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کد مقاله91991 :

چکـیده
امروزه هر سازمان تجاری حداقل بخشی از یک زنجیره تأمین است و خیلی از سازمانها بخشی از چندین زنجیره تأمین
هستند .در سالهای اخیر افزایش پیشنهادات تنوع محصول و خدمات توسط بنگاهها برای فراهمسازی انتخاب بیشتر برای
مشتری و تولید فرصت برای عملکرد بهتر رقبا روند روبه رشدی داشته است .تنوع محصول پیامدهای زیادی برای هر دو
فرآیند تولید و زنجیره تأمین دارد .با توجه به افزایش رقابت در صنعت خودرو در داخل و خارج کشور و الزام شرکتها به
تولید محصوالت متنوع ،هدف این مقاله ،تعیین تأثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر قابلیت و عملکرد زنجیره تأمین
صنعت خودروسازی است .روش مقاله ازلحاظ هدف مقاله ،کاربردی ،ازلحاظ نوع مقاله کمی و ازنظر روش شناخت،
توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری مقاله ،کارشناسان و مدیران شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی کشور
است .تعداد نمونه آماری در سطح خطای  5درصد برابر  595مورد برآورد و با استفاده از پرسشنامه استاندارد دادهها
جمعآوری گردید .نتایج مقاله نشانگر تأثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر انعطافپذیری است .انعطافپذیری نیز بر
چابکی و عملکرد زنجیره تامی تأثیر معناداری دارد .درنهایت قابلیتهای پویای زنجیره تأمین بر کارایی هزینه و خدمات
مشتریان در سطوح مختلف سفارشیسازی پایین ،متوسط و باال ،تأثیرات متفاوتی دارد.

واژگـان کلـیدی :استراتژی مدیریت تنوع محصول ،قابلیتهای پویا ،عملکرد زنجیره تأمین

 -9کارشناس ارشد مهندسی صنایع
 -9دکتری مهندسی صنایع
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امروزه هر سازمان تجاری حداقل بخشی از یک زنجیره تأمین است و خیلی از سازمانها بخشی از چندین زنجیره تأمین
هستند .تعداد و نوع سازمانها در یک زنجیره تأمین از این طریق که آیا زنجیره تأمین تولیدگرا یا خدمت گرا است تعیین میشود.
اکثر موسسههای تولیدی بهصورت شبکههایی از مکانهای تولید و توزیع طرحریزیشدهاند ] .[9یکی از وظایف آنها تهیه مواد
خام و تبدیل آنها به محصوالت نهایی و واسطهای و سپس تحویل آنها به مشتریان است .لذا با یک طراحی بهینه میتوان در
کوتاهمدت مقدمات افزایش بهرهوری ،کاهش موجودی و زمان سیکل کل و در بلندمدت؛ افزایش رضایت مشتری ،سهم بازار و سود
برای همه سازمانهای درگیر در زنجیره تأمین را تدارک دید .البته تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان مراکز توزیع و مشتریان برای
رسیدن به این اهداف ،هماهنگی سخت و دقیقی در بین سازمانهای درگیر در زنجیره تأمین موردنیاز است.
در سالهای اخیر افزایش پیشنهادات تنوع محصول و خدمات توسط بنگاهها برای فراهمسازی انتخاب بیشتر برای مشتری و
تولید فرصت برای عملکرد بهتر رقبا روند روبه رشدی داشته است .بیشتر ادبیات موجود رابطه مفید بین افزایش تنوع و عملکرد
محصول را گزارش میکند و تأمین سطح باالی تنوع محصول و تأثیر مثبت آن بر کیفیت برند ادراکشده و تکرار کسبوکار
رضایت مشتری ،عملکرد شرکت و سهم بازار را پیشنهاد میدهد .بااینحال ،وان و همکاران راجع به وجود اوضاع بسیار خوب ماوراء
سطح بهینه تنوع محصول و کاهش عملکرد فروش هشدار دادند ] .[9درنتیجه رابطه مثبت بین تنوع محصول و عملکرد در سطح
شرکت مفهومی است که با افزایش تنوع محصول مشخص میگردد .عملکرد تحویل و تولید درنتیجه بیشتر شدن کار مستقیم و
هزینههای ماده ،بیشترشدن هزینههای باالسری تولید (ازجمله خریدوفروش مواد ،کنترل کیفی ،سیستمهای اطالعات و بهرهبرداری
از تسهیالت) طوالنی شدن زمانهای تأخیر تحویل و بیشتر شدن سطوح موجودی کاال دچار نقص میشود .پس ظاهراً رابطه
جایگزینی بین عملکرد بازار و عملیات و عملکرد زنجیره تأمین ناشی از هزینههای تولید و داللی بازار را به وجود میآورد و با
پیچیدگی زنجیره تأمین موقع افزایش تنوع محصول مواجه میشود .درنتیجه تنوع محصول پیامدهای زیادی برای هر دو فرآیند
تولید و زنجیره تأمین داشت .پس موقع اتخاذ تصمیم راجع به افزایش تنوع محصول ،پاسخ نمیتواند ویژه و تک موردی باشد .این
مورد نهتنها به انعطافپذیری و پشتیبانی فعالیتهای تولیدکننده نیاز دارد ،بلکه همچنین بخشهای زنجیره تأمین باید هماهنگ
باشند و به تغییرات در رفع نیازهای مشتری پاسخ کافی بدهند .انعطافپذیری یک مفهوم مرتبط باقابلیتهای پویا به شمار میرود
که به توانایی شرکت در شکلدهی دوباره برنامههای داخلی و خارجی الزم برای انطباق با نیازهای متغیر مشتری و فرصت
تکنولوژیک برمیگردد .در این مقاله انعطافپذیری را که از دو مؤلفه تشکیلشده است مفهومسازی کردیم .یعنی انعطافپذیری
سطح عملیاتی که یک قابلیت داخلی است و به انعطافپذیری زنجیره تأمین برمیگردد و انعطافپذیری سازمانی و میان سازمانی
که یک قابلیت خارجی به شمار میرود و به چابکی زنجیره تأمین برمیگردد ،در کل با نظر برنادرز و هانا موافق هستیم که با
تحلیل واژههای کشش ،انعطافپذیری و چابکی به این نتیجهگیری رسیدند که انعطافپذیری یک مشخصه عملیاتی است
درحالیکه چابکی یک الگو سازماندهی در سطح کسبوکار میباشد و هر دو انعطافپذیری و چابکی بهصورت ضروری برای
رسیدن به هدفهای مرتبط با تنوع محصول شناخته میشوند ] .[5عالوه بر این ،متوجه شدیم که زنجیرههای تأمین از دو بخش
تولید داخلی و فعالیتهای خارجی تشکیلشده است ] .[4صنعت خودروسازی بهعنوان یکی از صنایع مادر ،پتانسیل باالیی برای
اشتغال و درآمدزایی در کشور داشته و از سوی کارشناسان اقتصادی بهعنوان یکی از پایههای اصلی اقتصاد جوامع معرفی میشود.
این صنعت بهصورت منفرد و مستقل نبوده و نیازمند وجود واحدهای تولیدی قطعه و تجهیزات جانبی خودرو است و همواره
زمینههای پیشرفت و توسعه در زمینههای مختلف علمی و فنی و شاخههای وابسته را فراهم کرده است .لذا مقالهی حاضر با هدف
بررسی تأثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر قابلیت و عملکرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی صورت خواهد پذیرفت.
بنابراین سؤال اصلی مقاله بدین شکل است" :استراتژی مدیریت تنوع محصول بر قابلیت و عملکرد زنجیره تأمین در صنعت
خودروسازی چگونه تأثیرگذار است؟" .همچنین اهداف مقاله نیز به شرح زیر ارائه می گردد:
الف -تعیین تأثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر انعطافپذیری زنجیره تأمین صنعت خودروسازی،
ب -تعیین تأثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر چابکی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی،
ج -تعیین تأثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر کارایی هزینه زنجیره تأمین صنعت خودروسازی،
د -تعیین تأثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر خدمات مشتری زنجیره تأمین صنعت خودروسازی،
ه -تعیین تأثیر انعطافپذیری زنجیره تأمین بر چابکی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی،
و -تعیین تأثیر انعطافپذیری زنجیره تأمین بر کارایی هزینه زنجیره تأمین صنعت خودروسازی،
ز -تعیین تأثیر انعطافپذیری زنجیره تأمین بر خدمات مشتری زنجیره تأمین صنعت خودروسازی،
ح -تعیین تأثیر چابکی زنجیره تأمین بر کارایی هزینه زنجیره تأمین صنعت خودروسازی،
ط -تعیین تأثیر چابکی زنجیره تأمین بر خدمات مشتری زنجیره تأمین صنعت خودروسازی،
2

ی -تعیین تأثیر قابلیت بر عملکرد زنجیره تأمین صنعت خودروسازی در سطح سفارشیسازی پایین،
ک -تعیین تأثیر قابلیت بر عملکرد زنجیره تأمین صنعت خودروسازی در سطح سفارشیسازی متوسط ،و
ل -تعیین تأثیر قابلیت بر عملکرد زنجیره تأمین صنعت خودروسازی در سطح سفارشیسازی باال
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در محیطهای کسبوکار مدرن ،تولیدکنندگان با فشار فزاینده الزامات مشتریان در شخصیسازی محصول ،بهبود کیفیت و
پاسخگویی به تقاضا روبرو هستند .برای حفظ کسبوکار در این فشارها ،بیشتر شرکتها درصدد توسعهی شراکت استراتژیک
بلندمدت با چند تأمینکننده معدود و همکاری با آنها هستند ،بهطوریکه الزامات رو به افزایش رقابتی در زمینه کارایی هزینه و
پاسخگویی به مشتری ،شرکتها را بر آن داشته که شراکت استراتژیکی با تأمینکنندگان ،مشتریان پاییندستی و ارائهدهندگان
خدمات برای بهرهبرداری از قابلیتهای آنها و ایجاد ارزش جدید برای ،لجستیک مشتریان ،ایجاد کنند ،که این امر منجر به
شکلگیری مفهوم مدیریت زنجیره تأمینشده است .در این بخش به مطالعات مربوط به پیشینه مقالهات پرداخته شده است.
موریتا و ماچوتا در سال  9199اذعان می دارد که در راستای مسئله مقاله ،این مقاله یک مسئله کلیدی را مطرح میکند :اینکه
آیا شرکت ها میتوانند به صورت پویا دو مؤلفه (زنجیره تأمین و توسعه محصول) را برای تغییر شرایط رقابتی در طول چرخه عمر
محصول تنظیم کنند .این مقاله بر اساس مقالهات قبلی در مورد مفهوم استراتژی زنجیره تأمین مطلوب ،پیشنهاد میکند که شرکت
ها در طول زمان با تقویت و هماهنگ کردن قابلیتهای توسعه محصول و مدیریت زنجیره تأمین و تنظیم زمان مناسب خود،
اقدامات اصالحی و توسعه ای را انجام دهند .نتایج این مطالعه تأیید این مطلب است که بین زنجیره تأمین و توسعه محصول یک
رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و همچنین به شرکت های متوسط توصیه می شود که اولویت نسبتاً بیشتر را در تقویت توانایی
زنجیره تأمین نسبت به قابلیت توسعه محصول داشته باشند ] .[5اوشچو و زنو در سال  9199اذعان می دارند ما یک مدل محصول
متمایز را توسعه می دهیم که در آن فضای محصول به صورت یک شبکه به عنوان مجموعه ای از انواع (گره ها) تعریف شده
است .ما همچنین مشتریان را در این شبکه قرار می دهیم ،به طوری که محل هر یک از مصرفکننده (گره) مربوط به حد "ایده
آل" او است .ما همچنین بررسی می کنیم که چگونه تمایز محصول قیمت های تعادلی را تحت تأثیر قرار می دهند .نتایج نشان
داد که این اثرات به ساختار شبکه بستگی دارد ] .[1اوم و همکاران در سال  9192در مقاله خود اذعان می دارد که ما  515بنگاه
تولید را برای بررسی ارتباط بین مدیریت تنوع محصول و عملکرد زنجیره تأمین مطالعه کردیم .با بکارگیری نگاه قابلیتهای پویا
چگونگی کنار آمدن بنگاهها با محیط های متغیر ،مدل مفهومی که استراتژی های مدیریت تنوع محصول را به انعطاف پذیری
زنجیره تأمین ربط میداد و همچنین انعطاف پذیری زنجیره تأمین را به هزینه و خدمات مشتری در محیط های زیاد و کم سفارش
سازی نیز مرتبط می ساخت را توسعه دادیم .سپس متوجه شدیم که استراتژی مدیریت تنوع محصول روی هر دو هزینه و عملکرد
خدمات مشتری زنجیره تأمین فقط زمانی تأثیر میگذارد که به وسیله قابلیتهای انعطاف پذیری داخلی و خارجی میانجی شده باشد.
عالوه براین ،استراتژی مدیریت تنوع محصول تاثیرات متفاوتی بر عملکرد بسته به سطح مشتری سازی محصول داشت به ویژه در
محیط کم سفارشی سازی ،انعطاف پذیری و چابکی زنجیره تأمین که مانند قابلیتهای دینامیک عمل میکند تأثیر معناداری بر
کارآیی هزینه دارد در حالیکه در محیط زیاد سفارشی سازی ،این قابلیتهای پویا تأثیر معناداری بر خدمات مشتری دارند .در این
مطالعه ،استراتژی مدیریت تنوع محصول ( )PVMsبهصورت قابلیت کلیدی استراتژیک سازمان برای کاهش اثر تنوع محصول بر
عملکرد زنجیره تأمین تعریف شده است ] .[4ملکیفر و همکاران در سال  9192به بررسی تأثیر یکپارچهسازی فناوری اطالعات بر
چابکی زنجیره تأمین پیرامون عملکرد بازارها با استفاده از رویکرد توصیفی پرداخته است .نتایج نشان میدهد چابکسازی زنجیره
تأمین بر عملکرد بازارها تأثیر مثبت و معناداری دارد .در این میان یکپارچهسازی فرایند اطالعات نیز نقش میانجی را بر عهده دارد
] .[2ثابت و همکاران در سال  9192در مطالعهای با استفاده از رویکرد توصیفی به بررسی استراتژیهای یکپارچه-سازی زنجیره
تأمین در صنایع بسرعت در حال تکامل پرداختهاند .نتایج مطالعات نشان میدهد چنین صنایعی از سطح نوآوری باالیی برخوردار
بوده ،چرخه عمر محصول و خدمت پایین داشته و از تنوع بیشتری برخوردار هستند .لذا نیازمند یک ابزار استراتژیک جهت بهینه
سازی رفتار خود میباشند .از اینرو چارچوب و مدل ارائه شده در این مطالعه ،استراتژیهای یکپارچهسازی زنجیره تأمین را به عنوان
یک ابزار استراتژیک برای مدیران و محققان در زمینه بهینهسازی رفتارشان معرفی نموده است ] .[9زکیک و سمرزیجا در سال
 9192در مطالعهای به بررسی تأثیر فاکتورهای منتخب مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد صنایع چوبی در جمهوری کرواسی
پرداختهاند .نتایج حاصل از مطالعات آنان که با استفاده از رویکرد آمارهای توصیفی و استنباطی صورت گرفته است نشان میدهد
مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد و مزیت قابتی شرکتها تأثیر مثبت و معناداری دارد .جامعه آماری مقاله حاضر تمامی شرکتهای
فعال در خوشه صنایع چوب کرواسی است ] .[1گارسیاآلکاراز و همکاران در سال  9192در مقالهای به بررسی تأثیر فناوری
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اطالعات و ارتباطات بر چابکی و عملکرد زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد معادالت ساختاری پرداخته است .نتایج نشان میدهد
فناوری اطالعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد و چابکی زنجیره تأمین بر جای میگذارد ].[91
برگشادی و همکاران در سال  9191به بررسی تأثیر فناوری اطالعات در صنعت برق ایران با استفاده از رویکرد معادالت
ساختاری پرداخته است .نتایج حاصل از مقالهات نشان میدهد که نتایج نشان میدهد که به اشتراکگذاری اطالعات ،دسترسی و
پاسخگویی نقش موثری در چابکی زنجیره تأمین بر عهده دارد .در حالی که انعطافپذیری تأثیر مثبت اما غیرمعنادار بر چابکی
زنجیره تأمین دارد ] .[99آکار و اوزانالر در سال  9194به بررسی تأثیر فرایند توسعه و فناوری اطالعات بر عملکرد زنجیره تأمین در
شرکتهای فعال در صنعت مبلمان پرداختهاند .نتایج به دست آمده از آزمون  tنشان میدهد فناوری اطالعات تأثیر مثبت بر
عملکرد زنجیره تأمین برجای میگذارد ] .[99وی و خیانگ در سال  9195در مطالعهای به بررسی اهمیت مدیریت زنجیره تأمین
پرداختهاند .نتایج مطالعه آنان که با استفاده از رویکرد توصیفی صورت گرفته است نشان میدهد مدیریت زنجیره تأمین نقش مهمی
در بهبود عملکرد سازمانها و شرکتها بر عهده دارد ] .[95المراقی و همکاران در سال  9195قابلیتهای استراتژیک شرکت را برای
رسیدن به سود تنوع و تعویق توصیه شده ،مدوالریزاسیون و تولید سلولی بررسی کردند ] .[94واگنر و همکاران در سال  9199در
مقاله ی که تحت عنوان ارتباط بین زنجیرة تأمین مناسب و عملکرد مالی شرکت ،بر اساس مدل مفهومی فیشر در سال  9112با
مطالعه بر روی  951شرکت تولیدی در ایاالت متحده و اروپا در حوزة دادههای ثانویه مالی انجام شده به بررسی رابطة بین مدیریت
زنجیرة تأمین و عملکرد مالی شرکت میپردازد .یافتهها نشاندهندة آن است که سطح باالیی از زنجیرة تأمین منجر به سطح
باالیی از بازده داراییها میشود .شرکتهایی که بین زنجیرة تأمین و عملکرد مالی آنها تجانس وجود دارد عملکرد بهتری را
نسبت به سایر شرکتها دارند ] .[95اسکاواردا و همکاران در سال  9191برای کاهش رابطه جایگزین بین تنوع محصول و عملکرد
زنجیره تأمین PVMsها را پیشنهاد دادند که میتوان آنها را به  5دسته گسترده طبقه بندی کرد و عبارتنداز مدوالریته (یعنی
استراتژی مبتنی بر محصول) ،انعطافپذیری و تعویق عملیاتها (استراتژی مبتنی بر فرآیند) ] .[91کیم در سال  9111نیز با بهره
گیری از شاخصهای مورد استفاده در مقاله پیشین خود ،به بررسی اثر قابلیت عملیاتی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکتهای ژاپنی و
کره ای در صنایع مختلف پرداخته است .نتایج این مقاله نشان میدهد که در شرکتهای ژاپنی ،رابطه متقابل قابلیت عملیاتی
زنجیره تأمین و قابلیت رقابتی دارای اثر مستقیم بر عملکرد شرکت است که این رابطه متقابل پس از ایجاد یکپارچگی زنجیره
تأمین برقرار میگردد .این در حالی است که در شرکتهای کرهای رابطه تعاملی میان قابلیت عملیاتی زنجیره تأمین و قابلیت
رقابتی شرکت به یکپارچگی زنجیره تأمین منجر میگردد و از این طریق با عملکرد ارتباط مییابد .به طور کلی میتوان عنوان نمود
که در شرکتهای ژاپنی رابطه متقابل قابلیت عملی زنجیره تأمین و قابلیت رقابتی ،دارای رابطه مستقیم با عملکرد شرکت است،
ولیکن در شرکتهای کرهای این رابطه تعاملی به طور غیرمستقیم و از طریق یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد رابطه برقرار می
گردد ] .[92خان و همکاران در سال  9111عملکرد سازمان زنجیره محور که به  5دسته تقسیم می شود را پیشنهاد دادند و
عبارتنداز :عملکرد منابع که ارزش افزوده از لحاظ رسیدن به کارایی را منعکس می سازد و عملکرد خروجی که ارزش افزوده از
لحاظ توانایی شرکت در تأمین سطح باالی خدمات مشتری را منعکس می سازد و عملکرد انعطافپذیری که ارزش افزوده از لحاظ
توانایی شرکت در پاسخ به تغییرات را منعکس می سازد ].[99
بیشتر مطالعات قبلی راجع به انعطافپذیری بر دامنه قابلیتهای میان سازمانی برای یک تولیدکننده با توجه به انعطافپذیری
مبتنی بر ابعاد تأمین ،تولید و لجستیک تاکید داشتند ،ما به انعطافپذیری و چابکی زنجیره تأمین به عنوان مفاهیم مجزا و متفاوت
در این مقاله نگاه خواهیم کرد ،به ویژه انعطافپذیری زنجیره تأمین که قابلیتهای تولیدکننده متمرکز داخلی و پاسخگویی او را به
کارکردهای داخلی شرکت از جمله خرید ،تولید و انعطافپذیری توزیع معرفی میکند .ازسوی دیگر چابکی به صالحیت های
تولیدکننده متمرکز خارجی بر میگردد که روی سرعت (زمان واکنش) در سطح سازمانی تاکید میکند .بنابراین به پاسخگویی سریع
بازار ،قابلیت اطمینان تحویل و فراوانی تولید محصول مربوط می شود .این اختالف فعالیت های داخلی و خارجی شرکت که در
نظریه قابلیتهای دینامیک تیسه و همکاران تایید شده است به توانایی شرکت در یکپارچگی ،ساخت و نوپیکربندی صالحیت های
داخلی و خارجی با بیان محیط هایی به سرعت در حال تغییر مربوط می شود و به شرکت ها اجازه حفظ مزیت رقابتی را میدهد
] .[91بنابراین عملکرد متفاوت نیازمند تولید محصوالت و فرآیندهای جدید و اجرای اشکال سازمانی جدید و مدل های جدید
کسبوکار است .همچنین بهبود عدم تطبیق بین عرضه و تقاضا محصوالت با چرخه های عمر کوتاه و تقاضا غیرقابل پیش بینی
پیوسته توجه مدیران زنجیره تأمین را به خود معطوف داشته است .پس تأمین قابلیت پویا از جمله پاسخ سریع زنجیره تأمین از
پتانسیل بزرگی در محیط پویا به ویژه محیط دارای باالی سفارشی سازی برخوردار است .براساس نقطه نظرات خود ما ،چابکی
زنجیره تأمین بهصورت قابلیت پویایی نگاه شد که از انعطافپذیری در فرآیندهای زنجیره تأمین مشتق گرفته شده است.
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-3روش مقاله
هدف اصلی هر مقالهی ،کشف ،توصیف ،تبیین و گسترش دانش پیرامون پدیده ها یا پدیده خاص می باشد .در هر مقالهی
مقاله گر پس از تعیین و تعریف مسئله و فرضیه های آن باید تعیین کند که چه افرادی را مورد مطالعه قرار میدهد ،چه روشی را
برای مقاله انتخاب میکند .برای جمع آوری اطالعات از چه وسیله اندازه گیری استفاده میکند و موثرترین راه برای تجزیه و
تحلیل داده ها چیست .لذا در ادامه به تشریح روش شناسی مقاله پرداختهشده است.

 -1-3روش مقاله
مقاله های علمی بر اساس هدف مقاله به سه دسته تقسیم میشوند :مقاله بنیادی ،مقاله کاربردی و مقاله و توسعه.در مقاله
های بنیادی ،هدف آزمون نظریه ها ،تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است .در
مقاله کاربردی ،هدف توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است .به عبارت دیگر ،مقاله های کاربردی به سمت عملی دانش
هدایت می شود .از آنجایی که نتایج این مقاله در شرکت های صنعت خودروسازی قابل استفاده می باشد ،مقاله به لحاظ هدف از
نوع کاربردی است .همچنین در این مقاله از روش های مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و محتوای مطالب و نیز روش های
میدانی نظیر پرسشنامه و مصاحبه برای جمع آوری اطالعات استفاده می شود ،ازنظر جمع آوری اطالعات از نوع توصیفی – تحلیلی
و پیمایشی است .ازنظر روش تجزیه و تحلیل جزء مقاله های کمی است.

 -2-3متغیرهای مقاله و نحوه اندازه گیری آن

متغیرها
استراتژی
مدیریت تنوع
محصول

انعطافپذیری
زنجیره تأمین

چابکی زنجیره
تأمین

کارایی هزینه

نماد
PVMS1
PVMS2
PVMS3
FL1
FL2
FL3
FL4
FL5
FL6
AG1
AG2
AG3
AG4
AG5
AG6
AG7
CE1

جدول  -1متغیرهای مقاله
گویه ها
سطح مدوالر در محصول
سطح تولید سلولی که قطعات را با طراحی و فرایند مشابهی گروه بندی میکند.
سطح تأخیر فرآیند که شکل و عملکرد محصوالت را تغییر میدهد تا زمانی که
سفارشات مشتری دریافت شده است.
توانایی تغییر مقدار سفارشات برای تأمینکنندگان
توانایی تغییر زمان سفارشات برای تأمینکنندگان
توانایی تغییر حجم تولید
توانایی تغییر در ترکیب محصوالت
توانایی اجرای تغییر مهندسی در محصوالت سفارش شده
توانایی تغییر برنامه زمانبندی برای رفع نیازهای مشتریان
توانایی کاهش سریع زمان چرخه توسعه محصول
توانایی کاهش سریع زمان انتظار
توانایی افزایش سریع سطح سفارشی سازی محصول
توانایی بهبود سریع سطح خدمات مشترین
توانایی بهبود سریع قابلیت اطمینان تحویل
توانایی کاهش سریع زمان انتظار تحویل
توانایی بهبود سریع پاسخگویی به تغییرنیازهای بازار
توانایی به حداقل رساندن کل هزینه منابع مورد استفاده
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متغیرهای مورد بررسی در این مقاله ،استراتژی مدیریت تنوع محصول ،قابلیتهای انعطافپذیری و چابکی و کارایی هزینه و
خدمات مشتریان برای عملکرد زنجیره تأمین صنعت خودروسازی می باشد .با توجه به مطالعه ادبیات موضوع مقاله و مقالهات انجام
گرفته در راستای موضوع مقاله و مصاحبه با مدیران و کارشناسان شرکت های صنعت خودروسازی ،متغیرهای مقاله در قالب جدول
زیر می باشند .برای اندازه گیری متغیر استراتژی مدیریت تنوع محصول از مطالعه اوم و همکاران در  5گویه استفاده می شود.
برای اندازه گیری متغیر قابلیتهای زنجیره تأمین از مطالعه اوم و همکاران بر اساس دو بعد انعطافپذیری و چابکی زنجیره تأمین
در  95گویه استفاده می شود .همچنین برای اندازه گیری متغیر عملکرد زنجیره تأمین از مطالعه اوم و همکاران بر اساس دو بعد
کارایی هزینه و خدمات مشتریان زنجیره تأمین در  99گویه استفاده می شود ] .[4با توجه به ماهیت کیفی متغیرها ،اندازه گیری
متغیر با طیف لیگرت در پنج سطح صورت می گیرد .در این مقاله برای اندازه گیری نگرش پاسخ دهندگان در خصوص متغیرها،
سواالت پرسشنامه در طول یک طیف  5امتیازی رتبه ای (ترتیبی) لیکرت از گزینه =5خیلی زیاد=4 ،زیاد=5 ،متوسط=9 ،کم و
=9خیلی کم جهت کمی کردن داده ها طراحی شده است.
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زنجیره تأمین

خدمات
مشتریان زنجیره
تأمین

CE2
CE3
CE4
CUS1
CUS2
CUS3
CUS4
CUS5
CUS6
CUS7
CUS8

توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای توزیع
توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای نگهداری موجودی ها
توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای تولید
سرعت پر کردن سفارش
به موقع بودن تحویل
زمان پاسخگویی مشتریان
کاهش ناموجود بودن محصول
پایین بودن زمان انتظار سفارش
کاهش شکایات مشتریان
رضایتمندی مشتریان
کیفیت محصوالت

 -3-3مدل مفهومی مقاله
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مدل مفهومی مقاله با توجه به مبانی نظری و پیشینه مقالهات انجام گرفته به صورت شکل ( )9است .با توجه به مدل مفهومی،
پنج متغیر استراتژی مدیریت تنوع محصول ،قابلیتهای انعطافپذیری و چابکی و کارایی هزینه و خدمات مشتریان زنجیره تأمین
وجود دارد .قابلیتهای انعطافپذیری و چابکی زنجیره تأمین به عنوان متغیر میانجی ،استراتژی مدیریت تنوع محصول به عنوان
متغیر مستقل و کارایی هزینه و خدمات مشتریان زنجیره تأمین به عنوان متغیر وابسته می باشند.
شکل -1مدل مفهومی مقاله

 -4-3فرضیه های مقاله
استراتژی مدیریت تنوع محصول بر قابلیت و عملکرد زنجیره تأمین صنعت خودروسازی تأثیر دارد.
فرضیههای فرعی:
الف -استراتژی مدیریت تنوع محصول بر انعطافپذیری زنجیره تأمین صنعت خودروسازی تأثیر دارد،
ب -استراتژی مدیریت تنوع محصول بر چابکی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی تأثیر دارد،
ج -استراتژی مدیریت تنوع محصول بر کارایی هزینه زنجیره تأمین صنعت خودروسازی تأثیر دارد،
د -استراتژی مدیریت تنوع محصول بر خدمات مشتری زنجیره تأمین صنعت خودروسازی تأثیر دارد،
ه -انعطافپذیری زنجیره تأمین بر چابکی زنجیره تأمین صنعت خودروسازی تأثیر دارد،
6

و -انعطافپذیری زنجیره تأمین بر کارایی هزینه زنجیره تأمین صنعت خودروسازی تأثیر دارد،
ز -انعطافپذیری زنجیره تأمین بر خدمات مشتری زنجیره تأمین صنعت خودروسازی تأثیر دارد،
ح -چابکی زنجیره تأمین بر کارایی هزینه زنجیره تأمین صنعت خودروسازی تأثیر دارد،
ط -چابکی زنجیره تأمین بر خدمات مشتری زنجیره تأمین صنعت خودروسازی تأثیر دارد،
ی -قابلیتها بر عملکرد زنجیره تأمین صنعت خودروسازی در سطح سفارشیسازی پایین تأثیر دارد،
ک -قابلیتها بر عملکرد زنجیره تأمین صنعت خودروسازی در سطح سفارشیسازی متوسط تأثیر دارد ،و
ل -قابلیتها بر عملکرد زنجیره تأمین صنعت خودروسازی در سطح سفارشیسازی باال تأثیر دارد.

 -5-3روش و ابزار گردآوری داده ها
در این مقاله برای شناسایی متغیرهای قابلیتهای انعطافپذیری و چابکی زنجیره تأمین به عنوان متغیر میانجی ،استراتژی
مدیریت تنوع محصول به عنوان متغیر مستقل و کارایی هزینه و خدمات مشتریان زنجیره تأمین در ابتدا از روش کتابخانه ای جهت
گردآوری داده ها استفاده میگردد و سپس به کمک روش میدانی ،داده ها کامل شده است .ابزار مورد استفاده در مرحله میدانی
مصاحبه با خبرگان موضوع و پرسشنامه می باشد.

 -6-3روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

جدول  -2شاخص پایایی (آلفای کرونباخ) پرسشنامه مقاله
مقدار آلفای کرونباخ
متغیر
استراتژی مدیریت تنوع محصول 1/921
1/119
انعطافپذیری زنجیره تأمین
1/925 1/159
چابکی زنجیره تأمین
ابعاد مقاله
1/951
کارایی هزینه زنجیره تأمین
خدمات مشتریان زنجیره تأمین 1/941
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روایی پرسشنامه مورد استفاده ازنظر محتوا به صورت روایی صوری بوده به این ترتیب که سواالت پرسشنامه در اختیار تعدادی
از متخصصان و اساتید دانشگاه و مدیران شرکت های صنعت خودروسازی قرار گرفت و از آنان خواسته شد پس از مطالعه نظرات
خود را در مورد روایی پرسشنامه اعالم نمایند .برای محاسبه پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد .در این
مقاله پرسشنامه در سه بخش طراحی شده است ،بخش اول مربوط به اطالعات دموگرافیک پاسخ دهندگان می باشد ،بخش دوم
مربوط به متغیرها است .قبل از اقدام به جمع آوری کامل نمونه ها ابتدا پرسشنامه توسط  95نفر تکمیل گردید و بعد از آن آلفای
کرنباخ محاسبه شد.

پایایی پرسشنامه مقاله با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد آزمون گرفت به گونه ای که برای هر کدام از متغیرهای مقاله و
معیارهای مربوط به آنها ،ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  SPSSمحاسبه شده است که مقادیر آن در جدول باال ،نشان
داده شده است .اگر مقدار به دست آمده برای آلفای کرونباخ برابر یا بیشتر از  1.2باشد ،پایایی ابزار اندازه گیری قابل قبول تلقی
میگردد .تمامی مقادیر آلفای کرونباخ به دست آمده بیشتر از  1.2می باشد .بنابراین حذف هیچ گویه ای ضرورت ندارد ،زیرا مقادیر
آلفای به دست آمده قابل قبول می باشد .درنتیجه پرسشنامه این مقاله که ابزار اندازه گیری آن محسوب می شود ،از پایایی الزم
جهت سنجش متغیرهای مقاله و معیارهای مربوط به آنها ،برخوردار است.

 -7-3جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری مقاله ،کارشناسان و مدیران شرکتهای فعال در صنعت خودروسازی کشور است .با توجه اینکه در این مقاله تعداد
دقیق مدیران و کارشناسان در صنعت خودروسازی کشور نامعلوم بود ،با استفاده از فرمول کوکران و نامعلوم بودن جامعه آماری،
تعداد نمونه آماری در سطح خطای  5درصد برابر  595مورد برآورد شده است .روش نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده است.

-4یافته های مقاله
در این بخش بهمنظور بیان توصیفی دادهها و تجزیهوتحلیل پرسشنامه به کمک نرمافزار  SPSSو از روش آمار توصیفی شامل
میانگین ،انحراف معیار ،حداقل و حداکثر مقدار استفاده شده است .همچنین از تحلیلهای استنباطی تی استیودنت ،آزمون فریدمن و
روش حداقل مربعات جزئی  -مدلسازی معادالت ساختاری ( )PLS - SEMبهمنظور بررسی فرضیههای مقاله استفاده میگردد.
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 -1-4تحلیلهای توصیفی
هنگامیکه تودهای از اطالعات کمّی برای مقاله گردآوری میشود ،ابتدا سازمانبندی و خالصه کردن آنها به طریقی که
بهصورت معنیداری قابلدرک و ارتباط باشند ،ضروری است .در آمار توصیفی اطالعات حاصل از یک گروه ،همان گروه را توصیف
میکند و اطالعات به دست آمده به طبقات مشابه تعمیم داده نمیشود .در ادامه آمارهای توصیفی متغیرهای جنسیت ،تحصیالت،
سن و متغیرهای قابلیتهای انعطافپذیری و چابکی زنجیره تأمین ،استراتژی مدیریت تنوع محصول و کارایی هزینه و خدمات
مشتریان زنجیره تأمین آورده شده است.
جدول  -3جدول فراوانی متغیر جنسیت ،سن ،تحصیالت و سطح سفارش سازی
فراوانی تحصیالت فراوانی سطح سفارش سازی فراوانی
سن
جنسیت فراوانی
941
پایین
915
کارشناسی
مرد  544کمتر از  95سال 21
951
متوسط
 51- 95سال  929کارشناسی ارشد 955
49
زن
911
باال
95
دکتری
15
 55-41سال
کل 595
595
کل
595
کل
باالتر از  55سال 51
595
کل
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جدول  -4آمارهای توصیفی متغیرها

1

گویه

تعداد

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف استاندارد

PVMS1
PVMS2
PVMS3
FL1
FL2
FL3
FL4
FL5
FL6
AG1
AG2
AG3
AG4

595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5.559
9.991
9.599
5.599
9.524
9.119
9.199
9.995
9.199
9.192
9.222
9.191
9.119

9.199
9.1999
1.1129
9.9225
1.9159
9.1991
9.9144
9.1495
9.9119
1.1554
9.1219
9.1291
1.194

AG5

595

9

5

9.211

9.9159

AG6
AG7
CE1
CE2
CE3
CE4
CUS1
CUS2
CUS3
CUS4
CUS5
CUS6
CUS7
CUS8

595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595
595

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5.599
9.499
9.91
5.115
5.192
9.919
9.915
9.522
9.491
5.459
9.995
5.191
9.599
9.119

9.5191
9.1599
1.1129
9.1952
1.1599
9.1421
9.1954
9.9925
9.1221
9.1955
1.9592
1.199
1.152
1.1522

 -2-4آزمون فریدمن
در جدول زیر میانگین رتبه ای استراتژی مدیریت تنوع محصول نشان داده شده است .مقدار معناداری کمتر از  1/15بوده،
درنتیجه اختالف معناداری بین میانگین رتبه ای عوامل استراتژی مدیریت تنوع محصول وجود دارد.
جدول  -5آزمون فریدمن و میانگین رتبه ای ابعاد استراتژی مدیریت تنوع محصول
PVMS3 PVMS2 PVMS1
ابعاد
9/15
9/95
9/5
میانگین رتبه ای
آزمون فریدمن
کای
درجه آزادی معناداری
تعداد
اسکوئر
1/111
9
991/912
595

در جدول زیر میانگین رتبه ای ابعاد انعطافپذیری زنجیره تأمین نشان داده شده است.مقدار معناداری کمتر از  1/15بوده،
درنتیجه اختالف معناداری بین میانگین رتبه ای عوامل انعطافپذیری زنجیره تأمین وجود دارد.

در جدول زیر میانگین رتبه ای چابکی زنجیره تأمین نشان داده شده است .مقدار معناداری کمتر از  1/15بوده ،درنتیجه اختالف
معناداری بین میانگین رتبه ای عوامل چابکی زنجیره تأمین وجود دارد.
جدول  -7آزمون فریدمن و میانگین رتبه ای ابعاد چابکی زنجیره تأمین
AG7 AG6 AG5 AG4 AG3 AG2 AG1
ابعاد
میانگین رتبه ای 5/14 5/19 4/15 9/19 5/19 4/91 4/59
آزمون فریدمن
معناداری
درجه آزادی
کای اسکوئر
تعداد
1/111
1
519/29
595
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جدول  -6آزمون فریدمن و میانگین رتبه ای ابعاد انعطافپذیری زنجیره تأمین
FL6 FL5 FL4 FL3 FL2 FL1
ابعاد
میانگین رتبه ای 5/21 5/44 5/59 5/99 9/19 4/15
آزمون فریدمن
کای اسکوئر درجه آزادی معناداری
تعداد
1/111
5
591/199
595

در جدول زیر میانگین رتبه ای کارایی هزینه زنجیره تأمین نشان داده شده است .مقدار معناداری کمتر از  1/15بوده ،درنتیجه
اختالف معناداری بین میانگین رتبه ای عوامل کارایی هزینه زنجیره تأمین وجود دارد.
جدول  -8آزمون فریدمن و میانگین رتبه ای ابعاد کارایی هزینه زنجیره تأمین
CE4 CE3
CE2
ابعاد CE1
9/91 5/59
9/55
9/92
آزمون فریدمن
کای اسکوئر درجه آزادی معناداری
تعداد
1/111
5
994/94
595

در جدول زیر میانگین رتبه ای خدمات مشتریان هزینه زنجیره تأمین نشان داده شده است .مقدار معناداری کمتر از  1/15بوده،
درنتیجه اختالف معناداری بین میانگین رتبه ای عوامل خدمات مشتریان زنجیره تأمین وجود دارد.
جدول  -9آزمون فریدمن و میانگین رتبه ای ابعاد خدمات مشتریان زنجیره تأمین
CUS8 CUS7 CUS6 CUS5 CUS4 CUS3 CUS2 CUS1
ابعاد
4/95
5/11
5/99
4/24
5/29
5/12
5/92
میانگین رتبه ای 4/55
آزمون فریدمن
معناداری
درجه آزادی
کای اسکوئر
تعداد
1/111
2
595/91
595
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 -3-4آزمون تی تک نمونه ای
نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان میدهد که به غیر از توانایی تغییر برنامه زمانبندی برای رفع نیازهای مشتریان ،توانایی
کاهش سریع زمان چرخه توسعه محصول ،توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای توزیع و کاهش شکایات مشتریان سایر عوامل
دارای مقدار معناداری کمتر از  1/15است .درنتیجه میانگین گویه های مقاله بهطور معناداری از متوسط اعداد اختالف معناداری
دارند.
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جدول  -11آزمون تی تک نمونه ای ابعاد متغیرها
سطح اطمینان  15درصد
درجه آزادی معناداری اختالف میانگین
متغیرها
t
حداکثر
حداقل
1/159
1/441
1/5511
1/111
594
91/122 PVMS1
-1/121 -1/925
-1/9294
1/119
594
-5/591 PVMS2
-1/599 -1/595
-4/999
1/111
594
-9/429 PVMS3
1/151
1/514
1/5992
1/111
594
9/599
FL1
-1/551 -1/291
1/1911
1/111
594
-95/299 FL2
-1/911 -1/415
-1/5199
1/111
594
-2/595
FL3
-1/915 -1/499
-1/5992
1/111
594
-5/959
FL4
-1/195 -1/919
-1/9921
1/111
594
-5/595
FL5
1/111
-1/955
-1/1999
1/211
594
-1/515
FL6
1/199
-1/911
-1/1292
1/999
594
-9/591 AG1
-1/991 -1/559
-1/9954
1/111
594
-4/129 AG2
-1/911 -1/499
-1/5945
1/111
594
-5/291 AG3
-1/991 -9/119
-1/1119
1/111
594
-99/999 AG4
-1/995 -1/545
-1/9559
1/111
594
-4/959 AG5
1/449
1/999
1/5992
1/111
594
4/111
AG6
-1/425 -1/195
-1/5219
1/111
594
-91/149 AG7
-1/141 -1/959
-1/9415
1/115
594
-5/159
CE1
1/919
-1/119
1/1159
1/199
594
1/111
CE2
9/199
1/999
1/1911
1/111
594
99/191
CE3
-1/114 -1/994
-1/9119
1/149
594
-9/145
CE4
-1/191 -1/514
-1/9149
1/111
594
-5/599 CUS1
-1/591 -1/551
-1/4954
1/111
594
-2/511 CUS2
-1/411 -1/199
-1/5945
1/111
594
-1/519 CUS3
1/555
1/551
1/4599
1/111
594
9/549 CUS4
-1/919 -1/929
-1/9921
1/111
594
-4/511 CUS5
1/991
-1/115
1/1991
1/551
594
1/195 CUS6
-1/599 -1/594
-1/4999
1/111
594
1-9/524 CUS7
-1/995 -1/415
-1/5119
1/111
594
-1/555 CUS8

 -4-4تحلیلهای مدلسازی معادالت ساختاری در حالت کلی
در این بخش برای بررسی برازش مدل و تحلیل دادهها از روش معادالت ساختاری ،رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده می-
شود .در این بخش از مقاله به تخمین مدل و تحلیل ضرایب مسیر و بارهای عاملی پرداخته و بعد از آن به تجزیهوتحلیل ضرایب به

دست آمده و تفسیر اطالعات پرداخته و در بخش بعدی با استفاده از مقادیر  t  valueفرضیههای تحقیق موردبررسی و تحلیل
قرار میگیرد.

 -1-4-4پایایی :سنجش بارهای عاملی در حالت کلی
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری بین صفر و
یک است .اگر بار عاملی کمتر از  1/5باشد رابطه ضعیف در نظر گرفتهشده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  1/5تا 1/1
11

قابل قبول است و اگر بزرگتر از  1/1باشد خیلی مطلوب است .جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون  tیا
همان  t-valueاستفاده میشود .چون معناداری در سطح خطای  1/15بررسی میشود .بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده
شده با آزمون  t-valueاز  9/11کوچکتر محاسبه شود ،رابطه معنادار نیست .در این مقاله تمامی بارهای عاملی به غیر از توانایی
کاهش سریع زمان انتظار تحویل ،توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای نگهداری موجودی ها ،به موقع بودن تحویل و کاهش
ناموجود بودن محصول بزرگتر از  1/51بوده و این گویههای مقاله از مدل حذف گردید.

متغیرها

نماد
PVMS1

استراتژی
مدیریت تنوع
محصول

چابکی زنجیره
تأمین

کارایی هزینه
زنجیره تأمین

خدمات
مشتریان
زنجیره تأمین

PVMS3
FL1
FL2
FL3
FL4
FL5
FL6
AG1
AG2
AG3
AG4
AG5
AG6
AG7
CE1
CE2
CE3
CE4
CUS1
CUS2
CUS3
CUS4
CUS5
CUS6
CUS7
CUS8

بارعاملی
1.919
1.292
1.115
1.299
1.251
1.152
1.211
1.999
1.211
1.241
1.959
1.921
1.949
1.991
1.999
1.421
1.251
1.912
1.995
1.221
1.215
1.941
1.992
1.959
1.159
1.211
1.245
1.919
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انعطافپذیری
زنجیره تأمین

PVMS2

جدول  -11ضرایب بارهای عاملی در حالت کلی
مولفه
سطح مدوالر در محصول
سطح تولید سلولی که قطعات را با طراحی و فرایند مشابهی گروه بندی
میکند
سطح تأخیر فرآیند که شکل و عملکرد محصوالت را تغییر میدهد تا
زمانی که سفارشات مشتری دریافت شده است
توانایی تغییر مقدار سفارشات برای تأمینکنندگان
توانایی تغییر زمان سفارشات برای تأمینکنندگان
توانایی تغییر حجم تولید
توانایی تغییر در ترکیب محصوالت
توانایی اجرای تغییر مهندسی در محصوالت سفارش شده
توانایی تغییر برنامه زمانبندی برای رفع نیازهای مشتریان
توانایی کاهش سریع زمان چرخه توسعه محصول
توانایی کاهش سریع زمان انتظار
توانایی افزایش سریع سطح سفارشی سازی محصول
توانایی بهبود سریع سطح خدمات مشترین
توانایی بهبود سریع قابلیت اطمینان تحویل
توانایی کاهش سریع زمان انتظار تحویل
توانایی بهبود سریع پاسخگویی به تغییرنیازهای بازار
توانایی به حداقل رساندن کل هزینه منابع مورد استفاده
توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای توزیع
توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای نگهداری موجودی ها
توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای تولید
سرعت پر کردن سفارش
به موقع بودن تحویل
زمان پاسخگویی مشتریان
کاهش ناموجود بودن محصول
پایین بودن زمان انتظار سفارش
کاهش شکایات مشتریان
رضایتمندی مشتریان
کیفیت محصوالت

آنچه مسلم است این است که در مدل معادالت ساختاری پس از مشخص نمودن میزان پایایی مربوط به هر بعد ،سازه و یا
مدل با استفاده از ضرایب بارهای عاملی ،از شاخص پایایی مرکب و آلفای کرونباخ نیز استفاده نمود .در صورتی که مقدار پایایی
ترکیبی برای هر سازه باالی  1/2شود ،مدلهای اندازهگیری ،از پایداری درونی مناسب برخوردارند و اگر این مقدار کمتر از
1/1باشد ،فقدان پایایی را نشان می دهد .در نهایت جهت بررسی روایی همگرا از میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEاستفاده
میشود .میانگین واریانس استخراج شده نشاندهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشتهشده بین هر سازه با شاخصهای خود
است .فورنل و الکر معیار ( )AVEرا برای سنجش روایی همگرا معرفی کردند و اظهار داشتند که در مورد مقدار بحرانی عدد 1/5
است؛ بدین معنی که مقدار باالی  1/5روایی همگرای قابل قبول را نشان میدهد .نیکوئی برازش مدل نیز توسط معیار ضریب
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تعیین ( )R2موردبررسی قرار میگیرد .همانطور که در جدول ( )99مشاهده میشود مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ برای
تمامی متغیرهای مقاله باالی  1/2است .همچنین مقادیر به دست آمده برای شاخص ( )AVEبرای متغیرهای مقاله باالی 1/5
است که این امر حاکی از روایی همگرای قابل قبول است.
جدول  -12شاخص  Cronbachs Alpha ،CR ،AVEدر حالت کلی
شاخص AVE
شاخص Cronbachs Alpha
شاخص CR
متغیرهای مقاله
1.111
1/995
1.119
چابکی زنجیره تأمین
1.191
1/992
1.994
کارایی هزینه زنجیره تأمین
1.591
1/919
1.919
خدمات مشتریان زنجیره تأمین
1.554
1.952
1.999
انعطافپذیری زنجیره تأمین
1.511
1.955
1.219
استراتژی مدیریت تنوع محصول

 -2-4-4برازش مدل ساختاری در حالت کلی
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برای سنجش و بررسی برازش مدل ساختاری میتوان از مقادیر به دست آمده برای آماره  tاستفاده نمود .به این صورت که اگر
قدر مطلق ضرایب از  9/11بیشتر باشند ،میتوان بیان کرد در سطح اطمینان  15درصد ضرایب معنادار بوده است .در صورت کمتر
شدن ضریب معناداری مربوط به هر سؤال از مقدار  9/11میبایست آن سؤال را حذف کرد ،زیرا آن سؤال در تبیین متغیر مربوط به
خود ضعف دارد و وجود آن در مدل باعث افزایش خطای اندازهگیری در محاسبات بعدی میشود .همانطور که در جدول 91
مشاهده میشود تمامی ضرایب مربوط به متغیرهای مقاله به غیر از توانایی کاهش سریع زمان انتظار تحویل ،توانایی به حداقل
رساندن کل هزینههای نگهداری موجودی ها ،به موقع بودن تحویل و کاهش ناموجود بودن محصول ،ازنظر آماری (در سطح
اطمینان  15درصد) معنادار میباشد.

متغیرها
استراتژی
مدیریت تنوع
محصول

انعطافپذیری
زنجیره تأمین

چابکی زنجیره
تأمین

کارایی هزینه
زنجیره تأمین
خدمات مشتریان
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جدول  -13معناداری بارهای عاملی در حالت کلی
مولفه
نماد
سطح مدوالر در محصول
PVMS1
سطح تولید سلولی که قطعات را با طراحی و فرایند مشابهی گروه بندی
PVMS2
میکند
سطح تأخیر فرآیند که شکل و عملکرد محصوالت را تغییر میدهد تا
PVMS3
زمانی که سفارشات مشتری دریافت شده است
توانایی تغییر مقدار سفارشات برای تأمینکنندگان
FL1
توانایی تغییر زمان سفارشات برای تأمینکنندگان
FL2
توانایی تغییر حجم تولید
FL3
توانایی تغییر در ترکیب محصوالت
FL4
توانایی اجرای تغییر مهندسی در محصوالت سفارش شده
FL5
توانایی تغییر برنامه زمانبندی برای رفع نیازهای مشتریان
FL6
توانایی کاهش سریع زمان چرخه توسعه محصول
AG1
توانایی کاهش سریع زمان انتظار
AG2
توانایی افزایش سریع سطح سفارشی سازی محصول
AG3
توانایی بهبود سریع سطح خدمات مشترین
AG4
توانایی بهبود سریع قابلیت اطمینان تحویل
AG5
توانایی کاهش سریع زمان انتظار تحویل
AG6
توانایی بهبود سریع پاسخگویی به تغییرنیازهای بازار
AG7
توانایی به حداقل رساندن کل هزینه منابع مورد استفاده
CE1
توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای توزیع
CE2
توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای نگهداری موجودی ها
CE3
توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای تولید
CE4
سرعت پر کردن سفارش
CUS1

بارعاملی
92.991
1.415
2.545
99.145
91.991
2.599
91.911
91.495
95.111
95.955
54.195
45.141
59.249
91.119
1.195
5.925
91.119
95.495
9.994
95.249
94.111

زنجیره تأمین

CUS2
CUS3
CUS4
CUS5
CUS6
CUS7
CUS8

به موقع بودن تحویل
زمان پاسخگویی مشتریان
کاهش ناموجود بودن محصول
پایین بودن زمان انتظار سفارش
کاهش شکایات مشتریان
رضایتمندی مشتریان
کیفیت محصوالت

9.199
95.919
9.551
4.995
1.991
95.111
55.919
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شکل  -2مقادیر تی بین متغیرهای مقاله در حالت کلی

شکل  -3ضرایب مسیر بین متغیرهای مقاله در حالت کلی

 -3-6-4آزمون فرضیهها
در این بخش بهمنظور بررسی فرضیات مقاله و روابط میان متغیرها از معناداری ضرایب و تحلیل مسیر استفاده میشود .بدین
منظور در جدول ( )94ابتدا ضرایب مسیر و معناداری متغیرهای پنهان (مستقل) بر روی متغیر وابسته نشان داده شده است .بر اساس
نتایج به دست آمده شرح فرضیات مقاله بهصورت زیر است.
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جدول  -14ضرایب مسیر و معناداری آنها در حالت کلی
معناداری
ضرایب مسیر
فرضیههای مقاله
T-Value
1.111
92.251
1.251
PVMS => FL
1.211
1.914
1.191
PVMS => AG
1.151
1.499
1.141
PVMS => CE
1.919
1.991
1.191
PVMS => CUS
1.111
9.915
1.211
FL => AG
1.119
5.915
1.541
FL => CE
1.111
4.541
1.411
FL => CUS
1.111
5.511
1.494
AG => CE
1.111
2.495
1.519
AG => CUS

نتایج فرضیه
تائید
رد
رد
رد
تائید
تائید
تائید
تائید
تائید
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همانطور که مشاهده میشود میتوان بیان کرد:
الف -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/251بر انعطافپذیری زنجیره تأمین در شرکت های صنایع
خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه اول مقاله مورد تائید است،
ب -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/191بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر
دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه کمتر از  9/11است ،لذا فرضیه دوم مقاله رد می شود،
ج -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/141بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی
تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه کمتر از  9/11است ،لذا فرضیه سوم مقاله رد می شود،
د -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/191بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع
خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه کمتر از  9/11است ،لذا فرضیه چهارم مقاله رد می شود،
ه -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/211بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه پنجم مقاله تایید می شود،
و -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/541بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر
دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه ششم مقاله تایید می شود،
ز -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/411بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی
تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه هفتم مقاله تایید می شود،
ط -چابکی زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/494بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه هشتم مقاله تایید می شود ،و
ی -چابکی زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/519بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر
دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه پنجم نهم تایید می شود.

شکل  -4ضرایب مسیر فرضیه های تایید شده در حالت کلی
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بحث و نتیجهگیری
نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان میدهد که به غیر از توانایی تغییر برنامه زمانبندی برای رفع نیازهای مشتریان ،توانایی
کاهش سریع زمان چرخه توسعه محصول ،توانایی به حداقل رساندن کل هزینههای توزیع و کاهش شکایات مشتریان سایر عوامل
دارای مقدار معناداری کمتر از  1/15است .درنتیجه میانگین گویه های مقاله بهطور معناداری از متوسط اعداد اختالف معناداری
دارند.

-همانطور که مشاهده میشود در حالت کلی نتایج آزمون فرضیه ها به شرح زیر است:
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الف -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/251بر انعطافپذیری زنجیره تأمین در شرکت های صنایع
خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه اول مقاله مورد تائید است،
ب -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/191بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر
دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه کمتر از  9/11است ،لذا فرضیه دوم مقاله رد می شود،
ج -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/141بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی
تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه کمتر از  9/11است ،لذا فرضیه سوم مقاله رد می شود،
د -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/191بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع
خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه کمتر از  9/11است ،لذا فرضیه چهارم مقاله رد می شود،
ه -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/211بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه پنجم مقاله تایید می شود،
و -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/541بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر
دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه ششم مقاله تایید می شود،
ز -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/411بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی
تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه هفتم مقاله تایید می شود،
ح -چابکی زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/494بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه هشتم مقاله تایید می شود ،و
ط -چابکی زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/519بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر
دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا فرضیه پنجم نهم تایید می شود.
نتایج فرضیه ها در سطح سفارشی سازی پایین بهصورت زیر است.الف -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/111بر انعطافپذیری زنجیره تأمین در شرکت های صنایع
خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا استراتژی مدیریت تنوع محصول بر
انعطافپذیری زنجیره تأمین در سطح سفارش سازی پایین تأثیر معنادار دارد،
ب -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/999بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر
دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه کمتر از  9/11است ،لذا استراتژی مدیریت تنوع محصول بر چابکی زنجیره تأمین در سطح
سفارش سازی پایین تأثیر معنادار ندارد،
ج -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/294بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا انعطافپذیری زنجیره تأمین بر چابکی زنجیره تأمین در سطح سفارش
سازی پایین تأثیر معنادار دارد،
د -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/599بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی
تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا انعطافپذیری زنجیره تأمین بر کارایی هزینه زنجیره تأمین
در سطح سفارش سازی پایین تأثیر معنادار دارد،
ه -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/545بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی
تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا انعطافپذیری زنجیره تأمین بر خدمات مشتریان زنجیره
تأمین در سطح سفارش سازی پایین تأثیر معنادار دارد،
و -چابکی زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/592بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا چابکی زنجیره تأمین بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در سطح سفارش
سازی پایین تأثیر معنادار دارد ،و
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ز -چابکی زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/541بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر
دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا چابکی زنجیره تأمین بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در سطح
سفارش سازی پایین تأثیر معنادار دارد.
میتوان نتیجه گرفت که در حالت سفارش سازی پایین میزان تأثیر قابلیتهای انعطافپذیری و چابکی زنجیره تأمین بر
خدمات مشتریان بیشتر از کارایی هزینه زنجیره تأمین است.

-نتایج آزمون فرضیه ها در سطح سفارشی سازی متوسط بهصورت زیر است:
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الف -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/111بر انعطافپذیری زنجیره تأمین در شرکت های صنایع
خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا استراتژی مدیریت تنوع محصول بر
انعطافپذیری زنجیره تأمین در سطح سفارش سازی متوسط تأثیر معنادار دارد،
ب -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/159بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر
دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه کمتر از  9/11است ،لذا استراتژی مدیریت تنوع محصول بر چابکی زنجیره تأمین در سطح
سفارش سازی متوسط تأثیر معنادار ندارد،
ج -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/299بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا انعطافپذیری زنجیره تأمین بر چابکی زنجیره تأمین در سطح سفارش
سازی متوسط تأثیر معنادار دارد،
د -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/914بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی
تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا انعطافپذیری زنجیره تأمین بر کارایی هزینه زنجیره تأمین
در سطح سفارش سازی متوسط تأثیر معنادار دارد،
ه -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/499بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی
تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا انعطافپذیری زنجیره تأمین بر خدمات مشتریان زنجیره
تأمین در سطح سفارش سازی متوسط تأثیر معنادار دارد،
و -چابکی زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/599بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا چابکی زنجیره تأمین بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در سطح سفارش
سازی متوسط تأثیر معنادار دارد ،و
ز -چابکی زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/451بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر
دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا چابکی زنجیره تأمین بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در سطح
سفارش سازی متوسط تأثیر معنادار دارد.
میتوان نتیجه گرفت که در حالت سفارش سازی متوسط میزان تأثیر قابلیت انعطافپذیری بر خدمات مشتریان بیشتر از
کارایی هزینه زنجیره تأمین است .میزان تأثیر قابلیت چابکی بر کارایی هزینه بیشتر از خدمات مشتریان زنجیره تأمین است.

نتایج آزمون فرضیه ها در سطح سفارشی سازی باال بهصورت زیر است:الف -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر  1/915بر انعطافپذیری زنجیره تأمین در شرکت های صنایع
خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا استراتژی مدیریت تنوع محصول بر
انعطافپذیری زنجیره تأمین در سطح سفارش سازی پایین تأثیر معنادار دارد ،ب -استراتژی مدیریت تنوع محصول با ضریب مسیر
 1/599بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از 9/11
است ،لذا استراتژی مدیریت تنوع محصول بر چابکی زنجیره تأمین در سطح سفارش سازی پایین تأثیر معنادار دارد،
ج -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/591بر چابکی زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد.
ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا انعطافپذیری زنجیره تأمین بر چابکی زنجیره تأمین در سطح سفارش
سازی پایین تأثیر معنادار دارد ،د -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/599بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت
های صنایع خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا انعطافپذیری زنجیره تأمین بر
کارایی هزینه زنجیره تأمین در سطح سفارش سازی پایین تأثیر معنادار دارد ،ه -انعطافپذیری زنجیره تأمین با ضریب مسیر 1/511
بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از 9/11
است ،لذا انعطافپذیری زنجیره تأمین بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در سطح سفارش سازی پایین تأثیر معنادار دارد ،و -چابکی
زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/519بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در شرکت های صنایع خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه
آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا چابکی زنجیره تأمین بر کارایی هزینه زنجیره تأمین در سطح سفارش سازی پایین
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 پیشنهادهای کاربردیبا توجه به نتایج یافتهها پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشود :الف -به مدیران پیشنهاد می شود که استراتژی مدیریت تنوع
محصول را برای افزایش انعطافپذیری و چابکی و در نهایت بهبود عملکرد زنجیره تأمین اجرا نمایند تا از این طریق ارزش افزوده
شبکه های موجود در زنجیره تأمین و زنجیره ارزش افزایش یابد ،ب -امروزه نگاهی به سازمانها نشان میدهد که رویکردها و
راهحلهای گذشته دیگر قابلیت و توانایی خود را برای مقابله با چالشهای سازمانی و محیط بیرونی معاصر از دست دادهاند .از این
رو نیاز به رویکردهای جدید احساس میشود که چابکی از آن جمله است .بنابراین اهمیت زنجیره تأمین چابک بیشتر نمود پیدا
میکند ،زیرا چنین زنجیرهای میتواند به سرعت و به طور موثری به تغییرات بازار واکنش نشان دهد .زنجیرههای تأمین چابک نه
تنها میتوانند به تغییرات معمول واکنش دهد بلکه میتوانند به تغییرات دراماتیک موردنیاز بازار که برای اولین بار احساس میشود
نیز واکنش مناسب نشان دهند .بنابراین اعتقاد بر آن است که چابکی ،خصیصه موردنیاز برای فشارهای رقابتی خواهد بود .به
عبارتی دیگر ،یک زنجیره تامین هنگامی در یک سازمان دارای توان رقابتی خواهد بود که ضمن برخورداری از اجزاء توانمند و
رقابت پذیر ،دارای چابکی نیز باشد .به این معنا که زنجیره تامین یک شرکت هم از تامینکنندگان رقابتپذیر که دارای توانمندی-
های قابل رقابت درسطح جهانی باشند برخوردار بوده و هم زنجیره دارای مفاهیم چاالکی نیز باشد .بنابراین به مدیران شرکت ها در
صنعت خودورسازی پیشنهاد میگردد که استراتژی چابکی را برای افزایش سهم بازار و کسب مزیت قابتی در شرکت تدوین و اجرا
نمایند ،ج -به مدیران پیشنهاد می شود تا جهت بهبود کارایی هزینه و خدمات مشتریان از طریق بررسی نقشه های جریان ارزش
در طول زنجیره تأمین ،فعالیت های بدون ارزش افزوده را حذف و فعالیت های با ارزش افزوده را توسعه دهند .از این طریق
سازمان به بهبود قابلیتهای پویا نیز دست می یابد ،د -در نهایت پیشنهاد می شود سیستم های مناسب برای تنوع محصول
طراحی و استقرار یابد تا از این طریق تأثیر منفی تنوع محصول بر روی کارایی هزینه و خدمات مشتریان در زنجیره تأمین کاهش
یابد.

سـال دوم ،شمـاره چهار (پیاپی ،)7 :زمستان 1931

تأثیر معنادار دارد ،و ز -چابکی زنجیره تأمین با ضریب مسیر  1/111بر خدمات مشتریان زنجیره تأمین در شرکت های صنایع
خودروسازی تأثیر دارد .ازآنجاییکه آماره  tمربوط به رابطه بیشتر از  9/11است ،لذا چابکی زنجیره تأمین بر خدمات مشتریان
زنجیره تأمین در سطح سفارش سازی پایین تأثیر معنادار دارد.
میتوان نتیجه گرفت که در حالت سفارش سازی باال میزان تأثیر قابلیتهای انعطافپذیری و چابکی زنجیره تأمین بر خدمات
مشتریان بیشتر از کارایی هزینه زنجیره تأمین است.
نتایج این مطالعه با مطالعات محمدی و همکاران ( ،)9511عبدی تاالرپشتی و همکاران ( ،)9515فکور ثقیه ( ،)9514رضایی
کلیدبری و همکاران ( ،)9515موریتا و ماچوتا ( ،)9199اوشچو و زنو ( ،)9199اوم و همکاران ( ،)9192گارسیاآلکاراز و همکاران
( ،)9192برگشادی و همکاران ( ،)9191المراقی و همکاران ( ،)9195اسکاواردا و همکاران ( ،)9191خان و همکاران ()9111
مطابقت دارد.
درنتیجه مقالهات میتوان نتیجه گرفت که یک راهبرد قابلیت محور ،از توانمندی در انعطافپذیری تولید چابکی زنجیره تأمین
تشکیلشده است که به عنوان قابلیتهای پویا اقدام می کنند و یک روکرد پایدار برای مدیریت تنوع محصول ،بهره وری هزینه
تولید و بازدهی بیشتر خدمات مشتریان فراهم می آورد.
نتایج حاصل از توانمندی ها و قابلیتهای پویای انعطافپذیری تولید و چابکی ،تنها عامل حفظ و نگهداری هر تولیدکننده
نیست بلکه آنها به عنوان بترین روش ها شناخته شدند و اگرچه غالب ا در همان سطح از کارایی و دانش و سرمایه مناسب اجرا
نمیشوند ،ولی میتوانند توسط رقبا مورد تقلید واقع شوند .استدالل بر است که قابلیتهای پویا از لحاظ چابکی و انعطافپذیری
تولید به توانمدی هایی در مدیریت تنوع محصول نیاز دارند تا به هزینه پایین و بازدهی مطلوب دست یابند.

پیشنهادهای آتی برای مقالهبرای مقالههای آتی پیشنهادهای زیر را میتوان ارائه داد :الف -پیشنهاد میشود انجام مقاله حاضر در سایر شرکت ها و صنایع
برای مقایسه نتایج به دست آمده صورت گیرد .این امر منجر میشود تا هم نتایج بیشتری به دست آید و هم نتایج ،قابلیت تعمیم-
پذیری بیشتری داشته باشند ،ب -بررسی تأثیر چابکی و انعطافپذیری بر عملکرد زنجیره تأمین در شرایط رقابتی متنوع ،ج-
بررسی تأثیر عوامل موثر بر استراتژی مدیریت تنوع محصول در شرکت های صنعت خودروسازی ،د -بررسی تأثیر استراتژی
مدیریت تنوع محصول بر سایر معیارهای عملکرد زنجیره تأمین ،ه -بررسی تأثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر معیارهای
عملکرد زنجیره تأمین با نقش تعدیلگری فرهنگ سازمانی ،و -بررسی تأثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر قابلیتهای پویای
زنجیره تأمین با نقش واسطه ای مدیریت دانش ،ز -بررسی تأثیر استراتژی مدیریت تنوع محصول بر قابلیتهای پویای زنجیره
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 پیشنهاد می شود این مقاله در سایر صنایع کشور بررسی و نتایج- و ح،تأمین با نقش واسطه ای سیستم های اطالعاتی مدیریت
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تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان با توجه به نقش متغیر میانجی
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چکـیده
در اقتصاد مبتنی بر دانش ،محصوالت و سازمان ها بر اساس دانش زندگی میکنند و میمیرند و موفق ترین سازمان ها،
آن هایی هستند که از این دارایی های ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده میکنند .یکی از این داراییهای دانش
بنیان ،سرمایه فکری میباشد که بررسی آن بر روی عملکرد سازمان با توجه به نقش متغیر میانجی مدیریت دانش هدف
اصلی این تحقیق میباشد .جامعه آماری تحقیق ،مدیران شرکت های صنایع غذایی در استان مازندران میباشد که محقق
برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده نمود .روایی پرسشنامه تحقیق از دو طریق روایی صوری و سازه بدست
آمده نتایج حاصل از آزمون معادالت ساختاری نشان میدهد که سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی شرکت های صنایع
غذایی استان مازندران تاثیر معناداری دارد .همچنین هر سه بعد سرمایه فکری بر عملکرد مالی و نوآوری تاثیر مثبت و
معناداری میگذارند که در این میان معلوم شد سرمایه رابطهای و سرمایه ساختاری بر روی عملکرد مالی به ترتیب
بیشترین و کمترین تاثیر را میگذارد .در حالی که سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر
را بر روی نوآوری میگذارد.

واژگـان کلـیدی :سرمایه فکری ،سرمایه رابطه ای ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ،عملکرد سازمانی ،مدیریت
دانش
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از دیدگاه حسابداری ،داراییهای نامشهود ،داراییهایی هستند که فاقد خاصیت فیزیکی هستند ،اما اساسا این داراییها ،منافع
قابل توجهی برای جریان نقدی آتی شرکتها دارند با این حال ارزشگذاری آنها در معامالت تجاری مشکل بوده و با روشهای
موجود به سادگی امکان پذیر نیست .به عبارت دیگر ناتوانی در گزارشگری نامشهودها ،نشان دهنده ضعف حسابداری متداول یا
سنتی است (لینگ .)0202 ،0از نظر تئوریکی و یا حتی مدلهای اقتصادی نیز هیچ تئوری یا مدل واقعی برای ارائه داراییهای
نامشهود وجود ندارد .با این حال تفاوت و شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکتها و افزایش و شدت این شکاف در دهه-
های اخیر بیانگر نقش قابل توجه اقالم نامشهود در واحد های اقتصادی است؛ لذا شرکتها بدرستی آگاه هستند که منابع
نامشهودشان تنها مزیت رقابتی آنها میباشد (عزیزی و همکاران .)0298 ،طرفداران مکتب مزیت رقابتی مبتنی بر دانش بحث
میکنند که یک شرکت میتواند پیروز یک نبرد رقابتی شود تنها اگر دانش مناسبتری از رقبایش داشته باشد .سرمایههای دانشی
که گاهی با عنوان سرمایههای فکری و داراییهای نامشهود نیز شناخته میشوند ،شامل مواد فکری ،دانش و اطالعات و نیز مالکیت
فکری است که سازمان میتواند از آنها در خلق دانش استفاده کند .محیط متحول و متغیر سازمانها در عصر کنونی مدیران را بر
آن می دارد تا هر چه بیشتر و بهتر به استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان و حفظ موقعیت
و گسترش آن روی آورند .این امر نیز مستلزم آن است که مدیران سازمان اولویت مهمی را برای مدیریت نوآوری در نظر بگیرند.
در حقیقت میتوان گفت که دانش و مدیریت آن برای همه سازمانهایی که خواهان ارتقا و پیشرفت هستند به عنوان یک نیاز
مطرح میشود (اسریوهک .)0229 ،0مطالعات اخیر بونیتیس ( )0888نشان داده اند که برخالف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل
پول ،زمین ،ماشین آالت و غیره) دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار است .آنچه حتی بیشتر درخور توجه است این
است که بازار به مدت طوالنی ارزش دانش و عوامل نامشهود دیگر را در فرآیند ایجاد ارزش تشخیص داده است اخیراً اندازه این «
ارزش پنهان » تغییر کرده است .بنابراین توانایی مدیریت دانش ،مهارت اساسی مدیران در این سازمانها است .با این همه،
متأسفانه از آنجاییکه ماهیت دانش ،نامشهود و ناملموس است و نمی توان آن را توسط هیچ یک از مقیاس های سنتی حسابداری
مالی اندازه گیری کرد ،ریسک فرامو شی دانش و سایر دارایی های ناملموس سازمان برای مدیران وجود دارد (عزیزی و همکاران،
.)0298
یکی از این داراییهای نامشهود "سرمایه فکری" میباشد که به طور گسترده  -اعم از دانش ،تجربه ،مهارت شخصی ،روابط
خوب یا توانایی فناوری  -به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی شرکتها به شمار میرود (تایلس .)0227 ،2به عبارت دیگر امروزه
سرمایه فکری یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی این دوره تلقی میشود که موجب خلق ایدههای جدید کسب و کار و در نهایت
توسعهی پایدار می گردد .همین امر سبب شده تا اقالم نامشهود از جمله سرمایه فکری در زمینه های متعددی از جمله اقتصاد،
حسابداری و مدیریت استراتژیک به طور سریعی رشد یافته است .محققان سرمایه فکری را شامل کلیه فرآیندها و داراییهایی است
که بطور معمولی و سنتی در ترازنامه نشان داده نمی شود و همچنین شامل آن دسته از داراییهای نامشهود (مانند عالیم تجاری4
یا نام های تجاری و حق امتیاز) است که روشهای حسابداری مدرن آنها را در نظر میگیرد (روس و همکاران .)0887 ،5محقق در
این تحقیق و به کمک مدل بونتیس )0889( 2سرمایه فکری را به کمک  2بعد سرمایه مشتری ،ساختاری و رابطهای اندازه گیری
کرده است.
از طرفی یکی از چالشها و دغدغههای اصلی پژوهشگران و محققان آکادمیک در رویه های حسابداری در این جهت است که
چگونه داراییهای نامشهود در عملکرد شرکتها انعکاس یابند و میزان تاثیر آن به چه روش یا مدلی اندازه گیری و شناسایی گردد
(اسریوهک .)0229 ،7لذا اگرچه در دو قرن گذشته دان ش عمومی بر این محور قرار گرفته بود که تنها دو عامل نیروی کار و سرمایه
در تولید محصول نقش دارند اما امروزه و در عصر حاضر ،دانش و اطالعات ،ایجاد کننده ثروت و ارزش اقتصادی شناخته شده
است .عالوه بر این توسعه فنآوریهای جدید در قرن بیستم بخش وسیعی از فعالیتهای فیزیکی ایجاد کننده ارزش را به ابعاد
مبتنی بر دانش انتقال داده است (بوسه ،توماس .)0227 ،9بعالوه دانش یک مزیت رقابتی است که در استراتژی تجاری سازمانها
مورد توجه قرار میگیرد .به گونهای که ایجاد دانش موجب نوآوری مستمر و نوآوری مستمر منجر به ایجاد مزیت رقابتی خواهد شد.
بنابراین امروزه سازمان ها به منظور بهبود عملکرد و اطمینان از موفقیت و پایداری تجاری به ناچار باید مدیریت دانش را مورد توجه
قرار دهند (نوناکا .)0885 ،8با توجه به آنچه گفته شد و این که یکی از چالشهای اساسی مدیران ،بکارگیری پتانسیل دانش و
1 - Ling
2 - Srivihok
3 -Tayles
4- Trademarks
5 -Roos et al
6- Bontis
7 - Srivihok
8 - Bose & Thomas
9 -Nonaka
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سر مایه فکری شرکت برای ایجاد ارزش است و از این جهت مدیران باید وظایفی را طراحی کنند که نیروی انسانی از دانش خویش
برای ایجاد ارزش استفاده نماید (یوآنگ چو و همکاران)0222 ،0؛ لذا محقق در این تحقیق به دنبال آن است تا معلوم کند سرمایه
فکری چه تاثیری بر روی عملکرد سازمان دارد؟ همچنین نقش مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی در این رابطه چگونه خواهد
بود؟
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سـال دوم ،شمـاره چهار (پیاپی ،)7 :زمستان 9911

تان ،پلومن و هانکوک ( 0)0227در تحقیق خود تحت عنوان " سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها " ابتدا با استفاده از مدل
پولیک ( )0889با تمرکز بر آسیا و کسب اطالعات  052شرکت عمومی در بورس سنگاپور بین سالهای  0222تا  0220و با استفاده
از آزمون آماری ( PLSبرای آنالیز داده ها) ،ارتباط سه بخش (سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) با بازده مالی
(عملکرد) شرکت ها ،بر اساس بازده حقوق صاحبان سهام ( ،)ROEسود هر سهم ( )EPSو بازده کل سهام عادی ()ASR
سنجش شده اند .نتایج حاکی از آن است که اوالً بین سرمایه فکری شرکت و بازده مالی فعلی و آتی شرکتها رابطه مثبت
معناداری وجود دارد ثانیاً تأثیر سرمایه فکری در بازده مالی شرکتها در صنایع مختلف متفاوت میباشد.
رودز و میهالیک ( ، 2)0227در تحقیق خود تحت عنوان " سرمایه فکری در صنعت هتلداری؛ یک مطالعه موردی از اسلوونی "
به بررسی تأثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت هتلداری در اسلووانی پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که اوالً
یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی در این صنعت وجود دارد و این امر نشان دهنده تأثیر سرمایه
فکری بر عملکرد شرکتها می باشد .ثانیاً ضریب تأثیر باالی سرمایه ارتباطی در مقایسه با سایر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد
مالی شرکتها میباشد.
نان و همکاران ( )0227در تحقیق خود ارتباط سرمایه فکری را با بازده مالی شرکتها بررسی کردهاند .نتایج حاکی از آن است
که اوال بین سرمایههای فکری و بازده مالی فعلی و آتی شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ثانیاً تاثیر سرمایه فکری در
بازده مالی شرکتها در صنایع مختلف متفاوت میباشد.
بونتیس و همکارانش ( )0222در صنایع خدماتی و غیر خدماتی کشور مالزی تحقیقی را با عنوان بررسی رابطه بین سرمایههای
فکری و عملکرد تجاری انجام دادند که این نتایج را به همراه داشت :میان اجزای سرمایههای فکری روابط متقابلی وجود داشته
است و این سرمایهها بر روی عملکرد تجاری دارای اثر نسبتاً متوسطی در حدود بیست تا سی درصد داشته است.
بونتیس ( )0889تحقیقی را با عنوان سرمایههای فکری مطالعه اکتشافی و بررسی مدلها و سنجشهای سرمایههای فکری در
کشور کانادا انجام داد .این تحقیق نشان داد که بین اجزای سرمایههای فکری روابط متقابلی وجود دارد و هر سه سرمایه انسانی و
ساختاری و مشتری بر روی عملکرد تجاری دارای اثر خوبی هستند.
پوکو ( 4)0220در تحقیقش نشان داد که در میان انواع مختلف دانش ،شرکتها مناسبترین منبع مزیت رقابتی را دانش تیمی و
دانش فنی کارکنان می دانند .برخی مطالعات دیگر سعی دارند انواع دانش را با توجه به درجه اهمیت شان برای رقابتی شدن
عملکرد یک شرکت طبقه بندی کنند.
برامهندکار و همکاران (5)0227در تحقیق خود با عنوان " سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای :یک مطالعه تجربی در صنایع
داروسازی" به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد  028شرکت داروسازی پرداختند که عملکرد شرکتها را بازده دارایی
( ،)ROAبازده حقوق صاحبان سهام ( ،)ROEبازده سرمایه گذاری ( )ROIو ریسک  )beta( βنامیدند .که نتایج حاکی بود از
اینکه رابطه معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکتها وجود دارد.
چو و دیگران ( 2)0222در تحقیقی تحت عنوان " سرمایه فکری؛ یک مطالعه تجربی از  " ITRIبه بررسی ارتباط بین اجزای
سرمایه فکری (سرمایه انسانی ،سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) با عملکرد ،صنایع پیشرفته تخصصی 7انستیتو تحقیقات
تکنولوژی صنعتی ( )ITRIپرداختند و نتیجه گرفتند که اوالً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد
شرکتها وجود دارد و ثانیاً افزایش سرمایه فکری منوط به فرآیند خلق ارزش و ذخیره استراتژیک آنها در سازمان میباشد.
بوم و سیلورمن ( 9)0224در تحقیق خود تحت عنوان " سرمایه فکری و سرمایه انسانی ،عوامل موثر بر ریسک و عملکرد مالی
در صنعت بیوتکنولوژی " به بررسی و آزمون ارتباطی بین اجزای سرمایه فکری و تصمیمات ریسک مالی و عملکرد شرکتها و

1 - Young Chu, et al
2- Tan, Plowman and Hancoc
3- Rudez, Mihalic
4- Puko
5- Bramhandkar
6- Chu
7- High tech
8- Baum, Silverman
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تأثیر این اجزاء بر عملکرد آتی شرکت ها پرداخته اند .نتایج حاکی از یک تأثیر معنادار اجزای سرمایه فکری بر عملکرد و ریسک
مالی شرکت های حاضر در صنعت بیوتکنولوژی میباشد.
دونگووک و اینگوهان ( 0)0224در تحقیقی تحت عنوان " اولویت بندی و انتخاب شاخص های سنجش سرمایه فکری با
استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای صنعت ارتباطی موبایل " ابتدا یک چارچوب مفهومی از اطالعات کیفی اعم از
اطالعات مالی و سیستم اطالعاتی ایجاد کردند ،سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،به هر یک از این اطالعات وزن
داده و در صنعت ارتباطی موبایل بررسی کرده اند .یافتهها حاکی از آنست که اوالً این صنعت دارای رشد چشمگیر در ارزش شرکت
های حاضر در صنعت موبایل میباشد .ثالثاً شاخص های ویژهای بعنوان شاخص های منتخب برای بکارگیری در این صنعت خاص
انتخاب شده اند.
0
ردوو و للیارت ( )0220در مقاله خود تحت عنوان " بررسی روشهای مالی برای اندازه گیری سرمایه فکری " ضمن تشریح
روشهای متداول اندازه گیری سرمایه فکری و مقایسه مدلها بر اساس عملکرد تاریخی و آینده ،قابلیت الگوبرداری و قابلیت کمی
سازی ،روشهای مالیای را برای اندازه گیری سرمایه های فکری و دارایی های ناملموس معرفی میکنند .در ضمن برای تکمیل
ترازنامه شرکت ها ،ترازنامهای را معرفی میکنند که حاوی دارایی های مشهود و نامشهود شرکت میباشد.
مک کین ( 2)0225در تحقیقی با عنوان " مدیریت دانش و عملکرد سازمانی " ابتدا  82شرکت را برای این بررسی انتخاب،
سپس  00شاخص را برای اندازه گیری مدیریت دانش استفاده میکند .نتایج حاکی از وجود یک رابطه مثبت معنادار بین مدیریت
دانش و عملکرد شرکتهای مورد بررسی می باشد .از دیگر نتایج این تحقیق اینست که فاصله معناداری بین شرکت هایی که معتقد
به اصول مدیریت دانش بوده اند با سایر شرکتها وجود دارد.
مک پرسون و پایک ( 4)0220در تحقیق خود تحت عنوان " حسابداری ،اندازه گیری تجربی و سرمایه فکری " با رویکرد
حسابداری به بررسی اندازه گیری عملکرد شرکتها با استفاده از شاخص جریان نقدی و سرمایه فکری با استفاده از شاخص برند،
شهرت و سر قفلی ،پرداخته اند .در این تحقیق ،اندازه شرکت ها ،سهم دارایی های نامشهود برای ایجاد جریان نقدی و ارزش کسب
و کار خلق شده توسط سرمایه فکری نیز بررسی شده است .برای اثبات تجربی این مدل ،میزان عملکرد و سرمایه فکری یک هتل
محاسبه شده و حاکی از یک رابطه مثبت معنادار بین عملکرد و سرمایه فکری این هتل میباشد.
هرمان ( )0224در تحقیقی تحت عنوان " اندازه گیری سرمایه فکری و ارتباط آن با مالکیت ساختاری؛ یک مطالعه تجربی در
صنعت بیوتکنولوژی فنالند " با استفاده از روشی جدید برای اندازه گیری سرمایه فکری مبتنی بر الگوی پلت فرم ارزش به اندازه
گیری  94شرکت فعال در صنعت بیوتکنولوژی در فنالند پرداخته شده است .این شرکتها در سه گروه زمانی  0887تا ،0220
 0880تا  0882و قبل از  ، 0880طبقه بندی و آزمون شده اند .نتایج نشان داد که اوالً بین اجزای سرمایه فکری و تامین سرمایه
درونی یک رابطه معنادار مثبتی وجود دارد .ثانیاً این ارتباط بین شرکت های بیوتکنولوژیی که در محصوالت دارویی فعال بوده اند،
معنادارتر و موثرتر بوده است.
هر مدل مفهومی بعنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است بگونهای که متغیرهای مورد نظر
تحقیق و روابط میان آنها را مشخص میکند (ادوارد و همکاران .)0222 ،به عبارت دیگر میتوان گفت که بصورتی ایدهال ،مدل
مفهومی یا همان نقشه ذهنی یک ابزار تحلیلی و استراتژیک جهت شروع و انجام تحقیق است بگونهای که انتظار میرود در حین
اجرای تحقیق ،متغیرها ،روابط و تعامالت بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته ،و حسب ضرورت تعدیالتی در آنها انجام شده و
عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود .مستند به مرور ادبیات موضوعی مربوط ،و با توجه به اینکه تحقیقی با این متغیرها
برای نخستین بار است که در محدوده جامعه آماری انجام میشود .در این پژوهش برای مطالعه سرمایه فکری از مدل بونتیس
( )0889استفاده میشود که آن را شامل مولفههای سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای میداند .همچنین محقق
برای سنجش عملکرد سازمان دو بعد عملکرد مالی و نوآوری را مالک سنجش قرار داده است تا به بررسی آن در شرکت های فعال
در حوزه صنایع غذایی در استان مازندران بپردازد تا معلوم شود از دیدگاه مدیران این شرکتها کدام یک از ابعاد سرمایه فکری بر
عملکرد سازمان تاثیر معناداری دارد؟ همچنین نقش متغیر میانجی مدیریت دانش بر این رابطه چگونه است؟

1- Han
2- Rodov & Leliaert
3- McKeen
4- Pherson, Pike
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استراتژی مدیریت دانش
عملکرد سازمان

سرمایه فکری

 نوآوری



 عملکرد مالی

سرمایه انسانی



سرمایه ساختاری



سرمایه رابطه ای

شکل  .1مدل تحقیق (لینگ)3112 ،

با توجه به ارزیابی های صورت پذیرفته در پیشینه پژوهشی ،فرضیات پژوهشی به شرح ذیل معرفی می گردد:

-3فرضیات تحقیق
-1-3فرضیه اصلی پژوهش

-2-3فرضیات فرعی تحقیق











سرمایه انسانی بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد
سرمایه انسانی بر نوآوری تاثیر معناداری دارد
سرمایه ارتباطی بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد
سرمایه ارتباطی بر نوآوری تاثیر معناداری دارد
سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی تاثیر معناداری دارد
سرمایه ساختاری بر نوآوری تاثیر معناداری دارد
مدیریت دانش در رابطه بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمان نقش میانجی را ایفا میکند
مدیریت دانش در رابطه بین سرمایه ارتباطی و عملکرد سازمان نقش میانجی را ایفا میکند
مدیریت دانش در رابطه بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمان نقش میانجی را ایفا میکند

سـال دوم ،شمـاره چهار (پیاپی ،)7 :زمستان 9911




سرمایه فکری بر روی عملکرد سازمان تاثیر معناداری دارد
مدیریت دانش در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمان نقش میانجی را ایفا میکند

 -4روش تحقیق
روش تحقیق مجموعهای از قواعد ،ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ،کشف مجهوالت
و دستیابی به راه حل مشکالت است (خاکی .)0297 ،در تحقیقات به طور کلی  2هدف کاربردی (حل کردن یک مشکل متداول و
معمول در محیط کار) ،توسعه ای (افزایش دانش در خصوص متغیرهای موجود) و بنیادی (کشف دانش جدید) وجود دارد (دانایی
فرد ،همکاران .)0297 ،از آنجا که در تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان میباشد؛ لذا جهت
گیریاش توسعهای و از آن جا که این مساله در شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی در استان مازندران صورت گرفته تا در
نهایت راهکارهایی را به این شرکتها ارائه دهد؛ جهت گیریاش کاربردی است .از طرفی استراتژیهای تحقیق به چند دسته
تقسیم میشود که از جمله میتوان به پژوهش پیمایش (توصیف نگرشها ،افکار ،رفتارها یا خصیصههای جامعه به کمک سنجش
نمونه) ،پژوهش همبستگی (بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق) اشاره کرد (دانایی فرد ،همکاران .)0297 ،از آنجا که در این
تحقیق محقق قصد دارد تا با توزیع پرسشنامه در میان بخشی از مشتریان  ،وضعیت کلی آنها را توصیف و به جامعه آنها تعمیم
دهد ،لذا استراتژی این تحقیق پیمایشی است .همچنین از آنجا که برای آزمون فرضیات اصلی و فرعی تحقیق به دنبال بررسی
تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تحقیق میباشد؛ لذا در این پژوهش از استراتژی همبستگی استفاده شده است .بعالوه شیوه
جمع آوری اطالعات نیز به سه دسته کتابخانه ای ،میدانی و آزمایشگاهی تقسیم میشود (دانایی فرد ،همکاران .)0297 ،مبانی
نظری این تحقیق که به کمک روش کتابخانهای و با ابزار مقاالت و کتابها و سایتها و ...بدست آمد .همچنین دادههای مورد نیاز
برای آزمون فرضیات تحقیق نیز به کمک روش میدانی و با ابزار پرسشنامه بدست آمد.
09

در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها ،از شرکت های فعال در حوزه صنایع غذایی در استان مازندران
که به عنوان نمونه انتخاب شده اند پرشسنامه ای پخش و بعد از تکمیل جمع آوری می شود .این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت
تنظیم شده است .این طیف از پنج قسمت مساوی تشکیل شده است و محقق متناسب با موضوع تعدادی پاسخ در اختیار پاسخگو
قرار می دهد تا گرایش خود را در باره آن مشخص نماید این طیف از گرایش خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم تشکیل می
شود که سؤاالت آن در قالب شش بخش دسته بندی گردیده است؛ که در جدول  0ارتباط سؤاالت با هر یک از متغیرهای پژوهش
نشان داده شده است.
جدول  .1ارتباطات سواالت با گویه های پژوهشی
پرسشنامه اولیه
پرسشنامه
ابعاد
متغیرها
سرمایه فکری
عملکرد سازمانی
مدیریت دانش

سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه رابطه ای
عملکرد مالی
نوآوری
مبتنی بر تکنولوژی

 8سوال
 8سوال
 8سوال
 4سوال
 5سوال
 8سوال

بونتیس ()0889
لینگ ()0202
لینگ ()0202
شرون الوسون ()0229
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 -5یافته های پژوهشی
اگر محققی اعتبار و روایی دادههای خود را نداند نمیتواند نسبت به آنچه که به دست آورده است و نتیجهگیریهایش زیاد
مطمئن باشد( .خاکی )0284،پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازهگیری و بکارگیری آنها در مرحلهی اصلیِ جمعآوری دادهها،
ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی ،اطمینان نسبی الزم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزار موردنظر و معتبر بودن آن پیدا
کند .مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند ویژگی و خصیصهای که ابزار برای آن طراحی شده است را
اندازهگیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را
بیارزش و ناروا سازد( .خاکی .)0284 ،با توجه به پرسشنامه تدوین شده که بر اساس سواالت پژوهش های قبلی بوده است لذا
روایی سواالت با ارزیابی نظرات  02نفر از خبرگان مورد ارزیابی به روشه الوشه قرار گرفته که کلیه سواالت مورد تایید واقع گردید.
با توجه به مقادیر بدست امده نشان داده شد که روایی سواالت مورد تایید می باشد.
یک مقیاس یا آزمون زمانی دارای پایایی است که در شرایط ثابت از انجام مکرر آن نتایج یکسان حاصل گردد .پس پایایی
آزمون بیانگر قابلیت اعتماد به نتایج آزمون است .قابلیت اعتماد عبارت است از :همبستگی میان یک مجموعه از نمرات ومجموعه
دیگری ازنمرات در یک آزمون که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده باشد .برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد
پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گیری از شیوه های مختلفی استفاده می شود که در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده
شده است .روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه به کار می رود.
جدول  .3پایایی پرسشنامه ها به روش الفای کرونباخ
متغیرها

سرمایه فکری

عملکرد سازمانی
مدیریت دانش

ابعاد

ضریب آلفای کرونباخ

سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری
سرمایه رابطه ای
کل سواالت
عملکرد مالی
نوآوری
کل سواالت
---

2/97
2/98
2/82
2/98
2/92
2/94
2/95
2/99

در تحلیل به عمل آمده آلفا از  %72بیشتر می باشد .بنابراین قابلیت اعتماد پرسشنامه درحد قابل قبولی می باشد .با توجه به
بررسی انجام شده با استفاده از ازمون  ،K-Sکلیه متغییر های مساله مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
02

جدول  .2آزمون فرضیات پژوهش
خطای محاسبه شده
ابعاد
2/00
سرمایه انسانی
2/00
سرمایه رابطه ای
2/09
سرمایه ساختاری
2/02
مدیریت دانش
2/02
نوآوری
2/02
عملکرد مالی

-1-5تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر وابسته (عملکرد سازمان):
در این مرحله همانطور که اشاره شد از مشاهده گرها (پرسشها) به ابعاد باید رسید .به عبارت دیگر در این مرحله درستی
سنجش سواالت هر بعد رفتار شهروند سازمانی مشخص میشود.
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به طور معمول در علوم انسانی تایید یا رد فرضیات با اطمینان  ٪85بیان میشود .از طرفی میزان  sigکه به کمک نرم افزار
 spssبدست میآید ،بیانگر میزان خطایی است که در رد فرضیه  H0میتوان مرتکب شد .لذا هنگامی که این مقدار بیشتر از 2/25
باشد ،به راحتی نمی توان فرضیه  H0را رد کرد .چنانچه در جدول فوق مشاهده میشود  sigهمه متغیرها بیش از  2/25میباشد.
لذا با اطمینان  ٪85نمی توان مدعی رد فرضیه  H0شد .به عبارت دیگر در خصوص همه ابعاد متغیرهای تحقیق فرضیه  H0نرمال
بودن دادهها تایید میگردد.
از آنجا که متغیر وابسته عملکرد سازمان دارای بعد میباشد و با پرسش سنجیده شده اند پس جزء متغیرهای دو مرحله ای
است بنابراین در این بخش نیاز به دو تحلیل عاملی وجود دارد .در تحلیل عاملی مرتبه اول ،باید از پرسشها (مشاهده گرها) به ابعاد
رسید و در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم نیز از ابعاد به متغیر رسید.

شکل  .3تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول متغیر وابسته عملکرد سازمان در حالت تخمین استاندارد

در تحلیل عاملی مرتبه اول رابطه بین ابعاد و پرسشها را بار عاملی می گویند .در حالت تخمین استاندارد باید همه بارهای
عاملی هر بعد همگی بزرگتر از  2/5باشند تا پذیرفته شوند .در شکل باال همه بارهای عاملی هر دو شاخص بزرگتر از  2/5هستند
پس می توان گفت که این ابعاد به خوبی توسط پرسش هایشان سنجیده شده اند .همچنین در تمامی شکل های استخراج شده از
لیزرل الزم است  2شرط مورد بررسی قرار بگیرد:
جدول  .4شاخص های مورد نیاز در خروجی های لیزرل
مقدار حاصل از شکل 5-4
حد مجاز
شاخص ها
2/22
کمتر از 2/0
RMSEA
𝑒𝑟𝑢𝑞𝑠 𝑐ℎ𝑖 −
0/40
کمتر از 2
𝑓𝑑
2/22
نزدیک به صفر باشد
P-value
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شکل .2تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول متغیر وابسته عملکرد سازمان در حالت ضرایب معناداری
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در حالت ضرایب معناداری باید همه بارهای عاملی هر بعد همگی بزرگتر از  0/82باشند تا پذیرفته شوند .در شکل باال همه
بارهای عاملی هر دو شاخص بزرگتر از  0/82هستند پس می توان گفت که این ابعاد به خوبی توسط پرسش هایشان سنجیده شده
اند.

-2-5تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر وابسته (عملکرد سازمان):
در این مرحله همانطور که اشاره شد از ابعاد باید به متغیرها رسید .به عبارت دیگر در این مرحله درستی سنجش ابعاد متغیر
عملکرد سازمان مشخص میشود.

شکل .4تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم متغیر وابسته عملکرد سازمان در حالت تخمین استاندارد

در تحلیل عاملی مرتبه دوم ،رابطه بین ابعاد و متغیرها را نیز بار عاملی می گویند .تحلیل عاملی مرتبه دوم به دنبال آن میباشد
تا نشان دهد آیا متغیرها به خوبی توسط ابعادهایشان سنجیده شده اند .با توجه به این که بار عاملی هر دو بعد در حالت تخمین
استاندارد با عملکرد سازمانی بزرگتر از  2/5میباشد لذا میتوان مدعی شد که مدل اندازه گیری آن مناسب و کلیه اعداد و
پارامترهای مدل معنادار است .به عبارت دیگر این دو بعد به خوبی عملکرد سازمانی را مورد سنجش قرار داده اند.
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شکل .5تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم متغیر وابسته عملکرد سازمان در حالت ضرایب معناداری

-2-5تحلیل عاملی تائیدی متغیر مستقل (سرمایه فکری) :از آنجا که متغیر مستقل سرمایه فکری دارای بعد
میباشد پس جزء متغیرهای دو مرحله ای است.
-4-5تحلیل عاملی مرتبه اول متغیر مستقل (سرمایه فکری) :در این مرحله همانطور که اشاره شد از
مشاهده گرها (پرسشها) به ابعاد باید رسید .به عبارت دیگر در این مرحله درستی سنجش هر سه بعد سرمایه فکری مشخص
میشود.
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با توجه به این که بار عاملی هر دو بعد در حالت ضریب معناداری با عملکرد سازمانی بزرگتر از  0/82میباشد لذا میتوان
مدعی شد که مدل اندازه گیری آن مناسب و کلیه اعداد و پارامترهای مدل معنادار است .به عبارت دیگر این دو بعد به خوبی
عملکرد سازمانی را مورد سنجش قرار داده اند.

شکل  .6تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول متغیر مستقل سرمایه فکری در حالت تخمین استاندارد
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شکل  .7تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول متغیر مستقل سرمایه فکری در حالت ضرایب معناداری

در شکل  2همه بارهای عاملی هر سه شاخص بزرگتر از  2/5هستند و در شکل  7همه بارهای عاملی هر سه شاخص بزرگتر
از  0/82میباشد لذا می توان گفت که این سه بعد سرمایه فکری به خوبی توسط سواالتشان سنجیده شده است.

-5-5تحلیل عاملی مرتبه دوم متغیر مستقل (سرمایه فکری)
در این مرحله همانطور که اشاره شد از ابعاد باید به متغیرها رسید .به عبارت دیگر در این مرحله درستی سنجش ابعاد متغیر
سرمایه فکری مشخص میشود.

شکل  .8تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم متغیر مستقل سرمایه فکری در حالت تخمین استاندارد

01

در شکل  9همه بارهای عاملی هر سه شاخص بزرگتر از  2/5هستند و در شکل  8همه بارهای عاملی هر سه شاخص بزرگتر
از  0/82میباشد لذا می توان گفت که این متغیر سرمایه فکری به خوبی توسط  2بعدش سنجیده شده است.

-6-5تحلیل عاملی تائیدی متغیر میانجی (مدیریت دانش)
از آنجا که متغیر میانجی مدیریت دانش دارای بعد نمی باشد و با پرسش سنجیده شده اند پس جزء متغیرهای یک مرحله ای
است بنابراین در این بخش نیاز به یک تحلیل عاملی وجود دارد.
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شکل .9تحلیل عاملی تائی دی مرتبه دوم متغیر مستقل سرمایه فکری در حالت ضرایب معناداری

شکل  .11تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول متغیر میانجی مدیریت دانش در حالت تخمین استاندارد

01

در این تحلیل عاملی رابطه بین متغیر و پرسشها را بار عاملی میگویند .در شکل باال همه بارهای عاملی بزرگتر از  2/5هستند
پس میتوان گفت که این متغیر مدیریت دانش به خوبی توسط پرسشهایش سنجیده شده اند.
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شکل .11تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول متغیر میانجی مدیریت دانش در حالت ضرایب معناداری

در شکل باال همه بارهای عاملی بزرگتر از  0/82هستند پس میتوان گفت که این متغیر مدیریت دانش به خوبی توسط
پرسشهایش سنجیده شده اند

-6بررسی مدل ساختاری (تحلیل مسیر) تحقیق
بعد تایید مدل در حالت کلی و به کمک تحلیل عاملی ،اینک محقق باید به کمک تحلیل مسیر ،به دنبال آزمون فرضیات
تحقیق باشد .برای این کار محقق از  0مدل بهره گرفته است که یک مدل آن در خصوص آزمون فرضیه های اصلی ارائه می شود
و مدل دیگر برای آزمون فرضیه های فرعی تحقیق مورد آزمون قرار میگیرد.

-7مدل فرضیه اصلی تحقیق

شکل  .13مدل فرضیه اصلی تحقیق در حالت تخمین استاندارد
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شکل  .14مدل فرضیه اصلی تحقیق در حالت ضرایب معناداری

بحث و نتیجهگیری
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با توجه به آزمون های انجام شده و نتایج حاصل از آنها در این تحقیق معلوم شد که به طور کلی سرمایه فکری بر روی
عملکرد سازمان در شرکتهای صنایع غذایی استان مازندران تاثیر مثبت و معناداری میگذارد .به عبارت دیگر دارایی های
نامشهودی از قبیل کم کردن هزینه ها ،نوآوری ،بهبود هزینه به ازای درآمد ،افزایش درآمد به ازای هر فرد ،طرح بیشتر ایدهها در
صنعت ،تالش برای بهترین شدن در صنعت ،حمایت رویهها از نوآوری ،کاهش زمان کار ،دسترسی آسان به اطالعات از طریق
سیستم ها ،عدم وجود فاجعه دیوانساالری ،ساختار سازمانی تسهیل کننده نزدیکی افراد ،فرهنگ سازمانی حمایت کننده ،رضایت
مشتریان ،سرمایهگذاری بر خواسته های مشتری ،کاهش زمان حل مسأله ،سهم بازار ،تداوم رابطه با مشتری ،بازخورد از مشتری،
دسترسی آسان به اطالعات ،پاسخ صادقانه به سواالت ،شرایط منصفانه قراردادها ،پذیرش سریع محموله کاالی تامین کننده،
شایستگی کارکنان ،انجام درست وظیفه ،جانشین پروری ،کارمندیابی ،ترک خدمت ،همکاری گروهی ،ایدههای جدید ،یادگیری،
ارتقای مهارتها ،آزادی بیان ،کارکنان خالق ،بازدهی کارکنان ،رضایت کارکنان بر روی عملکرد سازمان که در این تحقیق از دو
وجه مالی و نوآوری مورد سنجش قرار گرفت ،تاثیر مثبت و معناداری میگذراند .در این میان معلوم شد که سرمایه رابطهای
بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد مالی میگذراد .تاثیر این بعد از سرمایه فکری بر روی عملکرد مالی نشان میدهد که سازمانها
برای بهبود عملکرد مالی خود باید به عواملی همچون رضایت مشتریان ،سرمایهگذاری بر خواستههای مشتری ،کاهش زمان حل
مسأله ،توجه به سهم بازار ،تداوم رابطه با مشتری ،بازخورد از مشتری ،دسترسی آسان به اطالعات ،پاسخ صادقانه به سواالت،
شرایط منصفانه قراردادها ،پذیرش سریع محموله کاالی تامین کننده اقدام کنند .همچنین تاثیر سرمایه ساختاری بر روی عملکرد
مالی نشان می دهد که وجود سیستم های منعطف که همراه با تغییرات محیطی واکنش نشان دهد میتواند بر عملکرد مالی
شرکتها تاثیر معناداری داشته باشد .همچنین تاثیر سرمایه انسانی بر روی عملکرد مالی نشان میدهد که عواملی از قبیل رضایت
کارکنان ،توجه به شایسته ساالری ،توجه به خالقیت های فردی کارکنان و  ..میتواند بر روی عملکرد مالی سازمان تاثیر مثبت و
معناداری بگذارد.
از طرف دیگر سرمایه ساختاری بیشترین تاثیر را بر روی نوآوری میگذارد .این مساله به معنای آن است که عواملی از جمله
حمایت رویهها از نوآوری ،دسترسی آسان به اطالعات از طریق سیستمها ،عدم وجود فاجعه دیوانساالری ،ساختار سازمانی تسهیل
کننده نزدیکی افراد ،فرهنگ سازمانی حمایت کننده بیشترین تاثیر را بر روی نوآوری میگذارد .این مساله در واقع نشان دهنده آن
است که در صورت وجود ساختارهای مناسب ،افراد تمایل و قدرت بروز خالقیت و نوآوری را دارند .بعالوه تاثیر سرمایه رابطهای و
انسانی نشان دهنده آن است که بیشترین میزان نوآوری در این گروه توسط مشتریان و کارکنان شرکت بدست میآید.
بعالوه معلوم شد که سرمایه انسانی و رابطهای سبب مدیریت دانش و از این طریق بر عملکرد سازمان تاثیر معناداری دارد .به
عبارت دیگر ارتباط شرکت با مشتریان ،عمده فروشها و توزیع کننده ،سبب افزایش دانش و انتقال دانش در سازمان میگردد.
همچنین داشتن کارکنان با دانش و با تجربه در افزایش و انتقال دانش در سازمان تاثیرگذار میباشد .محقق در این پژوهش به
بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمان با توجه به متغیر میانجی مدیریت دانش اکتفا نمود .لذا به پژوهشگران بعدی توصیه
میکند تا این تحقیق را با متغیرهای میانجی دیگر از قبیل مهارت های کارآفرینانه رهبری ،فرهنگ سازمانی و  ...انجام دهند.
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چکـیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری تحول گرا و فرهنگ یادگیری سازمانی بر اجرای برنامه ریزی منابع
سازمانی می باشد .جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان در سطح برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی تهران بوده که
مجموعا  221نفر می باشند .جهت تعیین نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شده  ،و تعداد نمونه از طریق فرمول
کوکران  143نفر بدست آمد .به منظور گردآوری داده های پژوهش ،از پرسشنامه استاندارد شائو و همکاران ()1103
استفاده شده است .همچنین جهت سنجش روایی از ارزیابی روایی محتوایی ( )CVRاستفاده شد .از روش آلفای کرونباخ
جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده شد .در این پژوهش ،تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل مسیر و مدل معادالت
ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است .یافته ها حاکی از آن بوده است که رهبری تحولی بر امنیت
روانی ،تصمیم گیری مشارکتی و بیان نظرات تاثیر گذار است .امنیت روانی ،تصمیم گیری مشارکتی و بیان نظرات بر
یادگیری بهره بردارانه و یادگیری اکتشافی تاثیر گذار است .و نیز یادگیری بهره بردارانه و یادگیری اکتشافی بر اجرای
برنامه ریزی منابع سازمانی تاثیر گذار است.

واژگـان کلـیدی :رهبری تحول گرا  ،فرهنگ یادگیری سازمانی ،برنامه ریزی منابع سازمانی
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محیط پیرامون سازمان های امروزی ،نسبت به قبل پویاتر شده و باعث گردیده است تا سازمان ها در پی یافتن پاسخ هایی
برای این پویایی باشند تا موفقیت و عملکرد خود را بهبود ببخشند(انهارت و بنگام .)0121 :1101،در چنین محیطی تنها سازمان
هایی شانس بقا دارند که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیطی پیرامون خود وفق دهند(لیائو و وو .)0189 :1101،و به موازات
تغییرات سخت افزاری ،نیروی انسانی و نرم افزاری خود را نیز به روز کنند(جاودانی .)044 :0381 ،مدیران براین نکته واقف هستند
که در این عصر برای اینکه بتوانند در گستره تغییرات روزافزون ،سازمان را به نحوی اثربخش رهبری کنند به روش ها و مهارت
های جدیدتری نیازمند هستند )سپهوند و دیگران  .)01 :0389،رهبری تحول گرا سبکی چند بعدی از رهبری است که پیروان را به
انجام کارهای فراتر از انتظارات ترغیب میکند و به ارزشها و نیازهای گروهی توجه ویژهای دارد(وندرداکو همکاران.)141 :1104،
این رهبران  ،اثربخشی را به کارایی ترجیح می دهند و سعی می کنند با توجه به روحیات خود و کارکنان ،از منابع انسانی سازمان
بهره مند شوند (تابلی و دیگران  .)1: 0380،بی شک یکی از عوامل اساسی در اجرای سیستم های برنامهریزی منابع سازمانی،0
مدیران و نقش سازنده آنان در ارتباط با کارکنان سازمان است .وظیفۀ اصلی رهبر در سازمان های امروزی ایجاد انگیزه و نگرش
مثبت در کارکنان ،تقویت روحیه و افزایش حس همکاری و ارزشمندی در آنهاست (نصیری و سپهوند .)139 :0381 ،سیستم های
برنامه ریزی منابع سازمان یکی از آخرین دستاوردهای فناوری اطالعات در بخش تحول سازمان ها ،است(حنفی زاده و دیگران
 .)11 :0380،گرچه سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مدت ها است در کشورهای پیشرفته کاربرد دارد ،اما در ایران جدید
محسوب می شود که برحسب اتفاق ،مورد توجه بسیاری از شرکت ها به ویژه شرکت های بزرگ و البته دولتی قرار گرفته است،
آنچه آمارهای جهانی نشان می دهد ،بیانگر شکست بیش از پنجاه درصد سازمان هایی است که بدون انجام امکان سنجی مناسب،
نسبت به استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی اقدام کرده اند ،و این موضوع اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع
سازمانی را با چالش های فراوانی روبرو کرده است (یابنده مشلولی .)1 :0381،با توجه به تازه وارد بودن این سیستم در کشور ما،
میتوان انتظار همین وضعیت را در سال های آتی در سطح کشور داشت(آقاجانی ودیگران .)024 :0383،
مدیران سازمانها در رابطه با مقوله سیستم برنامهریزی منابع سازمانی در دو مقطع زمانی مختلف ،دغدغه خواهند داشت :
نخست در مرحله تصمیمگیری برای پذیرش ،انتخاب و خرید سیستم برنامهریزی منابع سازمان است و مرحله دیگر در زمان اجرای
سیستم برنامهریزی منابع سازمانی خریداری شده ،میباشد (عالم تبریز و دیگران  .)02 :0398،از طرفی مطالعات در دهه های
گذشته بر رهبری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اساسی در اجرای موفق سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی متمرکز شده
اند .و از طرف دیگر  ،فضای روابط بین افراد و مسائل حاکم بر سازمان را بر روی موفقیت این سیستم ها بسیار تاثیرگذار می داند
(معلق و دیگران  .)99 :0381 ،در مواقعی که سازمان با مشکالت فرهنگی و مدیریتی درگیر می باشد ،مقاومت کارکنان باعث می
شود تا سیستم به طور کلی کنار گذاشته شود و یا با اصالحات فراوان پیاده سازی و مورد استفاده قرار گیرد .رهبری تحول گرا یک
نیروی محرک مهم در فرهنگ یادگیری روان شناختی است .این سبک رهبری  ،پیروان را تشویق می کند ،تا از طریق یادگیری
مداوم سیستم های سازمانی بدون نگرانی بیش از حد در مورد خطرات بالقوه تالش های خود را برای موفقیت سازمان ها اختصاص
دهند(شائو و همکاران .)8 :1103،اجرای سیستم برنامهریزی منابع سازمانی  ،درخصوص سازمان تامین اجتماعی که چشم اندازی به
عنوان سازمان پایدار ،پویا ،چابک و سرآمد در پاسخگویی با فرایندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و بهنگام به ذی نفعان در افق
برنامه سال  0414دارد از اهمیت دو چندانی برخوردار است.لذا  ،با توجه به نقش مهم رهبری در ارتقاء فرهنگ سازمانی ،ارتقاء
یادگیری سازمانی و در نهایت اطمینان از موفقیت سیستم های برنامهریزی منابع سازمانی  ،در این پژوهش پرسش اصلی این است
که آیا سبک رهبری تحول گرا و فرهنگ یادگیری سازمانی بر موفقیت سیستم های برنامهریزی منابع سازمانی تاثیر گذار است؟

-2مبانی نظری
-1-2رهبر تحول گرا
جهت مقابله با محیط نامطمئن و تغییرات مستمر امروز ،نیاز به افرادی در نقش رهبربه شدت احساس می شود  .بدیهی است
رهبری سنتی در هزارة سوم ا دامه حیات نخوا هد داد و جهان نیازمند رهبرانی تحول گرا خوا هد بود(الوارسی و دیگران : 0381،
 . )181باس ، ) 0881( 1رهبری تحول آفرین را فرایند ایجاد تعهد به اهداف سازمانی و توانمند کردن پیروان برای تحقق آن اهداف
تعریف می کند .رهبری تحول آفرین چهار مولفه مهم دارد که شامل نفوذ آرمانی ،انگیزش الهام بخش  ،تریب ذهنی و مالحظات
فردی است .فرد در حالت نفود آرمانی  ،خصوصیات رهبر کاریزماتیک را دارد  ،مورد اعتماد و تحسین زیردستان است  ،زیردستان او
1- ERP
2- Bass
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را به عنوان یک الگو و مدل می شناسند و سعی می کنند که مانند او شوند .در حالت انگیزش الهام بخش  ،رهبر کارکنان را
ترغیب می کند به هدف و قابل دستیابی بودن آن با تالش باور پیدا کنند .این افراد معموال نسبت به آینده و قابل دسترس بودن
اهداف خوش بین هستند .در حالت ترغیب ذهنی  ،رهبر به صورت ذهنی کارکنان را بر می انگیزاند .این رهبران پیروانشان را
تشویق می کنند در حل مسائل خالقانه برخورد کنند و فرضیه های بدیهی را مورد سوال قرار دهند و پیروان را ترغیب می کنند که
مشکالت را از زوایای مختلف بررسی کرده و فنون حل مساله نوآورانه را پیاده کنند .در حالت مالحظات فردی ،رهبر نیازهای
احسا سی زیر دستان را برآورده می کند .این رهبران نیازهای افراد را تشخیص می دهند و به آنها کمک می کنند تا مهارت هایی را
که برای رسیدن به هدف مشخص نیاز دارند ،کسب کنند  .پژوهش ها درباره همبستگی ها و آثار رفتار تحول آفرین نشان می دهند
که به طور عمده رهبری تحول آفرین با انواع متغیر های سازمانی در ارتباط هستند(کاتو و همکاران.)330 :1101،

-2-2فرهنگ یادگیری سازمانی
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هرج و مرج و عدم اطمینان از اقتصاد جهانی یک فشار عظیم بر روی سازمان ها ایجاد می کند(تالپس و همکاران:1103،
 .)011در سناریوی کنونی جهانی سازی ،سازمان ها نه تنها در ارزش های خود ،بلکه در تغییرات رفتاری ،ساختاری و تکنولوژیکی
باید رقابتی وپویا باشند .این شرایط نیاز به نگرش های جدید و استراتژی های نوآورانه و نیاز به سازمانی دارد که به منظور عملکرد
بهتر در روش های خود تجدیدنظر کند (پروین  ،کارگذاری )019 :0381،یادگیری سازمانی یکی از منابع حیاتی برای کسب مزیت
رقابتی در مدیریت راهبردی است و باید به دانش سازمانی به عنوان یک دارایی راهبردی در سازمان نگریسته شود(لوئیس و
همکاران .)014 :1103،در واقع  ،یادگیری سازمانی و بهره برداری از دانش به عنوان یک واکنش سریع به تغییرات محیطی
ظهورکرده (برگمن و همکاران ،)40 :1103،و به طور فزاینده میان سازمان هایی که به افزایش مزیت رقابتی  ،نوآوری واثربخشی
عالقه مندهستند ،مورد توجه ویژه قرار گرفته است ،پژوهشگران مختلف از رویکرد های متفاوتی یادگیری سازمانی را تحلیل کرده
اند (قشقایی زاده  ،احمدی نیک  .)002 :0382،دف و ویک ( )0894یادگیری سازمانی را فرایندی می دانند که طی ان دانش درباره
اقدامات ،نتیجه و ارتباطات میان سازمان و محیط توسعه می یابد(دفت و ویک .)149 :0894،کیم ( ، )1113یادگیری سازمانی را
توسعه ظرفیت سازمانی برای انجام دادن اقدامات موثر می داند(کیم .)141 :1113،یادگیری فرآیندی است که در نهایت به تغییر
رفتار منجر میگردد و به معنای گسترش توانایی هایی است که ما را قادر میسازد نتایجی را فراهم آوریم که در زندگی حقیقی به
آن نیازمند میباشیم(چانگ و همکاران.)0103 :1101،
یادگیری سازمانی متشکل از مجموعه ای از تعامالت بین انطباق های فردی و گروهی وانطباق در سطح سازمانی است(تورانی
و دیگران  .)20 : 0383،تام و گری ( ) 1102اثربخشی یادگیری سازمانی ،به عملکرد تک تک کارکنان و افراد سازمان ،در به
اشتراک گذاری دانش برای یادگیری و حمایت سازمان بستگی دارد(تام و گری .)3 :1102،هنگامی که در یک سازمان کارکنان این
اجازه را ندارند که افکار خود را بیان کنند ،انگیزه و تعهد افراد کمتر شده و درنتیجه ،احساس بیگانگی نسبت به کارپیدا می
کنند(چیابرو و همکاران .)2 :1103،فرهنـگ یـادگیری سـازمانی مجموعـه ای از هنجارهـا و ارزش هـای مرتبط به کارکرد
سـازمان است کـه از یـادگیری سـازمانی به واسـطۀ کسب  ،توزیـع و تفسـیر دانش و تغییرات شـناختی حمایـت می کنـد و بـه
مهـارت سـازمان در خلـق ،کسب و انتقـال دانش و اصـالح رفتـار بـه وسـیلۀ دانش و آگـاهی جدیـد اشـاره دارد (حسینی
فاطمی ،بارانی .)21 :0382،
در پژوهش حاضر معیارهای مطرح در سنجش فرهنگ یادگیری سازمانی به سه دسته تقسیم می شوند که به شرح ذیل
میباشد:
امنیت روانی :امنیت روانی ،باور تسهیم شده بین اعضای تیم است که اشاره به این مطلب دارد که اعضای تیم برای پذیرش
خطرات احتمالی چه میزان احساس راحتی دارند .کوهن و همکارانش )0884(0دریافتند که ارتباطات بین فردی و هنجارهای
سازمانی به طور مستقیمی امنیت روان شناختی را پیش بینی می کنند .جو امنیت روانی ،محیطی را توصیف می کند که کارکنان در
آن می توانند نگرانی ها و عقاید خود را بدون ترس از طرد شدن بیان کنند( .مرتضوی و دیگران.)18 :0383،
تصمیم گیری مشارکتی  :هدف از مشارکت این است که از طریق دخالت دادن کارکنان در فرایند تصمیم گیری از میزان
برخوردها و تعارضات موجود بین مدیران و کارکنان کاسته شود  .از نظر روانی نیز با استقرار نظام مشارکت در مدیریت ارزش عامل
انسانی در سازمان به رسمیت شناخته می شود و به جنبه انسانی کار توجه بیشتری معطوف می گردد و این امر موجب رضایت
کارکنان می شود (کرمی.)331 :0382،
بیان نظرات :فراهم بودن شرایط برای بیان تنوع نظرات ،درجه ای است که کارکنان احساس می کنند آنها را تشویق می کنند
تا ایده های متفاوت را بیاموزند و بیان کنند .با این تعریف ،رهبری تحول گرا یک محرک حیاتی از فرهنگ یادگیری سازمانی در
فراهم نمودن بیان نظرات است .نتایج تحقیقات پیشین نشان می دهد که یک فرهنگ یادگیری که کارکنان را تشویق به ارائه ایده
1- Kohen et al
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های متفاوت می کند ،باعث تحریک کارکنان شده وموجب ایجاد تفکر نوآوربا امکانات جدید با همان سیستم کنونی برنامه ریزی
منابع سازمان می شود(شائو و همکاران.)01 :1103،

-3چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
0
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سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی در واقع نقطه اوج و تکامل سیستمهای اطالعاتی در عصر حاضر هستند .اولسون
( )1114بیان میکند معماری و ساختار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی به گونه ای است که یکپارچگی و جامعیت
اطالعات سطح سازمان را فراهم نموده و جریان روان اطالعات بین بخشهای مختلف سازمان را فراهم می آورد .کالید)1111( 1
بیان میکند قابلیت های این سیستم باعث شده عالوه بر بخشهای تجاری ،سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی نیز جهت استفاده از
آنها اقدام نموده و زمینه بهبود خدمات مشتریان را فراهم نماید .داونپورت )0889( 3در تحقیق خود به این مطلب اشاره می کند که
اگرچه سیستم های برنامهریزی منابع سازمانی میتواند مزایای بسیاری را برای سازمان به ارمغان بیاورد ولی عمدهترین نگرانی،
نرخ شکست باالی آن میباشد .گفته میشود حدود  31درصد از پروژههای برنامهریزی منابع سازمانی موفق به ارائه مزایای پیش-
بینی شده نمیشوند (المشاری )1111،4و سه چهارم از این پروژهها ناموفق هستند (کومار و همکاران .)1113،1برخی از پژوهشگران
(سوجا1119،2؛ وانگ و همکاران )1119،3دیدگاه ها و نگرش های ارزشمندی در روند پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع
سازمانی ارائه دادهاند و برخی دیگر عوامل مختلف موثر بر موفقیت (حنفی زاده1101،9؛ غالمی و همکاران )1101،8یا شکست
(آمواکو و همکاران1114،01؛ سالم )1114 ،00پروژه های برنامه ریزی منابع سازمانی را شناسایی کرده اند (رحیمی و همکاران،
.)41 :0383
04
03
01
مطالعات در دهه های گذشته (المشاری و همکاران 1113 ،؛ سومر و نلسون 1114 ،؛ الو و ناگای 1113 ،؛ رای و
همکاران1118 ،01؛ استر1101 ،02؛ الخامی و همکاران1104 ،03؛ غزالی و همکاران )1101 ،09بر رضایت از موفقیت سیستمهای
 ERPمتمرکز شده اند و رهبری به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت شناخته شده است .از آنجا که استفاده از یک سیستم
 ERPنیاز به سازگاری قابل توجه متقابل سیستم و سازمان را در طی مدت زمان طوالنی دارد ،شائو و همکاران )1102(08استدالل
می کنند که مدیریت ارشد نیاز به رفتار خاص رهبری دارد تا انگیزه و الهام بخشیدن به دیگر مدیران و کارکنان ،حل اختالفات و
توانایی تعادل دوباره و تحقق مطلوب در مراحل مختلف چرخه زندگی سیستم :پذیرش ،پیاده سازی ،تسویه و گسترش به وجود آید.
برخی از تحقیقات (وانگ و همکاران1111 ،؛ نوفلد و همکاران1113 ،؛ کی و وی1119 ،؛ چو و همکاران1100 ،؛ الخامی و
همکاران1104 ،؛ غزالی و همکاران1101 ،؛ شائو و همکاران )1102 ،به بررسی تاثیر سبک رهبری بر موفقیت  ERPپرداخته اند
(شائو و همکاران.)1 :1103 ،
10
11
مطالعات پیشین (کاتیال و آوجا 1111 ،؛ نرکار )1113 ،نشان داده است که شرکتها به طور همزمان میتوانند یادگیری
اکتشافی و بهره بردارانه را در کسب دانش خارجی و ادغام دانش داخلی دنبال کنند .یادگیری بهره بردارانه و یادگیری اکتشافی می-
توانند مکمل باشند و توسعه همزمان این دو نوع یادگیری تأثیر مثبت بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد (مارس 0880؛ الین و
همکاران1112 ،؛ زهرا و جورج .)1111 ،به عنوان مثال ،کیم و اتوآنه گیما ( )1101دریافتند که یادگیری اکتشافی بازار ،تمایز
1 -Olson
2 -Clyde
3- Davenport
4 Al-Mashari
5 -Kumar Maheshwari, & Kumar
6- Soja
7- Wang et al
8- Hanafizadeh
9- Gholami et al
10 -Amoako et al
11 -Salam
12 -Al-Mashari et al
13- Somers & Nelson
14- Law & Nagai
15- Rai et al
16- Staehr
17- Elkhami et al
18- Ghazali et al
19-Shao et al
20-Katila & Ahuja
21- Nerkar
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محصوالت جدید را تقویت میکند ،اما مانع از بهره وری در هزینههای محصول نمیشود ،در حالی که آموزش یادگیری استراتژیک
باعث بهبود کارایی محصوالت جدید میشود ،اما تفاوت تولید را تحت تاثیر قرار نمیدهد .در مرحله آمیختن  ،ERPهر دو نوع
یادگیری (بهره بردارانه و اکتشافی) ضروری می باشند .لیو و همکاران )1100( 0بیان میکنند یک سازمان نیاز به کارکنانی دارد که
درک عمیق تری از قابلیتهای سیستم  ERPو قابلیت پشتیبانی از عملیات تجاری معمول داشته شته باشند .از آنجا که یک
سیستم  ERPاغلب پیچیده و در مقیاس بزرگ است ،آموزش در مرحله پیاده سازی اغلب برای کارکنان برای درک منطق کسب و
کار و فرایندهای درون سیستم  ERPمناسب نیست و آموزش مداوم و خودآموزی الزم است .از سوی دیگر ،نیازمندی های کسب
و کار جدید ممکن است در حمایت از بازارهای جدید ،محصوالت و خدمات ظاهر شود و بنابراین گانگ و همکاران )1118( 1بیان
می کنند آزمایش و کاوش در مورد ویژگی های سیستم نیز مورد نیاز است .برای رفع این نیازهای تجاری جدید ،یادگیری اکتشافی
سیستم  ERPدر مرحله جذب ضروری است (شائو و همکاران.)04 :1103 ،
برخی از محققان (شین1114 ،3؛ نمانیک و ورا1118 ،4؛ هو و همکاران1101 ،1؛ شائو و همکاران )1102 ،بیان می کنند با توجه
به نقش مهم مدیریت در ارتقاء فرهنگ سازمانی ،ارتقاء یادگیری سازمانی و در نهایت اطمینان از موفقیت سیستمهای  ERPدر
طول چرخه ی آنها ،پیشنهاد میشود از یک رویکرد مبتنی بر نظریه به منظور ادغام سبک رهبری ،فرهنگ یادگیری سازمانی و
یادگیری سازمانی (بهره بردارانه و اکتشافی) در یک مدل جامع برای ایجاد درک بهتر از تعامالت میان این عوامل و تأثیر رهبری
مدیریت عالی بر موفقیت  ERPدر تالقی این تعامالت انجام گردد (شائو و همکاران .)3 : 1103 ،بنابرموارد ذکر شده الگوی
مفهومی پژوهش در شکل شماره یک نمایش داده شده است.
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شکل  .1مدل مفهومی تحقیق ( اقتباس از  :شائو و همکاران.)7112 ،

-4فرضیه ها پژوهش










رهبری تحولی بر امنیت روانی تاثیر گذار است.
رهبری تحولی بر تصمیم گیری مشارکتی تاثیر گذار است.
رهبری تحولی بر بیان نظرات تاثیر گذار است.
امنیت روانی بر یادگیری بهره بردارانه تاثیر گذار است.
امنیت روانی بر یادگیری اکتشافی تاثیر گذار است.
تصمیم گیری مشارکتی بر یادگیری بهره بردارانه تاثیر گذار است
تصمیم گیری مشارکتی بر یادگیری اکتشافی تاثیر گذار است.
بیان نظرات بر یادگیری بهره بردارانه تاثیر گذار است.
بیان نظرات بر یادگیری اکتشافی تاثیر گذار است.
1 -Liu et al
2-Gong et al
3 -Schein
4 -Nemanich & Vera
5 -Hu et al

53

 یادگیری بهره بردارانه بر اجرای  ERPتاثیر گذار است.
 یادگیری اکتشافی بر اجرای  ERPتاثیر گذار است.

-5روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات علّی قرار میگیرد ،زیرا محقق تالش دارد تا به بررسی تاثیر سبک
رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر اجرای برنامهریزی منابع سازمانی بپردازد .هـمچنـین ایـن پـژوهش بـر حسب دستاورد یا
نتیجه تحقیـق از نـوع کـاربردی و بـه لحـاظ اسـتراتژی مـورد اسـتفاده پیمایشی می باشد .جامعه آماری این تحقیق ،شامل
کارکنان ستادی رده کارشناسی در سطح برخی از شعب سازمان تامین اجتماعی تهران است که مجموعا 221نفر می باشد .جهت
نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده که از این جامعه  ،نمونه مورد نظر از طریق فرمول کوکران  143نفر به دست آمده
است .بـرای جمـع آوری اطالعـات از پرسشـنامه اسـتاندارد شائو و همکاران (  )1103استفاده شد .در جدول ( )0ترکیب سواالت
مربوط به متغیرهای تحقیق بیان گردیده است .معیار ارزش گذاری برای سواالت پرسشنامه حاضر مقیاس پنجگانه طیف لیکرت می
باشد که در آن به هر یک از مقیاس ها به ترتیب وزنی معادل ( 0تا  )1اختصاص داده شده است.
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جدول( )1ترکیب سواالت پرسشنامه
شماره سواالت
 0الی 1
 2الی 9
 8الی 00

منبع سواالت

(شائو و همکاران )1103

 01الی 04
 01الی 03
 09الی 11
 10الی 11

جهت سنجش روایی پرسشنامه از نقطـه نظـرات کتبـی و شـفاهی اسـاتید دانشگاه در رشـته مدیریت (3نفر) وکارشناسان
سازمان تامین اجتماعی تهران ( 01نفر) در مجموع  01نفر ،با توجه به شرایط و ضوابط حاکم بر سازمان بهره مند گردید .در این
پژوهش به منظور افزایش روایی پرسشنامه از نسبت اعتبار محتوا( )CVRاستفاده شد .اعتبار محتوا به این امر داللت دارد که آیا
شیوه یا ابزار جمعآوری دادهها به خوبی معرف همان محتوایی است که باید اندازهگیری شود .بنابراین ،اگر ابزار یا روش جمعآوری
دادهها همه ابعاد و محتوای متغیر یا مفهوم مورد نظر را در برگرفت ،دارای اعتبار محتوا است و در غیر این صورت فاقد اعتبار محتوا
است .در این روش میزان موافقت میان ارزیابان یا داوران در خصوص «مناسب یا اساسی بودن» یک گویه خاص اندازهگیری
میشود.
جدول( )7مقادیرسی وی آر
متغییر
%91
رهبری تحولی
%28
امنیت روانی
%81
تصمیم گیری مشارکتی
%91
بیان نظرات
%33
یادگیری بهره بردارانه
%91
یادگیری اکتشافی
%91
اجرای ERP

CVR

براساس جدول سی وی آر  ،با توجه به تعداد  01ارزیاب ،حداقل مقدار قابل قبول سی وی آر مقدار  1/48 ،می باشد .با توجه
به این که میانگین مقادیر  CVRگزارش شده در جدول ( )1معادل  1/91بوده و مقدار آن بزرگتر از مقدار  1/48می باشد ،لذا
اعتبار روایی ابزار گردآوری اطالعات تایید گردید.
به منظور تعیین پایایی پرسشنامه ها ،از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایـایی پرسشـنامه اسـتفاده گردید که مقادیر آلفای
به دست آمده در جدول( )3ارائه شده است .با توجه به مقادیرآلفا مـی تـوان گفـت پرسشـنامه از پایـایی قابـل قبولی برخوردار
است .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه ها در این پژوهش از روش معادالت ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار
لیزرل استفاده شده است.
04

جدول( )3ضرایب آلفای کرونباخ
آلفای کرونباخ
متغیر
1/814
رهبری تحولی
1/933
امنیت روانی
1/931
تصمیم گیری مشارکتی
1/949
بیان نظرات
1/933
یادگیری بهره بردارانه
1/943
یادگیری اکتشافی
1/811
اجرای ERP

-6تجزیه و تحلیل داده ها
در بخش یافته های توصیفی  ،از لحاظ توصیف مشخصات جمعیت شناختی کارکنان بر اساس توزیع فراوانی بیشـترین پاسخ
دهندگان از نظر وضعیت جنسی پاسخ دهندگان مرد با( 031نفر) با بازه سنی  41تا  11سال ( 031نفر) و سطح تحصیالت
کارشناسی ( 033نفر) می باشد.

-1-6تحلیل عاملی تاییدی
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شکل ( )1ضرایب  tرا برای مدل اندازه گیری(ضرایب  tبرای سواالت و متغیرهای مربوط به آنها) و مدل ساختاری(ضرایب t
برای مسیرهای مطرح شده در مدل در بین متغیرها) نشان می دهد .از سوی دیگر شکل( )3ضرایب استاندارد را برای مدل اندازه
گیری(ضرایب استاندارد برای سواالت و متغیرهای مربوط به آنها) و مدل ساختاری(ضرایب مسیر برای مسیرهای مطرح شده در
مدل در بین متغیرها) نشان می دهد.

شکل  :7مدل آماره تی

شکل :3مدل ضرایب استاندارد

-2-6آزمون فرض
در این تحقیق به بررسی تاثیر سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر اجرای برنامهریزی منابع سازمانی در سازمان تامین
اجتماعی پرداخته شده و نتایج در زیر ارائه شده است.
08

جدول .4آزمون فرضیه اول ادعای محقق :رهبری تحولی بر امنیت روانی تاثیر گذار است.
مسیر فرضیه

رهبری تحولی ← امنیت روانی

نوع متغیر در مدل
آماره تی
ضریب استاندارد گاما

مکنون برونزا (مستقل) ← مکنون درونزا (وابسته)
00/90
1/81

در فرضیه اول مقدار  tبرابر با ( )00/90بدست آمده که در سطح خطای ( )1/11در بازه بی معنی ( )-0/82 ،0/82قرار ندارد و
مشخص میشود که رهبری تحولی تاثیر معناداری بر امنیت روانی دارد .برای بررسی نوع تاثیر به ضریب استاندارد مدل با توجه به
اینکه ضریب بدست آمده برابر با ( )1/81و مثبت بوده نشان میدهد که رهبری تحولی تاثیر مثبتی بر امنیت روانی دارد
جدول .5آزمون فرضیه دوم رهبری تحولی بر تصمیم گیری مشارکتی تاثیر گذار است.
مسیر فرضیه
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نوع متغیر در مدل
آماره تی
ضریب استاندارد گاما

رهبری تحولی ← تصمیم گیری مشارکتی
مکنون برونزا (مستقل) ← مکنون درونزا (وابسته)
3/38
1/11

در فرضیه دوم مقدار  tبرابر با ( )3/38بدست آمده که در بازه بی معنی قرار ندارد و مشخص می شود که رهبری تحولی تاثیر
معناداری بر تصمیم گیری مشارکتی دارد .و با توجه به اینکه ضریب استاندارد بدست آمده برابر با ( )1/11و مثبت بوده نشان می
دهد که رهبری تحولی تاثیر مثبتی بر تصمیم گیری مشارکتی داشته است.
جدول .6آزمون فرضیه سوم رهبری تحولی بر بیان نظرات تاثیر گذار است.
رهبری تحولی ← بیان نظرات
مسیر فرضیه
نوع متغیر در مدل
مکنون برونزا (مستقل) ← مکنون درونزا (وابسته)
8/42
آماره تی
1/22
ضریب استاندارد گاما

در فرضیه سوم مقدار  tبرابر با ( )8/42بدست آمده که در بازه بی معنی قرار ندارد و مشخص می شود که رهبری تحولی تاثیر
معناداری بر بیان نظرات دارد .با توجه به اینکه ضریب استاندارد بدست آمده برابر با ( )1/22و مثبت بوده نشان می دهد که رهبری
تحولی تاثیر مثبتی بر بیان نظرات داشته است.
جدول .2آزمون فرضیه چهارم امنیت روانی بر یادگیری بهره بردارانه تاثیر گذار است.
امنیت روانی ← یادگیری بهره بردارانه
مسیر فرضیه
نوع متغیر در مدل
مکنون درونزا (وابسته) ← مکنون درونزا (وابسته)
1/21
آماره t
1/12
ضریب استاندارد بتا

در فرضیه چهارم مقدار  tبرابر با ( )1/21بدست آمده که در بازه بیمعنی قرار دارد و مشخص میشود که امنیت روانی تاثیر
معناداری بر یادگیری بهره بردارانه ندارد .از آنجا که نتیجه بدست آمده با ادعای محقق منطبق نمی باشد این فرضیه رد شده است.
جدول .8آزمون فرضیه پنجم امنیت روانی بر یادگیری اکتشافی تاثیر گذار است.
امنیت روانی ← یادگیری اکتشافی
مسیر فرضیه
نوع متغیر در مدل
مکنون درونزا (وابسته) ← مکنون درونزا (وابسته)
3/11
آماره t
1/12
ضریب استاندارد بتا

در فرضیه پنجم مقدار  tبرابر با ( )3/11بدست آمده که در بازه بی معنی قرار ندارد و مشخص میشود که امنیت روانی تاثیر
معناداری بر یادگیری اکتشافی دارد .ضریب استاندارد بدست آمده برابر با ( )1/12و مثبت بوده نشان میدهد که امنیت روانی تاثیر
مثبتی بر یادگیری اکتشافی داشته است.
04

جدول .9آزمون فرضیه ششم تصمیم گیری مشارکتی بر یادگیری بهره بردارانه تاثیر گذار است
تصمیم گیری مشارکتی ← یادگیری بهره بردارانه
مسیر فرضیه
نوع متغیر در مدل
مکنون درونزا (وابسته) ← مکنون درونزا (وابسته)
4/31
آماره t
1/31
ضریب استاندارد بتا

در فرضیه ششم مقدار  tبرابر با ( )4/31بدست آمده که در بازه بی معنی قرار ندارد و مشخص می شود که تصمیم گیری
مشارکتی تاثیر معناداری بر یادگیری بهره بردارانه دارد .ضریب استاندارد بدست آمده برابر با ( )1/31و مثبت بوده نشان می دهد که
تصمیم گیری مشارکتی تاثیر مثبتی بر یادگیری بهره بردارانه داشته است.
جدول .11آزمون فرضیه هفتم تصمیم گیری مشارکتی بر یادگیری اکتشافی تاثیر گذار است.
تصمیم گیری مشارکتی ← یادگیری اکتشافی
مسیر فرضیه
نوع متغیر در مدل
مکنون درونزا (وابسته) ← مکنون درونزا (وابسته)
3/08
آماره t
1/10
ضریب استاندارد بتا

جدول  .11آزمون فرضیه هشتم بیان نظرات بر یادگیری بهره بردارانه تاثیر گذار است.
بیان نظرات ← یادگیری بهره بردارانه
مسیر فرضیه
نوع متغیر در مدل
مکنون درونزا (وابسته) ← مکنون درونزا (وابسته)
3/88
آماره t
1/31
ضریب استاندارد بتا

در فرضیه هشتم مقدار  tبرابر با ( )3/88بدست آمده که در بازه بی معنی قرار ندارد و مشخص می شود که بیان نظرات تاثیر
معناداری بر یادگیری بهره بردارانه دارد .ضریب استاندارد بدست آمده برابر با ( )1/31و مثبت بوده نشان می دهد که بیان نظرات
تاثیر مثبتی بر یادگیری بهره بردارانه داشته است.
جدول .17آزمون فرضبه نهم بیان نظرات بر یادگیری اکتشافی تاثیر گذار است.
بیان نظرات ← یادگیری اکتشافی
مسیر فرضیه
مکنون درونزا (وابسته) ← مکنون درونزا (وابسته)
نوع متغیر در مدل
3/81
آماره t
1/19
ضریب استاندارد بتا
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در فرضیه هفتم مقدار  tبرابر با ( )3/08بدست آمده که در بازه بی معنی قرار ندارد و مشخص می شود که تصمیم گیری
مشارکتی تاثیر معناداری بر یادگیری اکتشافی دارد .ضریب استاندارد بدست آمده برابر با ( )1/10و مثبت بوده نشان می دهد که
تصمیم گیری مشارکتی تاثیر مثبتی بر یادگیری اکتشافی داشته است.

در فرضیه نهم مقدار  tبرابر با ( )3/81بدست آمده که در بازه بی معنی قرار ندارد و مشخص می شود که بیان نظرات تاثیر
معناداری بر یادگیری اکتشافی دارد .ضریب استاندارد بدست آمده برابر با ( )1/19و مثبت بوده نشان می دهد که بیان نظرات تاثیر
مثبتی بر یادگیری اکتشافی داشته است.
جدول.13آزمون فرضیه دهم یادگیری بهره بردارانه بر اجرای  ERPتاثیر گذار است.
مسیر فرضیه
نوع متغیر در مدل
آماره t
ضریب استاندارد بتا

یادگیری بهره بردارانه ← اجرای ERP
مکنون درونزا (وابسته) ← مکنون درونزا (وابسته)
3/43
1/11

در فرضیه دهم مقدار  tبرابر با ( )3/43بدست آمده که در بازه بی معنی قرار ندارد و مشخص می شود که یادگیری بهره
بردارانه تاثیر معناداری بر اجرای  ERPدارد .ضریب استاندارد ضریب بدست آمده برابر با ( )1/11و مثبت بوده نشان می دهد که
بیان یادگیری بهره بردارانه تاثیر مثبتی بر اجرای  ERPداشته است.
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جدول .14آزمون فرضیه یازدهم یادگیری اکتشافی بر اجرای  ERPتاثیر گذار است.
مسیر فرضیه
نوع متغیر در مدل
آماره t
ضریب استاندارد بتا

یادگیری اکتشافی ← اجرای ERP
مکنون درونزا (وابسته) ← مکنون درونزا (وابسته)
3/32
1/14

در فرضیه یازدهم مقدار  tبرابر با ( )3/32بدست آمده که در بازه بی معنی قرار ندارد و مشخص می شود که یادگیری اکتشافی
تاثیر معناداری بر اجرای  ERPدارد .ضریب استاندارد بدست آمده برابر با ( )1/14و مثبت بوده نشان می دهد که بیان یادگیری
اکتشافی تاثیر مثبتی بر اجرای  ERPداشته است.

نتیجه گیری
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فرضیه اول ،دوم و سوم به بررسی تاثیر رهبری تحولی بر امنیت روانی ،تصمیمگیری مشارکتی و بیان نظرات پرداخت .نتایج
بدست آمده با ادعای محقق منطبق می باشد این دو فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است .نتایج این فرضیات با نتایج تجقیقات
شائو و همکاران ( ،)1103شائو و همکاران ( ، )1103دوریس ( ، )1101مورالس و همکاران ( )1101مطابقت دارد  .در دنیای پر
تالطم امروز شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی سازمان همراه با فرصت ها و تهدیدهای محیطی ضروری به نظر می رسد .رهبران
تحول افرین در باورها ،ارزش ها و اهداف پیروان خود نفوذ کرده و از طریق رفتار و کردار خود کل سازمان را دچار تحول کرده و از
آنجا که پیروان این رهبران نیز به آنها احساس اعتماد و وفاداری می کنند  ،رهبری تحولی منجر به ایجاد امنیت روانی برای
کارکنان شده که آنها را برای ابراز تصمیم گیری مشارکتی و بیان نظرات و ایده هایشان هدایت می کند .با توجه به نتایج تحقیق
پیشنهاد می گردد به  ،حمایت از فرایندهای جدید کاری برای انجام وظایف ،تاکید برآینده نگری و دید خوش بینانه نسبت به آینده
و ایجاد انگیزه جهت دستیابی به عملکرد بهتر  ،برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در خصوص مسائل و مشکالت کاری با حضور
کارکنان ،طراحی اهداف و آرمان های خاص مدیران به طور روشن برای کارکنان و ایجاد زمینه برای بروز رفتارهای فرانقشی ،در
سازمان توجه گردد.
فرضیه چهارم و پنجم به بررسی امنیت روانی بر یادگیری بهره بردارانه و یادگیری اکتشافی پرداخت  .نتایج به دست آمده با
ادعای محقق منطبق می باشد این فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است .نتیجه این فرضیات با نتایج تحقیقات شائو و
همکاران( ،)1103دوریس ( )1101مطابقت دارد .امنیت روانی زمانی برای کارکنان ایجاد می شود که آنها بتوانند به خوبی از
همکاری نزدیک همکاران بهره مند شوند و همچنین اینکه از پس مسائل و مشکالت کاری برایند به عبارتی توانمندی کارکنان به
حدی باشد که آنها بتوانند به راحتی ریسک کرده و با حمایتی که از ریسک پذیری آنها صورت می گیرد ،فرایندها و رویدادهای تازه
و جدیدی را ایجاد نمایند اما از آنجائیکه امنیت روانی کارکنان تاثیر بر یادگیری بهره بردارانه آنها نداشته است می توان بیان نمود
که ممکن است کارکنان این نظر و ایده را داشته باشند که ایجاد نمودن کارکردهای جدید که فراتر از سیستم فعلی می باشد بهتر
می تواند نقش و جایگاه آنها را نشان دهد تا اینکه آنها وقت و انرژی خود را صرف پاالیش و بررسی کارکردهای فعلی نمایند تا
بتوانند این کارکردها را توسعه و بهبود بخشند به همین علت کارکنان از امنیت روانی که ایجاد شده است ،استفاده کرده تا بتوانند
کارکردهای جدیدی را ایجاد و ارائه نمایند .بنابراین پیشنهاد می گردد مدیران ،با ایجاد تیم های کاری و حرکت به سمت
همکاری و مشارکت  ،ایجاد حوزه اختیارات و تصمیم گیری بیشتر برای کارکنان مستعد و همچنین در نظر گرفتن عوامل
انگیزشی نظیر پاداش های مالی ،جهت ارتقاء امنیت روان شناختی و ایجاد اعتماد دربین کارکنان دربرخورد بامسائل  ،حمایت از
ریسک پذیری و ایجاد امنیت روانی برای کارکنان ،گام بردارند.
فرضیه ششم و هفتم به بررسی تصمیم گیری مشارکتی بر یادگیری بهره بردارانه و یادگیری اکتشافی پرداخت  .نتایج به دست
آمده با ادعای محقق منطبق می باشد این دو فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است .این فرضیات همسو با نتایج تحقیقات شائو و
همکاران( ،)1103دوریس ( ، )1101مورالس و همکاران ( )1101می باشد با توجه به افزایش صنعتی شدن ،لزوم ایجاد تمهیداتی
در سازمان ها جهت مقابله با چالش های جهانی ضروری است تا زمینه ای مناسب برای خدمت کارکنان فراهم شود .یکی از مهم
ترین موضوعاتی که سازمان ها با آن مواجه هستند ،چگونگی افزایش انگیزش کارکنان است تا بوسیله آن کارکنان نقش ها و
وظایف خود را به خوبی انجام دهند و این اطمینان حاصل شود که سازمان اثربخشی خود را حفظ خواهد کرد لذا از جمله انگیزاننده
ای که می تواند در این زمینه به کارکنان کمک کند به گونه ای که انها فراتر از وظایف و نقش های خود عمل نمایند استفاده از
مشارکت های سازمانی می باشد .بنابراین پیشنهاد می گردد مدیران ،ضمن توجه به نظرات کارکنان شایسته خصوصا در بخش
تحقیق و توسعه در جهت تعیین اهداف و یا راه حل یابی در خصوص مسائل با استفاده از سیاست عدم تمرکز و واگذاری حق
تصمیم گیری برای کارکنان به ایجاد حس موثر بودن  ،و رضایت شغلی کمک نمایند.
00
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فرضیه هشتم و نهم به بررسی بیان نظرات بر یادگیری بهره بردارانه و یادگیری اکتشافی تاثیر گذار پرداخت  .نتایج به دست
آمده با ادعای محقق منطبق می باشد این دو فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است .این فرضیات همسو با نتایج تحقیقات شائو و
همکاران( ،)1103دوریس ( )1101می باشد .بیان نظرات و ایده ها منجر به دست یابی به یک تصمیم گیری اصولی و مناسب تر
خواهد شد به عبارتی زمانی که بتوان در خصوص موضوعی نظرات و دیدگاه های متفاوتی را دریافت و در کنار هم قرار داد تا
تصمیم گیری صورت گیرد ،می توان مطمئن بود که ،عملکرد بهتری صورت خواهد گرفت چرا که از این طریق هم می توان به
کارکنان کمک نمود تا میزان مهارت و توانمندی خود را افزایش دهند و همچنین به باروری قوه ابتکار و خالقیت آنها کمک نمود.
بنابراین به مدیران پیشنهاد می گردد  ،با تحول در خدمات رسانی و استقبال از دیدگاه های مختلف با ایجاد مشارکت در سازمان ،
زمینه الزم برای حرکت به سمت ارائه خودجوش ایده های کارکنان را فراهم کنند.
فرضیه دهم به بررسی یادگیری بهره بردارانه بر اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی پرداخت  .نتایج به دست آمده با ادعای
محقق منطبق می باشد این دو فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است .این فرضیات همسو با نتایج تحقیقات شائو و
همکاران( ،)1103مورالس و همکاران ( )1101می باشد .درخصوص این فرضیه می توان نتیجه گیری نمود که پاالیش و بررسی
کارکردهای سیستم فعلی منجر به این خواهد شد که نقاط قوت و ضعف سیستم و روش های انجام کار مشخص گردد که این می
تواند به توسعه و بهبود روش های فعلی کمک نمایند .همچنین مدیران می توانند با برنامه ریزی و ایجاد تحول کوتاه مدت و بلند
مدت درکارکردهای سیستم فعلی جهت کمک به اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی اقدام نمایند.
فرضیه یازدهم به بررسی یادگیری اکتشافی بر اجرای برنامه ریزی منابع سازمانی پرداخت  .نتایج به دست آمده با ادعای
محقق منطبق می باشد این دو فرضیه مورد پذیرش قرار گرفته است .این فرضیات همسو با نتایج تحقیقات شائو و همکاران()1103
مورالس و همکاران ( )1101می باشد .یادگیری اکتشافی در درون یادگیری بهره بردارانه قرار گرفته است به عبارتی زمانی که
کارکنان دست به بررسی کارکردهای سیستم فعلی بزنند می توانند ضمن ایجاد توسعه و بهبود در این کارکردها ،به روش های تازه
و بدیعی دست یابند که کارکردهای سیستم فعلی را به طور کامل متحول سازد به عبارتی خالقیت و نوآوری ایجاد گردد که این
منجر به اجرای بهتر برنامه ها و سیاست های سازمانی می شود.
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چکـیده
این مطالعه به تجزیه و تحلیل فرایند برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین  ،با شناسایی مزایا و مضرات برون سپاری در
مدیریت زنجیره تامین ،فرایند چرخه عمر برونسپاری به منظور تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت یا عدم موفقیت برون سپاری
متمرکز شده است .هدف این مقاله ارائه مفهوم برون سپاری در چارچوب مدیریت زنجیره تأمین است .روش تحقیق انجام
شده با تحقیقات میدانی و مطالعات کتابخانه ای ،تحقیقات کیفی با استفاده از منابع ثانویه مختلف است .یافتهها مقاله
نشان می دهد که شرکت های بزرگتر برای دستیابی به مزیت رقابتی ،از برونسپاری در مدیریت زنجیره تامین به عنوان
یك روش کارآمد استفاده می کنند .شرکت ها بخشی از فعالیتهای خود را به سایر شرکتها واگذار میکنند تا در
فعالیتهای اصلی خود متمرکز شوند .جنبههای مثبت و جنبههای منفی برونسپاری اهمیت فراونی در مدیریت زنجیره
تامین دارد.

واژگـان کلـیدی :برون سپاری ،درون سپاری ،مدیریت زنجیره تامین
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 -1مقدمه
افزایش روزافزون رقابت در بین شرکت ها به صورت محلی و همچنین در بازار بین المللی  ،مدیران را به سوی این هدف
سوق می دهد که برای ماندن در تجارت  ،بر مزیت رقابتی تمرکز کنند .امروزه دستیابی به اهداف مشتریان و جلب اعتماد مشتریان
سخت تر و دشوارتر شده است .به همین دلیل مدیریت زنجیره تامین و برون سپاری به عنوان راه هایی برای به دست آوردن مزیت
رقابتی شناخته شده است (راجا و کوهران  .)0112 ،افزایش عملکرد سازمانی می تواند در بین روش های سنتی برای بهبود مزیت
رقابت  ،همچنین با برون سپاری فعالیت ها در مدیریت زنجیره تامین محقق شود .هدف از برون سپاری این است که با تمرکز روی
فعالیت اصلی خود  ،باواگذار کر دن بخشی از وظایف  ،فعالیت ها یا عملکردها به شرکت های دیگر  ،شرکت را با انعطاف پذیری و
انطباق پذیری بیشتر با شرایط جدید محیطی تطبیق دهد (فلورا) .هدف کلی این تحقیق  ،تحلیل فرایند برون سپاری در یك
چارچوب مدیریت زنجیره تأمین است .این مقاله به تجزیه و تحلیل فرایند برون سپاری در یك محیط مدیریت زنجیره تامین می
پردازد .بخش اول مقاله شامل توصیف مدیریت زنجیره تأمین و مفهوم برون سپاری است .در بخش بعدی مقاله منافع و مضرات
برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین را مورد بررسی قرار خواهیم داد .در انتهای مقاله نیز مدلی از ابعاد برون سپاری در چهارچوب
زنجیره تامین ارائه شده است  .فرایند برون سپاری با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات کیفی توسط منابع ثانویه
متنوع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 -2مدیریت زنجیره تامین
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مدیریت زنجیره تأمین ) (SCMمدیریت شبکه ای از مشاغل و سازمان ها است تا محصوالت و خدمات را بر اساس نیاز
مشتری با توجه به ارزش  ،هزینه و زمان ارائه دهد .یك زنجیره تأمین شامل کلیه فعالیت ها در راستای تحقق درخواست های و
تقاضا های مشتریان است (لینگ  )0112،مدیریت زنجیره تأمین برنامه ریزی و مدیریت کلیه فعالیت های مربوط به ایجاد منابع و
خرید محصوالت  ،مدیریت فعالیت های تبدیل و لجستیك آنها است .مدیریت زنجیره تأمین شامل هماهنگی و همکاری بین
شرکای تجاری است  ،به عنوان تأمین کننده محصوالت  ،کانال های میانی  ،ارائه دهندگان خدمات و مشتریان به منظور ادغام و
دستیاب ی به یك مدیریت کارآمد عرضه و تقاضا در زنجیره تامین است .امروزه شرکت ها بر فعالیت های اصلی خود  ،روی نقاط
قوت خود تمرکز می کنند  ،به طوری که بسیاری از فعالیت های زنجیره تأمین به سازمان های مختلفی ارائه می شود که در زمینه
فعالیت های مورد نیاز تخصص و مهارت بیشتری دارند (اسونی و ریوردانف . )0112
-3برون سپاری
برون سپاری می تواند به عنوان " استفاده استراتژیك از منابع خارجی برای انجام فعالیت هایی که بطور سنتی توسط کارمندان
و منابع داخلی انجام می شود" تعریف شود .برون سپاری روشی است که سازمان از طریق آن وظایف اصلی را به ارائه دهندگان
خدمات تخصصی و کارآمد  ،وشرکای تجاری واگذار می کند (بیلی و همکاران  .)0119،ساده ترین و عمومی ترین تعریف ارائه
شده برای برون سپاری عبارت است از واگذاری بخش یا بخش هایی از فعالیت های داخلی سازمان به اشخاص حقیقی یا حقوقی
بیرون از سازمان .برون سپاری در لغت به معنای دستیابی به سود از طریق منابع خارجی می باشد .این استراتژی هنگامی اتفاق می
افتد که اجرای هدف ،وظایف و عملیات هایی که تاکنون از طریق منابع داخلی تامین می شده است ،از طریق ارتباط برقرار کردن با
یك تامین کننده خارجی در درون محدوده مورد نظر ما در درازمدت انجام می پذیرد .برون سپاری به معنای خرید بخشی از منابع یا
امکانات یك شرکت توسط یك شرکت یا سازمان دیگر است .برون سپاری نوعی مقاطعه کاری یا قرارداد است .قراردادی که بر
اساس آن قسمتی از توانایی ها و خدمات شرکت دیگری در کالبد امور جاری شرکت یا سازمان خود بکار می گیریم .

 .4مروری بر تحقیقات داخلی و خارجی در زمینه برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین
در جداول زیر مروری بر تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه برون سپاری در زنجیره تامین خواهیم داشت.
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جدول -1مروری بر پژوهش های داخلی در زمینه برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین
عنوان پژوهش های داخلی در زمینه برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین
محقق (سال)
تعیین استراتژی بهینه برون سپاری و ارائه مدل قیمت گذاری در محیط زنجیره تأمین دوکاناله در شرایط
هنرور و رضائی ()4389
عدم قطعیت
همبستگی برون سپاری استراتژیك با عملکرد زنجیره تأمین بیمارستانی
حسینی و همکاران ()4382
تأثیر برون سپاری در شرایط رقابت سه بعدی در دو زنجیره تأمین رقیب
فخرزاد و صدری ()4381
مدیریت زنجیره تأمین محصول تازه با برونسپاری تدارکات به شرکت لجستیك نوع سوم
رضایی و خمیران ()4383
افزایش کارآمدی برون سپاری در زنجیره تامین با استفاده از تحلیل هزینه تامین کنندگان
رفیعی و کوشا ()4384
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جدول - 2مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه برون سپاری در زنجیره تامین
عنوان تحقیق در زمینه برون سپاری در مدیریت زنجیره تامین
محقق (سال تحقیق)
تنظیم مجدد زنجیره های تأمین تولید با توجه به تصمیمات برون سپاری و خطرات زنجیره تأمین
تیان و جیو ()0148
هماهنگی پایداری اقتصادی و زیست محیطی از طریق برون سپاری تدارکات در یك زنجیره تأمین
نیو و همکاران ()0148
تعاونی
یك مشکل طراحی شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای با تولید داخل و برون سپاری محصول جزئی
کورتینهال و همکاران ()0148
یك روش  FCM-AHPترکیبی برای پیش بینی تأثیر تصمیمات مکان برون سپاری برون مرزی بر
اوپز و ایشیزاکا ()0148
تاب آوری زنجیره تأمین
ترجیح دنباله حرکت در زنجیره تامین برون سپاری تعاونی :اجماع یا تعارض
یان و همکاران ()0148
بهینه سازی برون سپاری در شبکه زنجیره تأمین دو مرحله تحت محدودیت های تولید و نگهداری
هویس و همکاران ()0148
یکپارچه
زنجیره تأمین پایدار با برون سپاری خدمات کاهش آالینده ها در صنعت برق
دینگ و همکاران ()0149
دستیابی به کارآیی و اثربخشی در خرید و مدیریت تأمین :طراحی سازمان و برون سپاری
بالس و همکاران ()0142
قیمت گذاری و تصمیم گیری در سطح خدمات زنجیره ای سرد در زنجیره تامین محصوالت تازه با
یو همکاران ()0142
برون سپاری تدارکات
رقابت ظرفیت شبکه زنجیره تامین با برون سپاری :یك چارچوب تعادل متغیر
یو و همکاران ()0142
استراتژی های زنجیره تأمین و شدت کربن :نقش ناب بودن فرایند  ،استراتژی متنوع سازی و برون
چن ()0142
سپاری
مدیریت و هماهنگی ریسك در زنجیره های تأمین خدمات :اطالعات  ،لجستیك و برون سپاری
چوی و همکاران ()0142
روشهای برون سپاری خدمات و پاسخ به فاجعه در یك زنجیره تأمین امداد
وانگ و همکاران ()0142
مین و همکاران ()0142
برون سپاری سیستم اطالعات و تاثیر آن بر عملکرد زنجیره تامین
قراردادهای هماهنگی برای برون سپاری زنجیره تأمین با محدودیت مالی
سان و همکاران ()0145
معماری چند عامل برای برون سپاری زنجیره تأمین تولید شرکتهای کوچك و متوسط
کوماری و همکاران ()0145
تامین نیروی برون سپاری زنجیره تأمین در پاسخ به فاجعه دست ساز و طبیعی در کلمبیا  ،یك دیدگاه
گیل ()0145
لجستیکی انسان دوستانه
انتخاب حاکمیت در زنجیره تأمین :خود مدیریت یا برون سپاری؟
لو و همکاران ()0141
برون سپاری زنجیره تأمین تحت ریسك نرخ ارز و رقابت
لیو و همکاران ()0144
شبکه های برون سپاری کنترل از راه دور و نگهداری و برنامه های آن در مدیریت زنجیره تأمین
پرسونا و همکاران ()0112
چارچوبی برای مقایسه استراتژی های برون سپاری در زنجیره های تامین چند الیه
آبدل و همکاران ()0115

-5درون سپاری و برون سپاری
درون سپاری به این معنی است که یك شرکت در داخل یك ماده خاص را تولید میکند که برای عملیات خود نیاز دارد .برون
سپاری به این معنی است که مواد را از یك منبع خارجی خریداری میکند (مونزکا و همکاران . )0141،وقتی که تصمیماتی برای
معکوس کردن تصمیمات خرید یا تصمیم قبلی گرفته می شود ،درون و برون سپاری اتفاق می افتد .رویکرد اساسی مدیران و
تصمیم گیران تحلیل و مقایسه درون سپاری و برون سپاری است .تصمیم گیری در مورد درون سپاری است زیرا این امر بر هزینه
ها تأثیر می گذارد  ،اما مرزهایی را که یك شرکت درمورد عملکرد خود ترسیم می کند را نیز تعیین می کند .احتماالً شرکت ها
عملیات داخلی را که بخشی از فعالیت های اصلی آنها در نظر گرفته شده اند  ،حفظ می کنند  ،در حالی که به احتمال زیاد فعالیت
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هایی را که حاشیه ای تر به نظر می رسند برون سپاری می کنند .در جدول زیر معایب و مزایای استفاده از برون سپاری در مقایسه
با درون سپاری ارائه شده است (مونزکا و همکاران .)0141،
جدول -3منافع و معایب برون سپاری در زنجیره تامین
معایب برون سپاری
منافع برون سپاری
انعطاف پذیری بیشتر
امکان انتخاب تأمنی کننده اشتباه
ریسك سرمایه گذاری کمتر

از دست دادن کنرتل فرآیند

بهبود جریان نقدی

زمان طوالنی  /کمبود ظرفیت

کاهش هزینه های بالقوه نیروی کار

از دست دادن مالکیت معنوی

جدول – 4منافع و معایب درون سپاری در زنجیره تامین
معایب درون سپاری
منافع درون سپاری
باال بودن حجم و ظرفیت مورد نیاز
درجه باالتر کنترل در ورودی
سرمایه گذاری باالیی مورد نیاز است
صرفه های اقتصادی فراوان
دید روشن نسبت به فرآیند برون سپاری تجهیزات اختصاصی کاربردهای محدودی دارند
مشکالت ادغام زنجیره تأمین
افزایش منافع درون سازمانی
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با وجود برون سپاری ،مدیران باید عوامل دیگری را نیز در نظر بگیرند که فراتر از هزینه ها باشد ،از جمله شایستگی تأمین
کننده ،کیفیت ،زمان تحویل ،کاهش ریسك ،فناوری ،قابلیت اطمینان و بهبود مستمر بایستی در نظر گرفته شود.

-6اهمیت برون سپاری در زنجیره تامین
بسیاری از دالیل و عوامل وجود دارد که ممکن است یك شرکت را برای برون سپاری تحت تاثیر قرار دهند از جمله این
موارد:
 تامین کننده خارجی توانایی بهتری دارد
 آزاد کردن منابع برای اهداف دیگر
 کاهش و کنترل هزینه های عملیاتی
 تزریق پول نقد با فروش دارایی به ارائه دهنده
 کاهش ریسك
 کمبود منابع داخلی
 تمایل به تمرکز بیشتر بر تجارت اصلی
 صرفه های اقتصادی
 محك زنی
در آغاز  ،شایع ترین دالیل برون سپاری  ،کاهش هزینه یا کاهش سرمایه بود .در دنیای امروز محرک ها غالباً استراتژیك تر
هستند و بر انجام فعالیت های ارزش افزوده اصلی در درون سازمان تمرکز می کنند که در آن سازمان می تواند به بهترین وجه از
صالحیت های اصلی خود استفاده کند (گریفیت)

-7مهمترین عوامل موفقیت در برون سپاری در زنجیره تامین
نواحی مهم برای یك برنامه برون سپاری موفقیت آمیز عبارتند از
درک اهداف و اهداف شرکت
یك چشم انداز و برنامه استراتژیك
انتخاب درست کننده و با کیفیت باال
نظارت درست و مؤثر در قرارداد و نظارت بر قرارداد
رابطه خوب با تهیه کننده
بخش مهمی از مدیریت برون سپاری در نظر گرفتن راهبردهای احتمالی خروج است .شواهد واضحی مبنی بر اینکه حتی اگر
شرکت ها از عهده برون سپاری برآیند  ،در نهایت می توانند کنترل طوالنی مدت را حفظ کنند (بیلی و همکاران)0119 ،
05

-8ریسک های برون سپاری
با توجه به مطالعات محققان ریسك های در فرآیند برون سپاری در زنجیره تامین وجود دارد (مك ویلیامز)0141،
جدول -5ریسک های برون سپاری در زنجیره تامین
عدم برنامه ریزی
پیش بینی های اشتباه در بازار
جریان های نقدی
توسعه نامناسب یادگیری
مهارت های ارتباطی
فضای ناکافی برای محرک ها

 -9نحوه اجرای برون سپاری  -چرخه عمر برون سپاری

آنالیز نیازها
ارزیابی تامین
کننده

ارزیابی
استنراتژیک
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برون سپاری باید با استفاده از یك رویکرد فرآیند محور انجام شود  ،هنگامی که برون سپاری یك نگاه منظم به جزئیات توسع
داشته باشد ه یك برنامه برون سپاری موفق خواهد بود .برای اطمینان از کامل بودن شرکت در مدیریت روابط برون سپاری ،
مراحل الزم در این فرآیند باید رعایت می شود .از آنجا که مؤلفه های فرایند برون سپاری با گذشت زمان یا بین پروژه ها تغییر
نمی کنند  ،تنها عاملیکه تغییر می کند  ،اثربخشی و کارایی فرایند برون سپاری است.

ادامه یا
خروج

مدیریت قرارداد

شروع پروژه

مدیریت روابط

شکل -1چرخه عمر برون سپاری( -مارک و همکاران )2002

 -11مدل مفهومی برون سپاری با در نظر گرفت ابعاد در زنجیره تامین
امروزه اکثر شرکتها توجه ویژ ه ای به مساله برون سپاری دارند .شرکت ها منابع محدودی دارند و نمی توانند بضاعت مالی
داشتن تمام تکنولوژی ها در درون خودشان را داشته باشند .نتیجه این امر افزایش آگاهی نسبت به اهمیت تصمیمات برون سپاری
شده است .تصمیمات برون سپاری مقداری از منابع و سرمایه را جهت صرف در موارد دیگر آزاد می سازد .برون سپاری زمانی اتفاق
می افتد که یك شرکت مشتری کل یا قسمتی از یك وظیفه کسب و کار داخل را به یك تدارک کننده خدمت خارجی فروشنده
واگذار مینماید .فروشنده اغلب مواقع اما نه همیشه ،دارایی ها ،امتیاز نرم افزار و یا افرادی را که مشتری جهت انجام وظیفه استفاده
می کند اجاره یا خرید خواهد کرد .ابعاد مساله برون سپاری توسط یك مدل مفهومی ارائه شده است.

08

شکل -2ابعاد مدل برون سپاری (اقتباس شده از مقاله بازیار و نوری)1
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نتیجه گیری
برون سپاری یك استراتژی تجاری قدرتمند است .برون سپاری در واقع مزایایی از قبیل کاهش هزینه ،توانایی تمرکز بر
صالحیت های اصلی تجارت ،بهبود کیفیت ،مهارتها و قابلیت های برتر ،کاهش زمان و مزیت های رقابتی را به شما ارائه میدهد.
برون سپاری به شدت با مدیریت زنجیره تامین پیوند خورده است .برون سپاری کاالها یا خدمات خاص باعث افزایش انعطاف
پذیری ،بهبود گردش پول ،کاهش ریسك سرمایه گذاری و هزینه های بالقوه نیروی کار می شود .برون سپاری از ابتکاراتی است
که با انگیزه مالی به مرحله ای از انگیزه استراتژیك منتقل می شوند .در تالشهای برون سپاری در زنجیره تامین ،یك شرکت
برای ساختن معامله بلند مدت با یك تامین کننده واحد باید بتواند بهترین تخفیف های ممکن را بدست آورد و پایدارترین رابطه را
برقرار کند .تالشهای برون سپاری استراتژیك  ،قابلیت ها و مهارت ها هستند .برون سپاری می تواند منابع را برای اهداف دیگر
آزاد کند ،می تواند با فروش دارایی به شرکت ارائه دهنده تزریق پول نقد را بدست آورد و می تواند هزینه ها و ریسك را کاهش
دهد .در این مقاله نتیجه اصلی این است که برون سپاری بهترین راه حل برای اجرای مدیریت زنجیره تامین است ،باید مضرات و
ریسك ناشی از برون سپاری نیز مورد توجه قرار گیرد .به منظور بهبود ادبیات تخصصی در زمینه برون سپاری  ،توصیه می شود با
تمرکز روی موارد مطالعاتی در شرکت ها و مطالعات مدیریت مقایسه ای بین شرکت ها  ،مطالعه این موضوع را ادامه دهید .در
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