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چکیده
در عصر رقابتی کنونی ،شرکتها به منظور کسب مزیت رقابتی و ارتقای موقعیت بازارشان
میبایست بر قابلیتها و منابع کلیدی خود تمرکز نمایند .در واقع ،رقابتپذیری شرکتهای تولیدی بر
توسعه شایستگیهای آنها متکی است .در این میان ،مدیریت زنجیره تأمین به عنوان ابزاری قدرتمند
جهت ارتقای رشد شرکتها و خلق مزیت رقابتی در نظر گرفته میشود .عملیات مدیریت زنجیره تأمین
نقش حیاتی در تصمیمات مدیریتی ایفا میکند تا آنجا که میتواند اثرات قابل مالحظهای بر سودآوری و
موفقیت عملیاتی شرکتها اعمال نماید .هدف از تحقیق حاضر ،مطالعه چگونگی اثرگذاری عملیات
مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت است .به دلیل بررسی اکتشافی شاخصهای متفاوتی از متغیر
عملیات مدیریت زنجیره تأمین در این تحقیق ،از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد .با توجه به
نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی ،عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر اساس سه عامل عملیات
تدارکات ،عملیات تولید ،و عملیات توزیع گروهبندی گردید و تأثیر این عوامل بر عملکرد شرکت با استفاده
از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری به روش حداقل مجذورات جزئی ) (PLSمورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل حاکی از آن است که عملیات تدارکات اثری بر عملکرد شرکت نمیگذارد .همچنین
یافتههای تحقیق نشان میدهد که عملیات تولید و توزیع دارای اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد شرکت
است و موجب بهبود عملکرد میگردد.
کلیدواژهها :عملیات مدیریت زنجیره تأمین ،عملیات تدارکات ،عملیات تولید ،عملیات
توزیع ،عملکرد شرکت
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 .1مقدمه

با در نظر گرفتن واقعیتهای در حال تغییر بازرگانی در ارتباط با جهانیشدن ،مبحث زنجیره
تأمین به فهرست اولویتهای مدیران ارشد اجرایی ارتقا یافته است [ ،]1اما در بسیاری از موارد،
مدیران تنها زمانی به زنجیره تأمین توجه مینمایند که درصدد کاهش هزینه یا رفع مشکلی
باشند .شاید بتوان چنین عنوان نمود که بزرگترین مشکل سازمانهای تولیدی و خدماتی ،پس از
مدیریت روابط با مشتریان ،مدیریت مناسب زنجیره تأمین و تدارک نیازمندیهای تولیدی و
خدماتی است .این باور که مدیریت زنجیره تأمین میتواند شرکتها را در مقابل مشتریان
پاسخگوتر و در نتیجه سودآورتر سازد ،باعث شده است که مدیران بر ارتقای فرآیند زنجیره تأمین
تأکید بیشتری داشته باشند .بسیاری از سازمانها و شرکتها در ایران تا حدی به اهمیت نقش و
جایگاه مدیریت زنجیره تأمین در موفقیت کسب و کار خود پی بردهاند .در بسیاری از موارد
مدیران شرکتها اقدام به انجام پروژهها و مطالعاتی برای بهبود مدیریت زنجیره تأمین خود ،چه
از جنبه استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات و چه از جنبه بکارگیری فنون بهینهسازی ،مانند
مدیریت و کنترل موجودی ،استفاده از مفاهیم تولید ناب و سایر موارد نمودهاند.
در سالهای اخیر ،صنعت مواد غذایی ایران به یکی از صنایع پیشرو در کشور مبدل شده و
جایگاه ویژه ای در توسعه و رشد کشور داشته است .این صنعت در مقایسه با سایر صنایع کشور از
موقعیت رقابتی بهتری برخوردار میباشد .در این تحقیق ،جایگاه عملیات مختلف مدیریت زنحیره
تأمین بر عملکرد شرکتهای فعال در این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است .از این رو ،هدف
اصلی این تحقیق ،ارائه دیدگاه روشنتری در خصوص نقش ابعاد مختلف عملیات مدیریت
زنجیره تأمین در بهبود عملکرد شرکت و ارائه یک چارچوب مفهومی برای تبیین این موضوع
است .در واقع میتوان عنوان نمود که سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه :ابعاد مختلف
عملیات مدیریت زنجیره تأمین چه اثری بر عملکرد شرکت اعمال میکنند و چگونه میتوان با
توجه به این ابعاد در حوزه صنعت مواد غذایی کشور به بهبود عملکرد شرکت کمک نمود؟
این پژوهش ،نخستین پژوهشی است که در بررسی ابعاد عملیات مدیریت زنجیره تأمین از
تقسیمبندی کلی تدارکات ،تولید ،و توزیع استفاده نموده است .ایده اصلی در تقسیم عملیات به
گروههای مذکور ،توجه به سه رکن اساسی تدارکات ،تولید ،و توزیع در تعاریف ارائه شده از
زنجیره تأمین توسط محققان مختلف (کوپاسینا0331،0؛ توماس و گریفین0336 ،2؛ کوپر و الرام،9
0339؛ چاندرا و گرابیس )2111 ،1است .بنابراین ،در تحقیق حاضر شاخصهای مختلف مورد
بررسی در تحقیقات گذشته با استناد به نظرات خبرگان و کارشناسان حوزه زنجیره تأمین ،بر
1. Copacina
2. Thomas & Griffin
3. Cooper & Ellram
4. Chandra & Grabis
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اساس گروهبندی ابعاد عملیات مدیریت زنجیره تامین به تدارکات ،تولید ،و توزیع در نظر گرفته
شد و آنگاه با استفاده از تحلیلهای آماری صحت این گروهبندی مورد بررسی قرار گرفت.
 .2مبانی و چارچوب نظری تحقیق

در عصر کنونی ،شرکتها با چالشها و فشارهای شدید بازار رقابتی ،شامل جهانیسازی،
رقابت و همکاری ،تنوع نیازهای مشتریان ،و چرخه کوتاه عمر محصول روبرو هستند .در نتیجه،
زنجیره تأمین به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مدیران شرکتها قرار گرفته است .به عبارتی،
مدیران عالی عالوه بر تمرکز بر فعالیتهای داخلی شرکت ،به ارتباطات و تعامالت مناسب و به
هنگام با تأمینکنندگان و مشتریان خود توجه خاصی مبذول میکنند و در تالش هستند به
نحوی مؤثر و کارا ،زنجیره تأمین مربوط به محصوالت خود را مدیریت نمایند .به عبارت دیگر،
تالش در جهت بهینهسازی فرآیندهای سازمانی بدون در نظرگرفتن تأمینکنندگان و مشتریان
امری بیفایده به نظر میرسد و سازمانهایی که با همکاری یکدیگر در جهت اهداف مشترک
گام برمیدارند ،دارای عملکرد بهتری هستند [.]0
واژه مدیریت زنجیره تأمین در اواخر دهه  0331مطرح شد و در دهه  0331به طور گسترده
مورد استفاده قرار گرفت .تا پیش از این تاریخ ،کسب و کارها از واژههایی نظیر لجستیک و
مدیریت عملیات استفاده میکردند [ .]21تفاوت آشکاری میان مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین و
لجستیک وجود دارد .لجستیک به فعالیتهایی اشاره میکند که در داخل مرزهای یک سازمان
واحد صورت میپذیرد .در حالیکه زنجیره تأمین شامل شبکهای از شرکتها است که با یکدیگر
کار مینمایند و فعالیتهای خود را به منظور ارائه محصول به بازار هماهنگ میکنند .در واقع،
می توان چنین عنوان نمود که مدیریت زنجیره تأمین نتیجه تکاملی مدیریت انبارداری و
لجستیک است.
طی چند سال اخیر و به دنبال افزایش اهمیت و ضرورت بکارگیری مدیریت زنجیره تأمین،
مدلهای فرآیندی و مفهومی مختلفی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه مدیریت زنجیره
تأمین تدوین شده است .این مدلها به طور معمول با توجه به نوع صنعت و زمینه کاری از لحاظ
ظاهر با هم متفاوت هستند ،ولی تمامی آنها از لحاظ مفهوم ،اجزا و فرآیندهای زنجیره تأمین،
معرف سه فرآیند کلیدی تأمین ،تولید ،و توزیع هستند .این سه فرآیند به صورت یکپارچه و در
کنار هم منجر به شکلگیری مدیریت زنجیره تأمین میشوند [.]05 ،01 ،1
محققان و نویسندگان مختلف ،نگرشها و تعاریف متفاوتى را از زنجیره تأمین ارائه کردهاند.
برخى زنجیره تامین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کردهاند ،که چنین نگرشى تنها
بر عملیات خرید رده اول در یک سازمان تمرکز دارد .گروه دیگر ،به زنجیره تأمین دید وسیعترى
داشته و آن را شامل تمام سرچشمههاى تأمین (پایگاههاى تأمین) براى سازمان مىدانند .با این
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تعریف ،زنجیره تأمین شامل تمام تأمینکنندگان رده اول ،دوم ،سوم و  ...خواهد بود .این نگرش
به زنجیره تأمین ،تنها به تحلیل شبکه تأمین میپردازد .دیدگاه سوم ،نگرش زنجیره ارزش پورتر
است که در آن زنجیره تأمین شامل تمام فعالیتهاى مورد نیاز براى ارائه یک محصول یا خدمت
به مشترى نهایى است .با نگرش یاد شده به زنجیره تأمین ،توابع تولید و توزیع به عنوان بخشى
از جریان کاال و خدمات به زنجیره اضافه مىشود .در واقع با این دید ،زنجیره تأمین شامل سه
حوزه تدارک ،تولید ،و توزیع است [ .]9به عنوان مثال ،بر اساس نظر کوپاسینا )0331( 0میتوان
زنجیره تأمین را با توجه به تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه محصول به مشتری نهایی ،یا
تمام فعالیتهای مرتبط با جریان و تبدیل کاال از مرحله ماده خام تا تحویل به مصرفکننده
نهایی ،و نیز جریانهای اطالعاتی مرتبط با آنها تعریف نمود که در دید کلی شامل سه حوزه
تدارک ،تولید ،و توزیع است .یکی از نکات کلیدی در مدیریت زنجیره تأمین این است که زنجیره
تأمین بایستی به عنوان یک کل منسجم در نظر گرفته شود .بنابراین ،زمانی که مدیران شرکت
درصدد اتخاذ یک تصمیم فردی در یکی از بخشهای زنجیره تأمین -تدارکات ،تولید ،و یا
توزیع -هستند ،باید توجه داشته باشند که راه حل انتخابی باعث بهینهسازی کل زنجیره تأمین
گردد .به طوری که چاپرا و میندل )2110( 2نیز با تأکید بر حداکثر نمودن ارزش کل در زنجیره
تأمین ،عنوان مینمایند که توجه به تمام بخشهای زنجیره تأمین به صورت یک کل منسجم در
تأمین منافع متقابل اعضای مختلف زنجیره تأمین مؤثر است [.]09
مبحث مدیریت زنجیره تأمین از جمله مفاهیمی است که نویسندگان و محققان مدیریت ،آن
را از بعد تجربی ،و با رویکردها و شاخصهای مختلف بررسی نمودهاند .در این قسمت از پژوهش،
به دستاوردهای حاصل از این تحقیقات اشاره میگردد .آنگاه بر مبنای جمعبندی نتایج ارائه شده،
شاخصهای تحقیق حاضر عنوان میگردد .تحقیقات انجام شده در این حوزه عمدتاً از سال
 2111به بعد صورت گرفته و محققان مختلف هر کدام بر مبنای شاخصهای خاصی این موضوع
را بررسی نمودهاند که به اختصار ،نتایج این پژوهشها مطرح میگردد.
تریسی 9و همکارانش ( )2115در بررسی اثر قابلیتهای مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد
بازرگانی در صنایع مختلف ایاالت متحده امریکا ،به مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم
قابلیتهای از برون به درون ،از درون به برون ،و قابلیتهای گسترش بر ارزش درک شده
مشتری ،وفاداری مشتری ،عملکرد بازار ،و عملکرد مالی پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان
میدهد که برخی از قابلیتها دارای رابطه مستقیمتری با مشتریان و درک مشتریان از محصول
هستند .به عنوان مثال ،قابلیت گسترش بر ارزش درک شده مشتری و وفاداری مشتری نسبت به
1. Copacina
2. Chopra & Meindl
3. Tracey
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عملکرد بازار یا عملکرد مالی تأثیر بیشتری را اعمال مینمایند .بهعالوه ،این تحقیق اهمیت نقش
مدیران لجستیک/خرید را به عنوان اعضای اصلی در فعالیتهای هماهنگی و مرزگستری شرکت
نشان میدهد .در نهایت ،آنها بر اساس یافتههای تحقیق خود عنوان مینمایند که قابلیتهای
مدیریت زنجیره تأمین بایستی به عنوان منبع مناسب کسب مزیت رقابتی در شرکت در نظر
گرفته شوند [.]10
0
به علت فقدان شاخصهای مناسب برای سنجش متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین ،لی
و همکارانش ( ،)2115اقدام به ایجاد و تأیید ابزار مناسبی برای سنجش عملیات مدیریت زنجیره
کردند .آنها تالش نمودند این متغیر را به عنوان مفهومی چند بعدی مورد سنجش قرار دهند و
اثر آن را بر عملکرد صنایع مختلف ایاالت متحده امریکا بررسی کنند .در ایجاد شاخصهای
عملیات مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد  ،Q-sortابعاد شراکت استراتژیک با
تأمینکنندگان ،روابط با مشتریان ،تسهیم اطالعات ،کیفیت اطالعات ،عملیات ناب داخلی ،و
تعویق و تأخیر شناسایی گردیدند .آنگاه بر اساس تحلیل دادهها برخی اصالحات بر روی اقالم
شاخصهای تعیین شده انجام شد .نتیجه مهم این تحقیق ،ایجاد مجموعهای از شاخصهای
عملیات مدیریت زنجیره تأمین است .بنابر نتایج این تحقیق ،شرکتهای با سطوح باالیی از
عملیات مدیریت زنجیره تأمین دارای عملکرد بهتری هستند [.]26
در تحقیق دیگری ،لی و همکاران ( )2116با حذف شاخص عملیات ناب داخلی (تولید ناب)
از متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین اثر این متغیر را بر عملکرد سازمانی در صنایع مختلف
ایاالت متحده امریکا مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان میدهد که اجرای مدیریت زنجیره
تأمین میتواند به طور مستقیم عملکرد بازار و عملکرد مالی شرکت را در بلندمدت بهبود بخشد.
از سوی دیگر ،یافتهها نشان میدهند که عملیات مدیریت زنجیره تأمین از طریق مزیت رقابتی
نیز با عملکرد سازمانی در ارتباط است .در نتیجه عملیات مدیریت زنجیره تأمین دارای اثر مثبت
مستقیم و غیرمستقیم (از طریق مزیت رقابتی) بر عملکرد سازمانی است [.]21
کیم )2116( 2اثر همسویی قابلیت عملیاتی زنجیره تأمین و قابلیت رقابتی بر عملکرد شرکت
را با در نظر گرفتن اثر تعدیلگر مراحل توسعهای یکپارچگی زنجیره تأمین بررسی نمود .او
مطالعه خود را بر روی صنایع مختلف در کشورهای ژاپن و کره متمرکز ساخت .در این تحقیق،
قابلیت عملیاتی زنجیره تأمین بر اساس ابعاد قابلیت ساختاری ،قابلیت فنی ،قابلیت لجستیکی
مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان میدهد که به موازات توسعه مراحل یکپارچگی
زنجیره تأمین ،با برقراری تعامل میان قابلیت عملیاتی زنجیره تأمین و قابلیت رقابتی شرکت،
عملکرد شرکت از بعد رضایت مشتری بهبود مییابد ،و سپس سطح عملکرد مبتنی بر بازار
1. Li
2. Kim
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افزایش یافته ،و در انتها عملکرد مالی تقویت میشود .همسویی میان قابلیتهای تمایز یا خدمات
مشتری با قابلیت لجستیکی به کسب رضایت مشتری ،همسویی میان قابلیت بازاریابی خالق با
قابلیت فناورانه به کسب عملکرد مبتنی بر بازار ،و تطابق میان قابلیت رهبری هزینه با قابلیت
ساختاری نیز به بهبود عملکرد مالی منجر میگردد .زمانی که معیارهای کلیدی عملکرد از
رضایت مشتری ،به عملکرد مبتنی بر بازار ،و در نهایت به عملکرد مالی تغییر مییابد ،تمرکز بر
قابلیتها میتواند از قابلیتهای تمایز/خدمات مشتری– قابلیت لجستیکی ،به قابلیت بازاریابی
خالق– قابلیت فناورانه ،و در آخر به قابلیت رهبری هزینه– قابلیت ساختاری حرکت نماید.
ولیکن اثر تعامل میان دو قابلیت مورد بررسی در تحقیق ،یعنی قابلیت رقابتی شرکت و قابلیت
عملیاتی زنجیره تأمین ،بر عملکرد شرکت ،با توسعه مراحل یکپارچگی زنجیره تأمین کاهش
یافته و نهایتاً یکپارچگی زنجیره تأمین جایگزین اثر تعامل این دو قابلیت بر عملکرد میگردد.
که 0و همکارانش ( )2111نیز جهت بررسی اثر عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد
سازمانی مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی شرکتهای متوسط در صنایع
محصوالت فلزی و ماشینآالت با کاربرد عام در کشور ترکیه ،از شاخصهای متفاوتی در مقایسه
با تحقیقات گذشته برای سنجش عملیات مدیریت زنجیره تأمین بهره بردند .آنها عملیات
مدیریت زنجیره تأمین را بر حسب مشارکت نزدیک با تأمینکنندگان ،مشارکت نزدیک با
مشتریان ،سیستم تولید بهنگام ،2برنامهریزی استراتژیک ،الگوبرداری زنجیره تأمین ،استفاده از
تأمینکنندگان بسیار کم ،نگاه داشتن ذخیره ایمنی ،انجام قراردادهای فرعی ،تدارکات
الکترونیکی ،برونسپاری ،استفاده از شرکتهای ارائه دهنده خدمات لجستیک ) ،9 (3PLو
استفاده از تأمینکنندگان بسیار زیاد تحلیل کردند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که عملیات
سیستم تولید بهنگام ،استفاده از تأمینکنندگان بسیار زیاد ،و نگاه داشتن ذخیره ایمنی بیشترین
سطح کاربرد را در شرکتهای مورد بررسی به خود اختصاص دادهاند .از سوی دیگر ،در
شرکتهای کوچک و متوسط عملیات متداولی از قبیل برونسپاری ،استفاده از شرکتهای ارائه
دهنده خدمات لجستیک ،و تدارکات الکترونیکی ،نسبتاً کمتر مورد استفاده قرار گرفتهاند .آنها
این مورد را به عدم تعادل و رشد اقتصادی آشفته در کشور ترکیه (در بازه زمانی انجام تحقیق) و
ریسکگریزی شرکتهای کوچک و متوسط در مقایسه با شرکتهای بزرگ نسبت میدهند.
همچنین ،نتایج این پژوهش نشان میدهد که عملیات مدیریت زنجیره تأمین دارای اثر مثبت
مستقیم و قابل مالحظهای بر عملکرد عملیاتی هستند ،ولیکن اثر مستقیمی بر عملکرد سازمانی
مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین اعمال نمیکند .از آنجاییکه رابطه مستقیم قابل مالحظهای
1. koh
)2 . Just In Time (JIT
3. Third-party logistics provider

تبیین نقش راهبردی عملیات مدیریت زنجیره تأمین...

10

میان دو مفهوم عملکردی یافت گردید ،میتوان عنوان نمود که عوامل عملیات مدیریت زنجیره
تأمین ،از طریق عملکرد عملیاتی ،دارای اثر مثبت و غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی مرتبط با
مدیریت زنجیره تأمین هستند [.]21
0
در تحقیق تجربی دیگری ،المزوغی و همکارانش ( )2113با استفاده از شاخصهای به کار
رفته در پژوهش لی و همکاران ( )2116در خصوص سنجش عملیات مدیریت زنحیره تأمین و با
حذف شاخص تعویق و تأخیر از مجموعه ابعاد عملیات ،به مطالعه اثر عملیات مدیریت زنجیره
تأمین بر عملکرد سازمانی در شرکتهای فعال در صنایع مختلف کشور تونس پرداختهاند .نتایج
این تحقیق نشان میدهد که برخی از ابعاد عملیات مدیریت زنجیره تأمین دارای اثر مستقیم و
مثبت بر عملکرد هستند .به عنوان مثال ،سطح تسهیم اطالعات و کیفیت آن اثر مثبتی بر
عملکرد سازمانی اعمال مینمایند .روابط با مشتری تنها بر عملکرد مالی اثر مثبت دارد و شراکت
استراتژیک با تأمینکنندگان اثری بر ابعاد عملکردی اعمال نمیکند .از سوی دیگر ،عملیات
مدیریت زنجیره تأمین دارای اثر غیرمستقیم ،از طریق مزیت رقابتی ،بر عملکرد است .به گونهای
که سطح تسهیم اطالعات بر زمان ورود به بازار اثرگذار است و در میان ابعاد مزیت رقابتی تنها
زمان ورود به بازار دارای اثری مثبت بر عملکرد مالی است [.]23
کیم ( )2113نیز با بهرهگیری از شاخصهای مورد استفاده در پژوهش پیشین خود (کیم،
 ،)2116به بررسی اثر قابلیت عملیاتی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکتهای ژاپنی و کرهای در
صنایع مختلف پرداخته است .نتایج این تحقیق 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
میگردد.
جدول یک خالصهای از ابعاد مورد بررسی در این تحقیقات در رابطه با متغیرهای عملیات
مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت را نشان میدهد.

1. Mzoughi
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جدول  .0ابعاد مختلف عملیات مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت از دید محققان مختلف
نویسندگان

صنعت مورد بررسی

عملیات مدیریت زنجیره تأمین

قابلیتهای از برون به درون
 Tracey et al.صنایع مختلف در ایاالت
قابلیتهای از درون به برون
)(2005
متحده امریکا
قابلیتهای گسترش

Li et al.
)(2005

صنایع مختلف در ایاالت
متحده امریکا

Li et al.
)(2006

صنایع مختلف در ایاالت
متحده امریکا

)Kim (2006

صنایع مختلف در
کشورهای ژاپن و کره

محصوالت فلزی و
 Koh et al.ماشینآالت با کاربرد عام
)(2007
در کشور ترکیه

 Mzoughi etصنایع مختلف در کشور
)al. (2008
تونس

)Kim (2009

صنایع مختلف در
کشورهای ژاپن و کره

عملکرد

ارزش درکشده مشتری
وفاداری مشتری
عملکرد بازار
عملکرد مالی

شراکت استراتژیک با تأمینکنندگان
روابط با مشتری
قابلیت اطمینان تحویل
تسهیم اطالعات
زمان ورود به بازار
کیفیت اطالعات
عملیات ناب داخلی
تعویق و تأخیر
شراکت استراتژیک با تأمینکننده
ارتباط با مشتری
عملکرد بازار
سطح تسهیم اطالعات
عملکرد مالی
سطح کیفیت اطالعات
تعویق و تأخیر
رضایت مشتری
قابلیت ساختاری
عملکرد بازار
قابلیت فنی
عملکرد مالی
قابلیت لجستیکی
مشارکت نزدیک با تأمینکنندگان
مشارکت نزدیک با مشتریان
تدارکات با استفاده از رویکرد JIT
برنامهریزی استراتژیک
الگوبرداری زنجیره تأمین
عملکرد عملیاتی
استفاده از تأمینکنندگان بسیار کم
عملکرد سازمانی مرتبط با
مدیریت زنجیره تأمین
نگاه داشتن ذخیره ایمنی
انجام قراردادهای فرعی(پیمانکاری دست دوم)
تدارکات الکترونیکی
برونسپاری و استفاده از 3PL
استفاده از تأمینکنندگان بسیار زیاد
شراکت استراتژیک با تأمینکننده
عملکرد بازار
روابط با مشتری
عملکرد مالی
سطح تسهیم اطالعات
کیفیت تسهیم اطالعات
عملکرد بازار
عامل فنی
عملکرد مالی
عامل ساختاری
رضایت مشتری
عامل لجستیکی
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به طور کلی ،با توجه به داده ارائه شده در جدول یک میتوان عنوان نمود که توافق نظری
میان ابعاد مورد بررسی در سنجش عملیات مدیریت زنجیره تأمین وجود ندارد .در واقع ،محققان
مختلف هر یک بر شاخصهای خاصی توجه نموده و با استناد به شاخصهای تحقیق خود،
اثرگذاری متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار دادهاند .با
جمعبندی نتایج تحقیقات گذشته میتوان چنین استنباط نمود که عملیات مدیریت زنجیره تأمین
دارای اثری مستقیم و مثبت بر سطح عملکرد شرکت است [ .]10 ،23 ،26 ،21از سوی دیگر ،در
برخی از تحقیقات مشخص شده است که عملیات مدیریت زنجیره تأمین به طور غیرمستقیم ،از
طریق مزیت رقابتی [ ،]10 ،21عملکرد سازمانی مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین [،]21
یکپارچگی زنجیره تأمین [ ]29و تعامل با قابلیت رقابتی شرکت [ ،]29 ،22بر عملکرد سازمانی
اثرگذار است .بررسی یافتههای تحقیقات مرتبط آشکار مینماید که بعضی ابعاد عملیات مدیریت
زنجیره تأمین اثر قویتری بر عملکرد سازمانی اعمال مینمایند [.]10 ،23 ،21 ،26 ،21 ،22
بنابراین ،با مرور تحقیقات گذشته و بر اساس هدف پژوهش حاضر ،متغیرهای مورد بررسی در
این پژوهش به شرح زیر ارائه میگردد:
الف) عملکرد شرکت .رای 0و همکاران ( )2116مفهوم عملکرد شرکت را بدین نحو تعریف می-
کنند :حدی که یک شرکت نسبت به رقیب خود دارای دستاورد برتری است .در این تحقیق این
مفهوم شامل دو بعد است )0 :عملکرد مالی :حدی که در آن افزایش درآمد یک شرکت از
محصول (محصوالت) اصلیاش نسبت به رقبایش بیشتر است [ )2 .]90 ،22عملکرد بازار :حدی
که در آن یک شرکت از لحاظ بهبود در رشد فروش و سهم بازار در وضعیت بهتری نسبت به
رقبای خود قرار دارد [.]22
ب) عملیات مدیریت زنجیره تأمین .از آنجاییکه در سنجش این متغیر ،توافق نظری در رابطه با
شاخصهای قابل اندازهگیری وجود نداشت ،پژوهشهای بسیاری مورد بررسی قرار گرفت تا در
این میان از یک سو ،شاخصهای متناسب با شرکتهای ایرانی مورد توجه قرار گیرند ،و از سوی
دیگر ،این شاخصها از دیدگاه مدیران قابل فهم و کاربردی باشند .در نهایت ،شاخصهای ارائه
شده از سوی تریسی و همکاران (( )2115قابلیتهای از درون به برون و قابلیتهای از برون به
درون) مورد توجه قرار گرفت .از آنجا که در تعاریف مختلف [ ]11 ،3عملیات مدیریت زنجیره
تأمین به سه حوزه تدارکات ،تولید ،و توزیع تقسیمبندی شد این شاخصها نیز در سه گروه
تدارکات ،تولید ،و توزیع گروهبندی گردیدند .در ادامه تعاریف این سه حوزه ارائه شده است:

1. Rai
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انجمن خبرگان مدیریت زنجیره تأمین امریکا ) 0(CSCMPمفهوم مدیریت زنجیره تأمین را
بدینگونه تعریف کرده است" :مدیریت زنجیره تأمین دربرگیرنده برنامهریزی و مدیریت تمامی
فعالیتهای درگیر در منبعیابی و تدارکات ،تولید ،و همه فعالیتهای مدیریت لجستیک است .به
طور کلی ،مدیریت زنجیره تأمین هماهنگی و همکاری با شرکای کانال ،شامل تأمینکنندگان،
واسطهها ،شرکتهای ارائه دهنده خدمات لجستیک ،و مشتریان ،را نیز در بر میگیرد".
با توجه به مباحث ارائه شده میتوان عنوان کرد که مدیریت زنجیره تأمین شامل سه بخش
اساسی تدارکات ،تولید ،و توزیع است.
تدارکات .الف) حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه :مدیریت حرکت کاالها (نظیر قطعات ،مواد اولیه
خام ،ملزومات ،تجهیزات) از نقاط مبدأ (تأمینکنندگان) به تولیدکننده از طریق کامیون ،راههای
هوایی ،خطوط راهآهن ،راههای آبی ،خطوط لوله حمل مواد ،یا ترکیبی از این موارد [ .]14ب)
انبارداری مواد اولیه :انبارداری مواد اولیه به عنوان بخشی از فعالیت مدیریت مواد ،شامل
فعالیتهای دریافت ،ذخیره ،چیدمان ،و مرتب نمودن کاالها در انبار است [ .]6ج) کنترل
موجودی مواد اولیه :این بخش به طور معمول در برگیرنده فعالیتهای بازرسی کمیت ،تطابق ،و
کیفیت مواد اولیه دریافت شده ،ثبت دادهها ،نحوه چیدمان ،و مقادیر در دسترس است [.]10
تولید .الف) پشتیبانی تولید :عبارت است از انتقال مواد اولیه به نقاط مختلف در فرآیند تولید .این
انتقال میتواند به دو نوع گروهبندی گردد .بدین صورت که برخی از اقالم دریافت شده و به طور
مستقیم به فرآیند تولید منتقل میگردد .سایر اقالم نیز پس از دریافت در انبار ذخیره شده و آنگاه
وارد فرآیند تولید میشود [ .]10ب) بستهبندی :ظرف ،محفظه ،و سیستمی هماهنگ که نه تنها
سالمتی کاالی مورد نظر را در طی فرآیند تولید تا مصرف تضمین مینماید ،بلکه سعی در ایجاد
ارتباطی قوی ،سریع ،و کمهزینه بین تولیدکننده و مصرفکننده دارد و از این طریق برای زنجیره
تأمین در فرآیند حمل و نقل ،توزیع ،انبارداری ،و فروش ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکند
[.]25
توزیع .الف) انبارداری کاالهای ساخته شده :کاالهای بستهبندی شده با امکانات تولیدی شرکت،
در انبار ذخیره و چیدمان میشوند تا پس از آن از طریق شبکه توزیع در اختیار مشتری قرار
گیرند .البته این مورد در خصوص کاالهایی صورت میپذیرد که پس از تولید به طور مستقیم
وارد شبکه توزیع نمیگردند [ .]10ب) کنترل موجودی کاالهای ساخته شده :این عمل یکی از
مهمترین سیاستهایی است که همه شرکتها از آن تبعیت میکنند تا تضمین گردد که
 .انجمن بینالمللی زنجیره تأمین با مشارکت بیش از  96شرکت بزرگ تاسیس گردیده و هماکنون نزدیک به  4111عضو
در سراسر جهان است .برای دریافت اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی  http://cscmp.orgمراجعه شود.
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موجودی کاالهای آنها در سطوحی قرار دارند که میتوانند هم استانداردهای از پیش تعیین شده
خدمات را رعایت کنند و هم بودجه کافی را برای سرمایه در گردش آزاد سازند [ .]2ج) حمل و
نقل از کارخانه به مراکز توزیع و فروش :شامل جریان کاالهای ساخته شده از کارخانه به شبکه
توزیع جهت تحویل به مشتری نهایی است .اثربخشی این عامل به شیوه حمل و نقل ،حملکننده
(حملکنندگان) مورد استفاده ،مسیر ،میزان انطباق با مقررات محلی ،دولتی ،و بینالمللی بستگی
دارد [.]10
 .3روششناسی تحقیق

فرضیههای تحقیق .عملیات تدارکات به عنوان یکی از حیاتیترین عملیات زنجیره تأمین به شمار
میرود [ ،]91به طوری که تحقیقات کیلن و کاماف )0335( 0نشان میدهد شرکتها حداقل یک
سوم بودجه خود را بر روی عملیات تدارکات صرف میکنند [ .]20پورتر )0331( 2نیز تدارکات را
به عنوان مجموعه عملیات استراتژیک در نظر میگیرد که نقش حیاتی در عملکرد شرکت ایفا
میکند [ .]99یافتههای پژوهش بروکشاو و ترزیوفسکی )0331( 9نشان میدهد که عملیات
تدارکات دارای اثر مثبت بر عملکرد شرکت است [ .]1از سوی دیگر ،ریموند )2113( 1با توجه به
یافتههای تحقیقاتی خود بر نقش مثبت برونسپاری عملیات تدارکات و اثر آن بر عملکرد کسب
و کارها تأکید میکند [ .]96ییک 5و همکاران ( )2102نیز بر هزینهزا بودن عملیات تدارکات
اشاره میکنند و بر این عقیده هستند که برونسپاری این عملیات کاربرد فزایندهای در میان
شرکتها یافته است .با برونسپاری عملیات تدارکات ،عالوه بر صرفهجویی در هزینه ،کیفیت
عملیات نیز تأمین میگردد .با مرور تحقیقات مرتبط آشکار میگردد که عملیات تدارکات نقشی
محوری در عملکرد سازمانی و رضایت مشتری ایفا مینماید .ولیکن ،با وجود حجم بسیار
تحقیقات در رابطه با مباحث تدارکات و عملکرد سازمانی ،شواهد تجربی درباره اثر مستقیم عامل
تدارکات بر عملکرد شرکت کافی به نظر نمیرسد .بنابراین ،در این تحقیق فرضیه زیر مورد توجه
قرار میگیرد:
 :H1عملیات تدارکات بر عملکرد شرکت اثر مثبت دارد.
در سالهای اخیر ،توجه به مبحث تولید رشد فزایندهای داشته است چرا که این مورد به
شرکت کمک میکند تا در فرآیندهای تولید ،به مقوله ارزش افزوده توجه خاصی بکند و از این
طریق ،عملکرد شرکت خود را ارتقا بخشد .در این راستا ،تحقیقات ایوانز 6و همکارانش ()0331
1. Killen & Kamauff
2. Porter
3. Brookshaw & Terziovski
4. Raymond
5. Yik
6. Evans
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نشان میدهد اجرای سیستمهای تولیدی مناسب در بهبود بهرهوری شرکت نقش بسزایی را ایفا
میکند .یک شرکت به منظور حفظ رشد بلندمدت در بهرهوری ،میبایست دارای سیستمهای
مدیریت و استراتژیهای تولیدی مناسب باشد تا قادر گردد به موازات رشد شرکت ،از توسعه
سازمانی خود نیز حمایت نماید [ .]01بنابراین در این تحقیق نیز ،اثرگذاری این متغیر مهم بر
پیامد عملکردی شرکت بررسی میگردد:
 :H2عملیات تولید بر عملکرد شرکت اثر مثبت دارد.
برای اکثر شرکتهای تولیدی ،سیستم توزیع یکی از حوزههای کلیدی تصمیمات مدیریتی
به منظور ایجاد و توسعه یک کسب و کار موفق به شمار میرود .به طوری که بسیاری از
شرکتها از این طریق توانستهاند به مزیتهای رقابتی پایدار دست یابند .یک سیستم توزیع
مناسب جهت کسب عملکرد سودآور و کارای یک شرکت ،عاملی حیاتی به حساب میآید [.]00
از سوی دیگر ،بنابر نظر استرن و رو ،)0331( 0انتخاب و برقراری ارتباط بلندمدت با عناصر توزیع،
نیازمند تعهد مستمر است که این مورد مستلزم انجام سرمایهگذاریهای سنگین در حوزه توزیع
است .بنابراین میتوان چنین عنوان نمود که اثرات سیستم توزیع ممکن است تحتالشعاع
هزینههای ارتقای این سیستم قرار گیرد و اثرات متفاوتی بر عملکرد شرکت اعمال نماید .در
نتیجه ،در تحقیق حاضر فرضیه زیر مورد تحلیل قرار میگیرد:
 :H3عملیات توزیع بر عملکرد شرکت اثر مثبت دارد.
روش و ابزار گردآوری دادهها .به منظور کسب نتایج تجربی در رابطه با مدل ارائه شده ،تمرکز
این تحقیق بر روی شرکتهای فعال در صنعت مواد غذایی استان تهران است .در این میان،
شرکتهایی مورد توجه قرار گرفت که از لحاظ اندازه (تعداد کارکنان) در حد متوسط و بزرگ
بودند .چرا که مبحث مدیریت زنجیره تأمین عموماً در رابطه با شرکتهایی مفهوم مییابد که از
اندازه مناسبی برخوردار باشند .بر این اساس ،جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتهای تولیدی
فعال در صنعت مواد غذایی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی استان تهران است .بر اساس آمار
و اطالعات دریافتی از وزارت صنایع و معادن ایران در خرداد ماه  ،0931تعداد این شرکتها برابر
با  039شرکت عنوان گردید .که با استفاده از فرمول کوکران در سطح اطمینان  35درصد و
خطای قابل قبول  ،1/13تعداد حداقل نمونه آماری تحقیق برابر  31شرکت مشخص گردید .در
جدول دو خصوصیات شرکتهای مورد بررسی در تحقیق نشان داده شده است.
به منظور تأمین این تعداد نمونه تالش گردید پرسشنامهها در تعداد بیشتری ارائه شود تا
میزان پرسشنامههای صحیح قابل استفاده در تحقیق از تعداد مشخص شده کمتر نگردد .به طور
کلی در تحقیق حاضر 215 ،پرسشنامه میان شرکتهای فعال در صنعت غذایی توزیع گردید که
1. Stern & Reve
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در نهایت  36شرکت سؤاالت پرسشنامه را تکمیل نمودند .الزم به ذکر است که مدیران مخاطب
در این تحقیق شامل مدیر عامل ،مسئول فنی و مدیر کنترل کیفیت ،مدیر بازرگانی ،و مدیر
کارخانه با حداقل پنج سال سابقه فعالیت در پست سازمانی خود در شرکت بودند ،زیرا پاسخگویی
به سؤاالت پرسشنامه نیازمند به آشنایی کلی مخاطب به شرکت و فعالیتهای آن بود.
در فرآیند طراحی پرسشنامه ،به منظور کسب اطمینان از روایی محتوایی ،0در رابطه با هر
متغیر شاخصهایی مورد توجه قرار گرفت که در بیشتر تحقیقات مرتبط گذشته بررسی شده
بودند .از آنجاییکه جامعه هدف در این تحقیق شامل شرکتهای فعال در صنعت مواد غذایی
است ،در انتخاب شاخصها تالش گردید که شاخصهای مرتبط با این صنعت استخراج گردد.
سپس شاخصهای حاصل از تحقیقات گذشته ،در قالب سؤاالت پرسشنامه تنظیم گردید و به
منظور کسب روایی نمایی ،پرسشنامه مقدماتی ،با  53سؤال ،به صورت مصاحبه رو در رو با 9
استاد دانشگاه و  6مدیر اجرایی در صنعت مربوط مورد بررسی قرار گرفت .در فرآیند مصاحبه از
اساتید و مدیران اجرایی درخواست گردید تا نظرات خود را در رابطه با ترتیب ،وضوح ،قابل فهم
بودن ،و همچنین میزان ارتباط سؤاالت پرسشنامه با صنعت مواد غذایی مطرح نمایند .بعالوه ،از
آنها درخواست گردید تا نظرات خود را در رابطه با گروهبندی شاخصهای عملیات مدیریت
زنجیره تأمین بر اساس سه بعد تدارکات ،تولید ،و توزیع عنوان نمایند .در مرحله انجام مصاحبه،
پیشنهاداتی در رابطه با قالب و درجه وضوح سؤاالت دریافت گردید .همچنین برخی از سؤاالت
حذف شده ،و در مقابل ،سؤاالت دیگری پیشنهاد گردید که به علت توافق بسیار میان اساتید و
مدیران اجرایی ،به سؤاالت پرسشنامه اضافه شد .بعالوه ،اساتید و مدیران اجرایی گروهبندی
شاخصهای مربوط به مفهوم عملیات مدیریت زنجیره تأمین تحت عناوین تدارکات ،تولید ،و
توزیع را تأیید نموده و پیشنهاداتی در رابطه با شاخصهای مربوطه ارائه دادند .سرانجام،
پرسشنامه اصالحی مجدداً از طریق مصاحبه رو در رو در اختیار استادان دانشگاه و مدیران اجرایی
قرار گرفت تا تغییرات صورت پذیرفته تأیید گردد .بدینترتیب ،پرسشنامه مقدماتی با اصالحات
موردی طراحی گردید تا در مرحله بعد مورد پیشآزمون قرار گیرد .سپس ،پرسشنامه اصالحی ،با
 سؤال ،در نمونهای شامل  21شرکت از صنعت مواد غذایی استان تهران مورد پیشآزمون قرار
گرفت .اصالحات دریافتی در این مرحله بسیار اندک بود و در نتیجه تغییرات اندکی در طرح کلی
پرسشنامه صورت پذیرفت .سرانجام ،پرسشنامه طراحی شده به صورت پرسشنامه خودگزارشی
( ،)%96پرسشنامه الکترونیکی ( ،)%20پرسشنامه همراه با مصاحبه ( )%1و پرسشنامه فکسی
( )%93میان شرکتهای فعال در صنعت مواد غذایی استان تهران توزیع گردید.
 .الزم به ذکر است در تحقیق حاضر به منظور سنجش روایی ابزار تحقیق ،سه نوع روایی محتوایی ،نمایی ،و سازه مورد
بررسی قرار گرفته است که دادههای مربوط به روایی سازه در بخشهای بعدی توضیح داده خواهد شد.
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جدول  .2خصوصیات نمونه مورد بررسی
گروههای مورد بررسی در صنعت مواد غذایی
فرآوردههای فرآوردههای روغنهای
بیسکویت ،شیرینی،
نوشیدنیها
فرآوردههای لبنی
خوراکی
کنسرو شده گوشتی
و شکالت
%556
%0059
%0251
%2050
%2953
%2551
درصد شرکتهای مورد بررسی
<5
<5
<5
<5
<5
<5
میزان فعالیت شرکت (سال)
ترکیب پاسخدهندگان
مدیر عامل ( ،)%359مسئول فنی و مدیر کنترل کیفیت ( ،)%23511مدیر بازرگانی ( ،)%91520و مدیر کارخانه()%21512

همچنین ،به منظور سنجش پایایی ابزار پژوهش ،از روش بازآزمایی ،آلفای کرونباخ ،استفاده
گردید .دادههای ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق در جدول نه مشخص شده است .در
جدول مذکور مشاهده می شود که آلفای کرونباخ ابعاد مختلف متغیر عملیات مدیریت زنجیره
تأمین از  1/1بیشتر است و این ضریب برای متغیر عملکرد شرکت  1/66است .شاخصهای
نهایی پرسشنامه در جدول سه تا شش ارائه شده است.
جدول  .9شاخصهای نهایی ابعاد متغیر عملکرد شرکت
 :FFP1نرخ کاهش هزینه کل )(Kim, 2006, 2009; Oghazi, 2009

عملکرد مالی

عملکرد بازار

 :FFP2بازده سرمایهگذاری (Kim, 2006, 2009; Oghazi, 2009; Tracey et al., 2005; Vickery
)et al., 2003
 :MFP1رشد فروش (Kim, 2006, 2009; Oghazi, 2009, Swink et al., 2007; Tracey et al.,
)2005
 :MFP2رشد سهم بازار (Li et al., 2006; Kim, 2006, 2009; Oghazi, 2009; Tracey et al.,
)2005

جدول  .1شاخصهای نهایی ابعاد متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین  -تدارکات
 :ITP1دریافت مواد اولیه مورد نیاز در زمان مقرر )(Tracey et al., 2005
 :ITP2مشارکت نزدیک با تأمینکنندگان مواد اولیه مورد نیاز شرکت (Koh et al., 2007, Li et al.,
حمل و نقل مواد )2005, 2006; Mzoughi et al., 2008
اولیه به کارخانه  :ITP3تطابق درخواست و سفارش مواد اولیه با تدارکات و خرید (نظر خبرگان طی مصاحبه صورت پذیرفته)

انبارداری مواد
اولیه
کنترل موجودی
مواد اولیه

 :ITP4کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت حمل و نقل مواد اولیه با تدارکات و خرید (نظر خبرگان طی
مصاحبه صورت پذیرفته)
 :MW1ذخیره و چیدمان مواد اولیه در انبار بر اساس دستورالعمل هیئت نگهداری (Tracey et al.,
) - 2005تعدیل شده بر اساس نظر خبرگان
 :MW2واکنش فوری واحد انبارداری مواد اولیه نسبت به درخواستهای ویژه شرکت (Tracey et al.,
)2005
 :ICI1صحت ثبتهای موجودی مواد اولیه در انبار )(Tracey et al., 2005
 :ICI2واکنش فوری واحد کنترل موجودی مواد اولیه نسبت به درخواستهای ویژه شرکت (Tracey et
)al., 2005
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جدول .5شاخصهای نهایی ابعاد متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین  -تولید
 :PS1ورود مواد اولیه به فرآیند تولید طبق برنامه زمانبندی )(Tracey et al., 2005

پشتیبانی
تولید

 :PS2ارسال مواد اولیه به واحد تولیدی به نحوی که استفاده از آنها در تولید بدون مشکل انجام شود
)(Tracey et al., 2005
 :PS3واکنش فوری واحد تولید نسبت به درخواستهای ویژه شرکت )(Tracey et al., 2005
 :P1حداقل کردن خسارت به محصول از طریق بستهبندی محصوالت شرکت )(Tracey et al., 2005

بستهبندی

 :P2تسهیل فرآیند نگهداری و حمل و نقل از طریق بستهبندی محصوالت شرکت (Tracey et al.,
)2005
 :P3تمایز بستهبندی محصوالت شرکت با رقبای اصلی ) - (Tracey et al., 2005تعدیل شده بر

اساس نظر خبرگان
 :P4لحاظ کردن خواستههای مشتریان در طراحی بستهبندی محصوالت شرکت (Tracey et al.,
)2005

جدول  .6شاخصهای نهایی ابعاد متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین  -توزیع
انبارداری
کاالهای
ساخته شده
کنترل
موجودی
کاالهای
ساخته شده
حمل و نقل از
کارخانه به
مراکز توزیع

 :FGW1ذخیره و چیدمان کاالهای ساخته شده در انبار بر اساس دستورالعمل هیئت نگهداری (Tracey

) - et al., 2005تعدیل شده بر اساس نظر خبرگان
 :FGW2سرعت واحد انبارداری کاالهای ساخته شده در بارگیری و ارسال محصوالت به بازار مصرف
(نظر خبرگان طی مصاحبه صورت پذیرفته)
 :ICO1صحت ثبتهای موجودی کاالهای ساخته شده در انبار )(Tracey et al., 2005

 :ICO2ممانعت از رکود سرمایه از طریق کنترل کاالهای ساخته شده )- (Tracey et al., 2005
تعدیل شده بر اساس نظر خبرگان
 :ICO3پاسخگویی به تقاضای موجود در بازار از طریق کنترل کاالهای ساخته شده (Tracey et al.,
) - 2005تعدیل شده بر اساس نظر خبرگان
 :OTP1تطابق حمل و نقل از کارخانه به مراکز مختلف با برنامه زمانبندی تحویل (Tracey et al.,
)2005
 :OTP2ارسال محصوالت نهایی به مراکز مختلف توزیع و فروش تحت شرایط مندرج در قرارداد حمل و
نقل )(Tracey et al., 2005

توجه :سؤاالت پرسشنامه بر اساس مقیاس -5نقطهای لیکرت از "بسیار کم" تا " بسیار زیاد" اندازهگیری میگردند.

بررسی اکتشافی شاخصهای متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین .به طور کلی ،در پرسشنامه
تحقیق ،هشت سؤال برای سنجش عملیات تدارکات ،هفت سؤال برای سنجش عملیات تولید،
هفت سؤال برای سنجش عملیات توزیع ،و در نهایت چهار سؤال برای سنجش عملکرد شرکت
طراحی شده است .الزم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به
عنوان یک متغیر مکنون ،بارهای عاملی باالتر از  1/5شناسایی و مد نظر قرار گرفته است .همان
طور که در جدول هفت مالحظه میشود ،دادههای مربوط به ابعاد تدارکات ،تولید ،و توزیع که در
این تحقیق جهت سنجش متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین به کار میروند ،برای تحلیل
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عاملی مناسب هستند چرا که شاخص  KMOدر همه متغیرها بزرگتر از  1/1و عدد معناداری نیز
کوچکتر از  1/15است.
جدول  KMO .1و آزمون بارتلت برای متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق
عملیات مدیریت زنجیره تأمین
عملکرد شرکت

KMO

تدارکات
تولید
توزیع






Bartlett’s test
df
Chi-square











P






درصد واریانس تبیین شده ابعاد متغیرهای عملیات تدارکات ،تولید ،و توزیع نیز به ترتیب
 ،10/652 ،10/121و  63/022است که این مقادیر نیز بیشتر از  1/5است .در رابطه با متغیر
عملیات مدیریت زنجیره تأمین ،از آنجاییکه گروهبندی شاخصها بر اساس نظرخواهی از اساتید و
مدیران اجرایی صورت پذیرفته بود ،با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت تا هم
سؤاالت نامناسب با بار عاملی کمتر از  1/5از مجموع سؤاالت پرسشنامه حذف گردد و هم صحت
گروهبندی شاخصها مورد سنجش قرار گیرد .با توجه به ساختار عاملی شاخصها ،دو سؤال از متغیر
تدارکات ( ITP1و  )ITP4و یک سؤال از متغیر تولید ( )PS2حذف شدند .جدول هشت بارهای عاملی و
گروهبندی شاخصهای مناسب هر یک از متغیرهای تحقیق را نشان میدهد.
با توجه به ماتریس چرخشیافته عاملی در متغیر تدارکات میتوان مشاهده نمود که دو عامل
به عنوان عاملهای اصلی شناسایی شدند .این دو عامل با توجه به بررسی ادبیات موضوعی
تحقیق و نظرخواهی از اساتید و مدیران اجرایی با عناوین "حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه" و
"انبارداری مواد اولیه" نامگذاری میشوند .همانطور که مشاهده میشود سؤالهای انبارداری
مواد اولیه و کنترل موجودی مواد اولیه در یک عامل قرار میگیرند .بعالوه ،همانطور که در
جدول هشت نشان داده شده است ،گروهبندی صورت گرفته به منظور سنجش ابعاد تولید مورد
تأیید قرار میگیرد .در ارتباط با متغیر توزیع میتوان مشاهده نمود که دو عامل به عنوان
عاملهای اصلی شناسایی شدهاند که این دو عامل نیز با عناوین "انبارداری کاالهای ساخته
شده" و "حمل و نقل از کارخانه به مراکز توزیع و فروش" مشخص میشوند .با توجه به جدول
هشت مشخص میگردد که سؤالهای انبارداری کاالهای ساخته شده و کنترل موجودی
کاالهای ساخته شده در یک عامل قرار گرفتهاند .در نتیجه ،با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی،
از مجموع  22سؤال طراحی شده برای سنجش ابعاد مختلف متغیر عملیات مدیریت زنجیره
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تأمین ،سه سؤال حذف شد و در نهایت ،پرسشنامه ،با احتساب سؤاالت مربوط به متغیر عملکرد
شرکت ،شامل  29سؤال گردید.
جدول . 3تحلیل عامل اکتشافی متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین
متغیرها و شاخصهای مورد بررسی
عامل 2
عامل 0
عملیات تدارکات
ITP2

15036

ITP3

15113

15321
15121

15316
15312
 
 

15266

MW1
MW2
ICI1
ICI2




بارهای عاملی

15901


عامل 0

عامل 2

PS1



PS3








P1

















P4







عملیات تولید

P2
P3

عملیات توزیع

عامل 0

عامل 2

FGW1



OTP1

FGW2
ICO1
ICO2
ICO3

OTP2
































توجه  :0روش استخراج :تجزیه و تحلیل اصلی؛ روش چرخش :واریماکس با نرمالسازی کایزر
توجه  :2بارهای عاملی بزرگتر از  1551به صورت ایتالیک مشخص شده است.

روایی سازه ابزار تحقیق با استفاده از تحلیل عامل تأییدی .بنابر نظر فورنل و الرکر،)0330( 0
روایی سازه با توجه به سه شاخص مهم (بارهای عاملی ،شاخص  ،CRو شاخص  AVEمورد
ارزیابی قرار میگیرد که در این مقاله این سه شاخص به تفکیک بررسی میگردد .با توجه به
جدول نه آشکار میشود که بارهای عاملی متغیرهای تحقیق مقادیر  1/5126تا  1/3192را در
برمیگیرند .فورنل و الرکر ( )0330حداقل میزان  1/5را در رابطه با بارهای عاملی متغیرهای
1 . Fornell & Larcker
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مکنون تحقیق پیشنهاد میکنند .بنابراین ،میتوان اطمینان داشت که هر متغیر مشاهدهگر با
متغیر مکنون مربوط همبستگی معنادار دارد.
جدول  .3اطالعات حاصل از تحلیل عامل تأییدی متغیرهای تحقیق با استفاده از رویکرد PLS
متغیرهای پنهان تحقیق

شاخصهای مورد بررسی
ITP
**)(Q1,Q2

تدارکات
*)(0.8579

MW
**)(Q3–Q6
PS
**)(Q7,Q8

تولید

عملیات

مدیریت زنجیره *)(0.8425

تأمین

توزیع
*)(0.8431

P
**)(Q9-Q12

FGW
(Q13**)Q17
OTP
**)(Q18,Q19

عملکرد شرکت
*)(0.6568

FP
(Q20**)Q23

SCM1
SCM2
SCM3
SCM4
SCM5
SCM6
SCM7
SCM8
SCM9
SCM10
SCM11
SCM12
SCM13
SCM14
SCM15
SCM16
SCM17
SCM18
SCM19
FP1
FP2
FP3
FP4

بارهای
عاملی

























پسماند

























پایایی
مرکب

میانگین

***









****

واریانس









* معیار ارزیابی پایایی ابزار تحقیق -ضریب آلفای کرونباخ
**
سؤاالت پرسشنامه ()Q1-Q23
***

])Composite reliability=(Σλi)2/[(Σλi)2+(Σδi
Average Variance Extracted=Σλi2/n

****

همچنین ،به منظور بررسی دقیق روایی سازه ،شاخصهای  CRو  AVEبا استفاده از بارهای
عاملی استاندارد شده بدست آمده از  CFAمحاسبه شدهاند .در رابطه با میزان آستانه  CRنظرات
مختلفی ارائه شده است .گفن 0و همکاران ( )2111و چین )0333( 2میزان  1/1را پیشنهاد
نمودهاند ،این در حالی است که باگزی و یی )0333( 9در مطالعه خود بر مقدار  1/6تأکید کردهاند.
همانطور که در جدول نه مشخص شده است میزان این نوع روایی در همه متغیرهای تحقیق
1. Gefen
2. Chin
1. Bagozzi & Yi
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بیشتر از  1/1است .از آنجاییکه در این تحقیق ،میزان آستانه پذیرش این روایی معادل با  1/1در
نظر گرفته شده است ،میتوان نتیجه حاصل را رضایتبخش عنوان نمود که نشان از وجود
سازگاری داخلی در هر یک از متغیرهای تحقیق است .از سوی دیگر ،شاخص  AVEبرای هر
چهار متغیر تحقیق باالتر از  1/5است .از آنجاییکه فرونل و الرکر ( )0330حداقل مقدار  1/5را
به عنوان سطح پذیرش این شاخص عنوان مینمایند ،میتوان نتیجه را قانعکننده در نظر گرفت.
با توجه به مقادیر بارهای عاملی و شاخصهای  CRو  AVEمربوط به هر متغیر مکنون در
تحقیق مشخص میگردد که ابزار تحقیق دارای روایی سازه است .در جدول نه مقادیر این
شاخصها به تفکیک نشان داده شده است.
 .4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

دادههای توصیفی نمونه مورد بررسی .در جدول  01آمار توصیفی و ماتریس همبستگی ابعاد
متغیرهای تحقیق نشان داده شده است .با استناد به این جدول میتوان عنوان نمود که ابزار
تحقیق از روایی پیشبین برخوردار است .چرا که با توجه به ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق
مشخص میگردد که ابعاد متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین با متغیر عملکرد شرکت
همبستگی معناداری دارد [.]93
جدول  .01دادههای توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق

میانگین

انحراف
معیار

()0

()2

تدارکات ()0







تولید ()2









توزیع ()9
عملکرد شرکت ()1













عملیات مدیریت
زنجیره تأمین

()9









مقایسه میانگین گروههای غذایی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس .از آنجاییکه در این تحقیق،
گروه های مختلف غذایی مورد سنجش قرار گرفته است ،به منظور بررسی قابلیت تعمیم نتایج به
کل صنعت مواد غذایی ،از آزمون آماری تحلیل واریانس ) (ANOVAاستفاده شد چرا که با
استفاده از این آزمون آماری مشخص میگردد که بین میانگینهای ابعاد متغیر عملیات مدیریت
زنجیره تأمین و عملکرد شرکت در گروههای مختلف غذایی تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر .با
توجه به نتایج حاصل از این آزمون ،مشخص شد که ضریب معناداری متغیرهای عملیات
تدارکات ،عملیات تولید ،عملیات توزیع ،و عملکرد شرکت به ترتیب برابر با ،1/310 ،1/311
 ،1/312و  1/136است .با توجه به اینکه میزان این ضرایب از  1/15بیشتر است ،میتوان چنین
نتیجه گیری نمود که نمونه مورد بررسی از تجانس مناسبی برخوردار است و میان گروههای
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مختلف غذایی از نظر میانگین متغیرهای تحقیق تفاوت معناداری وجود ندارد و نتایج تحقیق قابل
تعمیم به صنعت مواد غذایی استان تهران است.
مدل معادالت ساختاری :رویکرد حداقل مربعات جزیی ) .(PLSدر این تحقیق ،جهت تحلیل
دادههای بدست آمده به منظور آزمون فرضیههای تحقیق ،رویکرد حداقل مربعات جزیی با
استفاده از نرم افزار  PLS-Graghبه کار رفته است .این رویکرد به علت وابستگی کمتر به اندازه
نمونه ،رویکردی مناسب جهت سنجش فرضیههای تحقیق حاضر به شمار می رود .مدل
ساختاری تحقیق در شکل یک نشان داده شده است .همانطور که مشاهده میشود ،بر روی هر
یک از مسیرها ،ضریب مسیر و ضریب معناداری (داخل پرانتز) مشخص شده است.

شکل  .0مدل ساختاری تحقیق

دادههای مربوط به ضرایب مسیر و ضرایب معناداری در جدول  00خالصه شده است .با
استناد به این جدول مشخص میشود که ضریب معناداری اثر عملیات تدارکات بر عملکرد
شرکت کمتر از  0/36است و بنابراین ،این فرضیه تأیید نمیشود .به عبارت دیگر ،عملیات
تدارکات بر عملکرد شرکت اثرگذار نیست .در مقابل ضرایب معناداری مربوط به فرضیههای دوم
و سوم نشان از تأیید این فرضیهها دارد .به عبارت دیگر ،عملیات تولید و توزیع اثراتی را بر
عملکرد شرکت اعمال نموده و منجر به ارتقای عملکرد شرکت میگردند.
جدول .00نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
H1
H2
H3

فرضیههای تحقیق

ضریب مسیر استاندارد شده ()T-Values

نتیجه

عملیات تدارکات بر عملکرد شرکت اثر دارد.
عملیات تولید بر عملکرد شرکت اثر دارد.
عملیات توزیع بر عملکرد شرکت اثر دارد.

)-15139( -15113
)05335( 15215
)25055( 15963

رد
تأیید
تأیید

همچنین ،با توجه به جدول  00میتوان عنوان نمود که عملیات توزیع در مقایسه با عملیات
تولید اثر بیشتری بر عملکرد دارد .چرا که ضریب مسیر مربوط به عملیات توزیع بر عملکرد (برابر
با  )%96/3نسبت به ضریب مسیر عملیات تولید بر عملکرد (معادل  )%21/5بیشتر است.
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

شکل دو مدل نهایی آزمونشده تحقیق حاضر را نشان میدهد .با توجه به این شکل
میتوان دادههای جزییتری از آزمون فرضیههای تحقیق بدست آورد .خطوط مستقیم
نشاندهنده فرضیههای تأیید شده و خط نقطهچین نمایانگر فرضیه تأیید نشده است .همانطور
که در این شکل مشاهده میشود عملیات تولید منجر به ارتقای عملکرد میگردد .به عبارت
دیگر ،توجه به عملیات مرتبط با پشتیبانی تولید و بستهبندی میتواند تأثیرات مثبتی را بر عملکرد
مالی و بازار شرکت اعمال نماید .این یافته تحقیقاتی با نتایج بدست آمده از تحقیقات ایوانز و
همکاران ( )0331در یک راستا قرار دارد چرا که آنها با تحلیل نتایج حاصل از تحقیق خود اظهار
داشتند که توجه به سیستمهای تولیدی و عملیات مربوط به تولید شرکت منجر به افزایش
بهرهوری شرکت میگردد .بعالوه ،نتیجه حاصل از تحقیق حاضر سازگار با یافته تحقیقاتی چن و
لیاو ( )2116است که حفظ رشد بلندمدت شرکت را در سایه مدیریت تولید امکان پذیر میدانند.
عملیات تدارک
تدارکات
اولیه به کارخانه
حمل و نقل مواد
انبارداری مواد اولیه

عملیات تولید
عملکرد شرکت

پشتیبانی تولید

 عملکرد مالی -عملکرد بازار

بستهبندی

عملیات توزیع
انبارداری کاالهای ساخته شده
حمل و نقل از کارخانه به مراکز توزیع
و فروش

شکل  .2مدل نهایی آزمون شده

همچنین ،نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که عملیات توزیع دارای اثر مستقیم و مثبت بر
عملکرد شرکت است .در واقع ،توجه شرکت به مباحث انبارداری کاالهای ساخته شده و حمل و
نقل مناسب این کاالها به مراکز توزیع و فروش موجب میشود که محصوالت شرکت در زمان
مناسب ،مکان مناسب ،و به میزان مناسب در اختیار مشتریان قرار گیرد و در نتیجه موجبات بهبود
عملکرد شرکت را فراهم نماید .چن و الی ( )2101عنوان میکنند که سیستم توزیع مناسب
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منجر به ارتقای سودآوری و کارایی شرکت میگردد و بنابراین با یافته تحقیق حاضر همجهت
است .در مقابل ،یافته این تحقیق با نتیجه تحقیق استرن و رو ( )0331در تناقض است چراکه
آنها نتیجهگیری کردهاند که سیستم توزیع برای شرکت هزینهزا بوده و اثرات منفی بر عملکرد
شرکت بر جای میگذارد.
از سوی دیگر ،با توجه به شکل دو مشخص میشود که عملیات تدارکات اثری بر عملکرد
شرکت اعمال نمیکند .به عبارت دیگر ،مباحث حمل و نقل مواد اولیه و انبارداری منجر به بهبود
عملکرد شرکت نمیگردد .این یافته تحقیقاتی با نتایج پژوهشهای داس 0و دیگران ( ،)2116و
سویینک 2و دیگران ( )2111هم راستا است [ .]93 ،06این پژوهشگران در تفسیر این یافته خود
اظهار داشتهاند که برقراری ارتباط بیش از حد با تأمینکنندگان میتواند اثرات منفی بر عملکرد
شرکت بر جای گذارد .داس و همکاران ( )2116بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق خود نشان
دادهاند که انحراف از سطح"بهینه" ارتباط با تأمینکنندگان ،تأثیر منفی بر عملکرد شرکت اعمال
میکند .بنابر تئوری کارگزاری یا عاملیت ،شرکتهایی که با تأمینکنندگان خود ارتباط بیش از
حدی برقرار میکنند ،در معرض خطرات مختلفی قرار میگیرند .به عنوان مثال ممکن است
تأمینکنندگان انگیزش کمتر جهت حفظ سطح باالیی از عملکرد داشته باشند چرا که احساس
میکنند حاشیه ایمنی باالیی دارند و منافع بازرگانی آنها برای مدت زمان طوالنی مهیاست.
همچنین ،شرکت از احتمال بهرهمندی از فرصتهای فراهم شده از سوی تأمینکنندگان جدید
محروم میگردد [ .]93بعالوه ،سوئینک و همکاران ( )2111اظهار داشتهاند که عملیات تولید،
نقش بیشتری را در بهبود عملکرد شرکت ایفا میکنند .این در حالی است که یافتههای کار
تحقیقاتی بروکشاو و ترزیوفسکی ( )0331نشان داده است که عملیات تدارکات به طور مستقیم و
مثبت بر عملکرد شرکت اثرگذار است .همچنین ،برخی از محققین نیز بر نقش مثبت برونسپاری
در بهبود عملکرد شرکت تأکید میکنند [ .]19 ،96بنابراین ،نتایج این پژوهش با یافتههای برخی
از تحقیقات در تناقض است [.]19 ،96 ،1
در هر تحقیق ،برخی محدودیتها در فرآیند انجام کار به وجود میآید که نشاندهنده لزوم
رعایت جوانب احتیاط در تعمیم نتایج است .در ذیل به این موارد اشاره میگردد:
در تحقیق حاضر ،برای سنجش برخی شاخصهای عملکرد شرکت ،که دادههای عینی در
مورد آنها موجود است ،از پرسشهای ذهنی استفاده شده است .چرا که به طور معمول اینگونه
اطالعات در شرکتها محرمانه تلقی میشود .به نظر میرسد استفاده از دادههای عینی ،نتایج
واقعیتری را ارائه دهد .همچنین ،از آنجاییکه در شرکتهای ایرانی ،پست سازمانی با عنوان
1. Das
2. Swink
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مدیریت زنجیره تأمین تعریف نشده است ،برای یافتن پاسخدهنده مناسب از مدیریت عامل
درخواست میشد تا با توجه به ماهیت پرسشنامه و دادههای مورد نیاز ،مدیر یا مدیران اجرایی
مناسب برای پاسخ به سؤالهای پرسشنامه را معرفی نماید .در برخی از موارد نیز مدیریت عامل
خود نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام مینمود .در نتیجه میتوان چنین عنوان نمود که صحت
پاسخهای دریافتی تا حد زیادی منوط به تشخیص مدیریت عامل در انتخاب مدیر یا مدیران
مناسب جهت تکمیل پرسشنامه است.
بعالوه ،تمرکز مطالعاتی این تحقیق بر شرکتهای فعال در صنایع غذایی استان تهران است.
لذا پیشنهاد می گردد که موضوع مورد بحث در سایر صنایع بررسی شود و نتایج حاصل با صنعت
مواد غذایی مورد مقایسه قرار گیرد .بعالوه ،میتوان مدل ارائه شده در این تحقیق را بر روی
طیف صنایع مختلف بررسی نموده و نگاهی کلی بر وضعیت صنایع ایرانی از لحاظ عملیات
مدیریت زنجیره تأمین و اثر آن بر عملکرد شرکت کسب نمود .این مورد میتواند پیشنهادهای
کاربردی خوبی در رابطه با وضعیت صنایع ایرانی به کارشناسان اتحادیهها و انجمنهای صنفی
مربوطه ارائه دهد .در نهایت ،به علت عدم توافق در نتایج حاصل از تحقیقات مختلف در رابطه با
تأثیر عملیات تدارکات بر عملکرد شرکت ،بررسی بیشتر نقش تأمینکنندگان در بهبود عملکرد
شرکت در صنایع مختلف پیشنهاد میگردد.
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