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 Abstract     چکیده

 یانیخود را با مشتر هاسازمان ان،یمشتر پیچیدهبا توجه به انتظارات ، امروزه

 ،هستند بهتر تیفیکو  تنوع محصول شیکه خواستار افزا نندیبیروبرو م

تأمین  یهارهیزنج نیخود را به رقابت ب یها، جاشرکت نیرقابت ببنابراین 

بر توان  ی راانسان هینوآورانه و سرما یکردهایرو ریتاثاین مقاله  داده است.

 تأمین رهیزنج یکپارچگی یانجینقش م با و عملکرد سازمان، یریپذرقابت

های مورد نیاز از آوری دادهمنظور جمعمورد بررسی قرار داده است. به

های استخراج شده استفاده پرسشنامه محقق ساخته، مبتنی بر جدول شاخص

شد، جهت بررسی روایی پرسشنامه، ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص 

سشنامه، آلفای کرونباخ مورد استفاده روایی محتوا و جهت تعیین پایایی پر

کنندگان دارای نفر از کارکنان، مدیران و تأمین 225ها از قرار گرفت. داده

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس شرکت ساختمانی ست به روش پیمایشی 

کل روش از  ی،محدود بودن حجم جامعه آمار دلیل بهآوری شده است. جمع

پژوهش از روش حداقل مربعات جزیی توسط استفاده شد. در این  یشمار

گیری و ساختاری استفاده شد. های اندازهمنظور بررسی مدلبه PLSافزار نرم

ی با تاثیر مثبت بر ابعاد مختلف انسان یهاهیسرما ونتایج نشان داد نوآوری 

های رقابتی و عملکرد یکپارچگی زنجیره تأمین، منجر به بهبود توانمندی

های انسانی و نوآوری هایی که به جایگاه سرمایه. سازمانشوندشرکت می

 در عرصه رقابت پیشرو هستند. ای دارند،توجه ویژه

 Today, given the complex expectations of customers, 
organizations find themselves facing customers who 
want to increase product diversity and better quality; 
therefore, competition among companies has replaced 
competition among supply chains. This paper examines 
the impact of innovation orientation and human capital 
on competitiveness and performance of organizations, 
with the mediating role of supply chain integration. A 
researcher-made questionnaire based on extracted 
index table is used to collect the required data, content 
validity ratio and content validity index and Cronbach's 
alpha are used to determine the validity and reliability of 
the questionnaire. Data are collected from a survey of 
225 employees, managers and suppliers with at least 
bachelor degree in SET construction co. Given the 
limited size of the statistical population, the sampling 
method is the total number method. In this study, partial 
least squares method using PLS software is used to 
evaluate structural and measurement models. The 
results showed that innovative approaches and human 
capital have positive effects on different aspects of 
supply chain integration, leading to improved 
competitive capabilities and firm performance. 
Organizations that pay particular attention to the 
position of human capital and innovation are at the 
forefront of competition. 
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  مقدمه  -1

 یرقابت یتبه مز دستیابی جهت ها گذشته، سازمان های در دهه

 یریتبه هنگام، مد یدمانند تول هایی یستمس یرو یشترب یدار،پا

 یرقابت یایمزا این که آن دلیل به جامع و... تمرکز داشتند. اما یفیتک

الزم برخوردار نبودند. تالش  یداریاز پا شدند، می یدرقبا تقل یلهبه وس

 بدون در نظر گرفتن شرکت یسازمان یندهایفرآ سازی ینهبه یبرا

 فایده یب یامر مشتریان و کنندگان تأمین خصوص به یرونی،ب های

در جهت  یکدیگر یکه با همکار هایی و سازمان رسید  ینظر م به

[. یکی 1داشتند] یعملکرد  بهتر داشتند، می بر گام یاهداف مشترک

mailto:mehrdad.shakib@kiau.ac.ir
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 باشد می بیشتر بازار سهم به رسیدن ها، شرکت اصلی های از دغدغه

 تشریک و هماهنگی داشتن با امر این موجود، مطالعات به توجه با که

 های توانمندی به رسیدن نتیجه در و تأمین زنجیره کل رد مساعی

 خدمات، کیفیت موقع، به تحویل نوآوری، داشتن جمله از رقابتی

 یرقابت بازارهای در[. 2]باشد نه کمتر و... قابل دستیابی میهزی

عالوه بر توجه به شرکت و  یدیو تول یاقتصاد های موجود، بنگاه

و نظارت بر منابع و عناصر  یریتخود را ملزم به مد ی،منابع داخل

 یرنظ هایی یتاساس، فعال این بر. اند مرتبط در خارج از شرکت نموده

 یع،توز ی،کاال، کنترل موجود یو انباردار ینگهدار ید،مواد، تول یهته

در سطح شرکت انجام  یناز ا یشکه پ یانو خدمت به مشتر یلتحو

تأمین منتقل شده است.  یرهدر حال حاضر به سطح زنج یرفت،پذ-یم

 یجادتأمین ، به عنوان عامل مهم ا یرهزنج یکپارچگی یان،م یندر ا

 یتأمین، نقش یرهعناصر مختلف زنج یانم یو همکار یهماهنگ

 یافتهتأمین  یرهموجود در زنج های در بهبود عملکرد شرکت یاتیح

 [.3است]

 ینبخود را به رقابت  یمنفرد، جا های شرکت ینرقابت ب مروزها

 یان،مشتر یچیدهتأمین داده است. با توجه به انتظارات پ های یرهزنج

 یشکه خواستار افزا بینند یروبرو م مشتریانی با را خود ها سازمان

به  تر یعسر یبهتر و دسترس یفیتک یین،پا ینهدر تنوع محصول، هز

 زنجیره یریتخود به مد یتموفق برای ها آن محصول هستند. سازمان

متمرکز  هایی یتدر فعال یکردرو ینا یراز آورند، یم یتأمین رو های

 یم[. با توجه به تحر4ارزش وجود دارد] ی یرهزنج یکاست که در 

 اجرای کار، و کسب یدر عرصه و فضا یاییو رقابت و پو یاقتصاد های

 یادیز یاربس اهمیت از ها پروژه یو اقتصاد کیفیت با موقع، به

و کنترل  یریتمد یقمهم از طر ینبه ا ابییکه دست ستبرخوردار ا

 یرهزنج یکپارچگی یهنوآورانه  در سا یکردهایو رو  یانسان یهسرما

و عملکرد شرکت حاصل   یریپذ-تأمین با هدف بهبود توان رقابت

پژوهش به  ینراستا و باتوجه به مطالب فوق، ا ین. در همگردد یم

نوآورانه و  یکردهایکه رو است یسوال اصل ینبه ا ییدنبال پاسخگو

و عملکرد سازمان با نقش  پذیری بر توان رقابت یانسان یهسرما

 دارد؟ یریتأمین چه تاث یرهزنج یکپارچگی یانجیم

 ینظر یفعارت -2

 ینظر پیشینه -1-2

مطرح 1928در سال   یکوبار توسط پ ینانسانی اول یهسرما اصطالح

 کار به 1958در سال   ینسرمدرن توسط ژاکوب م یاتشد، اما در ادب

 افرادی 1960 دهه در سپس. گرفت قرار بررسی مورد و شد گرفته

در سطح خرد و کالن   یلر، بکر ، م یسونشولتز ، دن ینسر،همچون م

افراد  یافتیانسانی )آموزش( و در یهدر سرما گذاری یهبه بحث سرما

،  یپت یلیامبه و یانسان یهمفهوم سرما یکاربرد جد ینپرداختند. اول

 یو که یزمان شود، ینسبت داده م یو حسابدار مل یرآمارگ یننخست

 ینظام آالت ینو ماش یزاتتجه های خسارت از یجنگ ناش های یانز

[. شواهد نشان داده که 5نمود] یسهمقا یانسان های خسارت را با

 یمیکارکنان سازمان، اثرات مستق های یتو قابل ها ییتوانا یشافزا

 صورتی [. در6بر عملکرد شرکت دارد] یجهمالی و در نت یجنتا روی بر

انسانی خود را درک کرده باشند  یروهایو ارزش ن یتاهم مدیران، که

 ها اصلی سازمان بشناسند و به آن های سرمایه عنوان-به را ها و آن

علمی و تخصصی  یگاهجا ارتقای جهت در تالش با کنند، اعتماد

 یجهانست به عملکرد برتر و در نتانسانی، خواهند تو های یهسرما

شده بر  یلتحم یرونیدرونی و ب یو فشارها یابندرقابتی دست  یتمز

 یانسان یرویبه ن زشو آمو یادگیری[. 7خود و سازمان را بکاهند]

فراهم  یدارپا یرقابت یتاست که مز ها ییدارا ترین از با ارزش یکی

 یتدارد. قابل یبا نوآور یکینزد یارفعال، رابطه بس یادگیریو  کند یم

شرکت را در مشارکت و انجام موفق  ییو توسعه، توانا یقتحق های

 [.10، 9، 8]دهد یم افزایش ها پروژه

هان  مطرح  هولی وسیله به 1985فهوم زنجیره تأمین، ابتدا در سال م

که برای  مختلفی های فعالیت و فرآیندها همه"شد و شامل مدیریت 

 و کسب پیوندهای ایجاد به و کنند جاد میمشتری نهایی ارزش ای

 کنند، کمک می "یافته بهبود و تر دستی قوی پایین و باالدستی کار

 کردن هماهنگ تأمین، زنجیره مدیریت مهم هدف یک[. 11]شود می

 صورتی به است، زنجیره مختلف های محدودیت یا ها فعالیت همه

 هزینه و کم شده نگهداری موجودی که هنگامی را کاالها بتوان که

 متأسفانه. داد قرار مشتریان اختیار در نیاز مورد زمان در است پائین ها

تأمین، برای تولید یک محصول یا خدمت،  جیرهای مختلف در زنشرک

 برای را دشواری وضعیت این و کنند همیشه با یکدیگر مشارکت نمی

 [. 12]آورد می وجود-به تأمین زنجیره مدیریت

گذشته یکی از موضوعات اصلی در ادبیات مدیریت  های دهه طول رد

زنجیره تأمین، نقش یکپارچگی به عنوان یک عامل مهم در رسیدن 

 یتأمین دارا یرهزنج یکپارچگی[. 15، 14، 13]باشد می به موفقیت

 یداخل یکپارچگی کننده، تأمین یکپارچگی ی،مشتر یکپارچگیابعاد 

تی در بازار جهانی شناخته و به عنوان یکی از مزایای رقاب باشد یم

 یرهکه در یکپارچگی زنج یشده است، بنابراین ضروری است تا عوامل

. زنجیره تأمینی که به درستی دتأمین نقش دارند، بررسی شون

این  همچنین دهد، می کاهش را ها یکپارچه شده است، هزینه

ارزش  نفعان ذی یکپارچگی برای شرکت، شرکای زنجیره تأمین و

چنانچه  دریافتند( 2003) همکاران و  راسنزینک[. 16]کند ایجاد می

میزان یکپارچگی در زنجیره تأمین بیشتر باشد، کیفیت محصول، 

تحویل، انعطاف پذیری فرآیند و رهبری هزینه نسبت به گذشته بهتر 

 های کرد که مکانیزم یان( ب1997)  یفین[. گر17خواهند شد]

 تحویل زمان ای یفهوظ چند های تیم مثل داخلی یکپارچگی

[. اسمیت و راسنزویک  18]دهد می کاهش را جدید محصوالت

( 2001(؛ تید  و همکاران )2001(؛ بارگلمن  و همکاران )1998)

 های نوآوری معناداری طور نشان دادند که یکپارچگی داخلی به

 طور به ابتدا ها [. شرکت21، 20، 19]بخشد می بهبود را محصول

و سپس یکپارچگی را به دیگر اعضای  شوند می یکپارچه داخلی

 فرآیند یک معموال ها . شرکتدهند یتأمین گسترش م جیرهزن

. کنند می دنبال آید، می وجود به مرحله سه طریق از که را یکپارچه

 شرکت دوم، مرحله در. ندارد وجود یکپارچگی هیچ اول، مرحله در

 با ها آن لجستیک های فعالیت شوند، می یکپارچه داخلی طور به ها

ل خرید، تولید و بازاریابی مث ای وظیفه واحدهای های فعالیت

آمده در  دست به یکپارچگی سوم، مرحله در و شود یکپارچه می

 و کنندگان دوم، به دیگر اعضای زنجیره تأمین مثل تأمین مرحله

تأمین  یرهزنج یکپارچگی بنابراین[. 22]یابد-می گسترش مشتریان
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 یرو عملکرد سازمان تاث پذیری مختلف توان رقابتابعاد  یبر رو

بر  یمثبت و معنادار یردارد و رقابت در بازار محصول تاث یمعنادار

 یبا توجه به سطوح مختلف اهرم مال یرتاث ینو ا گذارد می عملکرد

پژوهش بر  یرهای[. مبتنی بر این مطالعات، متغ23]کند یم ییرتغ

 :شود می یفبه صورت زیر تعر یاساس منابع پژوهش

 :پذیری قابتر

 یک یا یبخش اقتصاد یکشرکت،  یکو عملکرد  توانایی یمعنا به

با  یسهبازار در مقا یککشور در فروش و عرضه کاال و خدمات در 

حاضر در همان بازار است.  یها و کشورهابخش یرها، زشرکت یگرد

منبع منحصر  یکبه  تواند یدر طول زمان م یبیترک یرقابت ییتوانا

 [.25، 24]یابد توسعه ها شرکت تیرقاب یایمزا یبه فرد برا

 نوآورانه: ویکردهایر

 یکاست که راه  ها یکمنابع و تکن ید،جد های مهارت تصویب

به  یلتما یت،از خالق یدیجد یرقرار گرفتن در مس یسازمان را برا

از  برداری رهاصل بر به ینوآور یکرد. در روکند یو... فراهم م ییرتغ

 یچه در داخل سازمان و چه در خارج از آن است و نوآور ها یدها

اصل  ین. وجود ایستو توسعه درون سازمان ن یقمحدود به واحد تحق

 یسنت یکردو طرح نوآورانه نسبت به رو یدها یتعداد باال یجادباعث ا

 یادهو پ سازی شامل سه مرحله خلق، غربال یکردرو ین. اشود یم

 [.25است] یدها سازی

 :یانسان رمایهس

بر منابع موجود در مقاله هو و همکاران، منابع  یمبتن یدگاهاساس د بر

 یرقابت یایبه مزا تواند می فرد به و منحصر نظیر یارزشمند، نادر، ب

از دانش و  ای مجموعه ینکها یلبه دل یانسان یهشود. سرما یلتبد

 سرمایه توسعه. است ارزشمند هاست، شرکت یبرا یفرد ینروابط ب

 است که مربوط به فردی به منحصر یندهایشامل فرآ یانسان

. باشد می فردی تجارب و ها فرهنگ ها، شرکت های استراتژی

 به نسبت هستند برتر انسانی سرمایه دارای که هایی بنابراین، بنگاه

 [.24هستند] یبرتر دارای رقبا

 ملکرد سازمان:ع

که سازمان به اهداف خود با توجه به منابع  گردد یاطالق م یزانیم به

 [.25]یابد یشده دست م یافته یصتخص یو انسان یمال

 تأمین: یرهزنج کپارچگیی

 یبا شرکا یکشرکت به طور استراتژ یککه  ای است از درجه عبارت

موثر به  یابیدست یبرا یسازمان ینو ب یداخل یندهایفرآ ای، یرهزنج

الت، خدمات، اطالعات، پول و کارآمد محصو یاناهداف و جر

کم و  ینهبا هز یبا هدف ارائه حداکثر ارزش به مشتر یمات،تصم

 [.25، 24]کند می یسرعت باال همکار

 یتجرب پیشینه -2-2

سبز و عملکرد  ینوآور" ی ( در مقاله2019و همکاران ) دایونگ

که  یافتنددر "ینشده در چ یرفتهپذ های از شرکت یشواهد ،شرکت

وجود دارد و  یو عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار ینوآور ینب

 را ها بنگاه یندهعملکرد آ تواند یم یکه نوآور یافتند یاز نظر آمار

 یم کننده یدتول های نوآورانه شرکت یهارویکرد و ببخشد بهبود

داشته  یدارپا یعملکرد اقتصاد یبرا یبلند مدت یایمزا تواند

 یرهادغام زنج یاآ"با عنوان  ای ( در مقاله2019) یتیادی[. س26باشد]

نشان داد که  "کند؟-یکمک م یدارتأمین سبز به عملکرد پا

 یرهزنج عملیاتی های یتبر قابل یمثبت یرتأمین کننده تأث یکپارچگی

 یرهتأمین سبز با کمک زنج یرهزنج های فعالیت ینتأمین دارد، همچن

 یداربر عملکرد پا یمثبت و معنادار یرتاث یاتی،عمل های یتتأمین قابل

 یوندپ" ی ( در مقاله2018[. ژانگ و همکاران )27شرکت دارد]

انبوه و مدوالر  یساز یتأمین با سفارش یرهزنج یفیتک سازی یکپارچه

تأمین به  یرهزنج یفیتک سازی یکپارچهکه  یافتنددر "بودن محصول

و به طور  یداخل یفیتک یکپارچگیو  یرقابت یتمز یم،طور مستق

 یم افزایش را کنندگان تأمین یفیتک یکپارچگی یرمستقیم،غ

 یکپارچگی یرتاث" ی ( در مقاله2017[. کومار و همکاران )28]دهد

 یکپارچگیداشتند که  یانب "تأمین بر عملکرد شرکت یرهزنج

باعث بهبود  یدرون یکپارچگی و کننده تأمین یکپارچگی ی،مشتر

 یدی،بهبود عملکرد تول پذیری، انعطاف یشابعاد عملکرد شرکت )افزا

[. ون و همکاران 29]گردد ی( مها ینهو کاهش هز یگردش موجود

در کسب  یکپارچهتأمین  یرهزنج یریتنقش مد" ی ( در مقاله2016)

 تأمین یکپارچگی ی،مشتر یگیکپارچداشتند که  یانب "یرقابت یتمز

در سازمان شده  یرقابت یتمز یشباعث افزا یدرون یکپارچگی و کننده

[. هو و همکاران 30در بهبود عملکرد سازمان دارد] یو نقش مهم

تأمین  یرهزنج یکپارچگیبر  یانسان یهسرما یرتاث" ی ( در مقاله2016)

چندگانه  های مهارت ی،داشتند تعهد سازمان یانب "یو عملکرد رقابت

د ابعا یبر رو یمثبت یرچندگانه کارکنان تاث های و مهارت یریتیمد

 یکپارچگی کننده، تأمین یکپارچگیتأمین ) یرهزنج یکپارچگی

بر  یو مشتر یدرون یکپارچگی( دارد و یدرون یکپارچگیو  یمشتر

 ی ( در مقاله2016) ی[. کائو و ل24دارد] یرتاث یعملکرد رقابت

 توان رقابت یتأمین برا یرهزنج سازی یکپارچه ینوآور یکردرو"

نوآورانه بر  یکردهایداشتند که رو یانب "و عملکرد شرکت پذیری

 سازی یکپارچه یانجیو عملکرد سازمان با نقش م پذیری توان رقابت

و همکارانش  رمضانیان [.25دارند] یمثبت یرتأمین تاث یرهزنج

 یقاز طر یبر عملکرد مال یمحور ینوآور یرتاث" ی ( در مقاله1398)

 یکه نوآور افتندیدر "یرقابت های یتتأمین و قابل یرهزنج یکپارچگی

 یجهتأمین دارد. در نت یرهزنج یکپارچگی یبر رو یمثبت یرتاث یمحور

اثر  مانساز یریپذ-رقابت های یتتأمین بر قابل یرهزنج یکپارچگی

( در 1398و همکارانش ) ییکدخدا [.31خواهد داشت] یمثبت

 یرهارزش مشارکت زنج ینوآور یرتاث یابیارز"تحت عنوان  یپژوهش

 "در مخابرات لرستان یرقابت یتتأمین و مز یرهزنج یتتأمین، قابل

تأمین،  یرهزنج یارزش مشارکت ینوآور یانکه روابط م یافتنددر

 ینمثبت باشد. همچن تواند یم یرقابت مزیتتأمین و  یرهزنج یتقابل

 ی( دارایدست یینو پا یدست یانم ی،تأمین )باالدست یرهاصول زنج

 [. 32روابط است] یندر ا یاصالح یراتتاث یبرخ

 یمنابع انسان یریتمد یرتاث یلتحل" ی ( در مقاله1398) ینجبر ضرابر

با  "انشهر همد ییتأمین در اداره تعاون روستا یرهبر عملکرد زنج

توان  یشافزا برای ها که سازمان یافتمطالعات گذشته در یبررس



 

4 
  

5 (3) , 2020 

  3، شماره 5دوره 

 1399 ییزاپ

 فصلنامه پژوهشی

 

 ریتاث
یرو

ها
رد

ک
 ی

ما
سر

 و 
نه

ورا
وآ

ن
 هی

سان
ان

 ی
ت

قاب
ن ر

وا
ر ت

ب
ریپذ

 ی
د 

کر
مل

 ع
و

ش م
 نق

 با
ن،

ما
از

س
ی

نج
ا

ی ی
چگ

ار
کپ

 ی
نج

ز
ی

 ره
ن

می
تأ

 
ان

تم
اخ

 س
ت

نع
ص

در 
 

 یندهایو بهبود فرا یتا با استانداردساز کردند می خود تالش یرقابت

[. 33کنند] یدکمتر تول ینهبهتر و هز یفیتبا ک یخود محصول یداخل

و  یممستق یرتاث یبررس" ی ( در مقاله1396) یانمطبوع و استخر

 تأمین بر عملکرد سازمان یرهزنج یریتمد سازی یکپارچه یرمستقیمغ

 دهیاکردن و پ یریتمد ی،کنون ابتداشتند که با توجه به رق بیان "ها

شده است.  تبدیل ها اصل مهم در سازمان یکتأمین به  یرهزنج سازی

بازارشان،  یتموقع یو ارتقا یرقابت مزیت کسب منظور به ها سازمان

 را ها و آن یندخود تمرکز نما یدیو منابع کل ها یتبر قابل یستیبا

[. 34]یابندرقبا دست  ینبالقوه ب یرقابت یگاهجا یک به تا دهند پرورش

 یکپارچگی یزانم یبررس"تحت عنوان  ای ( در مقاله1396) یگلریب

 "آن بر عملکرد سازمان یرتأمین در صنعت ساختمان و تاث یرهزنج

 سازی یکپارچه یکردرو یکتأمین  یرهزنج یریتداشت که مد یانب

 که از تأمین باشد،یو کنترل مواد و اطالعات م ریزی برنامه یبرا

و بهبود روابط در  سازی یکپارچهدارد.  یانجر یانتا مشتر کنندگان

 می تأمین یرهزنج ییتأمین باعث بهبود کارا یرهزنج یاعضا ینب

 [.35]گردد

 پژوهش: یمفهوم مدل -3-2

که از مرور  باشد یم 1پژوهش مطابق شکل  یهاول یمفهوم مدل

 بین روابط دهنده مقاالت استخراج شده است که نشان یاتادب

چندگانه کارکنان،  های )مهارت یانسان یه. سرماباشد یم یرهامتغ

به  ینوآور یکرد( و رویرانچندگانه مد های و مهارت یتعهد سازمان

 ی،مشتر یکپارچگیتأمین ) نجیرهز یکپارچگیمستقل،  یرعنوان متغ

 یر( به عنوان متغیدرون یکپارچگی و کنندگان تأمین یکپارچگی

وابسته  یرو عملکرد شرکت به عنوان متغ پذیری و رقابت یانجیم

آمده است،  1اساس مقاالت بررسی شده که در جدول  بر است. یینها

بر  شده است. توجیه وریکئتروابط متغیرها در مدل مفهومی از نظر 

آمده  2در جدول پژوهش  یهاهیفرض یشنهادیپ یاساس مدل مفهوم

 است.

توجیه تئوریک مدل مفهومی پیشنهادی بر اساس مقاالت 1جدول   

ارتباط بین متغیرهای مدل مفهومی 

 پیشنهادی
 منابع

یکپارچگی زنجیره تأمین  سرمایه انسانی   
[24] , [36] , [37] , 

[38] , [39]  

یکپارچگی زنجیره تأمین  رویکرد نوآوری   
[25] , [31] , [40] , 

[41]  

عملکرد شرکت  رویکرد نوآوری   
[25] , [31] , [42] , 

[43] , [44]  

پذیری رقابت  یکپارچگی زنجیره تأمین   
[12] , [14] , [24] , 

[25] , [31] , [45]  

عملکرد شرکت  یکپارچگی زنجیره تأمین   
[25] , [28] , [31] , 

[46] , [47] , [48] , [49]  

عملکرد شرکت  پذیریرقابت   
[25] , [31] , [50] , 

[51] , [52]  

 

فرضیات پژوهش 2جدول   

 فرضیات

 سرمایه انسانی بر یکپارچگی زنجیره تأمین تاثیر معنادار دارد. -1

پذیری با نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تأمین سرمایه انسانی بر رقابت -2

 تاثیر معنادار دارد.

سرمایه انسانی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تأمین  -3

 تاثیر معنادار دارد.

 نوآوری بر یکپارچگی زنجیره تأمین تاثیر معنادار دارد.رویکرد  -4

 رویکرد نوآوری بر عملکرد شرکت تاثیر معنادار دارد. -5

پذیری با نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تأمین رویکرد نوآوری بر رقابت -6

 تاثیر معنادار دارد.

مین رویکرد نوآوری بر عملکرد شرکت با نقش میانجی یکپارچگی زنجیره تأ -7

 تاثیر معنادار دارد.

 پذیری تاثیر معنادار دارد.یکپارچگی زنجیره تأمین بر رقابت -8

 یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت تاثیر معنادار دارد. -9

 پذیری بر عملکرد شرکت تاثیر معنادار دارد.رقابت -10

 روش شناسی پژوهش -3

 یهاپروژه یاجرا نهیست در حال حاضر در زم یشرکت ساختمان

آب و  هیتصف ،یسازراه ،یساتیتاس ،یو ساختمان یصنعت ،یعمران

 انیو... فعال بوده و حسب نظر کارفرما یو شهر یفاضالب صنعت

 یجامعه آمار نقاط کشور را دارد. یکارگاه در اقص زیتجه یآمادگ

 های مختلف شرکت وو مدیران بخش کارکنانتمامی شامل  پژوهش

حداقل  یدارا ست یشرکت ساختمانکننده مینهای تأمدیران شرکت

با  یریگنمونهبرای  نفر بود. 225به تعداد  سانسیل یلیمدرک تحص

دقت در  یشبا هدف افزا یتوجه به محدود بودن حجم جامعه آمار

 پژوهشمربوط به  یهادادهاستفاده شد.  یج، از روش سرشماری کلنتا

و  هیو تجز یآورجمع 1398ماه  تیرتا  1397حاضر از اسفند ماه 

 شدند. لیتحل
روش حل مسئله پژوهش و گردآوری ی و کاربرداین پژوهش هدف 

آوری جمع .باشدیم یها توصیفی و پیمایشی از نوع همبستگداده

آوری اطالعات مورد نیاز فرضیات و روش میدانی و جمع از هاداده

آوری جام شد. برای جمعاهداف پژوهش با مراجعه به جامعه آماری ان

 اطالعات مربوط به مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق روش

 یهاداده یآورمنظور جمعبهای مورد استفاده قرار گرفت. کتابخانه

های ساخته بر اساس جدول شاخصنیاز، از پرسشنامه محققمورد 

های قبلی استخراج شده است زیر که از مرور و مطالعه پژوهش

گیری متغیرها به صورت طیف لیکرت ده گردید. نحوه اندازهاستفا

 موافقم یتا حدود (،2(، مخالفم )1است که به صورت )کامالً مخالفم )

 (( بوده است.5( و کامالً موافقم )4(، موافقم )3)
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پژوهش  یمدل مفهوم 1 شکل  

  
های شناسایی شدهشاخص 3جدول       

 منابع  تعریف عملیاتی متغیرها متغیرهای شناسایی شده عامل

ی
 سرمایه انسان

های چندگانه مهارت

 کارکنان

آموزش متقابل کارکنان -  

تخصص کارکنان -  

تعهد مستمر، عاطفی و هنجاری ارتباطات -  

نظر افراد و  های مورداشتراک ارزش -

 سازمان

گردش شغلی مدیران -  

های جانبی خارج از حیطه انجام فعالیت -

 شغلی توسط مدیران

[5] , [6] , [7] , [8] , 

[9] , [10] , [24] , 

[33] , [53] , [54] , 

[55] , [56] , [57] , 

[58] , [59] , [60]  

 تعهد سازمانی

های چندگانه مدیرانمهارت  

ن
ی زنجیره تأمی

 یکپارچگ

یمشتر یکپارچگی طریق از مشتریان با اطالعات تبادل -   

اطالعاتی هایشبکه  

ارتباط نزدیک سازمان با مشتریان -  

نظرخواهی و مشارکت مشتریان در فرایند  -

 طراحی محصوالت جدید

بازخوردگیری از مشتریان -  

وفاداری مشتریان -  

طریق  از کنندگانتأمین با اطالعات تبادل -

اطالعاتی هایشبکه  

کنندگان روابط طوالنی مدت با تأمین -

 توانمند

کنندگان در نظرخواهی و مشارکت تأمین -

 فرایند تغییرات طراحی محصوالت جدید

های غیرمحوریبرون سپاری فعالیت -  

های هماهنگی و ارتباط مکرر بین بخش -

 مختلف سازمان

های مختلف سازمان یکپارچگی اهداف بخش -

سازمانبا هدف اصلی   

های مختلف ادغام برنامه سازمانی بخش -

 سازمان با یکدیگر

[12] , [14] , [16] , 

[17] , [18] , [19] , 

[20] , [21] , [22] , 

[23] , [24] , [25] , 

[28] , [29] , [30] , 

[31] , [32] , [33] , 

[34] , [35] , [47] , 

[61] , [62]  

 

کنندگانتأمین یکپارچگی  

یدرون یکپارچگی  

رویکرد 
ی

نوآور
 

یهمکار ندیفرا - مشارکت  

های جدیدپذیرش ایده -  

گام برای حل مسالهبهشیوه گام -  

یفرد تیخالق -  

یساز تیظرف -  

یهمکار ندیفرا -  

ازهایکردن ن مشخص -  

کارگیری دانشخلق و به -  

استفاده از منابع جدید -  

[25] , [26] , [31] , 

[63] , [64]  

 توانمندسازی

 دانش

توان 
ت

ی )رقاب
ی ترکیب

رقابت
-

ی(
 پذیر

پذیری بازاررقابت کیفیت عملکرد محصوالت -   

کیفیت مطابقت محصوالت -  

قابلیت اطمینان محصوالت -  

دوام محصوالت -  

تحویل به موقع محصوالت -  

عرضه به موقع محصوالت -  

های رقابتیاستراتژی -  

بازار محوری -  

رهبری و مدیریت -  

بندی منعطفبودجه -  

اصالح فرایندهای عملیاتی -  

پذیری تغییر سرعت حجم تولیدانعطاف -  

[7] , [8] , [9] , [10] , 

[23] , [30] , [32] , 

[31] , [61] , [25] , 

[65] , [24] , [66] , 

[67]  

پذیری استراتژیکرقابت  

پذیری سازمانیانعطاف  

ت
 عملکرد شرک

گذاری اولیهمیزان سرمایه - عملکرد مالی  

بازگشت سرمایهنرخ  -  

حقوق صاحبان سهام -  

سودآوری شرکت -  

فروش شرکت -  

سهم بازار شرکت -  

کیفیت محصوالت -  

قیمت محصوالت -  

وری کارکنانبهره -  

[6] , [23] , [25] , 

[26] , [27] , [29] , 

[34] , [31] , [34] , 

[68] , [69]  

 عملکرد بازار

 عملکرد انسانی

 

خبره مدیریت زنجیره  7پرسشنامه جهت تعیین روایی در اختیار 

برای بررسی روایی تامین و منابع انسانی و سازمانی قرار گرفت، 

و شاخص روایی  ضریب نسبی روایی محتوا محتوایی به شکل کمی، از

باالی محتوا  ییروا ینسب بیضرکلیه محاسبات  استفاده شد. محتوا

و ی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت محتوابوده، لذا روایی  99/0

 ییلذا شاخص روا ،بوده 79/0از  شتریشاخص روایی محتوا ب ریمقاد
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جهت تعیین پایایی، پرسشنامه نهایی در  .باشدیم مورد تایید زیآن ن

نفر از جامعه آماری مورد نظر قرار گرفت و با استفاده از  30اختیار 

آورده شده  4ن و نتایج در جدول آلفای کرونباخ مقدار پایایی تعیی

است. نتیجه آزمون نشان داد که مقدار آلفای محاسبه شده کل و 

باشد، لذا قابلیت اعتماد می 7/0برای هر یک از متغیرها بزرگتر از 

 )پایایی( و سازگاری درونی سواالت پرسشنامه در حد قابل قبول است.

 تجزیه و تحلیل داده های تحقیق -4

 ئه شده استارا 5در قالب جدول  ،بررسی مورد ماریاطالعات جامعه آ

پایایی پرسشنامه مبتنی بر آلفای کرونباخ 4 جدول  

 آلفای کرونباخ متغیرها

 871/0 سرمایه انسانی

 791/0 ینوآور رویکرد

 812/0 ی زنجیره تأمینکپارچگی

 836/0 پذیریرقابت

 766/0 عملکرد شرکت

 876/0 پایایی کل

 

کلی جامعه آماری مورد بررسیسیمای  5 جدول  

 درصد فراوانی تعداد فراوانی جنسیت

 %27 60 زن

 %73 165 مرد

 درصد فراوانی تعداد فراوانی تحصیالت

 %69 155 لیسانس

 %28 64 فوق لیسانس

 %3 6 دکتری

 درصد فراوانی تعداد فراوانی سن

23- 32 87 39% 

33-42 99 44% 

43-52 27 12% 

 %5 12 52باالتر از 

 درصد فراوانی تعداد فراوانی سابقه کار )سال(

1-5 76 34% 

6-10 82 36% 

11-15 21 9% 

16-20 28 13% 

 %8 18 20باالتر از 

 بررسی مدل پژوهش -1-4

، نرمال بودن لکیورویشاپ-رونوفیآزمون کلموگرف اسمبا استفاده از 

های پرسشنامه بررسی شد. با توجه به سطح آزمون که برابر داده

ها است، داده 021/0و  043/0بزرگتر از سطح معناداری برابر  ،05/0

های ناپارامتریک جهت کنند و از آزموننمی از توزیع نرمال پیروی

 شود.بررسی فرضیات استفاده می

 

 

هاآزمون نرمال بودن داده :6جدول   

 سطح معناداری تعداد آماره مشاهدات

اسمیرونوف-کلموگرف  450/0  225 021/0  

900/0 شاپیروویلک  225 043/0  

 

باشد. در  50 از کمتر نمونه نباید حجم حداقل معادالت ساختاری در

باشد،  5/0کمتر از  (KMO) نیاولک ر،یم سر،یکاصورتی که مقدار 

ها برای معادالت ساختاری مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن داده

توان با احتیاط بیشتر به معادالت ساختاری باشد می 69/0تا  5/0بین 

باشد،  7/0که مقدار آن بزرگتر از پرداخت. اما در صورتی 

ها برای تحلیل فرضیات مناسب های موجود در بین دادههمبستگی

 (KMO) نیاولک ر،یم سر،یکاخواهد بود. از آنجا که مقدار شاخص 

است، تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است.  835/0برابر 

است که  05/0تر از همچنین مقدار معناداری آزمون بارتلت، کوچک

دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی نشان می

 مناسب است.

کفایت نمونه گیریاندازه 7جدول   

 آماره  آزمون

 835/0 گیری کفایت نمونهاندازه (KMO)کایسر، میر، اولکین 

 34/10390 تقریب کای دو کرویت بارتلت

 254 درجه آزادی 

 000/0 معناداری 

از آزمون فورنل الکر استفاده شد. اگر  قیابعاد مدل تحق ی بررسیبرا

-واحدی را اندازهی هایی که خصیصههمبستگی بین نمرات آزمون

باشد. کند باال باشد، پرسشنامه دارای اعتبار همگرا میگیری می

باشند، ها کامال ً از هم جدا میدهد که سازهجدول ذیل نشان می

یعنی مقادیر قطر اصلی برای هر متغیر پنهان از همبستگی آن متغیر 

جهت  با سایر متغیرهای پنهان انعکاسی موجود در مدل بیشتر است.

های نیکویی برازش مطابق جدول زیر استفاده برازش مدل از شاخص

توان نتیجه گرفت که اساس برآوردهای ارائه شده میشده است. بر

مدل تست شده در جامعه مورد نظر از برازش نسبتاً خوب و قابل 

 قبولی برخوردار بوده است.

 یهستند، ابتدا بار عامل یانعکاس یهاهیگو یکه دارا ییهادر مدل

و  استخراج شده انسیوار نیانگیسپس شاخص متوسط م ،هاهیگو

یی روا یرگیاندازه یبرا بیگردد که به ترتیمحاسبه می بیترک ییایپا

اگر بار  .شودیبکار برده م قیتحق یرهای)اعتماد( متغیی ای)اعتبار( و پا

شده و از آن  در نظر گرفته فیباشد رابطه ضع 3/0کمتر از  یعامل

قابل قبول است و اگر  6/0تا  3/0 نیب یبار عامل، شودینظر مصرف 

 هاهیکه گو دادنشان  جیمطلوب است. نتا یلیخ ،باشد 6/0بزرگتر از 

 اند.مدل از دقت الزم برخوردار بوده یرهایگیری متغجهت اندازه

 هیکل یاستخراج شده برا یهاانسیوار نیانگیمقدار شاخص متوسط م

باشند. یهمگرا م ییروا یرها، دارایمتغ یعنی ،5/0از  شتریب رهایمتغ

 یسازگار ازاست که نشان  شتریب 7/0از  زین یبیترک ییایشاخص پا

 دارد. قیتحق یانعکاس یریگاندازه یهامدل یدرون
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 واگراشاخص فورنل الکر جهت بررسی شاخص روایی تشخیصی یا  8جدول 

 ردیف متغیرها 1 2 3 4 5

 1 سرمایه انسانی 1    

 2 یکپارچگی زنجیره تأمین 769/0 1   

 3 رویکرد نوآوری 617/0 677/0 1  

 4 پذیریرقابت 499/0 536/0 509/0 1 

 5 عملکرد شرکت 510/0 590/0 411/0 766/0 1

 های مربوط به مدل نیکویی برازش آماره 9جدول 

 برازش نتیجه مقادیر پژوهش مالک نماد های برازششاخص

 خوب برازش X2/df 3≥ 54/2 مربع بر درجه آزادی-تقسیم کای

 خوب برازش RMSEA 08/0≥ 03/0 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

 خوب برازش GFI 9/0≤ 94/0 شاخص نیکویی برازش

 خوب برازش AGFI 9/0≤ 91/0 برازش تعدیل شدهشاخص نیکویی 

 خوب برازش CFI 9/0≤ 95/0 ایشاخص برازش مقایسه

 خوب برازش IFI 9/0≤ 93/0 شاخص برازش افزایشی

 خوب برازش NFI 9/0≤ 92/0 شاخص برازش نرم

 خوب برازش NNFI 9/0≤ 96/0 شاخص برازش غیرنرم

 برازش خوب 2R 67/0≤ 76/0 ضریب تعیین

  

های روایی و پایایی متغیرهامقادیر شاخص 10جدول   

 متغیرها
پایایی ترکیبی 

(CR) 

متوسط واریانس 

 (AVE)استخراج شده 

 700/0 874/0 سرمایه انسانی

 643/0 905/0 رویکردهای نوآوری

 620/0 873/0 یکپارچگی زنجیره تأمین

 594/0 766/0 پذیریرقابت

 655/0 943/0 عملکرد شرکت

 

گیری و بخش ساختاری مدل، پس از بررسی برازش بخش اندازه

که شاخصی برای بررسی  GOFبرازش کلی مدل از طریق معیار 

باشد، استفاده شد زا میدرون بینی متغیرهایبرازش مدل جهت پیش

که مقدار آن بین صفر تا یک قرار دارد. این معیار از طریق رابطه زیر 

 شود:محاسبه می

𝐆𝐨𝐟 = √𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ × 𝐑𝟐̅̅̅̅  

نشانه میانگین مقادیر اشتراکی  Communalities به طوری که

-های درونسازه Squares Rمقدار میانگین مقادیر  R2 هر سازه و

دست به R2 مقادیر ضریب تعیین 9زای مدل است. بر اساس جدول 

و با توجه به  76/0آمده است. همچنین مقدار اشتراکی برابر است با 

که به عنوان مقادیر ضعیف،  36/0و  25/0، 01/0اینکه سه مقدار 

 65/0معرفی شده است. حاصل شدن مقدار GOF متوسط و قوی برای

 نشان از برازش قوی کلی مدل پژوهش دارد.  GOF برای

 های پژوهش:آزمون فرضیه

ور بررسی روابط بین متغیرها یا همان فرضیات پژوهشی از منظبه

توان رویکرد معادالت ساختاری استفاده شد که در این خصوص می

های جدید آماری و بیان داشت که مدل معادالت ساختاری از روش

های تجزیه و تحلیل چند متغیره است که ترین روشیکی از قوی

نس و الگوسازی علّی اطالق برخی هم به آن تحلیل ساختاری کواریا

کنند. در پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی می

 و بوت استراپینگ به مدل سازی روابط بین متغیرها پرداخته شد.

برای شناسایی قدرت و جهت روابط میان عناصر از تخمین استاندارد 

ان بارعاملی هرچه میز. [47باشند] 5/0باید باالی  که شوداستفاده می

بیشتر باشد قدرت روابط بیشتر است. برای بررسی معناداری باید آماره 

t سازی )بوت استراپینگ( یا از خودگردان ،این منظور هبرآورد شود. ب

باشد  96/1باالی  t. اگر مقادیر آماره شدنایف استفاده  برش جک

مده دست آدهند کلیه ضرایب بهنتایج نشان می رابطه معنادار است.

در روابط بین متغیرها مثبت بوده است، بنابراین مدل در حالت 

 قابل مشاهده است. 11استاندارد و معنادار است. نتایج در جدول 
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 در حالت استاندارد پژوهش مدل: 2 شکل

 

 

  در حالت معنادار پژوهش مدل 3شکل 

 

 

 بررسی فرضیات پژوهش 11جدول 

شماره 

 فرضیه

ضریب  متغیر

 β مسیر 

مقدار 

 tآماره 

سطح 

 معناداری

وضعیت 

 میانجی وابسته مستقل فرضیه

 تایید 000/0 553/23 771/0  تأمین رهیزنج  یکپارچگی سرمایه انسانی 1

 تایید 001/0 828/3 364/0 تأمین رهیزنج یکپارچگی یریپذرقابت یانسان هیسرما 2

 تایید 001/0 705/4 411/0 تأمین رهیزنج یکپارچگی عملکرد شرکت یانسان هیسرما 3

 تایید 000/0 120/3 211/0  تأمین رهیزنج  یکپارچگی ینوآور کردیرو 4

 تایید 000/0 883/4 423/0  عملکرد شرکت ینوآور کردیرو 5

 تایید 001/0 551/3 358/0 تأمین رهیزنج یکپارچگی یریپذرقابت ینوآور کردیرو 6

 تایید 001/0 222/10 554/0 تأمین رهیزنج یکپارچگی عملکرد شرکت ینوآور کردیرو 7

 تایید 000/0 985/2 182/0  یریپذرقابت تأمین رهیزنج یکپارچگی 8

 تایید 000/0 369/3 231/0  عملکرد شرکت تأمین رهیزنج یکپارچگی 9

 تایید 003/0 206/2 041/0  عملکرد شرکت یریپذرقابت 10
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 و پیشنهادات گیرینتیجه -5

توان بیان داشت می گردد. در خصوص این فرضیهتایید می 1فرضیه 

های مختلفی در انجام امور شغلی خود کارکنانی که از مهارت

نمایند که امور محوله را به نحو درستی می برخوردار هستند، سعی

سازمان، سعی دارند همواره انجام دهند، همچنین کارکنان متعهد به 

حس تعلق سازمانی خود را از طریق انجام کار به شکل مطلوب نشان 

های فنی، ادراکی و انسانی مهارت دهند. عالوه بر این مدیرانی که از

های مهم مدیران است برخوردار باشند، سعی دارند یک که از مهارت

ز این طریق محیط کاری مناسب برای کارکنان خود فراهم آورده و ا

نمایند و به ایجاد اتحاد سازمانی و انسجام درونی سازمان کمک می

در نهایت ابعاد یکپارچگی زنجیره تأمین را گسترش خواهند داد. 

 باشد.( می2016نتیجه فوق همسو با نتیجه مقاله )هو و همکاران، 

بکر و گردد. این نتایج با نتایج مقاالت )تایید می 3و  2های فرضیه

مطابقت دارد. کارکنان یکی  (1389، فطرسو  گییب؛ 2001، کارانهم

های کاری آن ها در از منابع مهم مزیت رقابتی هستند و کلیه مهارت

تواند باعث بهبود عملکرد سازمان سایه یکپارچگی زنجیره تأمین می

و افزایش توان رقابتی سازمان گردد، پس این سرمایه انسانی است که 

های دیگر کننده میزان تمایز یک سازمان با سازمان در نهایت تعیین

 است.

گردد. نوآوری باعث ایجاد رویکردهای تایید می 5و  4های فرضیه

های جدید سازمانی در قالب نحوه انجام امور و یا ایجاد فعالیت

جدیدی خواهد شد. در نهایت این رویکردها باعث ایجاد یکپارچگی 

گردد که در نهایت باعث بهبود عملکرد زنجیره تأمین در سازمان می

 سازمان

 باشد.( می2016لی،  و شود. نتایج فوق همسو با نتایج مقاله )کائومی

گردد. هدف اصلی هر سازمانی ایجاد یک تایید می 7و  6های فرضیه

زنجیره تأمین یکپارچه و همسو با اهداف سازمان است که این امر 

ها باشد ن خالقیت و نوآوری در سازمانتواند متاثر از توجه به میزامی

که تا چه اندازه سازمان به نیازهای مشتریان و بازار توجه دارد. توجه 

پذیری و به این موضوع از جانب سازمان باعث افزایش توان رقابت

؛ 2016 لی، و کائو) گردد. نتایج مقاالتبهبود عملکرد سازمان می

( با نتایج 2004و همکاران،  امی؛ 2016و همکاران،  نوی؛ پ2002گوان، 

 فوق مطابقت دارد.

گردد. یک سازمان هر چقدر دارای مشتریان تایید می 9و  8های فرضیه

تواند به سودآوری بیشتری دست یابد و این امر وفادار بیشتری باشد می

گردد. زمانی سازمان به باعث بهبود عملکرد مالی و غیرمالی سازمان می

ی دست خواهد یافت که تأمین کنندگانی همسو با اهداف پذیری باالیرقابت

کننده ها را ارزیابی نموده و به عنوان تأمینسازمان داشته باشد و عملکرد آن

مناسب انتخاب شوند. سازمان باید با ایجاد فرهنگ انسجام بین کارکنان از 

های کاری به بهبود یکپارچگی سازمان توجه داشته باشد طریق ایجاد تیم

پذیری در بازار خواهد شد و با بهبود ه این انسجام باعث بهبود توان رقابتک

پذیری عملکرد سازمان نیز بهبود خواهد یافت. نتایج مقاالت )لی، رقابت

 ؛ اسمیت و رینرسن،1997گرفین،  ؛2003همکاران،  و راسنزویک ؛2000

و  نیفل ؛2001؛ بارگلمن و همکاران، 2001تید و همکاران،  ؛1998

 کننده نتایج فوق است.( تایید2010همکاران، 

توان بیان داشت گردد. در تببین این یافته میتایید می 10فرضیه 

های کنونی است و بدون پذیری یک اصل مهم در سازمانکه رقابت

ها بتوانند در محیط توان انتظار داشت که سازمانپذیری نمیرقابت

سود دست یابند که این مسئله در متغیر امروزی فعالیت نموده و به 

نهایت باعث بهبود عملکرد مالی و غیرمالی سازمان خواهد شد. این 

 (2016 لی، و کائو ؛1393و همکاران،  هی)قاسم نتیجه با نتیجه مقاالت

  همسو است.

 پیشنهادات کاربردی

ها در زمان غیبت یا ترک خدمت ترین مشکالت سازمانیکی از اساسی

کند که این امر با اثرگذاری بر روی ران بروز میکارکنان و مدی

-یکپارچگی درونی، یکپارچگی زنجیره تأمین را با چالش مواجه می

-کند، بنابراین مدیران سازمانی باید در وظایف مختلف حیطه کاری

های گوناگون شغلی به کارکنان شان چرخانده شوند، همچنین مهارت

اده گردد. این امر باعث آموزش داده شود و از گردش شغلی استف

های جانبی خارج از حیطه شغلی با انجام فعالیت گردد تا پرسنلمی

های مختلف سازمان برخوردار های بخشاز توانایی ادغام برنامه خود

 (. =553/23t، مقدار 771/0، ضریب 1شوند )با استناد به فرضیه 

حل مسائل و گام و مشارکتی برای بهسازمان با استفاده از شیوه گام

تولید محصول جدید، زمان چرخه تولید محصوالت را کاهش دهد، 

تواند از تکنیک مهندسی مجدد فرایندهای بدین منظور سازمان می

های مهندسی معکوس هایی در خالف جهت فعالیتکار و شیوهوکسب

تواند تا حدود زیادی به باقی بهره ببرد. با این تکنیک سازمان می

، 5عرصه رقابت امیدوار باشد )با استناد به فرضیه  ماندن خود در

 (.=883/4t، مقدار 423/0ضریب 

ترین عوامل دستیابی به یکپارچگی زنجیره تأمین شناخت یکی از مهم

کنندگان توانمند است، به همین دلیل سازمان بایستی با ایجاد تأمین

اط کنندگان اصلی و توانمند، ارتبشبکه تبادل اطالعات با تأمین

کنندگان در نظرخواهی و مشارکت تأمینتنگاتنگی برقرار نماید. 

روابط طوالنی مدت سبب  فرایند تغییرات طراحی محصوالت جدید

گردد )با استناد و بهبود عملکرد سازمان می کنندگان توانمندبا تأمین

 (.=369/3t، مقدار 231/0، ضریب 9به فرضیه 

های مختلف تشکیل دهد بخش هایی با اعضای مختلفی ازسازمان تیم

و این افراد به معرفی محصوالت و خدمات جدید سازمان در بازار 

-هماهنگی و ارتباط بین بخشبپردازند. تشکیل تیم باعث گسترش 

های مختلف و ادغام برنامه سازمانی بخش، های مختلف سازمان

های مختلف سازمان با هدف اصلی سازمان یکپارچگی اهداف بخش

می ، در نتیجه افراد تیم هنگام معرفی محصوالت و خدمات،گرددمی

، 8هایی باید متمرکز باشند )با استناد به فرضیه دانند بر چه ویژگی

 (. =985/2t، مقدار 182/0ضریب 

 پیشنهادات آکادمیک

تاثیر سایر ابعاد سرمایه انسانی به طور همزمان بر روی یکپارچگی 

گیرد مانند: رضایت شغلی، استرس زنجیره تأمین مورد بررسی قرار 

های تولیدی موضوع مورد مطالعه در سیستم کارکنان، تجربه و... .

مختلف از جمله سیستم تولید سفارشی، ناب، چابک و.... مورد بررسی 

عواملی که سبب  دست آمده مقایسه گردد.قرار گیرد و با نتایج به



 

10 
  

5 (3) , 2020 

  3، شماره 5دوره 

 1399 ییزاپ

 فصلنامه پژوهشی

 

 ریتاث
یرو

ها
رد

ک
 ی

ما
سر

 و 
نه

ورا
وآ

ن
 هی

سان
ان

 ی
ت

قاب
ن ر

وا
ر ت

ب
ریپذ

 ی
د 

کر
مل

 ع
و

ش م
 نق

 با
ن،

ما
از

س
ی

نج
ا

ی ی
چگ

ار
کپ

 ی
نج

ز
ی

 ره
ن

می
تأ

 
ان

تم
اخ

 س
ت

نع
ص

در 
 

گردد میی در سازمان فرد تیخالقتقویت نوآوری سازمانی و 

 شناسایی و در موضوع مورد مطالعه مورد بررسی قرار گیرد.

 مراجع -6
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