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 چکیده
یت رقابتی و ارتقای موقعیت بازارشان ها به منظور کسب مزشرکتدر عصر رقابتی کنونی، 

های تولیدی بر پذیری شرکترقابتدر واقع، خود تمرکز نمایند. کلیدی ها و منابع بایست بر قابلیت می
 درتمندنوان ابزاری قمتکی است. در این میان، مدیریت زنجیره تأمین به ع ها آنهای توسعه شایستگی

شود. عملیات مدیریت زنجیره تأمین در نظر گرفته می ها و خلق مزیت رقابتیجهت ارتقای رشد شرکت
ای بر سودآوری و تواند اثرات قابل مالحظهمی تا آنجا کهکند ت مدیریتی ایفا مینقش حیاتی در تصمیما

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه چگونگی اثرگذاری عملیات  ها اعمال نماید.موفقیت عملیاتی شرکت
های متفاوتی از متغیر شاخص به دلیل بررسی اکتشافیاست. مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت 

با توجه به . اکتشافی استفاده شدروش تحلیل عامل از ، در این تحقیقعملیات مدیریت زنجیره تأمین 
عامل عملیات  سهنتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی، عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر اساس 

بندی گردید و تأثیر این عوامل بر عملکرد شرکت با استفاده تدارکات، عملیات تولید، و عملیات توزیع گروه
مورد تحلیل قرار گرفت.  (PLS) به روش حداقل مجذورات جزئیمعادالت ساختاری  مدلسازیرویکرد از 

چنین . همگذاردنمی شرکت حاکی از آن است که عملیات تدارکات اثری بر عملکرد تایج حاصلن
عملکرد شرکت دهد که عملیات تولید و توزیع دارای اثر مستقیم و مثبت بر یهای تحقیق نشان م یافته
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 مقدمه. 1

شدن، مبحث زنجیره  جهانیبازرگانی در ارتباط با در حال تغییر های با در نظر گرفتن واقعیت
موارد، ما در بسیاری از ا ،[1] های مدیران ارشد اجرایی ارتقا یافته استتأمین به فهرست اولویت

نمایند که درصدد کاهش هزینه یا رفع مشکلی مدیران تنها زمانی به زنجیره تأمین توجه می
ی تولیدی و خدماتی، پس از ها انگترین مشکل سازمربز بتوان چنین عنوان نمود که شایدباشند. 

های تولیدی و  مدیریت روابط با مشتریان، مدیریت مناسب زنجیره تأمین و تدارک نیازمندی
 انیها را در مقابل مشتر تواند شرکتیم نیتأم رهیزنج تیریباور که مد نیا است.دماتی خ

 نیتأم رهیزنج ندیفرآ یبر ارتقا رانیمد است که سودآورتر سازد، باعث شده جهیپاسخگوتر و در نت
نقش و  تیبه اهم یتا حد ایرانها در ها و شرکتاز سازمان یاریداشته باشند. بس یشتریب دیتأک
از موارد  یاریاند. در بسبرده یکسب و کار خود پ تیدر موفق نیمتأ رهیزنج تیریمد گاهیجا
چه  ،خود نیتأم رهیزنج تیریبهبود مد یبرا یها و مطالعاتها اقدام به انجام پروژهشرکت رانیمد

مانند  ،یسازنهیبه فنون یریاطالعات و چه از جنبه بکارگفناوری  یاز جنبه استفاده از ابزارها
 .اندنموده سایر مواردناب و  دیتول میاستفاده از مفاه ،یو کنترل موجود تیریمد

های اخیر، صنعت مواد غذایی ایران به یکی از صنایع پیشرو در کشور مبدل شده و در سال
ای در توسعه و رشد کشور داشته است. این صنعت در مقایسه با سایر صنایع کشور از جایگاه ویژه

. در این تحقیق، جایگاه عملیات مختلف مدیریت زنحیره باشد میبرخوردار  بهتریموقعیت رقابتی 
هدف از این رو، در این صنعت مورد بررسی قرار گرفته است.  های فعالبر عملکرد شرکت تأمین

تری در خصوص نقش ابعاد مختلف عملیات مدیریت تحقیق، ارائه دیدگاه روشنلی این اص
 موضوعزنجیره تأمین در بهبود عملکرد شرکت و ارائه یک چارچوب مفهومی برای تبیین این 

ابعاد مختلف  :اینکه توان عنوان نمود که سؤال اصلی این تحقیق عبارت است ازدر واقع می است.
توان با می کنند و چگونهچه اثری بر عملکرد شرکت اعمال میعملیات مدیریت زنجیره تأمین 

 توجه به این ابعاد در حوزه صنعت مواد غذایی کشور به بهبود عملکرد شرکت کمک نمود؟
در بررسی ابعاد عملیات مدیریت زنجیره تأمین از این پژوهش، نخستین پژوهشی است که 

است. ایده اصلی در تقسیم عملیات به نموده بندی کلی تدارکات، تولید، و توزیع استفاده تقسیم
 تعاریف ارائه شده ازرکن اساسی تدارکات، تولید، و توزیع در  سههای مذکور، توجه به گروه

، 9؛ کوپر و الرام0336، 2؛ توماس و گریفین0،0331)کوپاسینا زنجیره تأمین توسط محققان مختلف
مختلف مورد  های است. بنابراین، در تحقیق حاضر شاخص (2111، 1چاندرا و گرابیس ؛0339

بر حوزه زنجیره تأمین،  اد به نظرات خبرگان و کارشناسانبا استنبررسی در تحقیقات گذشته 
                                                           
1. Copacina 

2. Thomas & Griffin 
3. Cooper & Ellram 
4. Chandra & Grabis 
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نظر گرفته تدارکات، تولید، و توزیع در  ابعاد عملیات مدیریت زنجیره تامین بهبندی گروهاساس 
  .رفتگقرار بندی مورد بررسی های آماری صحت این گروهبا استفاده از تحلیلد و آنگاه ش

 مبانی و چارچوب نظری تحقیق .2

سازی، ها و فشارهای شدید بازار رقابتی، شامل جهانیها با چالشدر عصر کنونی، شرکت
هستند. در نتیجه،  ورقابت و همکاری، تنوع نیازهای مشتریان، و چرخه کوتاه عمر محصول روبر

ها قرار گرفته است. به عبارتی، زنجیره تأمین به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مدیران شرکت
، به ارتباطات و تعامالت مناسب و به های داخلی شرکتمدیران عالی عالوه بر تمرکز بر فعالیت

الش هستند به کنند و در تکنندگان و مشتریان خود توجه خاصی مبذول میهنگام با تأمین
به عبارت دیگر، نحوی مؤثر و کارا، زنجیره تأمین مربوط به محصوالت خود را مدیریت نمایند. 

کنندگان و مشتریان سازمانی بدون در نظرگرفتن تأمینسازی فرآیندهای تالش در جهت بهینه
شترک هایی که با همکاری یکدیگر در جهت اهداف مرسد و سازمانفایده به نظر میامری بی
 [.0]دارند، دارای عملکرد بهتری هستند گام برمی

به طور گسترده  0331مطرح شد و در دهه  0331مدیریت زنجیره تأمین در اواخر دهه  واژه
هایی نظیر لجستیک و مورد استفاده قرار گرفت. تا پیش از این تاریخ، کسب و کارها از واژه

آشکاری میان مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین و  تفاوت[. 21] کردند مدیریت عملیات استفاده می
کند که در داخل مرزهای یک سازمان هایی اشاره میلجستیک وجود دارد. لجستیک به فعالیت

ها است که با یکدیگر ای از شرکتکه زنجیره تأمین شامل شبکهپذیرد. در حالیواحد صورت می
کنند. در واقع، محصول به بازار هماهنگ می های خود را به منظور ارائهنمایند و فعالیتکار می

توان چنین عنوان نمود که مدیریت زنجیره تأمین نتیجه تکاملی مدیریت انبارداری و می
 لجستیک است. 

اهمیت و ضرورت بکارگیری مدیریت زنجیره تأمین،  افزایشطی چند سال اخیر و به دنبال 
حقیقی و حقوقی در زمینه مدیریت زنجیره های فرآیندی و مفهومی مختلفی توسط اشخاص  مدل

و زمینه کاری از لحاظ  ا توجه به نوع صنعتب طور معمولها به تأمین تدوین شده است. این مدل
فرآیندهای زنجیره تأمین،  اجزا و، از لحاظ مفهوم ها آنتمامی  ظاهر با هم متفاوت هستند، ولی

هستند. این سه فرآیند به صورت یکپارچه و در و توزیع  معرف سه فرآیند کلیدی تأمین، تولید،
  [.05، 01 ،1] شوند میتأمین گیری مدیریت زنجیره کنار هم منجر به شکل

اند. ه کردهمتفاوتى را از زنجیره تأمین ارائ ها و تعاریف محققان و نویسندگان مختلف، نگرش
اند، که چنین نگرشى تنها کردهبرخى زنجیره تامین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود 

ترى  بر عملیات خرید رده اول در یک سازمان تمرکز دارد. گروه دیگر، به زنجیره تأمین دید وسیع
دانند. با این هاى تأمین( براى سازمان مى هاى تأمین )پایگاه آن را شامل تمام سرچشمه و داشته
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 این نگرش، سوم و ... خواهد بود. ل، دومکنندگان رده اوتعریف، زنجیره تأمین شامل تمام تأمین
سوم، نگرش زنجیره ارزش پورتر  دیدگاه. پردازدمیبه زنجیره تأمین، تنها به تحلیل شبکه تأمین 

ه یک محصول یا خدمت ئهاى مورد نیاز براى ارا است که در آن زنجیره تأمین شامل تمام فعالیت
تأمین، توابع تولید و توزیع به عنوان بخشى  به مشترى نهایى است. با نگرش یاد شده به زنجیره

تأمین شامل سه  شود. در واقع با این دید، زنجیره از جریان کاال و خدمات به زنجیره اضافه مى
توان می( 0331) 0ینابر اساس نظر کوپاس ه عنوان مثال،[. ب9] و توزیع است ،، تولیدحوزه تدارک

های مورد نیاز برای ارائه محصول به مشتری نهایی، یا زنجیره تأمین را با توجه به تمام فعالیت
کننده های مرتبط با جریان و تبدیل کاال از مرحله ماده خام تا تحویل به مصرفتمام فعالیت

تعریف نمود که در دید کلی شامل سه حوزه  ها آنهای اطالعاتی مرتبط با نهایی، و نیز جریان
ات کلیدی در مدیریت زنجیره تأمین این است که زنجیره یکی از نکتدارک، تولید، و توزیع است. 

تأمین بایستی به عنوان یک کل منسجم در نظر گرفته شود. بنابراین، زمانی که مدیران شرکت 
تدارکات، تولید، و یا  -های زنجیره تأمیناز بخش یدرصدد اتخاذ یک تصمیم فردی در یک

سازی کل زنجیره تأمین ل انتخابی باعث بهینههستند، باید توجه داشته باشند که راه ح -توزیع
رزش کل در زنجیره حداکثر نمودن از با تأکید بر نی (2110) 2را و میندلچاپ به طوری کهگردد. 

های زنجیره تأمین به صورت یک کل منسجم در که توجه به تمام بخش نمایندتأمین، عنوان می
 .[09] استتأمین منافع متقابل اعضای مختلف زنجیره تأمین مؤثر 

مبحث مدیریت زنجیره تأمین از جمله مفاهیمی است که نویسندگان و محققان مدیریت، آن 
پژوهش،  . در این قسمت ازاندنمودههای مختلف بررسی را از بعد تجربی، و با رویکردها و شاخص

ارائه شده،  نتایج بندیجمع آنگاه بر مبنای گردد.به دستاوردهای حاصل از این تحقیقات اشاره می
تحقیقات انجام شده در این حوزه عمدتاً از سال  گردد.عنوان میهای تحقیق حاضر شاخص
های خاصی این موضوع به بعد صورت گرفته و محققان مختلف هر کدام بر مبنای شاخص 2111

 گردد.ها مطرح میکه به اختصار، نتایج این پژوهش اندنمودهرا بررسی 

های مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد بررسی اثر قابلیت در (2115) و همکارانش 9تریسی
اثرات مستقیم و غیرمستقیم  به مطالعه ،بازرگانی در صنایع مختلف ایاالت متحده امریکا

های گسترش بر ارزش درک شده از برون به درون، از درون به برون، و قابلیتهای  قابلیت
نشان  ها آننتایج تحقیق . پرداختندمشتری، وفاداری مشتری، عملکرد بازار، و عملکرد مالی 

تری با مشتریان و درک مشتریان از محصول ها دارای رابطه مستقیمبرخی از قابلیتکه  دهد می
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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عالوه، این تحقیق اهمیت نقش نمایند. بهعملکرد بازار یا عملکرد مالی تأثیر بیشتری را اعمال می
و مرزگستری شرکت  هماهنگیهای عالیتبه عنوان اعضای اصلی در ف را مدیران لجستیک/خرید

های که قابلیت نمایندمیعنوان  خود های تحقیقبر اساس یافته ها آن، دهد. در نهایتنشان می
قابتی در شرکت در نظر مناسب کسب مزیت ر جیره تأمین بایستی به عنوان منبعمدیریت زن

 [. 10گرفته شوند ]
 0لیهای مناسب برای سنجش متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین، به علت فقدان شاخص

ابزار مناسبی برای سنجش عملیات مدیریت زنجیره  ، اقدام به ایجاد و تأیید(2115) شو همکاران
تالش نمودند این متغیر را به عنوان مفهومی چند بعدی مورد سنجش قرار دهند و  ها آن. کردند

 هایدر ایجاد شاخص. کنندبررسی  صنایع مختلف ایاالت متحده امریکا را بر عملکرد آناثر 
شراکت استراتژیک با ابعاد ، Q-sortبا استفاده از رویکرد  عملیات مدیریت زنجیره تأمین

لیات ناب داخلی، و کنندگان، روابط با مشتریان، تسهیم اطالعات، کیفیت اطالعات، عم تأمین
اقالم  بر روی ها برخی اصالحاتبر اساس تحلیل داده . آنگاهشناسایی گردیدند تعویق و تأخیر

 هایشاخصای از تحقیق، ایجاد مجموعهنتیجه مهم این . انجام شد تعیین شده هایشاخص
با سطوح باالیی از  یهاشرکت بنابر نتایج این تحقیق،عملیات مدیریت زنجیره تأمین است. 

  .[26] هستند عملیات مدیریت زنجیره تأمین دارای عملکرد بهتری
با حذف شاخص عملیات ناب داخلی )تولید ناب(  (2116) در تحقیق دیگری، لی و همکاران

بر عملکرد سازمانی در صنایع مختلف اثر این متغیر را  عملیات مدیریت زنجیره تأمین متغیراز 
مدیریت زنجیره دهد که اجرای تایج نشان مینایاالت متحده امریکا مورد بررسی قرار دادند. 

مدت بهبود بخشد. تواند به طور مستقیم عملکرد بازار و عملکرد مالی شرکت را در بلند می تأمین
 از طریق مزیت رقابتی زنجیره تأمین مدیریتعملیات دهند که ها نشان مییافتهاز سوی دیگر، 

دارای اثر مثبت  مدیریت زنجیره تأمینعملیات در نتیجه با عملکرد سازمانی در ارتباط است.  نیز
 .[21] مستقیم و غیرمستقیم )از طریق مزیت رقابتی( بر عملکرد سازمانی است

2کیم
رقابتی بر عملکرد شرکت سویی قابلیت عملیاتی زنجیره تأمین و قابلیت اثر هم (2116) 

بررسی نمود. او ای یکپارچگی زنجیره تأمین گر مراحل توسعهرا با در نظر گرفتن اثر تعدیل
. در این تحقیق، ساخت مطالعه خود را بر روی صنایع مختلف در کشورهای ژاپن و کره متمرکز

، قابلیت لجستیکی یفنقابلیت عملیاتی زنجیره تأمین بر اساس ابعاد قابلیت ساختاری، قابلیت 
دهد که به موازات توسعه مراحل یکپارچگی تحقیق نشان میاین نتایج مورد تحلیل قرار گرفت. 

قابلیت رقابتی شرکت، زنجیره تأمین و زنجیره تأمین، با برقراری تعامل میان قابلیت عملیاتی 
سطح عملکرد مبتنی بر بازار سپس یابد، و بهبود میعملکرد شرکت از بعد رضایت مشتری 

                                                           
1. Li 
2. Kim 
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های تمایز یا خدمات سویی میان قابلیتشود. همعملکرد مالی تقویت می انتهاافزایش یافته، و در 
 باسویی میان قابلیت بازاریابی خالق همت لجستیکی به کسب رضایت مشتری، قابلی بامشتری 
قابلیت  باقابلیت رهبری هزینه  به کسب عملکرد مبتنی بر بازار، و تطابق میان فناورانهقابلیت 

گردد. زمانی که معیارهای کلیدی عملکرد از ساختاری نیز به بهبود عملکرد مالی منجر می
، تمرکز بر یابدتغییر میرضایت مشتری، به عملکرد مبتنی بر بازار، و در نهایت به عملکرد مالی 

قابلیت لجستیکی، به قابلیت بازاریابی  –های تمایز/خدمات مشتریتواند از قابلیتمیها قابلیت
قابلیت ساختاری حرکت نماید.  –، و در آخر به قابلیت رهبری هزینهفناورانهقابلیت  –خالق

ابلیت رقابتی شرکت و قابلیت ، یعنی قمورد بررسی در تحقیق ولیکن اثر تعامل میان دو قابلیت
شرکت، با توسعه مراحل یکپارچگی زنجیره تأمین کاهش  عملکرد رب ،تأمینعملیاتی زنجیره 

 گردد. یافته و نهایتاً یکپارچگی زنجیره تأمین جایگزین اثر تعامل این دو قابلیت بر عملکرد می
بررسی اثر عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملکرد  نیز جهت (2111) و همکارانش 0که

در صنایع  های متوسطشرکتسازمانی مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی 
های متفاوتی در مقایسه الت با کاربرد عام در کشور ترکیه، از شاخصآمحصوالت فلزی و ماشین

عملیات  ها آنبا تحقیقات گذشته برای سنجش عملیات مدیریت زنجیره تأمین بهره بردند. 
زدیک با کنندگان، مشارکت نمدیریت زنجیره تأمین را بر حسب مشارکت نزدیک با تأمین

استفاده از ریزی استراتژیک، الگوبرداری زنجیره تأمین، ، برنامه2هنگاممشتریان، سیستم تولید ب
، تدارکات نی، انجام قراردادهای فرعیکنندگان بسیار کم، نگاه داشتن ذخیره ایم تأمین

9های ارائه دهنده خدمات لجستیک شرکتاستفاده از سپاری، الکترونیکی، برون
 (3PL)و ، 

دهد که عملیات . نتایج این تحقیق نشان میکردندتحلیل زیاد کنندگان بسیار تأمین استفاده از
بیشترین  ، و نگاه داشتن ذخیره ایمنیزیاد کنندگان بسیارتأمین استفاده از هنگام،ب سیستم تولید

در ر، از سوی دیگ .اندهای مورد بررسی به خود اختصاص دادهسطح کاربرد را در شرکت
 های ارائهشرکتاستفاده از سپاری، برونعملیات متداولی از قبیل  های کوچک و متوسط شرکت

ها  آن اند. تر مورد استفاده قرار گرفته، نسبتاً کمیتدارکات الکترونیکو ، دهنده خدمات لجستیک
بازه زمانی انجام تحقیق( و  یه )درعدم تعادل و رشد اقتصادی آشفته در کشور ترک این مورد را به

. دهندمیهای بزرگ نسبت در مقایسه با شرکت های کوچک و متوسطشرکتگریزی ریسک
دهد که عملیات مدیریت زنجیره تأمین دارای اثر مثبت نشان میاین پژوهش ، نتایج همچنین

بر عملکرد سازمانی مستقیمی  اثربر عملکرد عملیاتی هستند، ولیکن  ای مستقیم و قابل مالحظه
ای که رابطه مستقیم قابل مالحظه. از آنجاییکنداعمال نمیمرتبط با مدیریت زنجیره تأمین 

                                                           
1. koh 

2 . Just In Time (JIT) 
3. Third-party logistics provider 
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توان عنوان نمود که عوامل عملیات مدیریت زنجیره میان دو مفهوم عملکردی یافت گردید، می
ی مرتبط با دارای اثر مثبت و غیرمستقیم بر عملکرد سازماناز طریق عملکرد عملیاتی،  ،تأمین

 . [21] هستندمدیریت زنجیره تأمین 
به کار  های استفاده از شاخص با (2113)و همکارانش  0المزوغیدر تحقیق تجربی دیگری، 

با و  سنجش عملیات مدیریت زنحیره تأمینخصوص در  (2116) لی و همکارانرفته در پژوهش 
به مطالعه اثر عملیات مدیریت زنجیره  ،خیر از مجموعه ابعاد عملیاتتأ حذف شاخص تعویق و

نتایج  اند.پرداختهع مختلف کشور تونس های فعال در صنایتأمین بر عملکرد سازمانی در شرکت
مستقیم و  اثردهد که برخی از ابعاد عملیات مدیریت زنجیره تأمین دارای تحقیق نشان میاین 

بر  یسطح تسهیم اطالعات و کیفیت آن اثر مثبت . به عنوان مثال،ستندمثبت بر عملکرد ه
دارد و شراکت  مثبتری تنها بر عملکرد مالی اثر نمایند. روابط با مشت عملکرد سازمانی اعمال می

کند. از سوی دیگر، عملیات بر ابعاد عملکردی اعمال نمیکنندگان اثری  استراتژیک با تأمین
ای بر عملکرد است. به گونه، از طریق مزیت رقابتی ،مدیریت زنجیره تأمین دارای اثر غیرمستقیم

بعاد مزیت رقابتی تنها در میان ا و اثرگذار استکه سطح تسهیم اطالعات بر زمان ورود به بازار 
 . [23] زمان ورود به بازار دارای اثری مثبت بر عملکرد مالی است

در پژوهش پیشین خود )کیم، های مورد استفاده گیری از شاخصنیز با بهره (2113)کیم 
ای در های ژاپنی و کرهبه بررسی اثر قابلیت عملیاتی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت، (2116

های ژاپنی، رابطه دهد که در شرکتنشان می تحقیقاین . نتایج ه استپرداختصنایع مختلف 
متقابل قابلیت عملیاتی زنجیره تأمین و قابلیت رقابتی دارای اثر مستقیم بر عملکرد شرکت است 

است گردد. این در حالی که این رابطه متقابل پس از ایجاد یکپارچگی زنجیره تأمین برقرار می
میان قابلیت عملیاتی زنجیره تأمین و قابلیت رقابتی  تعاملیای رابطه های کرهکه در شرکت

یابد. به گردد و از این طریق با عملکرد ارتباط میشرکت به یکپارچگی زنجیره تأمین منجر می
مین های ژاپنی رابطه متقابل قابلیت عملی زنجیره تأتوان عنوان نمود که در شرکتطور کلی می

ای این های کرهو قابلیت رقابتی، دارای رابطه مستقیم با عملکرد شرکت است، ولیکن در شرکت
 به طور غیرمستقیم و از طریق یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد رابطه برقرار تعاملیرابطه 

 گردد. می
عملیات  ای از ابعاد مورد بررسی در این تحقیقات در رابطه با متغیرهایخالصه یکجدول  

 دهد.مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد شرکت را نشان می
 
 

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

Tracey et al. 

(2005) 

صنایع مختلف در ایاالت 
 امریکامتحده 

 های از برون به درونقابلیت 

 های از درون به برونقابلیت 

 های گسترشقابلیت 

 شده مشتریارزش درک 

 وفاداری مشتری 

 عملکرد بازار 

 عملکرد مالی 

Li et al. 

(2005) 

صنایع مختلف در ایاالت 
 متحده امریکا

 کنندگانشراکت استراتژیک با تأمین 

 روابط با مشتری 

 تسهیم اطالعات 

 اطالعات کیفیت 

 عملیات ناب داخلی 

 تعویق و تأخیر 

 قابلیت اطمینان تحویل 

 زمان ورود به بازار 

Li et al. 

(2006) 

صنایع مختلف در ایاالت 
 متحده امریکا

 کنندهشراکت استراتژیک با تأمین 

 ارتباط با مشتری 

 سطح تسهیم اطالعات 

 سطح کیفیت اطالعات 

 تعویق و تأخیر 

 عملکرد بازار 

 عملکرد مالی 

Kim (2006) 
صنایع مختلف در 

 کشورهای ژاپن و کره

 قابلیت ساختاری 

 یفنقابلیت  

 قابلیت لجستیکی 

 رضایت مشتری 

 عملکرد بازار 

 عملکرد مالی 

Koh et al. 

(2007) 

محصوالت فلزی و 
آالت با کاربرد عام ماشین

 در کشور ترکیه
 

 کنندگانمشارکت نزدیک با تأمین 

 مشارکت نزدیک با مشتریان 

 JITتدارکات با استفاده از رویکرد  

 ریزی استراتژیکبرنامه 

 الگوبرداری زنجیره تأمین 

 کنندگان بسیار کماستفاده از تأمین 

 نگاه داشتن ذخیره ایمنی 

 کاری دست دوم()پیمانانجام قراردادهای فرعی 

 تدارکات الکترونیکی 

 3PLاستفاده از سپاری و برون 

 زیادکنندگان بسیار استفاده از تأمین 

 عملکرد عملیاتی 

عملکرد سازمانی مرتبط با  
 مدیریت زنجیره تأمین

Mzoughi et 

al. (2008) 

صنایع مختلف در کشور 
 تونس

 کنندهشراکت استراتژیک با تأمین 

 روابط با مشتری 

 سطح تسهیم اطالعات 

 کیفیت تسهیم اطالعات 

 عملکرد بازار 

 عملکرد مالی 

Kim (2009) 
صنایع مختلف در 

 ژاپن و کرهکشورهای 

 یفنعامل  

 عامل ساختاری 

 عامل لجستیکی 

 عملکرد بازار 

 عملکرد مالی 

 رضایت مشتری 
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توان عنوان نمود که توافق نظری می یکارائه شده در جدول  دادهطور کلی، با توجه به  به
در واقع، محققان میان ابعاد مورد بررسی در سنجش عملیات مدیریت زنجیره تأمین وجود ندارد. 

های تحقیق خود، و با استناد به شاخص های خاصی توجه نمودهاخصمختلف هر یک بر ش
با اند. رد شرکت را مورد بررسی قرار دادهاثرگذاری متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر عملک

ین استنباط نمود که عملیات مدیریت زنجیره تأمین توان چنبندی نتایج تحقیقات گذشته میجمع
از سوی دیگر، در [. 10، 23، 26، 21] استاثری مستقیم و مثبت بر سطح عملکرد شرکت دارای 

از ، زنجیره تأمین به طور غیرمستقیم مدیریتکه عملیات شده است برخی از تحقیقات مشخص 
 [،21] عملکرد سازمانی مرتبط با مدیریت زنجیره تأمین [،10 ،21] طریق مزیت رقابتی

بر عملکرد سازمانی  ،[29، 22] و تعامل با قابلیت رقابتی شرکت [29] یکپارچگی زنجیره تأمین
نماید که بعضی ابعاد عملیات مدیریت های تحقیقات مرتبط آشکار میاثرگذار است. بررسی یافته

[. 10، 23، 21، 26، 21، 22] نمایندمیبر عملکرد سازمانی اعمال تری زنجیره تأمین اثر قوی
حاضر، متغیرهای مورد بررسی در  پژوهشبنابراین، با مرور تحقیقات گذشته و بر اساس هدف 

 گردد:به شرح زیر ارائه می پژوهشن ای
-مفهوم عملکرد شرکت را بدین نحو تعریف می( 2116)و همکاران  0رای .عملکرد شرکت الف(

در این تحقیق این  است.اورد برتری حدی که یک شرکت نسبت به رقیب خود دارای دستد: نکن
حدی که در آن افزایش درآمد یک شرکت از عملکرد مالی:  (0 بعد است: دومفهوم شامل 

حدی عملکرد بازار:  (2  [.90، 22] اش نسبت به رقبایش بیشتر استمحصول )محصوالت( اصلی
 ری نسبت بهآن یک شرکت از لحاظ بهبود در رشد فروش و سهم بازار در وضعیت بهتکه در 

 [.22] رقبای خود قرار دارد

که در سنجش این متغیر، توافق نظری در رابطه با از آنجایی .عملیات مدیریت زنجیره تأمینب( 
تا در مورد بررسی قرار گرفت بسیاری  هایپژوهشگیری وجود نداشت، های قابل اندازهشاخص

توجه قرار گیرند، و از سوی های ایرانی مورد های متناسب با شرکت این میان از یک سو، شاخص
های ارائه ، شاخصدر نهایتها از دیدگاه مدیران قابل فهم و کاربردی باشند. دیگر، این شاخص

های از برون به های از درون به برون و قابلیتقابلیت)( 2115) شده از سوی تریسی و همکاران
 رهیزنج تیریمد اتیعمل [11، 3]از آنجا که در تعاریف مختلف مورد توجه قرار گرفت. ( درون

سه گروه نیز در  هاشاخصبندی شد این  تقسیم عیتوز و د،یتول تدارکات، حوزهسه  به نیتأم
 بندی گردیدند. در ادامه تعاریف این سه حوزه ارائه شده است:تدارکات، تولید، و توزیع گروه

                                                           
1. Rai 
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(CSCMP)برگان مدیریت زنجیره تأمین امریکا انجمن خ
مفهوم مدیریت زنجیره تأمین را  0

ریزی و مدیریت تمامی مدیریت زنجیره تأمین دربرگیرنده برنامه" کرده است:تعریف  گونهبدین
های مدیریت لجستیک است. به یابی و تدارکات، تولید، و همه فعالیتهای درگیر در منبعفعالیت
کنندگان، تأمین شامل ،کانال شرکای، مدیریت زنجیره تأمین هماهنگی و همکاری با کلیطور 

  "گیرد.را نیز در بر می ،دهنده خدمات لجستیک، و مشتریان های ارائهها، شرکتواسطه

بخش  سهکه مدیریت زنجیره تأمین شامل  کرد عنوانتوان میبا توجه به مباحث ارائه شده 
 اساسی تدارکات، تولید، و توزیع است. 

قطعات، مواد اولیه  نظیرمدیریت حرکت کاالها )ل و نقل مواد اولیه به کارخانه: الف( حم .تدارکات
های  کنندگان( به تولیدکننده از طریق کامیون، راهخام، ملزومات، تجهیزات( از نقاط مبدأ )تأمین

ب(  .[14] ل مواد، یا ترکیبی از این مواردهای آبی، خطوط لوله حمآهن، راههوایی، خطوط راه
انبارداری مواد اولیه به عنوان بخشی از فعالیت مدیریت مواد، شامل اری مواد اولیه: انبارد

کنترل  ج( [.6] کاالها در انبار است نمودن های دریافت، ذخیره، چیدمان، و مرتب فعالیت
های بازرسی کمیت، تطابق، و در برگیرنده فعالیت به طور معمول بخشاین موجودی مواد اولیه: 

 [.10] دسترس است، و مقادیر در ها، نحوه چیدماناولیه دریافت شده، ثبت دادهکیفیت مواد 
انتقال مواد اولیه به نقاط مختلف در فرآیند تولید. این  ارت است ازعب الف( پشتیبانی تولید: .تولید

برخی از اقالم دریافت شده و به طور بدین صورت که بندی گردد. تواند به دو نوع گروهانتقال می
و آنگاه شده گردد. سایر اقالم نیز پس از دریافت در انبار ذخیره مستقیم به فرآیند تولید منتقل می

بندی: ظرف، محفظه، و سیستمی هماهنگ که نه تنها ب( بسته .[10] شود وارد فرآیند تولید می
ایجاد  نماید، بلکه سعی درسالمتی کاالی مورد نظر را در طی فرآیند تولید تا مصرف تضمین می

کننده دارد و از این طریق برای زنجیره هزینه بین تولیدکننده و مصرفارتباطی قوی، سریع، و کم
 کندمی ی ایجادتأمین در فرآیند حمل و نقل، توزیع، انبارداری، و فروش ارزش افزوده بیشتر

[25.] 
امکانات تولیدی شرکت، بندی شده با کاالهای بستهشده:  الف( انبارداری کاالهای ساخته .توزیع

از طریق شبکه توزیع در اختیار مشتری قرار  پس از آنشوند تا در انبار ذخیره و چیدمان می
 به طور مستقیمپذیرد که پس از تولید کاالهایی صورت میرند. البته این مورد در خصوص گی

یکی از ن عمل ایخته شده: ب( کنترل موجودی کاالهای سا .[10] گردندوارد شبکه توزیع نمی
کنند تا تضمین گردد که ها از آن تبعیت میکه همه شرکت یی استهاترین سیاستمهم

                                                           
 .عضو  4111اکنون نزدیک به  شرکت بزرگ تاسیس گردیده و هم 96المللی زنجیره تأمین با مشارکت بیش از انجمن بین

 مراجعه شود. http://cscmp.org تر به آدرس اینترنتیهان است. برای دریافت اطالعات بیشدر سراسر ج

 

http://cscmp.org/


 15                                                                                 ...نیتأم رهیزنج تیریمد اتیعمل یراهبرد نقش نییتب

شده  تعیینتوانند هم استانداردهای از پیش در سطوحی قرار دارند که می ها آنموجودی کاالهای 
ج( حمل و  .[2] سازنددش آزاد خدمات را رعایت کنند و هم بودجه کافی را برای سرمایه در گر

ساخته شده از کارخانه به شبکه  جریان کاالهایشامل کارخانه به مراکز توزیع و فروش: نقل از 
کننده . اثربخشی این عامل به شیوه حمل و نقل، حملاست توزیع جهت تحویل به مشتری نهایی

بستگی  المللیکنندگان( مورد استفاده، مسیر، میزان انطباق با مقررات محلی، دولتی، و بین)حمل
 [.10] دارد

 
 شناسی تحقیق روش. 3

عملیات زنجیره تأمین به شمار  ترینبه عنوان یکی از حیاتی عملیات تدارکات. های تحقیق فرضیه
ها حداقل یک تدهد شرکنشان می (0335) 0که تحقیقات کیلن و کاماف به طوری [،91] رودمی

نیز تدارکات را  (0331) 2پورتر .[20] کنند میرا بر روی عملیات تدارکات صرف سوم بودجه خود 
 که نقش حیاتی در عملکرد شرکت ایفاگیرد تژیک در نظر میامجموعه عملیات استر به عنوان

که عملیات  دهدمی نشان( 0331) 9بروکشاو و ترزیوفسکی پژوهشهای یافته. [99] دکنمی
با توجه به  (2113) 1دریمون از سوی دیگر، [.1عملکرد شرکت است ]تدارکات دارای اثر مثبت بر 

کسب سپاری عملیات تدارکات و اثر آن بر عملکرد  نقش مثبت برون برهای تحقیقاتی خود یافته
زا بودن عملیات تدارکات نیز بر هزینه (2102) همکارانو  5ییک. [96] کندو کارها تأکید می

ای در میان کاربرد فزاینده سپاری این عملیاتند و بر این عقیده هستند که برونکناشاره می
زینه، کیفیت جویی در ه صرفهسپاری عملیات تدارکات، عالوه بر ها یافته است. با برونشرکت

گردد که عملیات تدارکات نقشی با مرور تحقیقات مرتبط آشکار می گردد.عملیات نیز تأمین می
 بسیارنماید. ولیکن، با وجود حجم مید سازمانی و رضایت مشتری ایفا محوری در عملکر

تحقیقات در رابطه با مباحث تدارکات و عملکرد سازمانی، شواهد تجربی درباره اثر مستقیم عامل 
. بنابراین، در این تحقیق فرضیه زیر مورد توجه رسد به نظر نمیتدارکات بر عملکرد شرکت کافی 

 گیرد:قرار می

H1:  دارد مثبت اثرملکرد شرکت بر ع تدارکاتعملیات. 
که این مورد به  چرا ای داشته استمبحث تولید رشد فزاینده های اخیر، توجه بهدر سال

و از این  بکندبه مقوله ارزش افزوده توجه خاصی فرآیندهای تولید، کند تا در شرکت کمک می
 (0331)و همکارانش  6تحقیقات ایوانز در این راستا،طریق، عملکرد شرکت خود را ارتقا بخشد. 

                                                           
1. Killen & Kamauff 

2. Porter 
3. Brookshaw & Terziovski 

4. Raymond 

5. Yik 
6. Evans 
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شرکت نقش بسزایی را ایفا  وری بهرههای تولیدی مناسب در بهبود اجرای سیستم دهدنشان می
های بایست دارای سیستم، میوری بهرهمدت در منظور حفظ رشد بلند کند. یک شرکت بهمی

از توسعه های تولیدی مناسب باشد تا قادر گردد به موازات رشد شرکت، مدیریت و استراتژی
 بردر این تحقیق نیز، اثرگذاری این متغیر مهم  بنابراین[. 01] سازمانی خود نیز حمایت نماید

 :گرددپیامد عملکردی شرکت بررسی می

H2: دارد.مثبت شرکت اثر  عملیات تولید بر عملکرد 
 مدیریتیتصمیمات های کلیدی حوزه های تولیدی، سیستم توزیع یکی ازبرای اکثر شرکت

که بسیاری از  طوریه رود. بعه یک کسب و کار موفق به شمار میبه منظور ایجاد و توس
های رقابتی پایدار دست یابند. یک سیستم توزیع اند به مزیتها از این طریق توانستهشرکت

 [.00] آیدشرکت، عاملی حیاتی به حساب می مناسب جهت کسب عملکرد سودآور و کارای یک
 ،انتخاب و برقراری ارتباط بلندمدت با عناصر توزیع، (0331) 0از سوی دیگر، بنابر نظر استرن و رو

های سنگین در حوزه توزیع گذاریکه این مورد مستلزم انجام سرمایهنیازمند تعهد مستمر است 
الشعاع اثرات سیستم توزیع ممکن است تحت توان چنین عنوان نمود کهاست. بنابراین می

قرار گیرد و اثرات متفاوتی بر عملکرد شرکت اعمال نماید. در  مهای ارتقای این سیستهزینه
 گیرد:ضر فرضیه زیر مورد تحلیل قرار مینتیجه، در تحقیق حا

H3: دارد.مثبت توزیع بر عملکرد شرکت اثر  عملیات  

تمرکز  مدل ارائه شده،با به منظور کسب نتایج تجربی در رابطه  ها. روش و ابزار گردآوری داده
. در این میان، است استان تهرانهای فعال در صنعت مواد غذایی  شرکتاین تحقیق بر روی 

از لحاظ اندازه )تعداد کارکنان( در حد متوسط و بزرگ هایی مورد توجه قرار گرفت که شرکت
یابد که از مفهوم میهایی زنجیره تأمین عموماً در رابطه با شرکتکه مبحث مدیریت  چرابودند. 

های تولیدی جامعه آماری این تحقیق شامل شرکتبر این اساس،  اندازه مناسبی برخوردار باشند.
ها و نواحی صنعتی استان تهران است. بر اساس آمار فعال در صنعت مواد غذایی در داخل شهرک

ها برابر تعداد این شرکت، 0931و اطالعات دریافتی از وزارت صنایع و معادن ایران در خرداد ماه 
و  درصد 35در سطح اطمینان با استفاده از فرمول کوکران که شرکت عنوان گردید.  039با 

در شرکت مشخص گردید.  31، تعداد حداقل نمونه آماری تحقیق برابر 13/1خطای قابل قبول 
 های مورد بررسی در تحقیق نشان داده شده است. خصوصیات شرکت دوجدول 

ها در تعداد بیشتری ارائه شود تا تعداد نمونه تالش گردید پرسشنامهبه منظور تأمین این 
های صحیح قابل استفاده در تحقیق از تعداد مشخص شده کمتر نگردد. به طور میزان پرسشنامه

های فعال در صنعت غذایی توزیع گردید که پرسشنامه میان شرکت 215در تحقیق حاضر،  کلی

                                                           
1. Stern & Reve 
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مدیران مخاطب الزم به ذکر است که  شرکت سؤاالت پرسشنامه را تکمیل نمودند. 36در نهایت 
در این تحقیق شامل مدیر عامل، مسئول فنی و مدیر کنترل کیفیت، مدیر بازرگانی، و مدیر 

گویی زیرا پاسخ ،سال سابقه فعالیت در پست سازمانی خود در شرکت بودند پنجحداقل  باکارخانه 
 بود.های آن به آشنایی کلی مخاطب به شرکت و فعالیت مندپرسشنامه نیازبه سؤاالت 

، در رابطه با هر 0در فرآیند طراحی پرسشنامه، به منظور کسب اطمینان از روایی محتوایی
هایی مورد توجه قرار گرفت که در بیشتر تحقیقات مرتبط گذشته بررسی شده متغیر شاخص

های فعال در صنعت مواد غذایی در این تحقیق شامل شرکتکه جامعه هدف بودند. از آنجایی
های مرتبط با این صنعت استخراج گردد. ها تالش گردید که شاخصاست، در انتخاب شاخص

های حاصل از تحقیقات گذشته، در قالب سؤاالت پرسشنامه تنظیم گردید و به سپس شاخص
 9به صورت مصاحبه رو در رو با  ،سؤال 53با  ،منظور کسب روایی نمایی، پرسشنامه مقدماتی

مورد بررسی قرار گرفت. در فرآیند مصاحبه از  مدیر اجرایی در صنعت مربوط 6استاد دانشگاه و 
اساتید و مدیران اجرایی درخواست گردید تا نظرات خود را در رابطه با ترتیب، وضوح، قابل فهم 

، از بعالوهصنعت مواد غذایی مطرح نمایند.  چنین میزان ارتباط سؤاالت پرسشنامه بابودن، و هم
های عملیات مدیریت بندی شاخصدرخواست گردید تا نظرات خود را در رابطه با گروه ها آن

زنجیره تأمین بر اساس سه بعد تدارکات، تولید، و توزیع عنوان نمایند. در مرحله انجام مصاحبه، 
برخی از سؤاالت  همچنینت دریافت گردید. پیشنهاداتی در رابطه با قالب و درجه وضوح سؤاال

حذف شده، و در مقابل، سؤاالت دیگری پیشنهاد گردید که به علت توافق بسیار میان اساتید و 
بندی ، اساتید و مدیران اجرایی گروهبعالوهمدیران اجرایی، به سؤاالت پرسشنامه اضافه شد. 

تأمین تحت عناوین تدارکات، تولید، و های مربوط به مفهوم عملیات مدیریت زنجیره شاخص
سرانجام،  های مربوطه ارائه دادند.توزیع را تأیید نموده و پیشنهاداتی در رابطه با شاخص

از طریق مصاحبه رو در رو در اختیار استادان دانشگاه و مدیران اجرایی  پرسشنامه اصالحی مجدداً
ترتیب، پرسشنامه مقدماتی با اصالحات ینقرار گرفت تا تغییرات صورت پذیرفته تأیید گردد. بد

با  ،سپس، پرسشنامه اصالحی آزمون قرار گیرد.موردی طراحی گردید تا در مرحله بعد مورد پیش
 آزمون قرار مورد پیش استان تهران از صنعت مواد غذایی شرکت 21 ای شامل در نمونه ،سؤال

بود و در نتیجه تغییرات اندکی در طرح کلی گرفت. اصالحات دریافتی در این مرحله بسیار اندک 
به صورت پرسشنامه خودگزارشی  پرسشنامه صورت پذیرفت. سرانجام، پرسشنامه طراحی شده

و پرسشنامه فکسی  %(1)، پرسشنامه همراه با مصاحبه (%20)، پرسشنامه الکترونیکی %(96)
 . توزیع گردید استان تهران عت مواد غذاییهای فعال در صنمیان شرکت %(93)

                                                           
 ،نوع روایی محتوایی، نمایی، و سازه مورد سه . الزم به ذکر است در تحقیق حاضر به منظور سنجش روایی ابزار تحقیق

 اهد شد.های بعدی توضیح داده خوهای مربوط به روایی سازه در بخش دادهبررسی قرار گرفته است که 
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خصوصیات نمونه مورد بررسی .2جدول   
 های مورد بررسی در صنعت مواد غذاییگروه

 های لبنی فرآورده
بیسکویت، شیرینی، 

 و شکالت
 ها نوشیدنی

های  فرآورده
 کنسرو شده

های  فرآورده
 گوشتی

های  روغن
 خوراکی

 %556 %0059 %0251 %2050 %2953 %2551 های مورد بررسیدرصد شرکت

 5> 5> 5> 5> 5> 5> میزان فعالیت شرکت )سال(

 دهندگانترکیب پاسخ

 (%21512)، و مدیر کارخانه(%91520) ، مدیر بازرگانی(%23511) ، مسئول فنی و مدیر کنترل کیفیت%(359مدیر عامل )

  
استفاده  ،آلفای کرونباخ، از روش بازآزمایی ،پژوهش، به منظور سنجش پایایی ابزار همچنین

در . مشخص شده است نهجدول ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق در  های داده گردید.
ابعاد مختلف متغیر عملیات مدیریت زنجیره آلفای کرونباخ  که جدول مذکور مشاهده می شود

 هایشاخص .است 66/1متغیر عملکرد شرکت  برایاین ضریب و  استتر بیش 1/1از  تأمین
 ارائه شده است.  تا شش سهجدول  پرسشنامه درنهایی 
 

 عملکرد شرکت های نهایی ابعاد متغیر. شاخص9جدول 

 عملکرد مالی
FFP1: نرخ کاهش هزینه کل (Kim, 2006, 2009; Oghazi, 2009)  
FFP2: گذاریبازده سرمایه (Kim, 2006, 2009; Oghazi, 2009; Tracey et al., 2005; Vickery 

et al., 2003)  

 عملکرد بازار

MFP1: رشد فروش (Kim, 2006, 2009; Oghazi, 2009, Swink et al., 2007; Tracey et al., 

2005)  
MFP2: رشد سهم بازار (Li et al., 2006; Kim, 2006, 2009; Oghazi, 2009; Tracey et al., 

2005)  
 

 تدارکات - عملیات مدیریت زنجیره تأمین متغیر های نهایی ابعادشاخص .1جدول 

حمل و نقل مواد 
 اولیه به کارخانه

ITP1: دریافت مواد اولیه مورد نیاز در زمان مقرر (Tracey et al., 2005)  
ITP2: کنندگان مواد اولیه مورد نیاز شرکتمشارکت نزدیک با تأمین (Koh et al., 2007, Li et al., 

2005, 2006; Mzoughi et al., 2008)  
ITP3: ( نظر خبرگان طی مصاحبه صورت پذیرفتهتطابق درخواست و سفارش مواد اولیه با تدارکات و خرید) 

ITP4:  کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت حمل و نقل مواد اولیه با تدارکات و خرید )نظر خبرگان طی
 مصاحبه صورت پذیرفته(

انبارداری مواد 
 اولیه

MW1: ذخیره و چیدمان مواد اولیه در انبار بر اساس دستورالعمل هیئت نگهداری (Tracey et al., 

 تعدیل شده بر اساس نظر خبرگان - (2005
MW2: های ویژه شرکتواکنش فوری واحد انبارداری مواد اولیه نسبت به درخواست (Tracey et al., 

2005) 

 کنترل موجودی
 مواد اولیه 

ICI1: های موجودی مواد اولیه در انبارصحت ثبت (Tracey et al., 2005) 
ICI2: های ویژه شرکتواکنش فوری واحد کنترل موجودی مواد اولیه نسبت به درخواست (Tracey et 

al., 2005) 



 13                                                                                 ...نیتأم رهیزنج تیریمد اتیعمل یراهبرد نقش نییتب

 تولید -عملیات مدیریت زنجیره تأمین  های نهایی ابعاد متغیر. شاخص5جدول

پشتیبانی 
 تولید

PS1:  بندیاولیه به فرآیند تولید طبق برنامه زمانورود مواد (Tracey et al., 2005) 

PS2: ها در تولید بدون مشکل انجام شود ارسال مواد اولیه به واحد تولیدی به نحوی که استفاده از آن
(Tracey et al., 2005) 

PS3: های ویژه شرکتواکنش فوری واحد تولید نسبت به درخواست (Tracey et al., 2005) 

 بندیبسته

P1: بندی محصوالت شرکتحداقل کردن خسارت به محصول از طریق بسته (Tracey et al., 2005) 
P2: بندی محصوالت شرکتتسهیل فرآیند نگهداری و حمل و نقل از طریق بسته (Tracey et al., 

2005) 
P3: بندی محصوالت شرکت با رقبای اصلیتمایز بسته (Tracey et al., 2005) -  تعدیل شده بر

 اساس نظر خبرگان

P4: بندی محصوالت شرکتهای مشتریان در طراحی بستهلحاظ کردن خواسته (Tracey et al., 

2005) 
 

 توزیع -عملیات مدیریت زنجیره تأمین  های نهایی ابعاد متغیر. شاخص6جدول 

انبارداری 
کاالهای 

 ساخته شده

FGW1:  کاالهای ساخته شده در انبار بر اساس دستورالعمل هیئت نگهداریذخیره و چیدمان (Tracey 

et al., 2005) - تعدیل شده بر اساس نظر خبرگان 
FGW2:  سرعت واحد انبارداری کاالهای ساخته شده در بارگیری و ارسال محصوالت به بازار مصرف

 (نظر خبرگان طی مصاحبه صورت پذیرفته)

کنترل 
موجودی 
 کاالهای

 ساخته شده

ICO1: های موجودی کاالهای ساخته شده در انبارصحت ثبت (Tracey et al., 2005) 
ICO2: ممانعت از رکود سرمایه از طریق کنترل کاالهای ساخته شده (Tracey et al., 2005) - 

 تعدیل شده بر اساس نظر خبرگان

ICO3: کاالهای ساخته شده گویی به تقاضای موجود در بازار از طریق کنترلپاسخ (Tracey et al., 

 تعدیل شده بر اساس نظر خبرگان - (2005

حمل و نقل از 
کارخانه به 

 مراکز توزیع 

OTP1: بندی تحویلتطابق حمل و نقل از کارخانه به مراکز مختلف با برنامه زمان (Tracey et al., 

2005) 
OTP2: فروش تحت شرایط مندرج در قرارداد حمل و  ارسال محصوالت نهایی به مراکز مختلف توزیع و

 (Tracey et al., 2005) نقل

 .گردندگیری میاندازه "بسیار زیاد "تا  "بسیار کم"ای لیکرت از نقطه-5بر اساس مقیاس  سؤاالت پرسشنامهتوجه: 

 

به طور کلی، در پرسشنامه  .عملیات مدیریت زنجیره تأمینمتغیر های بررسی اکتشافی شاخص
برای سنجش عملیات تولید،  سؤال هفت، تدارکاتبرای سنجش عملیات  سؤال هشت تحقیق،

برای سنجش عملکرد شرکت  سؤال چهاربرای سنجش عملیات توزیع، و در نهایت  سؤال هفت
ها به کر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنالزم به ذطراحی شده است. 

همانشناسایی و مد نظر قرار گرفته است.  5/1عنوان یک متغیر مکنون، بارهای عاملی باالتر از 
های مربوط به ابعاد تدارکات، تولید، و توزیع که در دادهشود، مالحظه می هفتطور که در جدول 

برای تحلیل روند، این تحقیق جهت سنجش متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین به کار می
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و عدد معناداری نیز  1/1در همه متغیرها بزرگتر از  KMOچرا که شاخص  عاملی مناسب هستند
 است.  15/1کوچکتر از 

 
 و آزمون بارتلت برای متغیرهای تحقیق KMO .1جدول 

Bartlett’s test 
KMO متغیرهای تحقیق 

P df Chi-square 

     تدارکات

مدیریت زنجیره تأمینعملیات        تولید
     توزیع
     عملکرد شرکت

   
ترتیب متغیرهای عملیات تدارکات، تولید، و توزیع نیز به درصد واریانس تبیین شده ابعاد 

در رابطه با متغیر است.  5/1که این مقادیر نیز بیشتر از  است 022/63، و 652/10، 121/10
ها بر اساس نظرخواهی از اساتید و بندی شاخصکه گروهعملیات مدیریت زنجیره تأمین، از آنجایی

مدیران اجرایی صورت پذیرفته بود، با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت تا هم 
حذف گردد و هم صحت سؤاالت پرسشنامه از مجموع  5/1تر از عاملی کم سؤاالت نامناسب با بار

از متغیر  سؤال دو، هاشاخصها مورد سنجش قرار گیرد. با توجه به ساختار عاملی بندی شاخص گروه
بارهای عاملی و  هشت جدول حذف شدند. (PS2)سؤال از متغیر تولید  یکو   (ITP4و  ITP1) تدارکات

 دهد.های مناسب هر یک از متغیرهای تحقیق را نشان میبندی شاخصگروه
عامل  دوتوان مشاهده نمود که یافته عاملی در متغیر تدارکات میبا توجه به ماتریس چرخش

عامل با توجه به بررسی ادبیات موضوعی  دوهای اصلی شناسایی شدند. این به عنوان عامل
و  "حمل و نقل مواد اولیه به کارخانه"تحقیق و نظرخواهی از اساتید و مدیران اجرایی با عناوین 

های انبارداری شود سؤالطور که مشاهده می شوند. همانگذاری مینام "انبارداری مواد اولیه"
طور که در  ، همانبعالوهگیرند. عامل قرار میمواد اولیه و کنترل موجودی مواد اولیه در یک 

تولید مورد  ابعادبندی صورت گرفته به منظور سنجش هشت نشان داده شده است، گروه جدول
عامل به عنوان  دوتوان مشاهده نمود که گیرد. در ارتباط با متغیر توزیع می تأیید قرار می

داری کاالهای ساخته انبار"اند که این دو عامل نیز با عناوین های اصلی شناسایی شده عامل
 . با توجه به جدولشوند مشخص می "حمل و نقل از کارخانه به مراکز توزیع و فروش"و  "شده

داری کاالهای ساخته شده و کنترل موجودی های انبارگردد که سؤالمشخص می هشت
د. در نتیجه، با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی، انکاالهای ساخته شده در یک عامل قرار گرفته

سؤال طراحی شده برای سنجش ابعاد مختلف متغیر عملیات مدیریت زنجیره  22از مجموع 
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با احتساب سؤاالت مربوط به متغیر عملکرد ، پرسشنامهحذف شد و در نهایت، سؤال  سهتأمین، 
 سؤال گردید.  29شامل ، شرکت

 تحلیل عامل اکتشافی متغیر عملیات مدیریت زنجیره تأمین . 3جدول
 بارهای عاملی های مورد بررسیمتغیرها و شاخص

       2عامل   0عامل   عملیات تدارکات

2ITP  15036  15321       

ITP3  15113  15121       

MW1  15316  15266       

MW2  15312  15901       

ICI1         

ICI2         

    2عامل   0عامل      عملیات تولید

PS1          

PS3          

P1          

P2          

P3        
 

  

P4      

 2عامل   0عامل         عملیات توزیع

FGW1          

FGW2          

ICO1          

ICO2          

ICO3          

OTP1          

OTP2          

 کایزرسازی : روش استخراج: تجزیه و تحلیل اصلی؛ روش چرخش: واریماکس با نرمال0توجه 
  به صورت ایتالیک مشخص شده است. 1551: بارهای عاملی بزرگتر از 2توجه 

، (0330) 0بنابر نظر فورنل و الرکر. با استفاده از تحلیل عامل تأییدی تحقیق ابزار سازه روایی
مورد  AVE، و شاخص CRشاخص مهم )بارهای عاملی، شاخص  سهبا توجه به  سازهروایی 

 با توجه بهگردد. شاخص به تفکیک بررسی می سهکه در این مقاله این  گیردارزیابی قرار می
را در  3192/1تا  5126/1 که بارهای عاملی متغیرهای تحقیق مقادیر شودآشکار می نهجدول 

متغیرهای را در رابطه با بارهای عاملی  5/1حداقل میزان ( 0330)فورنل و الرکر  گیرند.برمی
                                                           
1 . Fornell & Larcker 
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گر با که هر متغیر مشاهده داشتتوان اطمینان می ،بنابراین کنند.می مکنون تحقیق پیشنهاد
 .معنادار داردمتغیر مکنون مربوط همبستگی 

 PLS دررویکبا استفاده از  تحقیقاطالعات حاصل از تحلیل عامل تأییدی متغیرهای  .3جدول 

 های مورد بررسیشاخص تحقیق پنهان هایمتغیر
 بارهای

 عاملی
 پسماند

پایایی 

 ***مرکب

میانگین 

 ****واریانس

 عملیات
مدیریت زنجیره 

 تأمین

 تدارکات
(0.8579)* 

ITP 
(Q1,Q2)

** 
SCM1   

  

SCM2   

MW 

(Q3–Q6)
** 

SCM3   
SCM4   
SCM5   
SCM6   

تولید

(0.8425)* 

PS 

(Q7,Q8)
** 

SCM7   

  

SCM8   

P 

(Q9-Q12)
** 

SCM9   
SCM10   
SCM11   
SCM12   

توزیع

(0.8431)* 

 

FGW 

(Q13-

Q17)
** 

SCM13   

  

SCM14   
SCM15   
SCM16   
SCM17   

OTP 

(Q18,Q19)
** 

SCM18   

SCM19   

عملکرد شرکت

(0.6568)* 

FP 

(Q20-

Q23)
** 

FP1   

  FP2   
FP3   
FP4   

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

***Composite reliability=(Σλi)
2/[(Σλi)

2+(Σδi)] 
**** Average Variance Extracted=Σλi

2/n
 

  
با استفاده از بارهای  AVEو  CRهای ، شاخصسازهروایی  به منظور بررسی دقیق، همچنین

نظرات  CRدر رابطه با میزان آستانه  .اند شدهمحاسبه  CFAاز  بدست آمده عاملی استاندارد شده
را پیشنهاد  1/1میزان  (0333) 2چین و (2111)و همکاران  0گفنمختلفی ارائه شده است. 

. اند کردهتأکید  6/1در مطالعه خود بر مقدار ( 0333) 9حالی است که باگزی و یی، این در اند نموده
مشخص شده است میزان این نوع روایی در همه متغیرهای تحقیق  نه طور که در جدولهمان

                                                           
1. Gefen 

2. Chin 
1. Bagozzi & Yi 



 59                                                                                 ...نیتأم رهیزنج تیریمد اتیعمل یراهبرد نقش نییتب

در  1/1در این تحقیق، میزان آستانه پذیرش این روایی معادل با  است. از آنجاییکه 1/1تر از بیش
وجود  ازنشان بخش عنوان نمود که توان نتیجه حاصل را رضایتاست، مینظر گرفته شده 
هر برای  AVEاز سوی دیگر، شاخص  .است در هر یک از متغیرهای تحقیق سازگاری داخلی

را  5/1حداقل مقدار ( 0330)که فرونل و الرکر از آنجایی است. 5/1متغیر تحقیق باالتر از  چهار
کننده در نظر گرفت. توان نتیجه را قانعمی نمایند،عنوان می به عنوان سطح پذیرش این شاخص

مربوط به هر متغیر مکنون در  AVEو  CRهای شاخص بارهای عاملی و با توجه به مقادیر
مقادیر این  نه . در جدولسازه استگردد که ابزار تحقیق دارای روایی مشخص می تحقیق
 ها به تفکیک نشان داده شده است.شاخص

 های پژوهش و یافته هاتحلیل داده. 4

توصیفی و ماتریس همبستگی ابعاد  آمار 01در جدول . های توصیفی نمونه مورد بررسیداده
توان عنوان نمود که ابزار متغیرهای تحقیق نشان داده شده است. با استناد به این جدول می

ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق که با توجه به  برخوردار است. چرا بین پیشتحقیق از روایی 
 عملکرد شرکتبا متغیر  عملیات مدیریت زنجیره تأمینگردد که ابعاد متغیر مشخص می

 [.93] داردهمبستگی معناداری 

 
 های توصیفی متغیرهای تحقیقداده .01جدول 

انحراف  میانگین متغیرهای تحقیق

 معیار
(0) (2) (9)  

 عملیات مدیریت
 زنجیره تأمین

       (0) تدارکات

       (2)تولید 

      (9)توزیع 

       (1) عملکرد شرکت

این تحقیق،  که دراز آنجایی. های غذایی با استفاده از آزمون تحلیل واریانسمقایسه میانگین گروه
های مختلف غذایی مورد سنجش قرار گرفته است، به منظور بررسی قابلیت تعمیم نتایج به گروه

که با  استفاده شد چرا (ANOVA)کل صنعت مواد غذایی، از آزمون آماری تحلیل واریانس 
مدیریت عملیات  ابعاد متغیر هایبین میانگینگردد که استفاده از این آزمون آماری مشخص می

معناداری وجود دارد یا خیر. با های مختلف غذایی تفاوت در گروهکت عملکرد شر زنجیره تأمین و
عملیات  که ضریب معناداری متغیرهایمشخص شد توجه به نتایج حاصل از این آزمون، 

، 310/1، 311/1تدارکات، عملیات تولید، عملیات توزیع، و عملکرد شرکت به ترتیب برابر با 
توان چنین بیشتر است، می 15/1که میزان این ضرایب از است. با توجه به این 136/1، و 312/1

های گیری نمود که نمونه مورد بررسی از تجانس مناسبی برخوردار است و میان گروهنتیجه
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ناداری وجود ندارد و نتایج تحقیق قابل متغیرهای تحقیق تفاوت مع میانگین نظرمختلف غذایی از 
 است.  استان تهران به صنعت مواد غذایی تعمیم

تحلیل در این تحقیق، جهت  .(PLS) مدل معادالت ساختاری: رویکرد حداقل مربعات جزیی
مربعات جزیی با حداقل رویکرد های تحقیق، به منظور آزمون فرضیه بدست آمدههای داده

این رویکرد به علت وابستگی کمتر به اندازه  به کار رفته است. PLS-Graghاستفاده از نرم افزار 
مدل  رود.های تحقیق حاضر به شمار می نمونه، رویکردی مناسب جهت سنجش فرضیه

، بر روی هر شودطور که مشاهده می ه شده است. هماننشان داد یکدر شکل  تحقیق ساختاری
 و ضریب معناداری )داخل پرانتز( مشخص شده است.  مسیریک از مسیرها، ضریب 

 
 مدل ساختاری تحقیق .0شکل 

  
. با خالصه شده است 00مربوط به ضرایب مسیر و ضرایب معناداری در جدول  های داده

ضریب معناداری اثر عملیات تدارکات بر عملکرد که  شوداستناد به این جدول مشخص می
. به عبارت دیگر، عملیات شودبنابراین، این فرضیه تأیید نمیو است  36/0 شرکت کمتر از

م های دوبه فرضیه تدارکات بر عملکرد شرکت اثرگذار نیست. در مقابل ضرایب معناداری مربوط
ها دارد. به عبارت دیگر، عملیات تولید و توزیع اثراتی را بر و سوم نشان از تأیید این فرضیه

 گردند.  نجر به ارتقای عملکرد شرکت میو معملکرد شرکت اعمال نموده 

 های تحقیقنتایج آزمون فرضیه .00لجدو
 نتیجه (T-Values)ضریب مسیر استاندارد شده  های تحقیقفرضیه

H1 .رد (-15139) -15113 عملیات تدارکات بر عملکرد شرکت اثر دارد 

H2 .تأیید (05335) 15215 عملیات تولید بر عملکرد شرکت اثر دارد 

H3 .تأیید (25055) 15963 عملیات توزیع بر عملکرد شرکت اثر دارد 

توان عنوان نمود که عملیات توزیع در مقایسه با عملیات یم 00 ، با توجه به جدولهمچنین
که ضریب مسیر مربوط به عملیات توزیع بر عملکرد )برابر  تولید اثر بیشتری بر عملکرد دارد. چرا

 ( بیشتر است.%5/21( نسبت به ضریب مسیر عملیات تولید بر عملکرد )معادل %3/96با 
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 گیری و پیشنهادها . نتیجه5

با توجه به این شکل دهد. شده تحقیق حاضر را نشان میمونمدل نهایی آز دوشکل 
ط مستقیم های تحقیق بدست آورد. خطویهتری از آزمون فرضجزییهای  دادهتوان  می

طور  همانچین نمایانگر فرضیه تأیید نشده است. یید شده و خط نقطههای تأفرضیه دهنده نشان
گردد. به عبارت ارتقای عملکرد میعملیات تولید منجر به  شودهده میدر این شکل مشا که

تواند تأثیرات مثبتی را بر عملکرد بندی میمرتبط با پشتیبانی تولید و بسته دیگر، توجه به عملیات
این یافته تحقیقاتی با نتایج بدست آمده از تحقیقات ایوانز و مالی و بازار شرکت اعمال نماید. 

اظهار از تحقیق خود با تحلیل نتایج حاصل  ها آنکه  در یک راستا قرار دارد چرا( 0331)همکاران 
افزایش  منجر بههای تولیدی و عملیات مربوط به تولید شرکت توجه به سیستم کهداشتند 

چن و ل از تحقیق حاضر سازگار با یافته تحقیقاتی ، نتیجه حاصبعالوه. گرددمی شرکت وری بهره
 دانند.می است که حفظ رشد بلندمدت شرکت را در سایه مدیریت تولید امکان پذیر (2116) لیاو

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 مدل نهایی آزمون شده .2شکل 
 

دهد که عملیات توزیع دارای اثر مستقیم و مثبت بر ، نتایج تحقیق حاضر نشان میهمچنین
عملکرد شرکت است. در واقع، توجه شرکت به مباحث انبارداری کاالهای ساخته شده و حمل و 

زمان  که محصوالت شرکت در شودنقل مناسب این کاالها به مراکز توزیع و فروش موجب می
مناسب، مکان مناسب، و به میزان مناسب در اختیار مشتریان قرار گیرد و در نتیجه موجبات بهبود 

کنند که سیستم توزیع مناسب عنوان می( 2101) عملکرد شرکت را فراهم نماید. چن و الی

 عملکرد شرکت

 عملکرد مالی-
 عملکرد بازار-

 تدارک عملیات
 تدارکات 

 
 نقل مواد اولیه به کارخانه حمل و

 مواد اولیه انبارداری

 عملیات تولید
 پشتیبانی تولید 

 بندیبسته

 عملیات توزیع

 انبارداری کاالهای ساخته شده

حمل و نقل از کارخانه به مراکز توزیع 
 و فروش
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جهت گردد و بنابراین با یافته تحقیق حاضر هممنجر به ارتقای سودآوری و کارایی شرکت می
 چراکه ( در تناقض است0331یافته این تحقیق با نتیجه تحقیق استرن و رو )در مقابل، . است

زا بوده و اثرات منفی بر عملکرد ه سیستم توزیع برای شرکت هزینهاند کردهگیری کنتیجه ها آن
 گذارد.شرکت بر جای می

عملکرد که عملیات تدارکات اثری بر شود مشخص می دواز سوی دیگر، با توجه به شکل 
منجر به بهبود کند. به عبارت دیگر، مباحث حمل و نقل مواد اولیه و انبارداری شرکت اعمال نمی

و (، 2116و دیگران ) 0های داسپژوهشگردد. این یافته تحقیقاتی با نتایج عملکرد شرکت نمی
در تفسیر این یافته خود این پژوهشگران [. 93، 06]( هم راستا است 2111و دیگران ) 2سویینک

عملکرد تواند اثرات منفی بر کنندگان میکه برقراری ارتباط بیش از حد با تأمیناند اظهار داشته
بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق خود نشان ( 2116)و همکاران  جای گذارد. داسشرکت بر 

شرکت اعمال عملکرد تأثیر منفی بر  ،کنندگانارتباط با تأمین "بهینه"انحراف از سطح اند که داده
خود ارتباط بیش از  کنندگانتأمین که با هاییشرکت ،تئوری کارگزاری یا عاملیتبنابر کند. می

گیرند. به عنوان مثال ممکن است میدر معرض خطرات مختلفی قرار  ،کنندحدی برقرار می
عملکرد داشته باشند چرا که احساس کنندگان انگیزش کمتر جهت حفظ سطح باالیی از ینتأم
برای مدت زمان طوالنی مهیاست.  ها آنکنند حاشیه ایمنی باالیی دارند و منافع بازرگانی می

کنندگان جدید های فراهم شده از سوی تأمینمندی از فرصتاز احتمال بهرهشرکت  ،همچنین
 ،که عملیات تولیداند داشتهاظهار  (2111)، سوئینک و همکاران بعالوه [.93دد ]گرمحروم می

های کار یافته این در حالی است که کنند.نقش بیشتری را در بهبود عملکرد شرکت ایفا می
که عملیات تدارکات به طور مستقیم و داده است  نشان (0331)بروکشاو و ترزیوفسکی تحقیقاتی 

ی سپاراز محققین نیز بر نقش مثبت برون ، برخیهمچنینمثبت بر عملکرد شرکت اثرگذار است. 
های برخی یافتهبا  پژوهشبنابراین، نتایج این  [.19، 96] کننددر بهبود عملکرد شرکت تأکید می

 [.19، 96، 1] است در تناقض از تحقیقات
دهنده لزوم نشانآید که در فرآیند انجام کار به وجود می هادر هر تحقیق، برخی محدودیت

 گردد:جوانب احتیاط در تعمیم نتایج است. در ذیل به این موارد اشاره میرعایت 
های عینی در داده که ،شرکتعملکرد  هایشاخصبرخی  سنجشبرای در تحقیق حاضر، 

گونه این به طور معمول استفاده شده است. چرا که ذهنیهای ها موجود است، از پرسشمورد آن
های عینی، نتایج رسد استفاده از داده به نظر میشود. می ها محرمانه تلقیاطالعات در شرکت

های ایرانی، پست سازمانی با عنوان که در شرکتاز آنجایی، همچنین تری را ارائه دهد.واقعی

                                                           
1. Das 

2. Swink 
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دهنده مناسب از مدیریت عامل مدیریت زنجیره تأمین تعریف نشده است، برای یافتن پاسخ
مورد نیاز، مدیر یا مدیران اجرایی  های دادهپرسشنامه و شد تا با توجه به ماهیت درخواست می

های پرسشنامه را معرفی نماید. در برخی از موارد نیز مدیریت عامل مناسب برای پاسخ به سؤال
توان چنین عنوان نمود که صحت مود. در نتیجه مینخود نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام می

ه تشخیص مدیریت عامل در انتخاب مدیر یا مدیران های دریافتی تا حد زیادی منوط بپاسخ
 است.پرسشنامه مناسب جهت تکمیل 

های فعال در صنایع غذایی استان تهران است. تمرکز مطالعاتی این تحقیق بر شرکت ،بعالوه
گردد که موضوع مورد بحث در سایر صنایع بررسی شود و نتایج حاصل با صنعت لذا پیشنهاد می

توان مدل ارائه شده در این تحقیق را بر روی ، میبعالوهمواد غذایی مورد مقایسه قرار گیرد. 
عملیات کلی بر وضعیت صنایع ایرانی از لحاظ  یطیف صنایع مختلف بررسی نموده و نگاه

تواند پیشنهادهای نمود. این مورد می ر آن بر عملکرد شرکت کسبزنجیره تأمین و اث مدیریت
های صنفی ها و انجمنکاربردی خوبی در رابطه با وضعیت صنایع ایرانی به کارشناسان اتحادیه

در نهایت، به علت عدم توافق در نتایج حاصل از تحقیقات مختلف در رابطه با  مربوطه ارائه دهد.
کنندگان در بهبود عملکرد تأثیر عملیات تدارکات بر عملکرد شرکت، بررسی بیشتر نقش تأمین

 گردد. شرکت در صنایع مختلف پیشنهاد می
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