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بررسی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین و ایجاد مزیت رقابتی
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تاریخ دریافت7931/6/4 :

چکیده
مقدمه :مدیریت زنجیره تامین در بخش بهداشت و درمان در مقایسه با دیگر صنایع به علت تاثیر بر سالمتی افراد از اهمیت به سزایی برخوردار
است .در شرایط اقتصادی حاضر جهان كه تفکر منطقی باید بر پایه هزینه های عمر محصول ،منابع و فرآیندهای زنجیره تامین قرار گیرد ،ضروری است
كه زنجیره تامین چابك باشد ،تا بتواند عملکرد محیطی و اجتماعی مناسبی داشته و منجر به ایجاد مزیت رقابتی گردد.
مواد و روش ها :این پژوهش از نظر هدف كاربردی و از لحاظ ماهیت روش یك تحقیق پیمایشی همبستگی است .جامعه آماری این پژوهش
پرسنل بیمارستان های دولتی استان ایالم بوده و بر اساس جدول مورگان تعداد  043نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل داده های
این پژوهش از دو نرم افزار  SPSSو  LISRELاستفاده شده است.
یافته های پژوهش :میزان شاخص  KMOبرابر  3/444و كفایت نمونه گیری را نشان می دهد .تمامی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین
دارای توزیع نرمال بوده و آماره آزمون بزرگ تر از  1/69برای تمامی عوامل ،حاكی از ارتباط معنی دار آن ها با چابکی زنجیره تامین است .وجود
همبستگی مثبت بین چابکی زنجیره تامین و مزیت رقابتی براساس یافته های پژوهش تایید گردید .میزان شاخص نیکویی برازش( )GFI=0.96نشان
دهنده برازش مطلوب مدل و آماره آزمون بدست آمده از مدل( )T=9.60نشان دهنده تاثیر معنی دار چابکی زنجیره تامین بر ایجاد مزیت رقابتی است.
بحث و نتیجه گیری :نتایج پژوهش نشان داد هفت بعد فناوری های مبتنی بر كامپیوتر ،انعطاف ،روابط با تامین كنندگان ،به كارگیری
تکنولوژی های نوین ،روابط مشاركتی ،حساسیت نسبت به بازار و پاسخ گویی تقاضا ،بر چابکی زنجیره تامین بیمارستان ها تاثیرگذارند و بیمارستان های
دولتی استان ایالم در سه بعد ماندگاری و دوام ،قابلیت حفظ و فرصت شناسی از مزیت نسبی رقابتی برخوردارند ولی در زمینه شایستگی های منحصر به
فرد فاقد مزیت رقابتی هستند.
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مقدمه
در عصر حاضر سالمت یکی از دغدغه های اصلی
اغلب دولت ها است و تغییرات جهانی چالش های
جدیدی را در عرصه سالمت و به طور خاص در
بیمارستان ها ایجاد كرده است(.)1
مدیریت زنجیره تامین در بخش بهداشت و درمان
در مقایسه با دیگر صنایع به علت تاثیر بر سالمتی افراد
و نیاز به ارائه خدمات سالمت دقیق و كافی مطابق با
نیازهای بیمار ،پیچیده تر است .در بخش مراقبت های
بهداشتی موضوع زنجیره تامین از جایگاه برجسته ای
برخوردار است ،زیرا وظیفه خطیر حفظ سالمت و
مراقبت از حیات جامعه برعهده این بخش می باشد(.)2
زنجیره تامین عبارت است از شبکه ای از فرآیندها،
به طوری كه هدف نهایی آن ها تامین كاالها و خدمات
مشتـــریان بوده و در برگــــیرنده تامین كنندگان،
تولیدكنندگان ،توزیع كنندگان ،عمده فروشان و خرده
فروشانی است كه با هم به طور هماهنگ و منسجم در
جهت راضی كردن مشتریان همکاری می كنند(.)0
اشنلر و اسمیلزر( )2339زنجیره تامــــین مراقبت
بهداشتی را به عنوان اطالعات ،تداركات و منابع مالی
درگیر با دریافت و جا به جایی كاالها و خدمات از سوی
تامین كننده به مصرف كننده نهایی به منظور ارتقاء
نتایج بالینی توامان با كنترل هزینه ها ،تعریف مینماید.
این تعریف بازیگران اصلی(توسعه دهندگان ،تولید
كنندگان ،گیرندگان خدمت ،پرداخت كنندگان و ارائه
كنندگان) و نقش آن ها در زنجیره تامین مراقبت های
بهداشتی را تایید می كند(.)4
همکاری زنجیره تامین سازمان ها را قادر می سازد
تا ســـود و زیان را به اشتـــراک بگذارند ،منابع و
قابلیت های خود را فراتر از مرزهای خود گسترش
دهند ،و در نهایت منجر به عملکرد بهتر و كاهش
هزینه كلی شوند(.)5
بررسی و سنجش عملکرد برای سازمان ها از
اهمیت به سزایی برخوردار است .در محیط كسب و كار
رقابتی امروز ،ارزیابی زنجیره تامین نیز یك عملکرد
اصلی در هر نوع سازمانی است(.)9
در شرایط اقتصادی حاضر جهان كه تفکر منطقی
باید بر پایه هزینه های عمر محصول ،منابع و
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فرآیندهای زنجیره تامین قرار گیرد ،ضروری است كه
زنجیره تامین چابك باشد ،تا بتواند عملکرد محیطی و
اجتماعی مناسبی داشته باشد( )7افزایش روزافزون
رقابت میان شركت ها موجب انتقال این رقابت به
زنجیره تامین شركت ها و موجب اهمیت یافتن زنجیره
تامین چابك به عنوان پاسخی به شرایط پویا و ناپایدار
شده است(.)4
تعاریف مختلفی از مفهوم چابکی ارائه شده است .در
یکی از این تعاریف آمده است «حركت سریع و قابلیت
سازگاری سریع در پاسخگویی به تغییرات و حوادث
پیش بینی نشده ،فرصت های بازار و نیازهای مشتریان
برای كسب مزیت رقابتی» عنوان شده است(.)6
بر اساس اعالم انجمن زنجیـــره تامـــین()2339
مهم ترین معیارهای ارزیابی چابکی بر اساس مدل
مرجع عملیات زنجیره تامین عبارت اند از :پاسخگویی و
انعطاف پذیری .این دو معیار در قالب شاخص های
مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرد(.)13
مفهوم مزیت رقابتی ،ارتباط مستقیمی با ارزش های
مورد نظر مشتری دارد به نحوی كه در یك طیف
مقایسه ای هر چه قدر ارزش های عرضه شده یك
سازمان به ارزش های مورد نظر مشتری نزدیك تر یا با
آن منطبق تر باشد می توان گفت كه سازمان ،نسبت به
رقبای خود در یك یا چند معیار رقابتی دارای برتری و
مزیت می باشند .مزیت رقابتی شامل مجموعه عوامل
یا توانمندی هایی است كه همواره سازمان را به نشان
دادن عملکردی بهتر از رقبا قادر می سازد(.)11
برای كسب مزیت رقابتی در محیط متغیر كسب و
كار ،شركت ها باید در راستای كارآمدی عملیاتشان،
عالوه بر موسسه خود ،با تامین كنندگان و مشتریان هم
ردیف شده و برای كسب سطح قابل قبولی از چابکی با
یکدیگر مشاركت و همکاری كنند ،در چنین حالتی
است كه زنجیره تامین چابك شکل می گیرد .یك
زنجیره تامین چابك قادر است تا به طرز شایسته ای به
تغییراتی كه در محیط كاری روی می دهند پاسخ
دهد(.)12
عبدی تاالرپشتی و همکاران( )2317در تحقیق خود
با عنوان رتبه بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین
چابکی بیمارستان های ایران در سال  64با نمونه 293
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نفره ای از روسا ،مدیران ،اعضای هیئت علمی و
صاحب نظران امور بیمارستان بدین نتیجه رسیدند كه
توسعه مهارت كاركنان ،به كارگـــیری فن آوری
اطالعات ،ادغام فرآیندها ،برنامه ریزی متناسب ،رضایت
مشتری و كیفیت محصول در چابکی بیمارستان های
عمومی ایران تاثیر داشته است(.)10
عادل آذر و همکاران( )2311نیز در تحقیقی با
عنوان طراحی مدل چابکی زنجـــیره تامین؛ رویکرد
مدل سازی تفسیری-ساختاری با هدف تدوین مدل
جامع چابکی زنجیره تامین ،بررسی گسترده ای در
ادبیات موضوع انجام دادند .ارتباطات به دست آمده
نشان داد كه توسعه مهارت های كاركنان ،به كارگیری
فناوری اطالعات و برنامه ریزی متناسب ،اساس چابکی
را در زنجیره تامین تشکیل می دهند(.)14
دهقان و بیدهندی در تحقیقی با عنوان مطالعه اثرات
چابکی زنجیره تامین بر سودآوری با رویکرد مدل سازی
معادالت ساختاری به شناسایی عوامل موثر بر زنجیره
تامین چابك و بررسی تاثیر این عوامل بر سودآوری در
سازمان پرداختند .جامعه آماری  273تن از مدیران و
كاركنان سازمان بود كه نتایج تحلیل عاملی تاییدی
نشان داد كه  4عامل سرعت ،پاسخگویی ،شایستگی و
انعطاف پذیری با سودآوری ارتباط معنی داری دارند و
در بین آن ها عامل انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر
روی سودآوری و عامل سرعت كمترین تاثیر را بر روی
سودآوری دارند(.)15
جعفرنژاد و درویش در تحقیق خود با عنوان ارزیابی
و سنجش چابکی در زنجیره تامین بر آن بـودند تا با در
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نظر گرفتن شاخص های انعطاف پذیری ،پاسخ گویی،
سرعت و شایستگی به عنوان شاخص های اصلی،
چابکی یك زنـــجیره تامیــــن سنجیده و عوامل
محدودكننده چابکی در زنجیره تامین شركت مورد
مطالعه شناسایی كنند .بدین منظور با بررسی تحقیقات
مربوطه زیر شاخص ها استخراج و سپس با به كارگیری
مدل های ریاضی و به كاربستن اعداد فاز شاخصی برای
سنجش چابکی زنجیره تامین ،ارائه كردند(.)19
زنجیره تامین در افزایش كیفیت و سرعت ارائه
خدمات نقش تعیین كننده ای دارد .چابك سازی
زنجیره تامین عالوه بر افزایش سرعت آن می تواند
قابلت پاسخگویی سازمان به تغییرات در نیازها و
خواسته های مشتریان را بهبود بخشد .سرعت و كیفیت
ارائه خدمات در بیمارستان ها به عنوان یك سازمان
خدماتی از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســـت كه با
چابك سازی زنجیره تامین این مهم محقق خواهد شد.
لذا پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر چابکی
زنجیره تامین و امکان ایجـــاد مزیت رقـــابتی در
بیمارستان های دولتی استان ایالم پرداخته است.
مواد و روش ها
پس از بررسی مدل های مختلف چابکی زنجیره
تامین و مدل های ایجاد مـــزیت رقابــتی در سایر
پژوهش های انجام شده و هم چنین مشورت با
نخبگان و صاحب نظران ابعاد مختلف مدل مفهومی
پژوهش تعیین گردید .هفت بعد به عنوان ابعاد زنجیره
تامین چابك و چهار بعد به عنوان ابعاد ایجاد مزیت
رقابتی انتخاب گردید.
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آزمون  KMOو بارتلت :ضریب شاخص  KMOاز
صفر تا یك است و هر چه میزان این شاخص به عدد
یك نزدیك تر باشد نشان دهنده كفایت نمونه گیری
است .میزان  KMOمحــاسبه شــــده برابر 3/444
بود(بزرگ تر از  )3/7كه نـــشان دهـــنده كفایت
نمونه های پژوهش است.
برای بررسی نرمال بودن داده های به دست آمده از
پرسش نامه ،از نرم افزار  SPSSو آزمون كولموگروف-
اسمیرنوف استـــفاده شد .اطالعات به دست آمده از
نرم افزار نشان داد كه  Sigبرای تمامی متغیرها كمتر از
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 3/35می باشد بنا بر این می توان بیان كرد تمامی
متغیرهای پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند.
برای بررسی تاثیر عوامل موثر بر چابکی زنجیره
تامین از آزمون  Tیك طرفه استفاده شده است .بر
اساس اطالعات به دست آمده از جدول شماره  2با
توجه به این كه متغیرها از سطح معنی داری كمتر از
سطح خطا برخوردارند و از طرفی آماره آزمون برای
همه متغیرها بیشتر از  1/69می باشد می توان بیان
كرد كه تمامی این عوامل بر چابکی زنجیره تامین
بیمارستان تاثیرگذار هستند.
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جدول شماره  .1اطالعات جمعیت شناختی تحقیق
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جامعه آماری و نمونه گیری :این پژوهش از نظر
هدف جزء تحقیقات كاربردی بوده و از لحاظ ماهیت
روش یك تحقیق پیمایشی همبستگی می باشد .جامعه
آماری این پژوهش را پرسنل بیمارستان های دولتی
استان ایالم به تعداد  2275نفر تشکیل داده اند .برای
انتخاب نمونه انتخابی بر اساس جدول مورگان تعداد
 043نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب
شدند .برای گردآوری داده ها از دو پرسش نامه
استاندارد عوامل كلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین با
 21سوال و هفت حیطه و پرسش نامه عوامل ایجاد
كننده مزیت رقابتی با  23سوال و چهار حیطه استفاده
شد .جهت سازگاری پرسش نامه ها با حوزه سالمت و
بررسی روایی آن ها از نظر خبرگان زنجیره تامین و
حوزه سالمت و برای بررسی پایایی آن ها از ضریب
آلفای كرونباخ استفاده شد .با توجه به این كه میزان آلفا

برای تمامی عوامل دو پرسش نامه بزرگ تر از 3/44
می باشـــد ،بنا بر این می توان استـــنباط كرد كه
پرسش نامه ها از پایایی مطلوبی برخوردار بوده اند.
برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از دو
نرم افزار  SPSSنسخه  20و  LISRELنسخه 4/4
استفاده شد .بخش آمار توصیفی ،میانگین ،انحراف
معیار ،بررسی نرمال بوده داده ها از نرم افزار  SPSSو
برای آمار استنباطی از تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل
مسیر از نرم افزار  LISRELاستفاده شده است.
یافته های پژوهش
جدول شماره  1اطالعات جمعیت شناختی را نشان
می دهد كه بر اساس آن بیشترین گروه پاسخگو را
مردان( 54درصد) ،بیشترین میزان سطح تحصیالت
كارشناسی( 59درصد) و بیشترین پاسخگویان در حوزه
درمان( 51درصد) اشتغال داشته اند.
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فناوری های مبتنی بر كامپیوتر
انعطاف
روابط با تامین كنندگان
بکارگیری تکنولوژی های نوین
روابط مشاركتی
حساسیت نسبت به بازار
پاسخ گویی تقاضا

13/443
10/596
4/623
6/043
12/314
5/741
4/693

3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333

006
006
006
006
006
006
006

تامــــین و ایجــــاد مزیت رقابتی  46/0درصد است
كه با توجه به این كه مــــیزان  Sigبرابر صفــــر و
كمتر از  3/35اســـــت از نظـــر آماری معنی دار
است.

جدول شماره  .3بررسی همبستگی بین متغیر های اصلی تحقیق
چابکی زنجیره تامین مزیت رقابتی
1
همبستگی پیرسون
چابکی زنجیره تامین
سطح معنی داری(دوطرفه)
043
تعداد
1
همبستگی پیرسون
مزیت رقابتی
**/064
3/333
سطح معنی داری(دوطرفه)
043
043
تعداد

تامین اثر مثبت و معنی داری دارند .خالصه اطالعات
بررسی ابعاد مزیت رقــابتی برای بیـــمارستان نیز
نشان می دهــــد كه بیمارســـتان های دولتی استان
ایالم در زمینه شــــایستــگی های منحصر به فرد
فاقد مزیت رقابتی بـــوده ولی در سایر مــــولفه های
مورد انـــــدازه گیــــری از مزیت نسبــــی رقابتی
برخوردارند.

خالصه بررسی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین
در بیمارستان های دولتی در جدول شماره  4آورده شده
است .به طور كلی در سطح اطمینان  66درصد چنان
چه ضریب معنی داری بیشتر از  1/69و یا كمتر از
 -1/69باشد رابطه معنی دار بین متغـــیرها بیــــان
می گردد .با توجه به اطالعات جدول شماره  4تمامی
متغیرهای استفاده شده در مدل بر روی چابکی زنجیره

جدول شماره  . 4خالصه بررسی عوامل موثر بر چابکی زنجیره تأمین بیمارستان و بررسی وضعیت رقابت پذیری بیمارستان
نتیجه
عامل تاثیرگذار بر چابکی زنجیره تامین
سطح معنی داری T
ضریب مسیر()β
وجود ارتباط معنی دار
7/72
3/40
فناوری های مبتنی بر كامپیوتر
وجود ارتباط معنی دار
4/10
3/45
انعطاف پذیری
وجود ارتباط معنی دار
14/44
3/74
روابط با تأمین كنندگان
وجود ارتباط معنی دار
10/09
3/96
بکارگیری تکنولوژی های نوین
وجود ارتباط معنی دار
14/72
3/74
روابط مشاركتی
وجود ارتباط معنی دار
11/44
3/90
حساسیت نسبت به بازار
وجود ارتباط معنی دار
11/25
3/93
پاسخ گویی به تقاضاها
بدون ارتباط
3/45
شایستگی های منحصربه فرد
وجود ارتباط معنی دار
17/57
3/40
ماندگاری و دوام(پایداری)
وجود ارتباط معنی دار
17/00
3/00
قابلیت حفظ(نگهداری)
وجود ارتباط معنی دار
12/49
3/56
فرصت شناسی/وقت شناسی
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همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق :در
جــــدول شماره  0با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون رابطه بین متغیرهای تحــــقیق را نــــشان
می دهد .مـــیزان همبستگی بین چابـــــکی زنجیره

3/53404
3/56177
3/02935
3/44940
3/54040
3/21360
3/14657

فاصله اطمینان()3/65
باال
پایین
3/9339
3/4191
3/9779
3/5393
3/0676
3/2542
3/5433
3/0524
3/9764
3/4440
3/2427
3/1062
3/2947
3/1144

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.3.37

جدول شماره  .2بررسی تاثیر عوامل بر چابکی زنجیره تامین
Test Value=3
t
میانگین تغییرات
سطح معنی داری(دوطرفه)
درجه آزادی
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همان گونه كه در مدل نیز قابل مشاهده است
تمامی متغیرهای تحقیق بر یکدیگر تاثیر معنی داری
داشته و متغیر چابکی زنجیره تامین بر مــــتغیر مزیت
رقابتی  3/54تاثیر مثبــــت داشــته كه مـــــیزان
عدد معنی داری( )T=9.60این مسئله را تایید می كند.

شکل شماره  .3مدل ساختاری در حالت اعداد معناداری
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شکل شماره  .2مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.3.37

بــــنا بــــر ایـــــن می توان بیـــــان كرد كه
چابـــکی زنجیـــره تامــــین در بیمارســــتان های
دولــــتی استـــان ایالم در ایجــــــاد مزیـــــت
رقابتی تاثیـــر مثبــــت و معـــنی داری دارد(شکل
شماره .)0 ،2
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بر اساس خروجی نرم افزار لیزرل و داده های جدول
شماره  5كه اطالعات برازش مدل اصلی تحقیــــق و
بررسی تاثیر عوامل تاثیرگذار بر چابکی زنجیــــره

جدول شماره  .5جدول دامنه پذیرش شاخص های برازندگی مدل(شوماخر و لومکس )2005
شاخص برازندگی
دامنه پذیرش
میزان محاسبه شده

1-5
0/435

SRMR

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

NFI

NNFI

IFI

>3/35
3/35

>3/1
3/344

<3/6
3/60

<3/6
3/61

<3/6
3/69

<3/6
3/64

<3/6
3/64

3-1
3/69

بحث و نتیجه گیری
هم زمان با پیشرفت علم و تکنولوژی ،افزاش در
میزان آگاهی و دانش مردم سازمان ها را به سمت ارائه
خدمات بهتر و متنوع تر سوق می دهد .بیمارستان های
دولتی به عنوان یکی از سازمان هایی كه با عموم مردم
در ارتباط هستند نیز از این امر مستثنی نیستند .خدمات
با كیفیت و سرعت در ارائه آن ها جزء خواسته ها و
نیازهای اصلی مراجعه كنندگان به بیمارستان ها است.
چابکی زنجیره تامین می تواند در افزایش كیفیت و
سرعت ارائه خدمات تاثیر به سزایی داشته باشد .از
طرفی رقابت در بین بیمارستان ها جهت جلب بیشتر
بیمار و كاهش هزینه های درمانی و در نهایت افزایش
درآمد در سال های اخیر بیشتر شده است .بنا بر این
بیمارستان ها برای پیروزی در این میدان می بایست
نسبت به یکدیگر از مزیت رقابتی برخوردار باشند(.)17
با توجه به یافته های تحقیق در خصوص بررسی
عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین تمامی رابطه ها و
سواالت پژوهش كه شامل عوامل فناوری های مبتنی
بر كامپیوتر ،انعطاف ،روابط با تامـــــین كنندگان ،به
كار گیری تکنولوژی های نوین ،روابط مشاركتی،
حساسیت نسبت به بازار و پاسخ گویی تقاضا بودند در
چابکی بیمارستان های دولتی استان ایالم مورد تایید
قرار گرفتند ،به این صورت كه فاكتورهای زنجیره
تامین بر چابکی سازمان تاثیر دارد .برنارد النگات و
همکاران( )14حساسیت نسبت به بازار ،پاسخ گویی،
واكنش سریع و انعطاف پذیری را به عنوان عوامل موثر
بر چابکی سازمان برشمردند .نتایج پژوهش عبدی
تاالرپشتی و همکاران( )10نشان داد كه توسعه مهارت
كاركنان ،به كار گیری فن آوری اطالعات ،ادغام
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فرآیندها ،حساسیت و پاسخ گویی به بازار ،برنامه ریزی
متناسب ،معرفی خدمات جدید ،كاهش هزینه ها،
رضایت بیمار ،كیفیت خدمات در چابکی بیمارستان های
عمومی ایران تاثیر دارد .جهانبانی و همکاران( )16نیز
واكنش پذیری ،وضوح ،سرعت ،كیفیت ،اعتماد ،كامل
بودن ،حجم ،تحویل ،نوع كاال ،كاال و خدمات جدید،
انعطاف پذیری را به عنوان عوامل چابکی زنجیره های
تامین امدادی سالمت مورد مطالعه قرار دادند .كرمی و
همکاران( )23نیز فناوری های مبتنـــی بر كامپیوتر،
انعطاف ،روابط با تامین كننـــدگان ،به كار گیری
تکنولوژی های نوین ،روابط مشاركتی(ادغام فرآیندها)،
حساسیت نسبت به بازار و پاسخ گویی تقاضا به عنوان
عوامل موثر بر چابکی زنجیره تامین در پژوهش خود
مورد مطالعه قـــرار دادند .یافـــــته ها مهرالین و
همکاران( )21نیز نشان می دهد كه دستیابی به چابکی
زنجیره تامین به توانایی هایی از جمله انعطاف پذیری،
مسئولیت ،صالحیت و سرعت در بخش زنجیره تامین
دارویی مشخص شده اند .قرآنی و همکاران( )22نیز
پاسخگویی ،شایستگی ،انعطاف پذیری ،سرعت در ارائه
خدمات ،پاسخگویی به تقاضا و برنامه ریزی مشترک را
به عنوان عوامل چابکی زنجیره تامین بیمارستان ها
بیان كردند .یافته های پژوهش های فوق همسو بودن
نتایج را با یافته های حاصل از این پژوهش نشان داده
و تاثیر عوامل ذكر شده بر چابکی زنجیره تامین را تایید
می نمایند.
در ادامه فاكتورهای ایــــجاد مزیـــت رقابتی در
بیمارستان ها مورد سنجش قرار گرفت و برای وجود
مزیت رقابتی از  4عامل مزیت رقابتی بر اساس نظریه
مایکل پورتر استفاده شد كه پس از تجزیه و تحلیل

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.3.37

تامین و ایجاد مزیت رقابتی را نشان می دهد می توان
بیان كرد كه مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار
است.
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اطالعات مشخص گردید بیمارستان های دولتی استان
ایالم در سه بعد ماندگاری و دوام(پایداری) ،قابلیت
حفظ(نگهداری) و فرصت شناسی/وقت شناسی از مزیت
نسبی رقابتی برخوردار است و در زمینه شایستگی های
منحصربه فرد فاقد مزیت رقابتی می باشند .پس از آن
رابطه بین چابکی زنجیره تامین با مزیت رقابتی مورد
سنجش قرار گرفت كه اطالعات به دست آمده حاكی
از تاثیر مثبت و معنی دار چابکی زنجیره تامین بر مزیت
رقابتی به میزان  3/54در سطح معنی داری  6/9است.
كرمی و همکاران( )1064نیز در مقاله خود( )23به این
نتیجه رسیدند كه متغیر چابکی تاثیر مستقیم و مثبتی
برابر با  3/54بر مزیت رقابتی در سطح معناداری 7/77
داشته است كه با نتایج به دست آمده از این تحقیق نیز
هم سو است .ابراهیم پور ازبری و همکاران( )20در
پژوهش خود تاثیر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین
پایدار در خلق مزیت رقابتی پایدار برای سازمان را تایید
می نمایند .ناصری طاهری در مقاله خود( )24بدین
نتیجه رسید كه زنجیره تامین سبز به تحویل سریع تر
كاال و خدمات ،كاهش زمان تاخیر ،كاهش هزینه و
افزایش كیفیت منجر خواهد شد و با ایجاد ارزش افزوده
بیشتر برای مشتریان به دلیل عرضه محصوالت پاک به
مزیت رقابتی منتهی خواهد شد .نتایج پژوهش شفیعی و
تارمست( )25نشان داد كه مدیریت زنجیره تامین به
طور مستقیم مزیت رقابتی و نیز عملکرد سازمانی را
تحت تاثیر قرار می دهد .كه نتایج تحقیقات فوق با
نتایج به دست آمده از این تحقیق هم سو می باشد.
وجود برتری و منحــــصر به فـــــرد بـــودن در

شاخص هایی هم چون ابتکار در ارائه خدمات ،استفاده
از تکنولوژی مدرن ،احترام به حقوق مشتریان ،میزان
شهرت و خوش نامی ،میزان دارائی های فیزیکی،
پشتوانه مالی و امثال آن می تواند منجر به ایجاد
شایستگی برای یك سازمان شود كه یافته های
پژوهش نشان داد مدیران بیمارستان های دولتی استان
ایالم می بایست توجه بیشتری به ایجاد شایستگی های
منحصر به فرد نسبت به سایر ابعاد رقابت پذیری داشته
باشند .عالوه بر آن بیمارستان های دولتی برای كاهش
هزینه ها و افزایش میزان سودآوری و هم چنین
افزایش رضایت مشــــتریان و ایجــاد مزیت رقابتی
می بایست توجه ویژه ای به چابك سازی زنجیره تامین
خود داشته باشند و در این راستا می بایست ضمن ارائه
آموزش هـــای الزم به كــــاركنان نسبت به تقویت
شاخص های مختلف چابکی هم چون فناوری های
مبتنی بر كامپیوتر ،به كار گیری تکنولوژی های نوین،
ایجاد روابط مشاركتی و ...اقدام نمایند .از آن جایی كه
وجود مزیت رقابتی ممکن است در طول زمان با توجه
به افزایش قدرت رقبا كمتر و یا از بیـــن رود پیشنهاد
می گردد برای تداوم آن نسبت به سنجش منظم آن در
بازه های زمانی كوتاه اقدام و برای بهبود و ارتقای آن
برنامه ریزی الزم صورت پذیرد.
سپاسگزاری
بدین وسیله از تمامی پرسنل بیمارستان های دولتی
استان ایالم كه در خالل انجام این پژوهش و تکمیل
پرسش نامه های تحقیق ما را یاری رساندند كمال
تشکر را داریم.
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Abstract
Introduction: Supply chain management in
healthcare sector is of utmost importance
due to its effect on individuals’ health status
compared to other industries. In the current
world economic situation wherein logical
thinking should be based on lifetime costs
of products ,as well as supply chain sources
and processes, it is essential to have an
agile supply chain to have a socioenvironmental
performance
creating
competitive advantage.

supply chain agility. The positive
correlation between supply chain agility
and competitive advantage was further
confirmed based on the research
findings.Additionally,the value of the
goodness of fit index (GFI=0.96) showed
the fit of the model and the test statistic of
the model (T=9.60) revealed the significant
impact of supply chain agility on creating
the competitive advantage.
Discussion & Conclusions: The results of
the present study demonstrated that the
seven dimensions of computer-based
technologies, flexibility, relationships with
suppliers, use of modern technologies,
collaborative partnerships, sensitivity to
market, and responsiveness of demands had
effects on supply chain agility in hospitals.
Moreover, public hospitals in Ilam Province
were endowed with competitive advantage
in three dimensions of durability and
permanence, retention, and opportunities;
however,
they
lacked
competitive
advantage in the dimension of individuals’
unique capabilities.

Materials & Methods: This study was a
survey with a correlational design
considering its methodology and purpose.
The statistical population of this study
included the staff of public hospitals in Ilam
province, Iran; of which, 340 individuals
were selected as the participants based on
Krejcie and Morgan’s sample size
determination table. Moreover, the SPSS
Statistics Software and LISREL Software
were used to analyze the data in this study.
Findings: The statistic of the Kaiser-MayerOlkin (KMO) index was equal to 0.844
implying sampling adequacy. Moreover, all
the factors affecting supply chain agility
had a normal distribution and the test
statistic was larger than 1.96 for all the
factors, suggesting their relationship with

Keywords:
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chain
agility,
Competitive advantage, Public hospitals,
Ilam

1.Dept of Manegement, Kermanshah Branch, Kermanshah Azad University, Kermanshah, Iran
2.Dept of Business Management, Faculty of Literature and Humanities,Kurdistan University, Kurdistan, Iran
3.Dept of Technical and Engineering, Faculty of Technical and Engineering,Ilam University, Ilam, Iran
* Corresponding author Email: sobhan64@hotmail.com

Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences

04

www.SID.ir

