچگي خارجي بر توانمنديهاي رقابتي براي اولين بار مورد
آزمون قرار گرفتهاست و بنابراين نميتوان مقايسهاي در اين زمينه ،انجام داد.
همچنين ،در اين تحقيق ،تأثير يکپارچگي داخلي بر يکپارچگي خارجي مورد تأييد
قرار گرفت .همانگونه که در فصل دوم بيان شد اين فرضيه مبتني بر پيشنهادات و
نتايج موراش و کلينتون ( )5889و استونز ( )5898و فالين و همکاران ( )2454مورد
آزمون قرار گرفت .در اين تحقيق ،نقش واسطهاي يکپارچگي خارجي مورد آزمون
قرار گرفت و تأييد شد که يکپارچگي داخلي از طريق يکپارچگي خارجي نيز بر
توانمنديهاي رقابتي تأثير دارد ،البته ميزان تأثير مستقيم يکپارچگي داخلي بر
توانمنديهاي رقابتي از ميزان تأثير غير مستقيم اين دو از طريق يکپارچگي خارجي
بيشتر ميباشد .همانطور که بيان شد در تحقيقات پيشين ،تأثير يکپارچگي داخلي بر
يکپارچگي خارجي تنها به صورت يک پيشنهاد مطرح شدهاست بنابراين ،نقش
واسطهاي يکپارچگي خارجي مورد سنجش قرار نگرفتهاست ،بنابراين اين تأثير نيز
براي اولين بار مورد آزمون قرار گرفتهاست.

کاربردهاي مدیریتی
تشريک مساعي در بهبود فرآيندها ،توسعه محصول و ...باعث ميشود که
توليدکننده بتواند محصوالت را ،زودتر و با صحت بيشتري به دست مشتري برساند.
هماهنگي و استفاده از تيمهاي چند وظيفهاي و تصميمگيريهاي مشارکتي ،به
نوآوري محصول نيز ،کمک مينمايد.
يکپارچگي با تأمينکننده و مشتري بايد به صورت توأمان باشد چرا که ،تشريک
مساعي با تأمينکننده و نيز داشتن ارتباطات مؤثر با مشتريان باعث ميشود همانگونه
که توليدکننده از فوايد يکپارچگي با تأمينکننده خود سود ميبرد ،مشتريان خاص
خود را هم دارا باشد و از جانب مشتري و تقاضا نيز آسوده خاطر باشد ،در نتيجه
توانمنديهاي رقابتي آن افزايش خواهد يافت و در بازار رقابتي از شانس بيشتري
براي موفقيت برخوردار خواهد بود.
شايد بتوان يکي از مهمترين نتايج حاصل از اين تحقيق را تأييد نقش يکپارچگي

تأثير ابعاد زنجيره تأمين یکپارچه بر توانمنديهاي29 ...

داخلي به عنوان پيشنيازي براي يکپارچگي خارجي دانست .به هر حال ،هر شرکتي
ابتدا بايد وضعيت داخلي خود را بهبود بخشيده و از امکانات و ظرفيتهاي موجود
خود استفاده نمايد و هماهنگي و تشريکمساعي را در کل شرکت برقرار سازد تا
پس از آن بتواند به هماهنگي با تأمينکنندگان و مشتريان خود پرداخته و به دنبال
روابط بلندمدت با آنان باشد داشتن ارتباطات مؤثر و مناسب ،استفاده از شبکههاي
اطالعاتي درون سازماني ،استفاده از تيمهاي چند وظيفهاي و ...سازمان به طور
داخلي يکپارچهتر مي کند و سازمان را براي داشتن يکپارچگي و هماهنگي بيشتر با
تأمينکنندگان و مشتريان خود ترغيب مينمايد .پيشرفت در فناوري اطالعات و
ارتباطات براي تأمينکنندگان ،مشتريان و مراکز توزيع ،ارتباطهاي فوري را ممکن
ساخته است .در واقع ،رايانه ،توانايي هماهنگي فرآيندهاي مختلف زنجيره تأمين را
بيشتر کردهاست .اطالعات فروش رايانهاي شده ميتواند اطالعات را بهطور فوري از
طريق شبکههاي ارتباطي به مراکز توزيع و تأمينکنندگان انتقال داده و سازمانها را
قادر سازد که محصوالت را سريع به مشتريان تحويل دهند و انبار موجودي را نيز به
سرعت توسط تأمينکنندگان دوباره پُر کنند .اگر هر فرد و هر واحد ،در طول
زنجيره به اطالعات مشابه در زمان مشابه دسترسي داشته باشد ،هماهنگي بين واحدها
افزايش ،عدماطمينان کاهش و در نتيجه آن ،سطح موجوديها کاهش مييابد و در
نهايت بهرهمندي از مزيت هزينهاي رخ ميدهد.
براي ايجاد يکپارچگي با تأمينکننده و مشتري (به صورت توأمان) ميتوان از
تيمهاي بين شرکتي ،که فرآيندها را بين سازمانهاي مختلف در زنجيره تأمين،
هماهنگ ميکنند ،استفاده نمود .جريان شفاف اطالعات و ارتباطات ،با موفقيت
زنجيره تأمين يکپارچه و در نتيجه توانمنديهاي رقابتي ارتباط زيادي دارد .امروزه با
استفاده از اينترنت ،شرکتها ميتوانند فعاليتهاي وقتگير تجاري را با مرتبط
ساختن معامالت خريد و سفارش و ارتباط مستقيم تأمينکنندهها ،کارخانهها ،توزيع
کنندگان و مشتريان کاهش داده يا حذف کنند.
تغيير ساختار سازماني شرکتهايي که داراي ساختار سنتي هستند و شناسايي
فرآيندهاي اصلي در شرکت و استفاده از تيمهاي چند وظيفهاي در يک چنين
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فرآيندهايي و در نتيجه تسهيم اطالعات و برنامهريزي مشترك ،شرکتها را براي
داشتن يکپارچگي ياري ميرساند .همچنين ،الزم است تا فوايد يکپارچگي به
کارکنان تفهيم گردد.
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