
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

  911-921 صص -9313 تابستان -دوم ، شمارهپنجمسال  ت،یریدر مد یمطالعات کمّ
  
  

مديريت زنجيره تأمين بر مزيت رقابتي و عملکرد مديريت زنجيره تأمين بر مزيت رقابتي و عملکرد   هايهايندندييتأثير فراتأثير فرا

  ساپکو(ساپکو(  سازماني )مطالعه موردي شرکتسازماني )مطالعه موردي شرکت

  
 32/13/3121  :افتیدر خیتار  2 يعيشف يدکتر مرتض

 11/1/2121 :پذیرش تاریخ   2 پگاه تارمست
 
 

 چکیده 
زنجیره تأمین به عنوان یک سازه اصلی  ها و تحقیقات مختلفی، مدیریتدر طی چند سال اخیر در نظریه

مرتبط با عملکرد سازمانی مطرح شده است. با توجه به گسترش روز افزون رویکرد مهدیریت زنجیهره   
تأمین، مقاله حاضر به بررسی تأثیر آن بر عملکرد سازمانی از طریق مداخله مزیت رقابتی پرداخته است. 

-یپهژوهش و بها اسهتفاده از روش توصهیف     ینظهر  ینبه این منظور پژوهشگران ضمن مرور کامل مبها 
به روش تصادفی از بهین اعضهای مجموعهه زنجیهره تهأمین       ینمون  آمار یو با انتخاب اعضا یشیپیما

پژوهش را با استفاده روش معادالت  یهاهیشرکت طراحی و تأمین قطعات ایران خودور )ساپکو(، فرض
پژوهش نشان داد که مدیریت زنجیره تهأمین بهه    جینتا اند.ساختاری و رگرسیون مورد سنجش قرار داده

دهد. همچنین مزیت رقابتی بها  طور مستقیم مزیت رقابتی و نیز عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار می
شدت رابطه میهان مهدیریت زنجیهره     ،دار دارد. اما با مداخله مزیت رقابتیعملکرد سازمانی رابطه معنی
شود.. در نهایت آزمون برازندگی مهدل بیهانگر برآزنهدگی مهدل و     قویت میتأمین و عملکرد سازمانی ت

 مناسب بودن آن برای مجموعه زنجیره تأمین شرکت ساپکو است.  

 مدیریت زنجیره تأمین، مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی: کلیدی هایهواژ
 

                                                                                                                   
 m_shafiee277@yahoo.comدانشگاه آزاد اسالمی مرکز شیراز. 4

 Pegah_tarmast@yahoo.com دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی .0
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 مقدمه و بیان مسأله -2
محصهوالت افهزایش یافتهه و محصهوالت دارای     امروزه با توجه به توسعه صنعتی دنیها، تنهوع   

اند. با توجه به وجود قطعات فراوان در بعضهی از ایهن محصهوالت،    های خاصی شدهپیچیدگی

شود، اما سازماندهی تهأمین مهواد اولیهه،    نیاز به سازماندهی تولید و ساخت قطعات احساس می

د کلیه قطعات در داخهل شهرکت   . تهیه و تولیآالت و منابع انسانی، مشکالت زیادی داردماشین

ترین آن نحوه سازماندهی نیهروی انسهانی و نیهز ایجهاد     آورد که مهممشکالت زیادی به بار می

. به مهرور زمهان،   (Chopra et al. 2007: 19است )منابع اضافی در زمان تغییرات بازار و تقاضا 

تر است از منابع تولید خارج که برای سازماندهی مناسب تأمین قطعات، به اندهها دریافتسازمان

ههای تولیهدی   . چهرا کهه سهازمان   تفکر زنجیره تأمین شکل گرفهت  ، لذااز سازمان استفاده شود

توانند به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن شرایط پیرامونی خود، تنهها بهر   دریافتند که نمی

ههای  (. سهازمان Kaminsky et al. 2005: 125مهدت تأکیهد کنیهد)   کارایی درونی و منافع کوتهاه 

کنونی نیازمند هماهنگی دقیق برای تدار  مواد اولیه و تحویل به موقع بهه مشهتری هسهتند تها     

ها را کاهش دهند، دریافت و تحویل به موقع داشهته باشهند و در نهایهت رضهایت     بتوانند هزینه

د بهه عنهوان   توانمشتری را کسب کنند. با توجه به موارد مطرح شده، مدیریت زنجیره تأمین می

(. مهدیریت زنجیهره تهأمین    Farley, 1997: 43راهکاری مؤثر و مفید در این زمینه مطرح شهود) 

تهرین  ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تأمین در بهینهعبارت است از فرآیند برنامه

یهه،  هها و ذخیهره مهواد اول   حالت ممکن. مدیریت زنجیره تهأمین دربرگیرنهده تمهامی جابجهایی    

باشهد.  موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می

ریزی و کنترل مهواد و اطالعهات   سازی برای برنامهمدیریت زنجیره تأمین یک رویکرد یکپارچه

باشد که از تأمین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلهف در یهک   می

ههای مهورد اسهتفاده بهرای     ای از روشمجموعهه ان جریان دارد. مدیریت زنجیهره تهأمین،   سازم

ه ای که به کنندگان، تولید کنندگان، انبارها و فروشندگان به گونهمینأثر و کارای تؤیکپارچگی م

های سیستم و تحقق نیازهای خدمات، کاالهها بهه تعهداد صهحی  در     منظور حداقل کردن هزینه

(. بهه ایهن   Ganeshan et al. 1999: 36)در زمان مناسب تولید و توزیهع گردنهد  مکان مناسب و 

مهدیریت  ( 4 مدیریت زنجیهره تهامین دارای سهه فراینهد اصهلی اسهت کهه عبارتنهد از:        ترتیب 

شود تا فرایندها مهوثرتر و کهاراتر   اطالعات: گردش مناسب و انتقال صحی  اطالعات باعز می
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هها بسهیار   در زنجیره تهامین موضهوع همهاهنگی در فعالیهت     تر گردد.گشته و مدیریت آن آسان

اهمیت دارد. مدیریت اطالعات هماهنگ و مناسب میان شرکا  باعز خواههد شهد تها تهاثیرات     

( 0 های دیگر وجود داشهته باشهد.  ها و سرعت، دقت، کیفیت و جنبهگیریای در تصمیمفزاینده

از مرحله تهیهه مهواد خهام تها محصهول       های فیزیکیمدیریت لجستیک: این بخش کلیه فعالیت

( 6 شهود. .. را شهامل مهی  .های حمل ونقهل، انبهارداری، زمانبنهدی تولیهد و    نهایی شامل فعالیت

ترین مباحز زنجیره تهامین اسهت و تهاثیر شهگرفی بهر همهه       مدیریت روابط: این بخش از مهم

های آغهازین در زنجیهره   ها در زنجیره تامین و سط  عملکرد آن دارد. بسیاری از شکستزمینه

ههای  تامین معلول انتقال ضعیف انتظارات و توقعات و نتیجه رفتارهایی اسهت کهه بهین طهرف    

پیوندد. در توسعه هر زنجیهره تهامین یکپارچهه، توسهعه اطمینهان و      درگیر در زنجیره بوقوع می

بهرای کسهب    اعتماد در میان شرکا  و طرح قابلیت اطمینان برای آنها از عناصر بحرانهی و مههم  

 (. Handfield et al., 1998: 25) موفقیت است

ها ابتدا به منظور مقابله بها تغییهرات شهدید    دهد که شرکتمطالعه سیر تحول مدیریت نشان می

محیطی و بهبود عملکرد سازمانی و سپس برای کسب سهم بازار بیشتر و کسب مزیت رقهابتی،  

های خودروسازی با توجه بهه کمیهت   اند. شرکتهمدیریت زنجیره تامین را مورد توجه قرار داد

اند. در کشور ما نیهز  های پیشرو در این زمینه بودهگسترده مجموعه قطعات خوردو، جز شرکت

شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین شهرکت خودروسهازی خاورمیانهه بها شهرایط مهذکور       

کو( بها مهدیریت زنجیهره    روبرو است که به این منظور، شرکت طراحی و تأمین قطعهات )سهاپ  

تأمین این مجموعه بزرگ در صدد افزایش عملکرد و کسب مزیت رقابتی است. مطالعهه مبهانی   

نظری مرتبط بیانگر آن است، در صورتی که اجزا و فرایند مهدیریت زنجیهره تهأمین شهرکت از     

 .Liam etalاثربخشی الزم برخوردار نباشد، پیامدهای سازمانی با مشکل همهراه خواههد بهود )   

دهند که مدیریت اثربخش زنجیره تأمین با اثرگذاری مثبت بر این مطالعات نشان می(. 4 :2004

 ,Fatihاجزا و عناصر آن از جمله نیروی انسانی موجب افزایش عملکهرد، رضهایت مشهتریان )   

 شود. ( میLiam etal. 2004: 6شود )سب مزیت رقابتی میک( و کاهش بدبینی و 371 :2011

فراینهد  تأثیر بر آمد تا در قالب یک طرح پژوهشی با علم به این موضوع، در صدد آن نگارنگان 

را مورد بررسی قهرار  شرکت ساپکو مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی 

( اجزای مهدیریت زنجیهره تهأمین    4 :. در این راستا سؤاالت پژوهشی زیر مطرح شده استدده
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به عنوان تأمین کننده قطعات ایران خودرو که با تأمین کنندگان بسیاری سهروکار   شرکت ساپکو

آیا مدیریت زنجیره تأمین بر کسب مزیت رقابتی شرکت مهدیریت طراحهی و   ( 0دارد کدامند؟ 

آیا مدیریت زنجیره تهأمین در ایهن شهرکت    ( 6تأمین قطعات ایران خودرو )ساپکو( تأثیر دارد؟ 

شود؟ و در نهایت بین مزیت رقابتی و عملکرد ایهن شهرکت   زمانی میموجب بهبود عملکرد سا

مهدیریت  ( تأثیر کدام یک از فرایندهای سه گانه مدیریت اطالعات، 4ای وجود دارد؟ چه رابطه

 بر مریت رقابتی و عملکرد سازمانی شرکت ساپکو شدیدتر است؟ مدیریت روابطو  لجستیک

بررسی تأثیر مدیریت زنجیهره  ف اصلی این تحقیق در راستای پاسخگویی به سؤاالت فوق، هد

کهه در قالهب آزمهون    بهوده  تأمین بر کسب مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی در شرکت ساپکو 

 گردید.یک مدل مفهومی انجام 

 

 مبانی نظری پژوهش -0

 مفهوم مدیریت زنجیره تأمین  -2-0
مختلفی از مدیریت زنجیره تأمین ارائه شده اسهت؛ امها قبهل از آن الزم اسهت مفههوم      تعاریف 

ههای مهرتبط بها    مین مشتمل بر تمام فعالیتأزنجیره تزنجیره تأمین بیان شود. بر اساس تعریفی 

جریان و تبدیل کاالها از مرحله ماده خام )استخراج( تا تحویل به مصرف کننهده نههایی و نیهز    

 .Nikam etal) عاتی مرتبط با آنها است و از اجهزای زیهر تشهکیل شهده اسهت     های اطالجریان

تواننهد  شامل تامین کنندگان اولیهه )کهه خودشهان مهی    ، مین باالدستأ( زنجیره ت4: (113 ,2004

مهواد سرچشهمه    کهه همهه ایهن مسهیرها از    آنها  مونتاژ کننده یا سازنده باشند( و تامین کنندگان

شهامل  ، ( زنجیهره تهامین داخلهی   0 ی این قسمت خرید و حمل است.های اصلگیرد. فعالیتمی

های حمل شده بهه سهازمان   های استفاده شده به وسیله یک سازمان در تبدیل دادههمه پردازش

شود تا زمانی کهه  هاست، از زمانی که مواد وارد سازمان میبه وسیله تامین کنندگان به خروجی

ها اینجا شامل حمل مهواد،  کند؛ فعالیتزمان حرکت میمحصول نهایی برای توزیع به خارج سا

شهامل همهه   ، ( زنجیره تامین پهایین دسهت  6 کنترل کیفیت است. مدیریت موجودی، ساخت و

فرایندهای درگیر در توزیع و تحویل محصوالت به مشتریان نهایی است. خیلهی زیهاد مشهاهده    

پهذیرد. اینجها   گهردد، پایهان مهی   شود که زنجیره تامین وقتی محصول واگذار یا مصرف مهی می

 . (Nikam etal. 2004, 113) بندی، انبار و حمل استها شامل بستهفعالیت
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تبهدیل مهواد،    های مرتبط با جریان کهاال و ای است که همه فعالیتطور کلی زنجیره تامین، زنجیرهه ب

 4شهکل شهود.  شهامل مهی  مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به مصرف کننهده را   از

 (.Laudon & Laudon, 2002دهد)جریان کاال و مواد را در طی مدیریت زنجیره تأمین نشان می

  

 

 

 

 

 

 جریان کاال و مواد را در طی مدیریت زنجیره تأمین.4شکل

 

مین تلفیقی است از أمدیریت زنجیره تتوان گفت که با پذیرش این تعریف از زنجیره تأمین، می

که در جهت بهبود دسترسی به مواد اولیه، ساخت محصوالت و یا خهدمات و  است هنر و علم 

ههای زنجیهره   سازی فعالیتمدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه رود.انتقال آن به مشتری بکار می

درجههت   طریهق بهبهود در روابهط زنجیهره     های اطالعاتی مرتبط بها آنهها از  تامین و نیز جریان

لهذا، مهدیریت زنجیهره تهامین     ؛ شهود و مستدام، مشتمل می  دستیابی به مزیت رقابتی قابل اتکا

ههای اطالعهاتی   جریهان  های زنجیره تهامین و نیهز  سازی فعالیتست از فرایند یکپارچها عبارت

 ها در زنجیره تامین تولید و عرضه محصولسازی فعالیتطریق بهبود و هماهنگ مرتبط با آن از

(Laudon & Laudon, 2002). 
 

  مزیت رقابتی -0-0
عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسهه بها رقبها از نظهر      1مزیت رقابتی

ها یا ابعهاد ههر شهرکتی    مزیت رقابتی تمایز در ویژگی. (06: 4625 مشتریان است )جی. کیگان،

)تریسهی و   کنهد )ارزش بهتر( به مشهتریان مهی  است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا 

های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی کهه  مزیت رقابتی ارزش(. 4642همکاران، 

تهوان  به ایهن ترتیهب مهی   (. Porter, 1990: 116) های مشتری باالتر استها از هزینهاین ارزش

های منحصر به فرد یک واحهد اقتصهادی اسهت کهه     ای از تواناییمزیت رقابتی مجموعهگفت، 
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توجهه بهه   آورد. نفوذ به بازارهای دلخواه و برتری بر رقبا را بهرای آن واحهد فهراهم مهی     اجازه

تعاریف فوق و سایر تعاریف ارائه شده در مورد مزیت رقابتی گویهای ایهن اسهت کهه ارتبهاط      

های عرضه شهده  های عرضه شده شرکت و ارزشرد نظر مشتری، ارزشهای مومستقیم ارزش

کند. چنانچه از دیهدگاه مشهتری   توسط رقبای شرکت الزامات و ابعاد مزیت رقابتی را تعیین می

ههای مهورد   های عرضه شده رقبا بیشتر به ارزشهای عرضه شده شرکت با ارزشمقایسه ارزش

توان گفت کهه آن شهرکت در یهک یها چنهد      می ،ر باشدتنظر و انتظامات او سازگارتر و نزدیک

شهود  شاخص نسبت به رقبای خود دارای مزیت رقابتی است به نحوی که این مزیت باعز می

که شرکت در عرصه بازار نسبت به رقبای خهود در نزدیکهی بهه مشهتری و تسهخیر قلهب وی       

 برتری داشته باشد.
 

  عملکرد سازمانی -3-0
 دارد فعالیهت را یکجها در بهر    مفهوم فعالیت برای انجهام کهار و نتیجهه آن    ای است کهواژهعملکرد 

(Halachmi, 1999: 59). بنهابراین، عملکهرد یهک سهازة کلهی      نتیجه عمل است در حقیقت عملکرد .

تبهدیل یهادگیری بهه رفتهار      توان گفهت عملکهرد  است که بر چگونگی انجام عملیات اشاره دارد. می

به رفتارهای بالفعهل و قابهل مشهاهده و    لذا  .است نه خود یادگیری یادگیرینتیجه است. یعنی  آشکار

، عملکهرد  2(. به زعم مورهد و گهریفین al et Bourne .2003 :315) شودگفته می گیری عملکرداندازه

دهنهد )مورههد و   عبارت است از مجموع رفتارهایی که افراد در ارتباط با شهغل از خهود نشهان مهی    

عملکرد عبارت است از به نتیجهه رسهاندن وظهایفی کهه از     (. به عقیده کاسیکو، 460: 4644گریفین، 

تهرین  معهروف (. Cascio, 1989: 204طرف سازمان بر عهده نیهروی انسهانی گذاشهته شهده اسهت )     

فرایند تبیهین کیفیهت اثربخشهی و    »( ارائه شده است: 0550تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران )

شهود:  (. طبق این تعریف، عملکرد به دو جز  تقسیم میNeely et al. 2002)« کارایی اقدامات گذشته

که توصیف کنندة چگونگی استفاده سازمان از منهابع در تولیهد خهدمات یها محصهوالت       3( کارایی4

( 0است، یعنی رابط  بین ترکیب واقعهی و مطلهوب درونهدادها بهرای تولیهد برونهدادهای معهین؛ و        

درج  نیل به اههداف سهازمانی اسهت. ایهن اههداف معمهوالً در قالهب         که توصیف کنندة 4اثربخشی

هایی نظیر فراوانی، ارائهه  مناسبت )درج  انطباق برونداد با نیازهای مشتریان(، در دسترس بودن )جنبه

دار و فاصله فیزیکی(، و کیفیت )درجه تحقهق اسهتانداردهای مهورد نیهاز(     های اولویتدر میان گروه

در تعریفی جامع از عملکهرد، بهه جهز  کهارایی و      5(. رابینزollery et al. 1996: 29Dشوند )تبیین می
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آفرینی، تهأخیر در حضهور بهر    های شخصی نظیر حادثهاثربخشی در وظایف محوله، به برخی از داده

توانند معیارهای مناسهبی بهرای سهنجش عملکهرد     کند که میسرکار، غیبت و کندی کار هم اشاره می

 (.655: 4644نز، باشند )رابی

 

 مدل مفهومی تحقیق  -3

وری عوامل تولید در هر زنجیهره  چنان که ذکر شد، مدیریت زنجیره تأمین از ارکان اساسی بهره

باشد و ضمن اینکه برای بقا و تداوم فعالیت خود با عوامل مختلفهی ارتبهاط دارد، بهر    تأمین می

گانه تحقیهق  های سهکه از ارتباط مؤلفه 0شکلبرخی از متغیرهای سازمانی  نیز تأثیرگذار است. 

شهود،  دهد. چنهان کهه مشهاهده مهی    تشکیل شده است، چهارچوب مفهومی تحقیق را نشان می

مدیریت زنجیره تأمین اثر مستقیم بر عملکرد سازمانی دارد. همچنین مدیریت زنجیره تهأمین از  

د داشت. مدیریت زنجیهره تهأمین   طریق مزیت رقابتی اثر غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی خواه

کنندگان، ارتبهاط بها مشهتری، سهط      به طور مفهومی دارای پنج بُعد همکاری استراتژیک تأمین

گذاری اطالعات، به تأخیر انداختن یا تأخیرات اسهت.  گذاری اطالعات، کیفیت اشترا اشترا 

کیفیهت، نهوآوری    های اصهلی مزیهت رقهابتی عبارتنهد از: قیمهت/ هزینهه،      از طرف دیگر مؤلفه

محصول، قابلیت اطمینان تحویل، زمان ورود به بازار. در نهایت عملکرد بازار و عملکرد مهالی،  

 (.Suhong etal., 2004: 108اند)های سنجش عملکرد سازمانی بودهمؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . چهارچوب مفهومی تحقیق0شکل

 مدیریت زنجيره تأمين
    5                ك  أ        

  5                

 5         ح      ك       

 5            ك             

      أ                أ     

 عملكرد سازمانی
  5        5      :                 

          ع5             5        

    5      5      5        :     ج    

     ج             

 مزیت رقابتی
       /      

       

 خ                 

 ص ل          
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   های تحقیقاجزای مدل مفهومی و فرضیه -4
چنان که ذکر شد مدیریت زنجیره تأمین یک عامل کلیدی و استراتژیک در افزایش اثربخشهی و  

تهأمین را بایهد یکهی از    آید. بر این اساس مدیریت زنجیهره  تحقق اهداف سازمانی به شمار می

هها نیازمنهد پهایش، نظهارت،     های حیاتی مدیریت سازمان نامید کهه هماننهد سهایر حهوزه    حوزه

ههای  یابی، بهبود و نهایتاً سوق یافتن به سوی سرآمدی بوده، برای کسب و تقویت مزیتعارضه

شهود  یرقابتی، سنجش عملکرد، بهبود مستمرو مدیریت کارا و اثربخش آن الزامی محسهوب مه  

(Robert etal. 1999: 33به این منظور مؤلفه .)   گیرنهد کهه   مهی های مختلفی مورد اسهتفاده قهرار

 ترین آنها به شرح زیرند:مهم

گروهی،تأمین کنندگانی  همکاری و مشارکت طریق از. همکاری استراتژیک تأمین کنندگان. 2

 اساسهی  ههای و توانمنهدی  رقابتی هایمزیت توانندندارند، می رقابت توان تنهائی به هرکدام که

 جههت  بهتهر  خهدمات  ارائهه  و تولید به تأمین زنجیره قالب در همکاری با و کرده ترکیب را خود

 نموده استفاده یکدیگر تجارب از هاسازمان حالت این در به عالوه  بپردازند. دربازار بقا  و دوام

 بهه طهورکلی   ایهن رو  از یابد.می افزایش تهدیدات محیطی برابر در آنها مانور قدرت و کارایی و

 عمهده صهورت   دلیهل  دو به تأمین هایزنجیره در هاسازمان و هاشرکت مشارکت گفت توانمی

 تسههیم  طریق از کارائی به نیاز ( 0شرکا ،  دیگر رقابتی هایمزیت از استفاده به نیاز( 4 :گیردمی

 (. 4626شرکا  )اشتدلر،  دیگر با منابع

هایی گفتهه  به همه فرآیندها و فناوری مدیریت ارتباط با مشتری. مدیریت ارتباط با مشتری. 0

ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفهظ و ارائهه خهدمات    ها و سازمانشود که در شرکتمی

رود. اصول مدیریت ارتباط با مشتری، چگهونگی ایجهاد موفهق یهک     بهتر به مشتریان به کار می

رای آن را برای ارتباط با مشتریان، از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیسهتمی تها   سیستم و اج

 (.Scott etal., 2012کند )های مختلف بیان مینگهداری آن در زمان

توانند با هم پیونهد یابنهد   ها میراهی که با کمک آن شرکتگذاری اطالعات. . سطح اشتراك3

ی اطالعهات  گهذار سهازد، بهه اشهترا    گی را ممکن میمندی از مزایای یکپارچو در نتیجه بهره

ترین اطالعاتی که برای دستیابی به یکپارچگی در زنجیره تأمین الزم اسهت  . مهمشودنامیده می

ههای زمابنهدی   های تقاضا، برنامهه بینیها و پیشتوان شامل دادهتا به اشترا  گذاشته شود را می

اعضهای زنجیهره    ت مواد و همچنین سط  موجهودی های محصوالت جدید و تغییراتولید، داده
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یابهد کهه موانهع جریهان روان اطالعهات در      ی اطالعات وقتی تحقق میگذاردانست. به اشترا 

تهرین ایهن موانهع دیهدگاه سهنتی روابهط       طول زنجیره تأمین برداشته شده یا حداقل شوند. مهم

. امهروزه  (Russell etal. 2009: 113)های تهأمین اسهت  تقابلی به جای روابط تعاملی در زنجیره

روند که بر روی اهداف کلهی  های همیار پیش میهای تأمین به سمت انجمنی از شرکتزنجیره

گیرد. ایهن  توافق دارند و هر کدام توانایی ویژه خود را برای ارزش آفرینی در زنجیره به کار می

سپاری با به کارگیری یابد. برونیسپاری روز به روز بیشتر گسترش مفرایند در ادامه روند برون

شود متفاوت اسهت.  پیمانکار فرعی که در آن فقط یک کار مشخص به متخصص آن واگذار می

تأمین لزوماً همیشهگی نیسهت و حتهی ممکهن اسهت تنهها بهرای         این شراکت جدید در زنجیره

 .برداری از یک فرصت بازار شکل گیردبهره

گذاری اطالعات حدی را بررسهی  کیفیت. کیفیت اشترا  گذاری اطالعات.. کیفیت اشتراك4

هها را بهر طهرف    هها، نیازههای سهازمان   کند که تا آن حد اطالعات مبادله شده بهین سهازمان  می

گهذاری اطالعهات را شناسهایی    سازند. تعدادی از محققان چند ویژگی مهم کیفیهت اشهترا   می

گی، را مطالعه کردند: محتوا، صحت، تاز( چهار ویژگی اطالعات 4343اند. نیومن و سگو )کرده

اساس صحت، فراوانهی،   ( اطالعات را بر4332) مک کورمک(. Donlon, 1996: 58) و فراوانی

. کیفیت اطالعات یک معیهار  بینی مورد بررسی قرار دادقابلیت اطمینان، و قابلیت دسترسی پیش

( اسهتدالل کهرد   4332گهوان) مهک   اسهت. مدیریت زنجیره تهأمین  مهم برای مفید بودن سیستم 

شود موقعی که اطالعات کیفیت باال داشته باشد، قابل دسترسی، دقیق و مربوط باشد، تصور می

جنبه دارد: دقت، قابلیت دسترسی،  نُهکه اطالعات مفید است. در این مطالعه، کیفیت اطالعات، 

موضوع، قابلیت وصول،  به موقع بودن، ارتباط داخلی، ارتباط خارجی، جامعیت، مرتبط بودن با

 و اطالعات بروز شده.

به تأخیر انداختن یک اصطالحی در مدیریت زنجیره تأمین  .6 . به تأخیر انداختن )تأخیرات(5

است که به نوعی استراتژی کسب و کار اشاره دارد که طی آن اقهداماتی در جههت بهه تعویهق     

گیهرد تها سهودآوری    ورت مهی گذاری در تولید محصول یها ارائهه خهدمات صه    انداختن سرمایه

بحهز   (.Friedman, 2006: 593شهود ) احتمالی حداکثر و میزان ریسک و مخاطره حهداقل مهی  

جدایش بخشهی از  ارتباط دارد. نقطه  7تأخیر در مدیریت زنجیره تأمین با موضوع نقطه جدایش

 ههای مسهتقیم مشهتری اسهت را از بخشهی کهه بهر مبنهای        که درگیر بها سهفارش  تأمین زنجیره 
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ای است که در آن نقطه جدایش نقطه سازد. از منظری دیگرجدا می ،کندریزی فعالیت میبرنامه

های نوسانی مشهتری و تولیهد،   موجودی استراتژیک به عنوان نقطه جدایش ذخیره، بین سفارش

کند. میزان کند. نقطه جدایش به افزایش کارایی و اثربخشی در زنجیره عرضه کمک میتغییر می

شهود. بهه   تر کردن نقطه جدایش به مشتری نههایی بیشهتر مهی   کارایی و اثربخشی با نزدیکاین 

تأخیر انداختن نقطه تغییر محصول خطر مواجه شدن با کمبهود و همچنهین مهازاد موجهودی را     

 (.Kannan etal., 1998: 6) دهدکاهش می

توانند نسبت به رقبای ی میهای تکنولوژی، مدیریت و بازاریابها در زمینهرکتعالوه بر این، ش

(. به طور کلی عوامهل زیهر سهازنده    Lyman etal., 2002: 616باشند) خود، مزیت رقابتی داشته

 (:45-46: 4646مزیت رقابتی هستند: )خدادادحسینی و عزیزی، 

هاسهت.  یکی از عوامل اصلی سازنده مزیت رقابتی رهبری در قیمهت/ هزینهه  . قیمت/ هزینه. 2

دستیابی به رهبری هزینه به این معنا است که یک واحد کسب و کار به تولید کننهده یها تهأمین    

های دسهتیابی بهه ایهن مههم و     ها در صنعت خود تبدیل شود. معموالً راهکننده با کمترین هزینه

جهویی در مقیهاس، منحنهی    بازار افزایش کهارایی، اسهتفاده از صهرفه    تبدیل شدن به رهبر هزینه

تجربه و نظایر آن است. همچنین در اغلب موارد صاحبان کسب و کارهایی که از این استراتژی 

هههای ترفیههع فههروش و نظههایر آن کننههد کمتههر بههر روی تحقیههق و توسههعه و روشتبعیههت مههی

هها لزومهاً بهه معنهای فهروش بهه       بری در هزینهکنند. باید توجه داشت که رهگذاری میسرمایه

ای با کمترین هزینه محصول را تولیهد  ترین قیمت در بازار نیست. ممکن است تولید کنندهپایین

ههای کسهب و کارهها    ترین نباشد و این موضهوع بهه اسهتراتژی   کند، اما در قیمت فروش ارزان

ها دست یابد حتهی در شهرایطی کهه    وابسته است. شرکتی که به مزیت رقابتی رهبری در هزینه

تواند نتایج مفیدی از این مزیت خود بگیرد. اما با وجهود تمهام   نیروی رقابتی قوی باشند نیز می

 های تکنولوژی رقبا به شدت تهدید شود. تواند توسط پیشرفتاین موارد، این مزیت می

شود و سازمان کهارا  رزیابی میکارایی با معیار هزین  مورد نیاز برای تولید خروجی ا. کارایی. 0

ههای رقیهب داشهته    های همسان با سهازمان سازمانی است که هزینه کمتری برای تولید خروجی

دست پیدا کنهد. یهک راه   « هزین  پایین»کند تا به مزیت رقابتیباشد. کارایی به سازمان کمک می

تهرین  وری اسهت. مههم  رهها به روشی بها بیشهترین بهه   رسیدن به کارایی باال، استفاده از ورودی

وری نیروی انسانی است که معمهوالً بهه وسهیل  میهزان     ها بهرهبخش کارایی برای اغلب سازمان

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

998  پگاه تارمست یعيشف یدکتر مرتض ، 

 

شود. اگر موارد دیگر را ثابت فرض کنیم، سهازمانی کهه   گیری میخروجی به ازا  هر فرد اندازه

باشد. در آن صنعت دارا می وری را دارد، کمترین هزین  تولید را نیزبه ازا  هر فرد باالترین بهره

 به بیان دیگر سازمان مذکور از مزیت رقابتی مبتنی بر هزینه برخوردار است.

باشند که قابهل اعتمهاد هسهتند. بهه     کاالها و خدمات با کیفیت، کاالها و خدماتی می. کیفیت. 3

ن طراحهی  کند که کاالها یا خدمات، کاری را که برای انجهام آ طوری که این اعتماد تضمین می

دهند. تأثیر کیفیت باالی محصول بهر مزیهت رقهابتی، تهأثیر دوگانهه      اند، به خوبی انجام میشده

بهرای شهرکت تولیدکننهده بهه      8مهار  است: اول اینکه، ارائه محصوالت با کیفیت باال، شههرت 

ههای  دههد کهه قیمهت   آورد. شهرت افزایش یافته مار  شرکت نیز به وی اجازه مهی ارمغان می

تری را برای محصوالت خود مطالبه کند. دوم، اثر کیفیت بر مزیت رقابتی از کهارایی بیشهتر   باال

گیرد و لذا هزین  پایین به ازا  هر واحد محصول، بها کیفیهت بهاالتر محصهول همهراه      نشأت می

وری است. کیفیهت بهاالتر محصهول بهه     ترین تأثیر در این زمینه، اثر کیفیت بر بهرهاست. عمده

شود و زمان است که وقت کارمندان کمتر صرف دوباره کاری محصوالت معیوب می معنی این

توانهد بهه   کمتری نیز باید صرف اصالح اشتباهات و خطاهای کاالهای معیوب شود. این امر می

تر به ازا  هر واحد محصول تفسیر شهود.  های پایینوری باالتر نیروی انسانی و هزینهمعنی بهره

ههای بهاالتری را بهرای    دههد کهه قیمهت   محصول نه تنها به شرکت اجازه مهی لذا کیفیت باالی 

 آورد. ها را نیز پایین میمحصوالت با کیفیت خود مطالبه کند، بلکه هزینه

نوآوری عبارت است از هر چیز جدید در روش عملیات سازمان و یا روشهی کهه   . نوآوری. 4

شهامل پیشهرفت در انهواع محصهوالت،      کند. لذا نهوآوری سازمان محصوالت خود را تولید می

های ایجاد شده توسهط  های مدیریت، ساختارهای سازمانی و استراتژیفرایندهای تولید، سیستم

ترین منبهع ایجهاد مزیهت رقهابتی باشهد. در بلندمهدت       سازمان و غیره است. نوآوری شاید مهم

شود. اگهر چهه همهه    میتواند به عنوان فرایندی تلقی شود که توسط نوآوری هدایت رقابت می

شوند، منابع عمهده  آمیز نیستند، اما همان تعداد اندکی که به موفقیت نایل میها موفقیتنوآوری

آمیز، ویژگی منحصربفردی بهه  مزیت رقابتی هستند. دلیل این امر این است که نوآوری موفقیت

دههد تها   زمان اجهازه مهی  فرد بودن به سادهد که رقبا فاقد آن هستند. این منحصر به سازمان می

های باالتری برای محصوالت خود مطالبه نمایهد.  خودش را از دیگر رقبا متمایز نموده و قیمت
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دهد تا هزین  هر واحد محصول خود را نسبت به رقبا این نوآوری همچنین به سازمان اجازه می

 تر بیاورد.بسیار پایین

پاسخگویی در مقابل مشتری، سازمان باید  یابی بهبرای دست. پاسخگویی در مقابل مشتری. 5

طور دقیق چیزی را که مشتریان به دنبال آن هستند به آنها ارائه کند. در نتیجه سازمان باید هر به

آنچه را که برای تشخیص نیازهای مشتریان و ارضای آنها الزم است، انجهام دههد. رسهیدن بهه     

ائل شدن برای مشتری و انجام اقهداماتی  برتری در پاسخگویی در مقابل مشتری، شامل ارزش ق

برای بهبود کارایی فرایند تولید سازمان و بهبود کیفیت خروجی سازمان است. عهالوه بهر ایهن،    

ههایی باشهد کهه    ارضای نیازهای مشتریان، ممکن است شامل تولید محصوالت جدید با ویژگی

برتهری در کهارایی، کیفیهت و    ها را ندارند. به بیان دیگر رسیدن به محصوالت فعلی آن ویژگی

 نوآوری بخشی از برتری برای پاسخگویی در مقابل مشتری هستند. 

ههای مهورد توجهه و    در دو دهه اخیر، مدیریت عملکرد سازمانی به یکهی از موضهوع  همچنین 

ههای کهاربردی   های تحقیقاتی و هم در زمینهجذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه

تحقیق عملکهرد سهازمانی بهه عنهوان     های بسیاری منجر شده است. لذا در این به بروز نوآوری

یکی از متغیرهای اصلی )وابسته( مطرح شده است. با توجه به اینکه شهرکت طراحهی و تهأمین    

های پیشرو در زمینه استقرار نظام ارزیابی قطعات خودرو ایران خودرو )ساپکو( یکی از شرکت

سازمانی است، لهذا در ایهن تحقیهق نیهز بهرای سهنجش عملکهرد         عملکرد بر مبنای مدل تعالی

 اند.های نظام عملکرد بر مبنای مدل تعالی سازمانی مورد توجه قرار گرفتهسازمانی، مؤلفه

 پنج .است معیار هنُ دارای شده، است استوار آن بر سازمانی تعالی و وریبهره ملی جایزه که مدلی

 یهک  را آنچهه  ،«توانمندساز» معیارهای. هستند نتایج دیگر معیار چهار و توانمندسازها آن، معیار

رد. آومی بدست سازمان یک که را آنچه نتایج، معیارهای و دهندمی پوشش دهدمی انجام سازمان

 بهبود نتایج از بازخور گرفتن با توانمندسازها و آیندمی بدست توانمندسازها اجرای اثر بر نتایج

 و نهوآوری  .اسهت  نمایهان  آن در مهدل  پویهایی  کهه  داده نشان را مدل از نمایی ،6شکل. یابندمی

 دنبال به را نتایج بهبود توانمندسازها، بهبود و یافته بهبود توانمندسازها تا کنندمی کمک یادگیری

 .داشت خواهد
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 گانه مدل تعالی سازمانیمعیارهای نُه .6شکل

 

 کهه  است جز  چند شامل سازمانی تعالی و وریبهره ملی جایزه مدل گانههنُ معیارهای از یک هر

 .سازدمی مشخص را معیار مختلف ابعاد

های پهژوهش کهه تشهکیل دهنهده اجهزای مهدل مفههومی پهژوهش         به این ترتیب با ذکر مؤلفه

 شوند:  های تحقیق به شرح زیر بیان میباشند، فرضیهمی

 داری دارد.رقابتی در شرکت ساپکو رابطه معنی: مدیریت زنجیره تأمین با کسب مزیت 4فرضیه 

 داری دارد.: مدیریت زنجیره تأمین با عملکرد سازمانی شرکت ساپکو رابطه معنی0فرضیه 

 داری دارد.: مزیت رقابتی با عملکرد سازمانی در شرکت ساپکو رابطه معنی6فرضیه 

 د سهازمانی سهاپکو   عملکهر  : مدیریت زنجیره تأمین از طریق کسب مزیت رقابتی بر4فرضیه

 تأثیرگذار است.  

 

 شناسی پژوهشروش -5
، از نظر استراتژی، از نوع مطالعهه مهوردی و   کاربردیگیری، از نوع جهتتحقیق حاضر، از نظر 

های گردآوری شهده کهه از نمونهه    و سعی دارد تا با استفاده از دادهاست  از نظر هدف توصیفی

های نمونه را به در شرایط جاری، نتایج و یافته آیند و بدون دخالتبدست می)مورد(  مشخص

جامعه آماری این پژوهش شهامل مهدیران، کارشناسهان فنهی و     کلیت جامعه آماری تعمیم دهد. 

باشهد. بهر اسهاس منطهق     مهی  4630غیرفنی و کارکنان مجموعه زنجیره تأمین سهاپکو در سهال   
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فر تعیین شد، امها پژوهشهگر بهه    ن 653های محدود، تعداد نمونه محاسب  حجم نمونه در جامعه

های الزم پرسشنامه در بین جامعه آماری توزیع شد و پس از پیگیری 655منظور اطمینان بیشتر 

 پرسشنامه را مال  ارزیابی قرار داد.  636

ها از طریق پرسشنامه بدست آمده است. بهدین منظهور   ای از دادهدر تحقیق حاضر بخش عمده

های اصلی پژوهش بود، طراحی ه حاوی سؤاالت مربوط به مولفهیک پرسشنامه در سه بخش ک

شده و در اختیار پاسخگویان محترم قرار گرفت. بخش اول و دوم پرسشنامه که به موضهوعات  

 9اند، بر گرفته از تحقیق سوهونگلی و همکهاران مدیریت زنجیره تأمین و مزیت رقابتی پرداخته

رد استفاده شده است. بخش سوم پرسشهنامه تحقیهق   ( است که از یک پرسشنامه استاندا0555)

حاضر، به عملکرد سازمانی پرداخته است. این پرسشنامه بر مبنای مدل تعالی سازمانی طراحهی  

و تههدوین، و اقههدامات الزم بههرای سههنجش روایههی و پایههایی آن انجههام شههد. در ایههن جهههت،  

آوری رار گرفتند و پهس از گهرد  نظران قنفر از صاحب 05های طراحی شده در اختیار پرسشنامه

آنها، پیشنهادهای ایشان در تدوین پرسشنامه نهایی لحاظ گردید. همچنین برای پایایی آنهها نیهز   

نتهایج مربهوط بهه ههر      4محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد توجهه قهرار گرفهت کهه جهدول     

 دهد.پرسشنامه را نشان می

 های پژوهش. ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه4جدول

 عملکرد سازمانی مزیت رقابتی مدیریت زنجیره تأمین عنوان پرسشنامه

 2464/5 2345/5 2666/5 ضریب آلفاکرونباخ

 

 های پژوهشیافته -6
را  درصهد را   45درصد از پاسخگویان را مهردان و   55های پژوهش حاکی از آن است که یافته

 65درصد از پاسهخگویان دارای سهن بهیش از     35دهند. از نظر سنی قریب به زنان تشکیل می

انهد. همچنهین از نظهر    سال بهوده  45درصد از آنان دارای سابقه کار بیش از  55سال و بیش از 

انهد. عهالوه   حصیالت دانشگاهی بودهدرصد از پاسخگویان دارای ت 26مدر  تحصیلی بیش از 

 اند.  های سازمانی متنوع برخوردار بودههای تحصیلی و پستبر این پاسخگویان از رشته

های مربوط به مدل مفهومی با استفاده پژوهش، ابتدا  مؤلفه هایو قبل از آزمون فرضیهدر ادامه 

خروجی نتایج تحلیل عهاملی   0لاز روش تحلیل عاملی تأییدی، مورد بررسی قرار گرفتند. جدو
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گر )مزیهت رقهابتی( و متغیهر    تأییدی برای متغیر مستقل )مدیریت زنجیره تأمین(، متغیر مداخله

 دهد. های برازندگی آنها نشان میوابسته )عملکرد سازمانی( را همراه با مقادیر شاخص

 
 . نتایج تحلیل عاملی تأییدی اجزای مدل مفهومی پژوهش0جدول

 df2χ GFI CFI RMSEA/ مؤلفه

 5,550 35/5 36/5 0,53 کنندگانهمکاری استراتژیک تأمین

 5,566 32/5 32/5 4,32 ارتباط با مشتری

 5,545 36/5 36/5 0,54 گذاری اطالعاتسط  اشترا 

 5,544 34/5 35/5 4,46 گذاری اطالعاتکیفیت اشترا 

 5,564 35/5 36/5 0,64 به تأخیر انداختن یا تأخیرات

 5,556 34/5 34/5 0,55 قیمت/ هزینه

 5,544 32/5 34/5 0,02 کیفیت

 5,544 34/5 35/5 4,25 گویی به مشتریپاسخ

 5,54 35/5 36/5 4,44 نوآوری محصول

 5,560 36/5 36/5 4,65 کارایی

 5,542 4 32/5 424 رهبری

 5,566 32/5 34/5 4,32 کارکنان

 5,554 32/5 35/5 0,54 مشی و استراتژیخط

 5,544 36/5 36/5 0,54 ها و منابعشراکت

 5,553 32/5 35/5 0,43 فرایندها

 5,556 35/5 34/5 0,64 نتایج کارکنان

 5,545 34/5 35/5 0,46 نتایج مشتری

 5,540 32/5 34/5 4,33 نتایج جامعه

 5,554 35/5 34/5 0,44 نتایج کلیدی عملکرد

 ،df<32χ/ هههای مههدل دارایکلیههه مؤلفهههشههود، مشههاهده مههی 0چنههان کههه در جههدول 

GFI>0.5 ،CFI>0.9، 0.08>RMSEA دهنهدة وضهعیت مناسهب    باشند، که این شرایط نشانمی

ههای  (. به عبهارت دیگهر کلیهه شهاخص    444: 4624های مدل است )هومن، برازندگی شاخص

 بخش قرار دارند. بررسی شده در سط  رضایت
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ن متغیرهای پهژوهش بیهانگر وجهود رابطهه مسهتقیم و      از سوی دیگر بررسی روابط مستقیم میا

 دهند. وجود این روابط را نشان می 5و  6، 4های مثبت بین آنها است. شکل

  

 

 

 

 

 

 

 

 . آزمون رابطه مستقیم بین مدیریت زنجیره تأمین و مزیت رقابتی4شکل

شود، مدیریت زنجیره تأمین با مزیت رقهابتی رابطهه مسهتقیم و    مشاهده می 4چنان که در شکل 

مثبت دارد. به عبارت دیگر مدیریت زنجیره تأمین شرکت ساپکو، مزیت رقابتی را تحهت تهأثیر   

بیانگر وجود رابطه مسهتقیم و   6باشد. همچنین شکل می 64/5دهد و شدت این ارتباط قرار می

مدیریت زنجیره تأمین با عملکرد سازمانی است. به عبهارت دیگهر مهدیریت زنجیهره     مثبت بین 

دهد و میزان یا شدت این ارتبهاط  تأمین شرکت ساپکو، عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار می

 باشد. می 62/5
  

 

 

 

 

 

 

 

 . آزمون رابطه مستقیم بین مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی6شکل
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بیانگر رابطه مستقیم و مثبهت   5دیگر نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری در شکلاز طرف 

میان مزیت رقابتی با عملکرد سازمانی است. به عبارت دیگر مهدیریت زنجیهره تهأمین شهرکت     

 باشد.می 46/5دهد و شدت این ارتباط ساپکو، عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار می

 بین مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی. آزمون رابطه مستقیم 5شکل

دهد که مدیریت زنجیره تأمین از طریهق مزیهت   نشان می 4در نهایت این بررسی در قالب شکل

 دهد. رقابتی، عملکرد سازمانی را تحت تأثیر قرار می

 . مدل معادالت ساختاری روابط غیرمستقیم میان مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی4شکل
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شهود، رابطهه بها ورود مزیهت     الذکر )مدل نهایی تحقیق( مشاهده میدر مدل مدل فوق چنان که

گر، شهدت همبسهتگی بهین مهدیریت زنجیهره تهأمین و عملکهرد        رقابتی به عنوان متغیر مداخله

های ههر یهک   ، بار عاملی شاخص6در نهایت جدول تقویت شده است. 5,52سازمانی به میزان 

 دهد. ، نشان میvalue-Tنیز  و 2Rمراه ضریب تعیین های پژوهش را به هاز مؤلفه
 

 های پژوهش بر اساس بار عاملیهای مربوط به مؤلفهبندی شاخص. رده6جدول
 بار عاملی نام عامل مؤلفه

2R T-value 

مدیریت 
 زنجیره تأمین

 45,04 5,54 5,05 کنندگانهمکاری استراتژیک تأمین
 42,46 5,46 5,66 ارتباط با مشتری

 44,66 5,53 5,65 گذاری اطالعاتسط  اشترا 
 46,45 5,05 5,44 گذاری اطالعاتکیفیت اشترا 

 06,44 5,52 5,02 به تأخیر انداختن یا تأخیرات

 مزیت رقابتی

 06,06 5,42 5,40 قیمت/ هزینه
 04,62 5,05 5,64 کیفیت

 05,42 5,04 5,60 گویی به مشتریپاسخ
 06,56 5,60 5,65 نوآوری محصول

 00,65 5,65 5,66 کارایی

عملکرد 
 سازمانی

 04,40 5,46 5,66 رهبری
 03,02 5,03 5,64 کارکنان

 03,04 5,05 5,64 مشی و استراتژیخط
 04,34 5,64 5,62 ها و منابعشراکت

 40,03 5,62 5,45 فرایندها
 46,63 5,66 5,46 نتایج کارکنان
 44,42 5,43 5,45 نتایج مشتری
 46,66 5,64 5,62 نتایج جامعه

 45,50 5,46 5,54 نتایج کلیدی عملکرد
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه -7
 2در مورد آزمون فرضیه  گیرینتیجه

شود که بهبود عملکهرد مهدیریت زنجیهره    گیری میبا توجه به نتیجه آماری حاصل، چنین نتیجه
رقابتی آن خواهد شهد. چهرا کهه همهاهنگی و     تأمین شرکت مورد مطالعه، موجب بهبود مزیت 

های مجموعه زنجیره تأمین این شهرکت در عملکهرد سهایر اجهزا مهرتبط      اثربخش بودن فعالیت
ها، اثربخش بوده و رضایت مشتریان و سهامداران را به همهراه  مؤثر بوده و لذا، خروجی فعالیت

قابتی شهرکت را در مقایسهه بها    خواهد داشت و مجموعه زنجیره تأمین را بهبود داده و مزیت ر
 دهد.رقبا ارتقا  می
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 0در مورد آزمون فرضیه  گیریتیجهن

شود که بهبود عملکهرد مهدیریت زنجیهره    گیری میبا توجه به نتیجه آماری حاصل، چنین نتیجه

تأمین شرکت مورد مطالعه، موجب بهبود عملکرد سازمانی آن خواهد شد. از طهرف دیگهر بهه    

مزیت رقابتی و بهبود برند سازمان، استقبال مشتریان از محصوالت و خهدمات آن  دلیل افزایش 

گذاری بیشتر شده و در نتیجهه عملکهرد آن بهه طهور مسهتمر      و نیز سهامداران از توسعه سرمایه

 کند.افزایش پیدا می
 

 3در مورد آزمون فرضیه  گیرینتیجه

شود که بهبود در مزیهت رقهابتی شهرکت مهورد     گیری میبا توجه به نتیجه حاصل، چنین نتیجه

تهوان گفهت   مطالعه، موجب بهبود عملکرد سازمانی آن خواهد شد. بر اساس نتایج حاصل مهی 

های مجموعه زنجیره تأمین در حوزه خاصی که مزیهت رقهابتی   ها و کیفیت باالی فعالیتبرتری

کند، تمایل مشتریان را به خریهد محصهوالت شهرکت و اسهتفاده از خهدمات      برای آن ایجاد می

 یابد. ها افزایش یافته و عملکرد سازمانی بهبود میکند و در نتیجه اثربخشی فعالیتترغیب می
  

 4در مورد آزمون فرضیه  گیرینتیجه

و عملکهرد  با توجه به نتایج حاصل وجود رابطه بین مهدیریت زنجیهره تهأمین، مزیهت رقهابتی      

گردید. به عبارت دیگر اثربخشی و بهبود در مهدیریت زنجیهره تهأمین از طریهق     سازمانی تأیید 

کسب مزیت رقابتی موجب بهبود عملکرد سازمانی در مجموعه زنجیره تأمین شهرکت طراحهی   

شود. به عبارت دیگر در حالتی که مزیت رقابتی نقش خودرو )ساپکو( میو تأمین قطعات ایران

کند، رابطه میهان مهدیریت   له گر را میان مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی ایفا میمداخ

 گردد.  زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی  تقویت می
 

 پیشنهادها
 مشارکت کلیه تأمین کنندگان در فرایند طراحی و توسعه محصوالت و خدمات زنجیره تأمین. 

  مجموعه زنجیره تأمین در مزیت رقابتی و عملکهرد سهازمانی   با توجه به اثرگذاری زیاد همکاری

 شود تا جو همکاری صمیمانه بین اجزای مجموعه زنجیره تأمین ایجاد شود.می آن، پیشنهاد

 و تمهاس   هاو فعالیت هااستفاده از نظرات اجزای مدیریت زنجیره تأمین به منظور بهبود در برنامه

 متداول هایرفتن بازخورد از طریق روشمشتریان نهایی برای گ با کاربران و

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   921 مدیریت زنجيره تأمين بر مزیت رقابتی و عملكرد يهاندیتأثير فرا

 

 

 تالش در جهت حفظ و نگهداری مشتریان کلیدی شرکت 

 تحویل به موقع و مستقیم به نقاط مورد استفاده مشتریان و شرکت 

 بلندمدت برای برقراری ارتباط بها مجموعهه اجهزای زنجیهره تهأمین بهه جهای         هایتدوین برنامه

 ارتباطات مقطعی وکوتاه مدت با آنان
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